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VYJEDNÁVÁNÍ S EK 3 PROBLEMATICKÉ BODY

w Ekoplatba
w Navýait environmentální ambice, zohlednit cíle 

Zelené dohody
w Dopln�ny nové povinnosti, napY. zYizování 

ochranných páso podél vod
w Platba na precizní zem�d�lství
w Podmín�nost
w Zajiat�ní pokryvnosti
w Rotace plodin
w Omezení plochy plodiny
w Neprodukní plochy
w Definice aktivního zem�d�lce, platba vázaná na 

produkci
w Cílení podpor, provazba na vodní rámcovou 

sm�rnici



Jednotná ~ádost 2023 zahrnuje tato opatZení a deklarace:

w Deklarace zem�d�lské pody
w Deklarace plodin 3 nové
w Deklarace neprodukních ploch - nové
w Deklarace rozoraných /zatravn�ných DPB 3 nové
w Deklarace nepokosených ploch - nové
w Výkaz osevu pro SÚ
w Deklarace Aktivního zem�d�lce 3 nové
w Základní podpora pYíjmu pro udr�itelnost (BISS) 3

(nahrazuje  SAPS)

w DoplIková redistributivní podpora pYíjmu pro udr�itelnost 
(DRP) 3 nové

w Celofaremní ekoplatba 3 Základní 3 (nahrazuje Greening)

w Celofaremní ekoplatba 3 Prémiová 3 nové



Jednotná ~ádost 2023 zahrnuje tato opatZení a deklarace:

w ANC

w Natura 2000 na zem�d�lské pod�
w AEKO - Agroenvironmentáln�-klimatická opatYení >dobíhající<
w AEKO - Agroenvironmentáln�-klimatická opatYení 2023 + nové
w EZ- Ekologické zem�d�lství >dobíhající<
w EZ 3 Ekologické zem�d�lství 2023 + nové
w Zvýaení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací 3 nové
w Dobré �ivotní podmínky zvíYat



Jednotná ~ádost 2023 zahrnuje tato opatZení a deklarace:

w Mladý zem�d�lec (MZ) 3 >dobíhající<
w Mladý zem�d�lec 2023 + (doplIková podpora pYíjmu pro mladé  

zem�d�lce) 3 nové
w Malý zem�d�lec 3 nové
w Podpory pYíjmu vázané na produkci (CIS) 3 (stávající VCS)
o Produkce brambor urených pro výrobu akrobu (akrobové brambory)
o Produkce ovocných druho s velmi vysokou pracností (Ovoce VVP)
o Produkce ovocných druho s vysokou pracností (Ovoce VP)
o Produkce zeleninových druho s velmi vysokou pracností (Zelenina 

VVP)

o Produkce zeleninových druho s vysokou pracností (Zelenina VP)
o Produkce cukrové Yepy
o Produkce chmele

o Produkce bílkovinných plodin
o Chov telete masného typu
o Chov krávy chované v systému chovu s TPM (Dojnice)
o Chov bahnice nebo chov kozy



Jednotná ~ádost

Od 14. bYezna 2023 je na Portálu farmáYe SZIF uvoln�na
funkcionalita pro pYedb��né natení deklarace Aktivního
zem�d�lce, kde si �adatel, v zálo�ce

Nová podání/Jednotná �ádost vetn� deklarace zem�d�lské
pody, �ádosti AEKO a EZ v ásti PYíprava deklarací, mo�e
vyzkouaet generování deklarace a zjistit jakým kritériem plní
podmínky aktivního zem�d�lce nebo zda musí dolo�it zem�d�lské
a celkové pYíjmy/výnosy.

Nov� je také pYi podání Jednotné �ádosti povinné vyplnit a podat

formuláY Identifikace pYíjemco. FormuláY obsahuje informace o

�adateli s ohledem na jeho majetkovou propojenost s jiným
subjektem, resp. s ohledem na vazbu ovládající a ovládané osoby



Podmínky standardp dobrého zem�d�lského 
a environmentálního stavu ppdy v novém 
období SZP 



Podmínky, které zpstávají stejné

" DZES 1 Zachování trvalých travních porostp na základ� pom�ru trvalých travních 
porostp k zem�d�lské plobe (pYechod podmínky z greeningu, zajiat�ní nesní�ení 
poklesu pom�ru travních porosto o více ne� 5 % oproti pom�ru v roce 2018) 

