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Shrnutí dosavadní činnosti PS 

2. krok vymezení  

 Aplikace 2. kroku vymezení (fine tuning) na základě HRRE 
(PS LFA 26.2.2016) 

 Zpracování 3 variant HRRE (zaměření na skot, obilniny a 
poměrné zastoupení plodin podle ČSÚ)  

 Výběr varianty HRRE se zaměřením na skot: 

- nově zařazeno: 243 tis. ha z.p.;  

- vyřazeno: 60 tis. ha z.p.; 

- celková rozloha oblastí LFA (horské + ostatní): 1 892 tis. ha 
(53,2 % z.p. podle LPIS)  

 

 diskuze a schválení provedení 2. kroku s využitím 
HRRE ze strany EK 

 

 



Shrnutí dosavadní činnosti PS 

Faremní systémy 

Diskutovány byly následující typy faremních systémů: 

1. Rostlinná vs. živočišná (hranice 0,3 VDJ/ha z.p.) 

2. Extenzivní vs. intenzivní (T vs. R) 

3. Analýza identifikace výrobního zaměření v závislosti na intenzitě 

chovu přežvýkavců – neposkytuje odůvodnění  

4. Rozdělení podle podílu zatravnění a orientace na ŽV (4 faremní 

systémy) 

 

 

 Výběr varianty a ukazatele pro diferenciaci sazeb 

 



Faremní systém rostlinná x živočišná 

• Dělící hranice 0,3 VDJ/ha z.p. 

• Jednoznačná podpora ŽV 

 

Relace ukazatelů k LFA celkem (%): 

 RV (<0,3 VDJ /ha z.p.) ŽV (>0,3 VDJ /ha z.p.) 

Odpisy 86,3 105,8 

ČPH bez LFA na AWU 105,6 98,4 

Podn. důchod bez LFA  118,2 92,2 



Faremní systém extenzivní x intenzivní 

 

• Dělící hranice 50 % zatravnění  

• Nepřímá podpora chovu skotu (!) 

 

Relace ukazatelů k LFA celkem: 

 Intenzivní (< 50 % T ) Extenzivní (> 50 % T ) 

Odpisy 110,0 85,8 

ČPH bez LFA na AWU 112,2 79,1 

Podn. důchod bez LFA  111,2 84,1 



Faremní systém kombinovaný (rozdělení 

podle podílu zatravnění a orientace na ŽV) 

 
• Dělicí hranice 0,3 VDJ/ha z.p. a 50 % zatravnění 

 

Relace ukazatelů k LFA celkem (%): 

 T bez VDJ T s VDJ R bez VDJ R s VDJ 

Odpisy 86,9 85,8 93,6 116,0 

ČPH bez LFA 
na AWU 102,1 92,3 115,3 99,7 

Podn. důchod 
bez LFA  122,1 119,5 111,9 75,7 



Výpočet sazby a platby pro zemědělce 

sazby 
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