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Zápis z 10. jednání pracovní skupiny pro přípravu opatření LFA po 
roce 2018 (PS LFA) 

 
Datum a čas konání: 26. června 2017, od 13:00 hod. 
Místo: MZe č. 101  
Přítomni: viz příloha ‐ prezenční listina  
 
 
1. Souhrn a závěry z předchozích jednání 

 
1.1. Identifikace území s přírodním znevýhodněním – 1. krok vymezení 

- Ze  strany  MZe  byla  PS  informována,  že  oblasti  s přírodními  znevýhodněními 
vymezenými na základě biofyzikálních kritérií tvoří celkem 63% zemědělské půdy. 

- Jedná  se  o  navýšení  znevýhodněného  území  oproti  současnému  vymezení,  přesto 
aplikací biofyzikálních kritérií dojde k vyřazení 72 tis. ha zemědělské půdy. 

- Dne 7. 9. 2016 byla PS informována o zařazení obcí, které splnily kritérium suchost na 
základě prodloužené časové řady sledovaného období.  

- Dne 8. 11. 2016 MZe zaslalo detailní metodiku uplatnění  jednotlivých biofyzikálních 
kritérií  pro  vymezení  ANC  v ČR.  Ze  strany  EK  (JRC)  byly  zaslány  požadavky  na 
dodatečné  úpravy  vymezení.  Hlavní  připomínky  se  týkají  kritérií  nízká  teplota, 
zrnitost, svažitost a zdroje údajů o zemědělské půdě v ČR. 

- Dne 2.5. 2017 PS odsouhlasila, že v rámci vyjednávání bude MZe obhajovat dosavadní 
postup  pro  klimatická  kritéria,  kdy  vycházíme  z údajů  padesátileté  časové  řady,  u 
kritéria  svažitost  bude  použita  vrstva  DMT  s rozlišením  gridu  50x50,  vrstva 
zemědělské půdy bude použita dle LPIS.   
 

1.2. Fine tuning – 2. krok vymezení 
- PS se dohodla, že jako 2. krok vymezení bude využit normativní ukazatel hrubý roční 

rentní efekt (HRRE), a to s ohledem na výsledný rozsah území vyloučeného z LFA.  
- Dne  6.  5.  2016  byla  vybrána  varianta  HRRE  s  orientací  na  chov  skotu,  která  je 

zaměřena na kombinaci rostlinné a živočišné výroby s vyšším zastoupením vlastních 
krmiv,  které  se  projevuje  zejména  v  zastoupení  kukuřice  na  siláž,  vojtěšky  seté  a 
jetelovinotrav.  Podle  této  varianty  dosahuje  celková  rozloha  oblastí  LFA  (horské  + 
ostatní): 1 896 tis. ha (53,3 % z.p. podle LPIS), nově bude do LFA zařazeno 247 tis. ha 
z.p.  Tímto  krokem  bude  vyřazeno  z LFA  cca  60  tis.  ha    z.p.,  celkem  bude  z  LFA 
vyřazeno 132 tis ha z.p. 

- Odsouhlasený postup pro fine tuning byl předložen Evropské komisi. 
 

1.3. Výpočet újmy od roku 2018  
- PS akceptovala návrh ÚZEI, kdy se ve výpočtu újmy pro oblasti s přírodními či jinými 

zvláštními  znevýhodněními  zohlední  rozloha  opatření  po  redefinici,  zdrojová  data 
FADN  za  roky  2011‐2014  a  budou  rozšířeny  nákladové  položky  o  běžnou  údržbu 
strojů  a  zařízení,  náklady  na  osobní  automobily,  pohonné  hmoty  a  mazadla, 
elektrickou  energii,  paliva,  vodu  a  se  zohledněním  odhadu  pracovních  nákladů  za 
neplacené AWU. 