" DZES 3 Zákaz vypalování strnibe na orné ppd� vyjma pZípadp odpvodn�ných 
zdravím rostlin (pYechod podmínky ze souasného standardu DZES 6) 

" DZES 4 ZZízení ochranných pásp podél vodních tokp 
" (pYechod podmínky ze souasného standardu DZES 1) 
" DZES 5 ObhospodaZování ppdy zppsobem, který sni~uje riziko degradace ppdy a 

eroze, v�etn� zohledn�ní sklonu svahu (pYechod podmínky ze souasného 
standardu DZES 5) 

" DZES 9 Zákaz pZem�ny nebo orby trvalých travních porostp ozna�ených jako 
environmentáln� citlivé oblasti s trvalými travními porosty v lokalitách sít� Natura 
2000 (pYechod podmínky z greeningu) 



Nové DZES

" DZES 6 Minimální pokryv ppdy pro zamezení vzniku holé ppdy v 
nejcitliv�jbích obdobích (podmínky navazují na souasný standard 
DZES 4) 

" DZES 7 StZídání plodin na orné ppd� (ást podmínek týkající se 
omezení plochy jedné plodiny navazují na souasný standard DZES 
5g) 

" DZES 8 Minimální podíl vým�ry zem�d�lské plochy vyhrazený pro 
neproduk�ní plochy, zachování krajinných prvkp, zákaz oZezu keZp 
a stromp v období hnízd�ní a odchovu mlá�at (podmínky navazují 
na podmínky z greeningu a souasný standard DZES 7) 



DZES 6 Minimální pokryv ppdy pro zamezení vzniku holé 
ppdy 

Upravené podmínky standardu budou platit ji~ od roku 
2023 
bez zohledn�ní sklonitosti, 
pro vebkerou standardní ornou ppdu, 
s rozbíZením na trvalé kultury (vinice, sady) a úhor. 

Orná ppda 
}adatel zajistí v období po sklizni hlavní plodiny 
minimáln� do 31. 10. daného roku pokryv na minimáln� 
80 %, v pZípad� ekologického zem�d�lství minimáln� 50 
%, vým�ry orné ppdy 



DZES 6 Minimální pokryv ppdy pro zamezení vzniku holé 
ppdy 

§ zalo~ení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny, 
§ ponechání strnibt� sklizené plodiny na dílu ppdního bloku do zalo~ení 

porostu následné jarní plodiny, 
§ podmítnutí strnibt� sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby a~ do 

zalo~ení porostu následné jarní plodiny, 
§ ponechání ppdy po pásovém zpracování do zalo~ení porostu následné 

jarní plodiny, nebo 
§ osetí dílu ppdního bloku meziplodinou po sklizni hlavní plodiny a 

zachování souvislého porostu meziplodiny nejmén� do 31. Zíjna. 



DZES 6 Minimální pokryv ppdy pro zamezení vzniku 
holé ppdy

" Vinice 

" }adatel na jím u~ívaném dílu p+dního bloku s druhem zem�d�lské kultury 
trvalá kultura vinice zajistí v období minimáln� od 1. ervna do 31. #íjna 
zelený pokryv v rozsahu 25 % mezi#adí a manipulaních prostor pro trvalou 
kulturu vinice, s výjimkou nov� zalo~ené vinice do t#í let. 

" Ovocný sad 
" }adatel na jím u~ívaném dílu p+dního bloku s druhem zem�d�lské kultury 

trvalá kultura ovocný sad zajistí v období minimáln� od 1. ervna do 31. #íjna 
zelený pokryv v rozsahu 50 % mezi#adí a manipulaních prostor pro trvalou 
kulturu sady, s výjimkou na nov� zalo~ené sady do t#í let. 

" Úhor - }adatel na jím u~ívaném dílu p+dního bloku s druhem zem�d�lské 
kultury úhor zajistí v období od 1. ervna do 31. #íjna zelený pokryv. 



DZES 7 StZídání plodin na orné ppd� 

" DZES 7 a) StZídání plodin
" VÝJIMKA PRO ROK 2023
" Vzhledem k pZijetí legislativní výjimky se povinnost pln�ní 

standardu DZES 7 a) odsouvá na rok 2024. V praxi to bude 
znamenat, ~e se v roce 2023 nebude vy~adovat p�stování odlibné 
plodiny ne~ v pZedchozím roce. V roce 2023 pak bude

" nutné pZizppsobit své osevní plány, tak, aby ozimé plodiny, je~ 
budou deklarovány

" pro rok 2024 jako hlavní plodiny, splHovaly po~adavky tohoto 
standardu.



