
Přímé platby
• SAPS

• Greening

• Platba pro mladé zemědělce

• Dobrovolná podpora vázaná na produkci

• Přechodné vnitrostátní podpory



SAPS
• Zápis v evidenci zemědělského podnikatele.

• V LPIS mít min. 1ha způsobilé zemědělské kultury.

• V termínu podat Jednotnou žádost (z domova nebo na OPŽL)

• DPB mít na sebe evidovány min. do 31.8. příslušného roku.

• V daných termínech DPB řádně obhospodařit dle kultury.

• Pokud chci i Greening musím od určité výměry a kultury plnit 
další podmínky…

• Podmínka aktivního zemědělce v roce 2018 zrušena!



Zemědělské kultury
• R – orná půda

• G – travní porost (na orné půdě)

• U – úhor

• T – trvalý travní porost

• V – vinice; C – chmelnice; S – ovocný sad; K – školka; 

D – rychle rostoucí dřeviny; J – jiná trvalá kultura; ostatní        

kultury… (nelze na ně pobírat SAPS)



R – orná půda (standardní)

• Zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se za účelem 
produkce plodin pěstují v pravidelném sledu zemědělské 
plodiny. 

• Podmínkou pro platbu SAPS je provádění obvyklých 
agrotechnických prací zajišťující pěstování plodin (setí, 
postřik, sklizeň, diskování - orba, hnojení…)



G – travní porost (na orné půdě)
• Zemědělsky obhospodařovaná orná půda určená k pěstování 

trav nebo jiných pícnin po dobu max. 5 let. 

• Do pěti let, tedy i dříve, je nutno travní porost rozorat a 
založit nový, případně např. změnit na standardní ornou 
půdu R.

• Pokud se G ponechá více než 5 let je třeba změnit kulturu na 
trvalý travní porost T.

• Podmínkou platby SAPS je do 31.7. provést seč s odklizem 
biomasy (balíky) nebo pastvu s likvidací nedopasků



U - úhor
• zemědělsky obhospodařená orná půda ležící ladem vč. ploch 

vyňatých z produkce

• Pro evidenci U v LPIS musel být DPB min. rok veden v LPIS 
jako R, C, V, S, D, K, J

• vznikne přírodním osemeněním, založením porostu plodiny 
nebo udržováním bez porostu

• musí být min. 1x ročně sečen, mulčován nebo pasen vč. 
sečení nedopasků a to od 1.6. – do 31.8. U bez porostu je 
udržován mechan. kultivací nebo chemickými prostředky.

• Pokud chci U na EFA musím plnit jiné podmínky! (v termínu 
mít vyjm. plodinu, zákaz sklizně, pastvy, postřiků atd.!!!)



T – trvalý travní porost
• Zemědělsky obhospodařovaná půda využívaná k pěstování 

trav nebo jiných bylinných pícnin, která nebyla zahrnuta do 
střídání plodin po dobu 5 a více let.

• Podmínkou platby SAPS je provedení seče s odklizem 
biomasy (balíky) nebo spasení s likvidací nedopasků do 
31.7. pokud případné AEKO nestanoví jinak. 

• Pokud je více než 50% DPB v oblasti LFA/H1 je termín 
posunut na 31.8. 

• Mulčování není zemědělským obhospodařením! Platba 
SAPS nebude poskytnuta a výměra bude počítána do 
sankcí!



V - vinice

• zemědělsky obhospodařovaná půda, která je rovnoměrně a 
souvisle osázena keři vinné révy

• do 2 let od výsadby musí být instalováno opěrné zařízení

• do plochy se započítává manipulační prostor, podél řad šírka
meziřadí (max. 3m) a na začátku a konci řad max. 8m 
zemědělské půdy (ne cesty, křoví, silnice atd…)



C - chmelnice

• zemědělsky obhospodařovaná půda na které se pěstuje chmel a 
která je opatřena opěrným zařízením pro jeho pěstování. 

• plocha ohraničená vnějšími kotvícími dráty nosných sloupů

• pokud se nacházejí rostliny na kotvících drátech - do plochy se 
započítává manipulační prostor podél řad průměrná šířka 
meziřadí

• na začátku a konci řad se započítává max. 8m

• do manipulačního prostoru nelze napočítat nezemědělskou půdu 
(cesty, silnice, křoví atd.)



