
Příloha č. 1 – Přehled činností (rostlinná prvovýroba) 

„Přehled činností 

Posuzování 
činnosti ve věci 

oprávněnosti 
nároku na 

vrácení daně  

Orná půda 

Podmítání ano   

Orba ano   

Válení ano   

Diskování ano   

Koulování ano   

Kompaktorování ano   

Proorávání ano   

Plečkování ano   

Mulčování (posekání, rozdrcení a ponechání porostu na pozemku + zaorání) ano   

Meliorace ano   

Rekultivace půdní eroze ano   

Sběr kamene a jeho odvoz ano   

Příprava půdy před sadbou brambor ano   

Vláčení ano   

Smykování ano   

Setí ano   

Sázení ano   

Rozmetání hnoje ano   

Rozmetání přípravků na hubení škůdců (např. hraboši) ano   

Míchání kejdy (před aplikací/hnojením) ano  

Hnojení močůvkou, kejdou nebo umělými hnojivy ano   

Postřiky ano   

Vápnění ano   

Sklizeň obilovin ano   

Vyorávání brambor, řepy a podobně ano   

Sklizeň pícnin ano   

Sklizeň ostatní úrody z polí ano   

Odvoz sklizených plodin a pícnin z pole ano   

Balíkování slámy ano   

Odvoz slámy nebo balíků slámy na úložiště a rovnání na úložišti ano   

Doprava vody na pozemky, za účelem ředění koncentrovaných postřikových látek ano  

Doprava hnoje, kejdy, močůvky nebo umělých hnojiv na pole a jejich aplikace ano   

Drcení slámy na poli ano   

Nakládání osiva nebo umělých hnojiv do secího stroje nebo rozmetadla ano   

Nakládání hnojiv ve skladu do rozmetadla, odvoz na pozemek a následná aplikace ano   

Zavlažování ano   

 



Příloha č. 1 – Přehled činností (rostlinná prvovýroba) 

„Přehled činností 

Posuzování 
činnosti ve věci 

oprávněnosti 
nároku na 

vrácení daně  

Travnaté porosty 

Hnojení ano   

Sekání ano   

Rozhazování ano   

Sušení (obracení) ano   

Nahrabování ano   

Odvoz sena z pastvin nebo travních porostů na úložiště a rovnání na úložišti ano   

Mulčování (posekání, rozdrcení a ponechání porostu na pozemku) ano   

Sklízení trávy ano   

Odvoz trávy z pastvin ano   

Odvoz balíků sena/senáže na úložiště a rovnání na úložišti ano   

Lisování senáže do folie ano  

Sekání výpasků a nedopasků ano   

Odvodňování ano   

Válení ano   

Smykování ano   

Vláčení ano   

Rozmetání přípravků na hubení škůdců (např. hraboši) ano   

Lisování (balíkování) sena  ano   

Odstraňování náletů ano   

Postřiky ano   

Zavlažování ano   

Úklid zimoviště na pastvině – shrnování pastviny - hnoje ano  

Sběr kamene a jeho odvoz ano  

Orba jako obnova travních porostů, včetně smykování, vláčení a válení ano  

Přísev travní směsi ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 – Přehled činností (rostlinná prvovýroba) 

„Přehled činností 

Posuzování 
činnosti ve věci 

oprávněnosti 
nároku na 

vrácení daně  

Sady a vinice 

Sázení stromů, keřů a vinné révy ano   

Vrtání děr pro sloupky vinohradu ano   

Stříhání a prořezávání ano   

Odvoz prořezu ano   

Postřiky ano   

Hnojení ano   

Sekání trávy v sadech ano   

Rozhazování trávy ano   

Sušení (obracení) trávy ano   

Odvoz sena ze sadů ano   

Sklízení trávy v sadech ano   

Odvoz trávy ze sadů ano   

Odstraňování náletů ano   

Odvodňování ano   

Ometání kmínků vinice strojem (kmínky jsou zbavovány nových výrůstků) ano   

Sklizeň ovoce ano   

Odvoz ovoce ze sadů a vinic (do prvního skladu) ano   

Přesun zeměděl. techniky mezi jednotliv. pozemky v rámci jednoho zeměděl. 
podniku (při sklizni) ano   

Rozvoz prázdných beden do sadů a svoz prázdných beden ze sadů zpět do skladů  ano   

Vápnění ano   

Kypření půdy ve vinicích a sadech ano   

Zavlažování ano   

Klučení ano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 – Přehled činností (rostlinná prvovýroba) 

„Přehled činností 

Posuzování 
činnosti ve věci 

oprávněnosti 
nároku na 

vrácení daně  

Chmelnice 

Drátkování ano   

Zavádění ano   

Strhávání ano   

Odvoz štoků na česačky ano   

Hnojení ano   

Postřiky ano   

Orání ano   

Podmítka ano   

Kypření ano   

Zavlažování ano   

Oprava chmelnic – utahování drátů, které drží konstrukci chmelnice ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 – Přehled činností (rostlinná prvovýroba) 

„Přehled činností 

Posuzování 
činnosti ve věci 

oprávněnosti 
nároku na 

vrácení daně  

Školky 

Školkování ano   

Podřezávání kořenů ano   

Míchání substrátů pro obalovanou sadbu ano   

Převoz a manipulace se sadebním materiálem v obalech (krytokořenné) ano   

Zasypávání substrátů ano   

Vyorávání a vyzvedávání sazenic ano   

Kompostování rostlinných zbytků ano  

Hnojení komposty ano  

Podmítání ano  

Orba ano  

Válení ano  

Diskování ano  

Kompaktorování ano  

Proorávání ano  

Plečkování ano  

Mulčování ano  

Meliorace ano  

Rekultivace půdní eroze ano  

Sběr kamene a jeho odvoz ano  

Vláčení ano  

Smykování ano  

Setí ano  

Sázení ano  

Rozmetání hnoje ano  

Hnojení močůvkou, kejdou nebo umělými hnojivy ano  

Postřiky ano  

Vápnění ano  

Doprava hnoje, kejdy, močůvky nebo umělých hnojiv na pozemek a jejich aplikace ano  