DZES 7 StZídání plodin na orné ppd�

PODMÍNKY PRO ROK 2024 a dalaí 
Nov� navr�ený standard ukládá povinnost ka�doroního stYídání hlavní plodiny alespoI na 
40 % vým�ry orné pody podniku. To znamená, �e v roce podání jednotné �ádosti musí být 
na pozemku p�stována jiná plodina ne� v roce pYedchozím. 

Pro úely pYímých plateb a podmín�nosti se definicí plodiny rozumí: 
1. jakákoli kultura z rozných rodo rostlin podle definice botanického systému klasifikace 
plodin, 

2. kultura kteréhokoliv druhu brukvovitých, lilkovitých a tykvovitých, 

3. trávy i jiné bylinné pícniny.



DZES 7 StZídání plodin na orné ppd�

Kultury ozimu a jarní plodiny se vaak pova~ují za tyté~ plodiny, pokud nále~ejí 
do stejného rodu. Paenice setá apalda se pova~uje za plodinu odlianou od plodin 
nále~ejících do stejného rodu. 
Na stanovené vým�#e lze rovn�~ v rámci st#ídání plodin za#adit mezi dv� 
stejné hlavní plodiny meziplodinu. Meziplodina musí být zalo~ena po sklizni 
hlavní plodiny a ponechána do roku následujícího do zahájení p#edse)ové 
p#ípravy pro plodinu následující. 
Zárove� ~adatel zajistí, ~e na veakeré ploae podniku s druhem zem�d�lské 
kultury standardní orná p+da bude v~dy v období 4 let po sob� jdoucích 
vyst#ídána hlavní



DZES 7 StZídání plodin na orné ppd�
" Výjimku z podmínek st#ídání plodin mají podniky: 

" nich~ více ne~ 75 % celkové vým�ry podniku tvo#í plochy s druhem 
zem�d�lské kultury standardní orná p+da, na ní~ se p�stují vyjmenované 
plodiny, viz výjimka pro DZES 8, úhor a travní porost nebo jsou na ní tyto 
zp+soby vyu~ití kombinovány; tyto plodiny napl�ují podmínky standardu 
automaticky, 

" s rozlohou do 10 ha orné p+dy. 
" Dále se standard nevztahuje na DPB, na kterých se plní podmínky 

ekologického zem�d�lství (podle na#ízení Evropského Parlamentu a rady 
(EU) . 2018/848 a tyto DPB jsou evidovány na podniky, které jsou 
subjektem registrovaným podle § 6 zákona . 242/2000 Sb., o ekologickém 
zem�d�lství. 



DZES 7 StZídání plodin na orné ppd�

" DZES 7 b) Omezení plochy jedné plodiny 3 platí od roku 2023 

" DZES 7 Podmínky pro omezení plochy jedné plodiny na 30 ha tento standard 
p#ebírá ze souasných podmínek standardu DZES 5g a to vetn� 10 % 
technické tolerance. 

" Nová úprava ji~ od roku 2023 omezuje plochu jedné plodiny na siln� erozn� 
ohro~ené ploae do 10 ha, pokud tato plocha není rozd�lena ochranným pásem 
o aí#i 22 m, plochou jiné plodiny o aí#i 110 m, nebo krajinným prvkem. 

" Podmínka se nevztahuje na DPB s travami a leguminózami 

" Standardy 7a) a 7b) se uplat�ují samostatn�, nejedná se o alternativy. 



Plodiny pro ochranný pás

Plodiny pro ochranný pás mohou být následující: ho#ice, hrách (a 
to vetn� peluaky), jetel, kmín ko#enný, komonice, kopr, koriandr, 
len, lnika, oves h#ebílkatý, pískavice #ecké seno, pohanka, proso, 
#edkev, #e#icha, svazenka, aalv�j hispánská, atírovník, tolice (a to 
vetn� vojt�aky), kapusta krmná, krambe habeaská, lupina modrá, 
mast�ák habeaský, mu~ák prorostlý, #epice ozimá, sléz p#eslenitý, 
sv�tlice barví#ská, a)ovík, vodnice, vikev, trávy eledi lipnicovité s 
výjimkou obilnin nebo sm�s výae uvedených plodin ochranného 
pásu. 