S – ovocný sad
• zemědělsky obhospodařovaná půda, která je rovnoměrně a 

souvisle osázena ovocnými stromy o minimální hustotě 100 
životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku nebo 
ovocnými keři o minimální hustotě 800 životaschopných 
jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku.

• nelze uznat podnože a množitelské porosty

• manipulační plocha stromy šířka meziřadí (max. 8m) a max. 
12m na zač. a konci řad.

• max. šíře meziřadí u ovocných stromů je 12m u keřů 5m

• do manipulační plochy nelze zahrnout cesty, silnice, křoví 
atd.



K - Školka

• zemědělsky obhospodařovaná půda - plochy s mladými 
dřevinami pěstovanými ve volné krajině za účelem 
pozdějšího přesazení

• do plochy lze zahrnout manipulační prostor max. 12m po 
obvodu záhonů (nelze započíst cesty, silnice, zpevněné 
plochy, křoví atd.)

• rostliny musí být přímo v půdě, nelze je mít v květináčích na 
štěrku, plachtě atd.



D – rychle rostoucí dřeviny

• zemědělsky obhospodařovaná půda, která je rovnoměrně a 
souvisle osázena rychle rostoucími dřevinami, a to v 
minimálním počtu 1000 životaschopných jedinců na 1 hektar 
dílu půdního bloku. 

• započitatelný manipulační prostor šíře meziřadí (max. 8m) na 
začátku a konci řad max. 12m.

• Nelze započítat cesty, silnice, křoví atd.



Greening
• kdo má v LPIS R+G+U více než 10ha musí plnit diverzifikaci

plodin 

• dále zachovat poměr trvalých travních porostů 

• kdo má v LPIS R+G+U více než 15ha musí min. 5% ploch 
vyhradit pro využití v ekologickém zájmu (EFA)



Diverzifikace
• 10 - 30ha R+G+U pak pěstovat min. 2 plodiny a zároveň 

hlavní plodina smí být max. na 75% R.

• 30 a více ha R+G+U pak pěstovat min. 3 plodiny a zároveň 
hlavní plodina max. na 75% plochy, dvě hlavní plodiny max. 
na 95% plochy R

• diverzifikace se nemusí plnit pokud na více než 75% orné 
půdy je tráva nebo jiné bylinné pícniny

• zbývající orná půda nepřekročí 30ha

• pokud jsou všechny pozemky v ekologii



Zachování poměru trvalých trav. porostů
• trvalé travní porosty za ČR nesmí klesnout o více než 5% oproti 

referenčnímu období

• zákaz změny trvalých travních porostů v environmentálně 
citlivých plochách (ECP) Zákazem se myslí změna T na jakoukoliv 
jinou kulturu (např. R, S, V, atd.) 

• netýká se ekologů

• kdo převezme DPB po někom s porušením ECP musí zatravnit, 
byť to nezavinil.

• znovu zatravnění ECP plochy je nutno provést do podání 
jednotné žádosti



Vyhraz. plochy využívané v ekolog. zájmu (EFA)
• úhor s porostem vyjmenovaných plodin

• evidované krajinné prvky (EVP)

• ochranný pás (vyjmenované plodiny)

• plocha s rychle rostoucími dřevinami

• zalesněná plocha 

• plocha s meziplodinami (přesně vyjmenované a v poměru)

• plocha s plodinami vážící dusík (přesně vyjmenované)



Úhor s porostem (na EFA)
• musí být v LPIS jako kultura U evidován minimálně od 1. 1. 

příslušného kalendářního roku

• min. 12 měsíců před tím musí předcházet kultura R

• od 1. 6. do 15.7 se zde musí nacházet vyjmenovaná plodina

• vyseté plodiny nesmí být využívány za účelem produkce, 
nesmí být sklízeny, paseny.

• zákaz aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

• DPB musí být evidován na žadatele min do 31. 10., kulturu 
změnit po 15.7. např. na R lze!

• v případě posledního roku úhoru, nebo jednoleté plodiny 
musí být do 31. 10. zaset ozim!



Evidované krajinné prvky (na EFA)

• mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí, 
solitér a příkop a mokřad

• Krajinné prvky musí být součástí R+G+U a vedeny na 
uživatele min do 31.8.