Nakládání osiva nebo umělých hnojiv do secího stroje nebo rozmetadla ano  

Nakládání hnojiv ve skladu do rozmetadla, odvoz na pozemek a následná aplikace ano  

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 – Přehled činností (rostlinná prvovýroba) 

„Přehled činností 

Posuzování 
činnosti ve věci 

oprávněnosti 
nároku na 

vrácení daně  

Ostatní – nezařazené činnosti 

Doprava hnojiv na sklad  ne 

Doprava vody na pastviny pro dobytek  ne 

Dovoz drátků od prodejce (výrobce do skladu-do spotřeby) ano   

Dusání, rozhrnování senáže, zakrývání fólií a zatížení panely ano   

Dusání, rozhrnování siláže, zakrývání fólií a zatížení panely ano   

Hrnutí sněhu, údržba cest okolo stájí a napajedel  ne 

Kompostování pro výrobu kompostu určeného pro přímé užití na zemědělském 
pozemku (nikoliv pro výrobu kompostu určeného k dalšímu prodeji)  

ano   

Katrování kompostu pro výrobu kompostu určeného pro přímé užití na 
zemědělském pozemku (nikoliv pro výrobu kompostu určeného k dalšímu prodeji) 

ano  

Přehrnování kompostu pro výrobu kompostu určeného pro přímé užití na 
zemědělském pozemku (nikoliv pro výrobu kompostu určeného k dalšímu prodeji) 

ano  

Montáž a demontáž ohrad a jejich převoz ano  

Mytí silnic po sklizni, jako součást sklizně ano   

Nakládání a doprava krmiva ze silážní jámy, skládky nebo stohu   ne 

Nakládka odpadů od čističek obilí a odvoz na první sklad  ano  

Navážení slámy a sena z uskladnění do živočišné výroby  ne 

Obsekávání mezí přilehlých k obhospodařovaným polnostem/pozemkům ano   

Odvoz balíků sena a slámy z úložišť  ne 

Odvoz kejdy do jímky (jímka je součástí zemědělského areálu – ŽV)  ne 

Odvoz kejdy z jímky na pole ano  

Odvoz hnoje na polní úložiště, resp. pole bez následné aplikace ano  

Odvoz chmele z česačky do sušárny ano   

Odvoz močůvky do jímky (jímka je součástí zemědělského areálu – ŽV)  ne 

Odvoz močůvky z jímky na pole ano  

Odvoz pohonných hmot (nafty) na pole pro zemědělské stroje ano  

Odvoz produktů ze skladů do výkupu nebo konečnému odběrateli  ne 

Odvoz sena a slámy ze stohů  ne 

Odvoz sušeného chmele do výkupu ano   

Oprava ohrad pastvin ano  

Oprava oplocení ovocného sadu ano   

Ořez větví na pozemku rodinného domku  ne 

Ořez větví okolo pozemků ano   

Plnění osiva do vaků  ne 

Přehazování zrnin nakladačem ve skladu (pokud se jedná druhý nebo další sklad)  ne 

Přehazování zrnin nakladačem ve skladu (pokud se jedná o první sklad) ano   

Přehazování plodin nakladačem na úložišti (pokud se jedná o první úložiště) ano   



Příloha č. 1 – Přehled činností (rostlinná prvovýroba) 

Převoz nakoupeného osiva do skladu  
ne 

Převoz sklizeného obilí ze sušárny do prvního skladu ano  

Pytlování osiva   ne 

Rovnání a foukání slámy na polní skladiště ano   

Rovnání hnoje na hnojišti  ne 

Shrnování hnoje na dočasném polním hnojišti  ne 

Shrnování hnoje na hnojišti  ne 

Spotřeba pojízdných dílen opravující zemědělskou techniku na pozemcích ano   

Spotřeba zemědělské techniky pro cesty z pozemků do dílen ano   

Spotřeba zemědělské techniky pro cesty z místa pobytu zemědělce na čerpací 
stanici (nákup pohonných hmot do zemědělské techniky) a zpět 

 ne 

Spotřeba zemědělské techniky pro cesty z místa pobytu zemědělce na pozemky 
přes čerpací stanici (nákup pohonných hmot do zemědělské techniky) 

ano   

Spotřeba zemědělské techniky pro cesty z místa pobytu zemědělce na pozemky ano   

Stohování slámy na úložišti (součást sklizňových prací) ano   

Svoz dobytka z a na pastviny  ne 

Štěpkování větví ano   

Údržba polních cest  ne 

Úklid polního mlatu před navážením obilí  ne 

Úklid seníku před svozem sena  ne 

Úprava vlastních remízků u pole/pozemků ano  

Vyhrnování hnoje  ne 

Vyhrnování podestýlky  ne 

Využití SMV pro dohled nad prováděním polních práci a kontrolu plodin ano   

Zakládání a překládání hnojiště  ne 

Rozvoz pomůcek brigádníkům ano  

Rozvoz jídla brigádníkům 
 

ne 

Doprava pracovníků (i brigádníků) na pole/sad/chmelnici ano  

Pokládání folie před výsadbou celeru ano  

Balíkování plastovou folií ano  

Pěstování hub (zejména žampionů) vyjma dopravy sadby hub a expedice hotových 
produktů 

ano  

 