 

2 
 

- Základní sazba (vypočtená újma) pro horské LFA bude od roku 2018: 5 982 Kč/ha z. p. 
a pro ostatní LFA 3 042 Kč/ha z. p., přičemž uvedené částky představují 100 % újmy, 
které  však  není  z rozpočtových  důvodů možné  hradit.  Výsledné  sazby  budou  dále 
diferencovány na základě přírodního znevýhodnění a faremního systému. 

 
1.4. Diferenciace plateb 

1.4.1. Diferenciace na základě přírodního znevýhodnění  
- PS  se  dohodla  na  diferenciaci  sazeb  v ostatních  LFA,  která  spočívá  ve  zhodnocení 

výskytu několikanásobného znevýhodnění (výskytu několika znevýhodňujících   
- přírodních  podmínek  na  jedné  ploše)  v  katastrálním  území,  které  podle metodiky 

Evropské  komise  není  při  vymezení  uvažováno. Míra  přírodního  znevýhodnění  pro 
diferenciaci  sazeb  tedy  uvažuje  i  s více  než  100%  znevýhodněním  přírodními 
podmínkami.  Zároveň  jsou  zohledněny  vzájemné  interakce  mezi  jednotlivými 
biofyzikálními kritérii podle doporučení EK.  

- Diferenciace  bude  předložena  a  projednávána  s EK  jako  součást  modifikace  PRV 
s platností pro žádosti podané na rok 2018. 

1.4.2. Faremní systémy 
- Na 7.  jednání PS bylo  rozhodnuto o  využití  faremního  systému  rozlišující  zaměření 

podniku  na  rostlinnou  nebo  živočišnou  výrobu.  Rozlišení  farem  bude  založeno  na 
splnění minimální  hranice  intenzity  chovu  hospodářských  zvířat  ve  výši  0,3 VDJ/ha 
zemědělské  půdy  podniku.  S ohledem  na  diskuze  probíhající  při  předchozích 
jednáních nebyla vznesena žádná připomínka. 

- PS navrhla, aby se  intenzita chovu hospodářských zvířat posuzovala průměrem roku 
předcházejícího  roku  podání  žádosti  o  dotaci.  Tento  přístup  však  opět  bude 
konzultován s EK, EK nemusí schválit s ohledem na nedovolenou podporu produkce. 

 
1.5. Vyřazovaná území 

- Na 9. jednání se PS dohodla, že pro oblasti vyřazované z ostatních i specifických LFA, 
bude hledána  cesta pro  jejich maximální  znovuvymezení do nově vzniklé kategorie 
specifických ANC‐S. 

 

 
2.  Nový návrh pro vymezení ANC  
 
MZe ve spolupráci s ÚZEI zpracovalo dopady změn požadovaných ze strany EK na vymezení 
ANC‐O v ČR za použití aktualizovaných dat, tj. byly zohledněny jak rebonitace provedené do 
dubna 2017 tak i dostupné výsledky o půdní reakci z AZP 2015. 

- V důsledku výše uvedeného  se sníží celková výměra ANC‐O z 38,6 % na 35,2 % (1 252 
tis. ha z.p.). 

 
V návaznosti na provedené změny ve vymezení ANC‐O byla provedena nová diferenciace na 
základě přírodního znevýhodnění: 

- oblast O1 – výměra 131 tis. ha z.p., diferenciace sazby podle míry zatravnění 136 % 
- oblast O2 – výměra 674 tis. ha z.p., diferenciace sazby podle míry zatravnění 107 % 
- oblast O3 – výměra 448 tis. ha z.p., diferenciace sazby podle míry zatravnění 80 % 
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Oblasti  ANC–S  byly  vymezeny  na  základě  aktualizované  bodové  hodnoty  výnosnosti 
zemědělské půdy. Obec/k.ú. je do ANC zařazeno pokud dosahuje: 

- bodové hodnoty do 34 bodů, nebo  
- bodové hodnoty do 38 bodů a zároveň se sklonitostí nad 70 alespoň na polovině z.p. 

obce/k.ú. 
Z celkové výměry ANC‐S 235 tis. ha,  je znovu zařazeno 153 tis. ha z.p.  (z LFA‐O 140 tis. ha, 
z LFA‐S  13  tis.  ha).  V důsledku  vymezení  ANC‐S  se  celkový  rozsah  ANC  zvýší    na  56,5 % 
(původní návrh ANC – 53,3 %; LFA do roku 2017 – 50,1 %).  
 