• Krajinné prvky zaujímají malou plochu, EFA většinou 
nevyřeší!



Ochranný pás (na EFA)

• udržovaná část do doby výsevu hlavní plodiny uvnitř DPB

• 1 – 20m osetá část vyjmenovanou plodinou směrem dovnitř 
u DPB s kulturou R

• souvislý porost vyjmenované plodiny se musí nacházet min. 
od 1. 6. -15. 7.

• plodina na ochranném pásu nesmí sloužit k produkci, nesmí 
být sklízena, odstraněna

• musí být odlišná od hlavní plodiny na DPB



Plocha s meziplodinami (na EFA)
• plocha s vyjmenovanými meziplodinami pěstovanými na 

zelené hnojení

• souvislý porost!

• vyjmenované plodiny a vždy ve směsi

• Poměr směsi max. 90:10, doporučuji směs 50:50

• zákaz aplikace přípravků na ochranu rostlin

• letní varianta 31. 7.  – 24. 9. POZOR ZMĚNA TERMÍNU

• zimní varianta 6. 9. – 31. 10 POZOR ZMĚNA TERMÍNU



Plocha s plodinami vázajícími dusík (na EFA)

• plocha s vyjmenovanými plodinami

• souvislý pokryv půdy od 1. 6. – 15. 7.

• po sklizni založit ozim do 31. 10. (v případě že není 
deklarována víceletá plodina např. vojtěška)

• NOVĚ zákaz aplikace přípravků na ochranu rostlin

• NOVĚ desikace před sklizní není povolena!

• DPB kde jsou deklarovány plodiny vázající dusík na EFA musí 
být veden v LPIS na uživatele min. do 31. 10.



AEKO – D Ošetřování trav. porostů

• 10 titulů, D1 – D10

• Při vstupu požádat o zařazení a pak každý rok žádat v rámci 
jednotné žádosti

• Závazek na 5 let

• Min. výměra zařazení 2ha

• Od 1.6. – 30.6. intenzita hospodářských zvířat min. 0,3 VDJ 
na 1ha TTP v LPIS (výjimka u Modráska, Chřástala a 
Podmáčenky)



D1 – obecná péče o extenzivní louky a 
pastviny

• 1. seč s odklizem biomasy (balíky) nebo pastva s likvidací 
nedopasků do 31.7.

• 2. seč s odklizem biomasy (balíky) nebo pastva s likvidací 
nedopasků do 31.10.

• U DPB nad 12 ha ponechat v případě první operace seče 
nepokosené plochy 3-10% výměry DPB min. do 15.8. a max. 
do první seče následující rok. 

• Výměra jedné nepokosené plochy max. 1ha. 

• NEMULČOVAT!



D2 – Mezofilní vlhkomilné louky hnojené
• 1. seč s odklizem (balíky) čtyři různé termíny

• S4 do 30.6.; S3 15.7.- 31.7.; S1 do 31.7; S2 15.7. – 31.8

• 2. seč s odklizem (balíky) do 31.10.

• U DPB nad 12ha nechat nepokosené plochy
• U seče S2 (15.7 – 31.8.) min. do 15.9. jinak stačí ponechat do 15.8.

• Pokud je v LPIS DPB vhodný k přepasení pastva je možná po 
15.8.

• Ke hnojení je možné použít pouze hnůj nebo kompost

• Zákaz příkrmu zvířat

• NEMULČOVAT ANI NEDOPASKY!



D3 – Mezofilní vlhkomilné louky nehnojené

• 1. seč s odklizem (balíky) čtyři různé termíny
• S4 do 30.6.; S3 15.7.- 31.7.; S1 do 31.7; S2 15.7. – 31.8

• 2. seč s odklizem (balíky) do 31.10.

• U DPB nad 12ha nechat nepokosené plochy
• U seče S2 (15.7 – 31.8.) min. do 15.9. jinak stačí ponechat do 15.8.

• Pokud je v LPIS DPB vhodný k přepasení pastva je možná po 15.8.

• Zákaz aplikace hnojiv (kromě případné povolené pastvy)

• Zákaz příkrmu zvířat

• NEMULČOVAT ANI NEDOPASKY!