DZES 8 Minimální podíl z vým�ry zem�d�lského podniku vyhrazený pro 
neprodukní plochy, 

zachování krajinných prvk+ a zákaz o#ezu ke#+ a strom+ v období hnízd�ní a 
odchovu pták+ 

Neprodukní plochy 
" Pro spln�ní podmínek standardu DZES 8 p#ibude NOVÁ 
PODMÍNKA. Bude nutné vylenit urité % neprodukních ploch. 

" Pro vyhrazení minimálního podílu z vým�ry zem�d�lské kultury 
standardní orná p+da, úhor a travní porost, na úrovni 
zem�d�lského podniku pro neprodukní plochy je mo~né vybrat 
ze 2 mo~ností: 

" Nejmén� 4 % zastoupené krajinnými prvky, úhorem s porostem 
a ochrannými pásy nebo 

" Nejmén� 7 % vetn� plochy meziplodiny nebo plochy plodin 
vá~ící dusík, p#iem~ minimáln� 3 % z toho tvo#í krajinné prvky, 
úhor s porostem a ochranné pásy. 



Minimální podíl z vým�ry zem�d�lského podniku 
vyhrazený pro neprodukní plochy

Výjimku pro DZES 8 z podmínky vylen�ní 
neprodukních ploch mají podniky: 

u nich~ více ne~ 75 % celkové vým�ry podniku tvo#í 
plochy s druhem zem�d�lské kultury standardní orná 
p+da, na ní~ se p�stují plodiny ní~e uvedené, úhor a 
travní porost nebo jsou na ní tyto zp+soby vyu~ití 
kombinovány; 
s rozlohou plochy druhu zem�d�lské kultury 
standardní orná p+da, úhor a travní porost do 10 
hektar+. 
Na neprodukní ploae neprobíhá produkce, tedy 
pastva ani sklizení s odvozem z plochy. Vým�ra 
neprodukních ploch je stanovena pomocí váhových 
koeficient+.



Neproduk�ní plochy

§Neprodukní plochou m+~e být: 
§krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a) na#ízení vlády . 
307/2014 Sb. evidovaný na ~adatele, na dílu p+dního 
bloku s druhem zem�d�lské kultury standardní orná 
nebo tráva na orné p+d�, 

§úhor s porostem, 
§ochranný pás kolem krajinného prvku, 
§ozelen�ný kolejový #ádek, 
§ochranný pás typu souvra), 
§ochranný pás podél vodních útvar+, viz intervence 
Celofaremní ekoplatba základní a prémiová úrove�, 



Neproduk�ní plochy

" ochranný pás podle DZES 5 vyjma obilnin a jejich sm�sí 
(jemen, oves, proso seté, paenice, triticale, �ito) a 
Yepky, 

" ochranný pás podle DZES 7 b, 
" ochranný pás podle agrolesnictví, 
" biopásy, 

" plocha s meziplodinami a 

" plocha s plodinami vázajícími dusík. 



Neproduk�ní plochy

PZehled váhových koeficientp 

krajinný prvek-pZíkop 2 
krajinný prvek-mez 1,5 
krajinný prvek-mokZad 2 
krajinný prvek-skalka 1,5 
krajinný prvek-skupina dZevin 1,5 
krajinný prvek-solitérní dZevina 1,5 
prvek-stromoZadí 2 
krajinný prvek-terasa 1 



PZehled váhových koeficientp

krajinný prvek-travnatá údolnice 1,5 
meziplodiny 0,3 
ochranný pás podle DZES 7 b) 1 
ozelen�ný kolejový Zádek 1 
ochranný pás podle agrolesnictví, biopás 1 
plodiny dusík vázající 1 
ochranný pás typu souvrae 1 
úhor s porostem 1 



Krajinné prvky, v�etn� zákazu oZezu keZp a stromp 

Podmínky standardu dále pZebírají podmínky sou�asného standardu 
DZES 7 Zachování a nepobkozování vebkerých krajinných prvkp, 
v�etn� zákazu oZezu keZp a stromp v období hnízd�ní a odchovu 
mlá�at. 
Nesmí tedy dojít 
"k pobkození krajinných prvkp stanovených podle naZízení vlády �. 
307/2014 Sb. nebo jakýchkoli jiných krajinných prvkp 
odpovídajících definici uvedené naZízením vlády, 
"k oZezu dZevin v období od 1. dubna do 31. Zíjna. 