V návaznosti na  změny ve vymezení ANC  spočívající ve  snížení  rozsahu ANC‐O a vymezení 
ANC‐S  je  ze  strany  ÚZEI  aktualizován  také  výpočet  kompenzace  dodatečných  nákladů  a 
ušlých  příjmů,  a  výše  sazeb,  přičemž  principy  jejich  stanovení  zůstanou  zachovány  podle 
dohody z předchozích jednání. Aktualizovaná data budou k dispozici v první týdnu v červenci. 
Modelově představen předběžný propočet sazeb (na základě kalkulace újmy z roku 2016) – 
roční  finanční  alokace  opatření  pro  roky  2018‐2020  umožňuje  kompenzovat  vypočtenou 
újmu z 54 %. Pro oblasti ANC‐S předběžně propočtena sazba na úrovni 90 % sazby pro oblasti 
O3. Pokud by měla být újma  kompenzována např.  z 80 %,  vyžadovalo by  to další  finanční 
prostředky ve výši cca 2 mld. Jednou z forem navýšení prostředků je zavedení doplňkového 
národního financování (tzv. TOP UP) k již implementovaným opatřením. 
Ze stávajících LFA nesplnilo kritéria pro zařazení do ANC‐O nebo ANC‐S celkem 48 tis. ha z.p., 
z toho  LFA‐O  představují  42  tis.  ha  z.p.  (6  tis.  ha  TTP).  Pro  tyto  oblasti  je  navrhována 
přechodná, postupně se snižující platba do roku 2020, kdy v roce 2018 je sazba na úrovni 60 
%, v roce 2019 na úrovni 40 % sazby z období 2007‐2013 a v roce 2020 na úrovni 25 EUR. 
 
Členům PS byl představen harmonogram dalších příprav:  

- v červenci 2017 bude oficiálně předložen návrh modifikace PRV obsahující revidované 
vymezení ANC, a  to  včetně diferenciace na  základě  faremních  systémů. Pro případ 
možného navýšení finančních prostředků – umožnění TOP UP. 

- v  srpnu  2017  příprava  textu  nového  nařízení  vlády  s předpokládanou  účinností  od 
března 2018  (případné navýšení  finanční alokace opatření  formou TOP UP vyžaduje 
přípravu speciálního nařízení vlády výhradně pro TOP UP) 

 
 

Závěr:  
1)  Byla  učiněna  dohoda  o  výsledku  vymezení  –  u  Evropské  komise  bude  vyjednáváno 
celkové vymezení ANC (ANC‐H, ANC‐O a ANC‐S) na úrovni 56,5 % výměry z.p. v ČR.   
2) Bude rozeslán aktualizovaný návrh sazeb pro oblasti ANC‐H, ANC‐O a ANC‐S.  
3) Seznam katastrálních území a  jejich přiřazení k ANC‐H, ANC‐O a ANC‐S bude zveřejněn 
na webových stránkách MZe cca v polovině července 2017.   
4) Bude obhajován  systém postupně  se  snižující platby pro  stávající oblasti  LFA‐S, která 
nesplňují kritéria pro zařazení do ANC‐O nebo ANC‐S. 
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3. Problematika posuzování FS  
 