D4 – horské suchomilné louky hnojené

• 1. seč s odklizem (balíky) tři různé termíny
• S1 do 31.7.; S2 od 15.7. - 31.8.; S5 od 15.8. – 30.9.

• 2. seč s odklizem není určena, možná však je.

• U DPB nad 12ha nechat nepokosené plochy
• U seče S5 (15.8 – 30.9.) min. do 15.10. jinak stačí ponechat do 

15.8.

• Ke hnojení je povinnost 1x v době závazku použít hnůj nebo kompost, 
nejpozději do konce 4 roku závazku. (Pastva zvířat není aplikací 
hnojiva)

• Pokud je v LPIS DPB vhodný k přepasení pastva je možná po 15.8.

• Zákaz příkrmu zvířat

• NEMULČOVAT ANI NEDOPASKY!



D5 – horské suchomilné louky nehnojené
• 1. seč s odklizem (balíky) tři různé termíny

• S1 do 31.7.; S2 od 15.7. - 31.8.; S5 od 15.8. – 30.9.

• 2. seč s odklizem není určena, možná však je.

• U DPB nad 12ha nechat nepokosené plochy

• U seče S5 (15.8 – 30.9.) min. do 15.10. jinak stačí ponechat do 
15.8.

• Pokud je v LPIS DPB vhodný k přepasení pastva je možná po 15.8.

• Zákaz aplikace hnojiv (kromě případné povolené pastvy)

• Zákaz příkrmu zvířat

• NEMULČOVAT ANI NEDOPASKY!



D6 – Trvale podmáčené a rašelinné louky

• 1. seč s odklizem čtyři různé termíny
• S6 15.6.-7.7.; S7 15.6-7.8.; S8 15.7-7.9.; S5 15.8-30.9.

• Seč s odklizem provádět ručně vedenou nebo nesenou 
technikou. (motorová kosa, hrábě)

• Zákaz aplikace hnojiv

• Zákaz pastvy

• NEMULČOVAT!



D7 – Ochrana modrásků
• S9 1.seč s odklizem do 10.6. (pak v daném roce už žádná seč)

• S10 1. seč s odklizem do 10.6.; 2. seč 1.9.-30.9.

• Pokud je v LPIS DPB vhodný k přepasení lze druhou seč 
nahradit pastvou (nejdříve 1.10.)

• Ponechat nepokosenou plochu 15-20% výměry DPB min. do 
následující seče

• Zákaz aplikace hnojiv

• Zákaz příkrmu zvířat

• NEMULČOVAT!



D8 – Ochrana chřástala polního 
• 1. seč s odklizem (balíky) 15.8 – 30.9.

• 2. seč není určena, ale je možná

• Pokud je v LPIS DPB vhodný k přepasení seč lze nahradit 
pastvou (nejdříve 15.9.)

• V případě pastvy do 30 dnů po pastvě posekat nedopasky

• Zákaz příkrmu zvířat

• Zákaz aplikace hnojiv

• NEMULČOVAT!



D9 - Suché stepní trávníky a vřesoviště
• Pastva ovcemi nebo kozami, čtyři různé termíny

• P2 15.4.-30.6.; P1 1.5.-31.10; P3 15.7.-30.9.; P4 15.4.-30.6. a 1.8.-30.9.

• V LPIS může být u DPB povolena pastva skotem

• V LPIS může být u DPB povoleno pastvu nahradit sečí

• Pastvou přivést 5-50kg celkového dusíku na hektar DPB v 
tomto titulu

• V případě pastvy do 30 dnů po pastvě posekat nedopasky

• Zákaz aplikace hnojiv

• Zákaz příkrmu zvířat

• NEMULČOVAT ANI NEDOPASKY!



D10 – Druhově bohaté pastviny
• 1. seč s odklizem nebo pastva s likvidací nedopasků do 31.7.

• Pokud DPB v LFA/H1 posun termínu do 31.8.

• 2. povinná pastva do 31.10.

• Pastvou přivést min 10kg. celkového dusíku na hektar DPB

• Likvidace nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy, v 
případě celoroční pastvy do 31.12.

• Zákaz aplikace hnojiv (kromě pastvy)

• Zákaz příkrmu zvířat

• NEMULČOVAT ANI NEDOPASKY!