Sazba  dotace  bude  diferencována na  základě  faremních  systémů,  kde  dělícím  ukazatelem 
pro  přidělení  faremního  systému  převažující  rostlinná  výroba  nebo  převažující  živočišná 
výroba  je  intenzita  chovu  hospodářských  zvířat  na  úrovni  0,3  VDJ/ha  veškeré 
obhospodařované zemědělské půdy. Vzhledem k tomu, že musí být vůči EK obhájeno, že se 
nejedná  o  podporu  produkce,  bude  intenzita  chovu  hospodářských  zvířat  posuzována  na 
základě historických údajů. Příslušnost  k danému  faremnímu  systému bude následně  ještě 
potvrzena aktuálními údaji z roku podání žádosti o dotaci, tak bude zaručeno že, v případě 
faremního systému převažující živočišná výroba se  jedná o chovatele hospodářských zvířat. 
Pro správné nastavení diferenciace na základě faremních systémů, je nezbytné stanovit 

1) ke  kterému  roku  má  být  intenzita  chovu  hospodářských  zvířat  posuzována  pro 
stanovení faremního systému 

2) jak bude posuzován faremní systém u nově vznikajících podniků 
3) jaká hospodářská zvířata mají být do intenzity započítávána 
4) za jak dlouhé období se má intenzita posuzovat 
5) jaký má být zvolen přístup k výpočtu intenzity za zvolené období 

 
 
Diskuze: 
ad 1)  
ZS, SMA, AK – intenzita vztažena za rok zpětně 
ČMSZP, SMO – intenzita vztažena za rok zpětně + v daném roce 1.6. – 30.9. 
Ing. Večeřa ‐  intenzita vztažena za rok zpětně (průměr za rok) 
 
ad 2)  
ASZ,  SMA,  ČMSZP,  ZS,  Ing.  Šnejdrla,  Ing. Večeřa    –  FS  stanoven  ke dni podání  žádosti  o 
dotaci a ještě jednou v průběhu příslušného roku (do 30.9.) 
 
ad 3) 
ASZ, SMO, SMA, ČMSZP – skot, ovce, kozy, koně 
ZS – skot, ovce, kozy nebo skot, ovce, kozy, koně 
Ing. Večeřa – skot, ovce, kozy 
Ing. Šnejdrla, AK – skot, ovce, kozy, koně, prasata 
 
ad 4)  
ASZ,  ČMSZP,  SMA,  ZS,  ing.  Večeřa, AK  –  12 měsíční  období  od  1.  ledna  do  31.  prosince 
předcházejícího roku 
SMO ‐ 12 měsíční období od 1. ledna do 31. prosince předcházejícího roku v případě počítání 
průměru,  v případě  kontroly  každý  den  tak  4  měsíční  období  od  1.  června  do  30.  září 
předcházejícího roku 
 
ad 5) 
ASZ, SMA, ČMSZP, Ing. Večeřa, AK – průměrem za zvolené dny 
ZS – ke každému dni zvoleného období  
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Závěr:  
1)  Intenzita  chovu  přežvýkavců  bude  posuzována  vždy  za  12 měsíců  za  kalendářní  rok  
předcházející roku podání žádosti, tj. v roce 2018 se bude posuzovat rok 2017, v roce 2019 
pak rok 2018 atd. 
2) Intenzita chovu přežvýkavců bude stanovena jako průměrný stav za celý kalendářní rok. 
3) Mezi  členy PS  jasná dohoda,  že  započítáván bude  skot, ovce  a  kozy. Nepanuje  jasná 
dohoda nad započítáváním koní a prasat. 
4) Nutné najít model pro nově vzniklé  farmy,  jak posuzovat  zda mají nárok na podporu 
v rámci faremního systému převažující živočišná výroba. 

                                                                                                                                    
 

 
4. Termín dalšího jednání 
 
Další jednání bude svoláno emailově. 
 
  
 
Zapsala: Petra Dvořáková 
 
 
 
Schválil:   
 
 
 
…………………………………. …..                                                       ….………………………………………. 
Ing. David Kuna            Ing. Pavel Sekáč 
ředitel odboru 14130           náměstek sekce 14000 