Krajinné prvky, v�etn� zákazu oZezu keZp a 
stromp 

Výjimka se týká pouze nezbytn� nutných odborných Zezp stromp, 
provedených prokazateln� dle standardu 
Yez stromp SPPK A02 002:2015 (v aktuální revizi), odborn� 
zppsobilou osobou. Za odborn� zppsobilou osobu se pova~uje: 
osoba s certifikátem CA 3 eský certifikovaný arborista, 
osoba s certifikátem ETW 3 European Tree Worker. 



Povinné po�adavky na hospodaYení

Mezi vybrané sm�rnice a naYízení EU, na základ� jejich� ustanovení jsou
stanoveny povinné po�adavky na hospodaYení, jsou nov� za#azeny:

" Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví
rámec pro innost Spoleenství v oblasti vodní politiky (rámcová vodní
sm�rnice)
-po�adavky ásten� navazují na souasné podmínky DZES 3 Ochrana
podzemních vod proti zneiat�ní,

" Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví
rámec pro innost Spoleenství za úelem dosa�ení udr�itelného
pou�ívání pesticido (pesticidová sm�rnice)



PPH a DZES 3 seznam aktp a standardp
Seznam povinných po~adavkp na hospodaZení pro rok 2023:

Celkem 11 akto PPH: 
PPH 1 (PPH 1.1. 3 1.10.) Vodní sm�rnice 
PPH 2 (PPH 2.1. 3 2.8.) Nitrátová sm�rnice
PPH 3 (PPH 3.1. 3 3.3.) Ochrana ptáko
PPH 4 (PPH 4.1.) Ochrana EVL (Evropsky významné lokality)
PPH 5 (PPH 5.1. 3 5.25.) Potravinové právo
PPH 6 (PPH 6.1. 3 6.3.) Zakázané látky
PPH 7 (PPH 7.1. 3 7.13.) PYípravky na ochranu rostlin
PPH 8 (PPH 8.1. 3 8.10.) Pesticidová sm�rnice
PPH 9 (PPH 9.1. 3 9.8.) Ochrana telat

PPH 10 (PPH 10.1. 3 10.10.)Ochrana prasat

PPH 11 (PPH 11.1. 3 11.12.)Ochrana hospodáYských zvíYat 



Povinné po�adavky na hospodaYení

Po�adavky ásten� navazují na souasné minimální po�adavky podle pYílohy . 3
naYízení vlády . 79/2007 Sb.

Naopak v rámci podmín�nosti nebudou zahrnuty n�které souasné po~adavky:

" Sm�rnice Rady 2008/71/ES, o identifikaci a evidování prasat,
" NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1760/2000, o systému identifikace

aevidence skotu, o oznaování hov�zího masa a výrobko z hov�zího masa a o zruaení 
naYízení Rady (ES) . 820/97,

" NaYízení Rady (ES) . 21/2004, o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a
koz a o zm�n� naYízení (ES) . 1782/2003 a sm�rnic 92/102/EHS a 64/432/EHS,

" NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 999/2001, o stanovení pravidel pro
prevenci, tlumení a eradikaci n�kterých p#enosných spongiformních encefalopatií.



PYÍMÉ PLATBY

základní platba 

redistributivní plaba 

platba vázaná na produkci 

ekoplatba

platba pro mladé zem�d�lce

POKRAUJE = SAPS 

NOVÁ PLATBA 

POKRAUJE =VCS 

NADSTAVBA GREENINGU 

POKRAUJE VARIANTN�

platba pro malé zem�d�lce NOVÁ PLATBA



AKTIVNÍ ZEM�D�LEC
zem�d�lský podnikatel
vícekriteriální posouzení na základ� dat z pZedchozího roku:

do 5.000 ¬ pZímých plateb (aktuáln� cca 25 ha 3 dle struktury PP)

n�která z �inností nad rámec základních:

" intenzita zvíZat 0.3VDJ /ha,nebo

" 10 % VCS (ze ZP),nebo

" 30 % VCS + obiloviny + olejniny (ze ZP),nebo

" 10 % integrovaná produkce ovoce,zeleniny,vína (ze ZP),

nebo

" 10 % produkce vína v EZ (ze ZP),nebo

" registrace k osiváZské, blechtitelské nebo bkolkaZské 
�innosti.

pZíjmový test - zem�d�lské pZíjmy pZedstavují alespoH 30 % celkových 
pZíjmp + doplHkové kritérium 3 maximální podíl pZímých plateb 80 % 

(posuzován poslední ú�etn� uzavZený rok)

Dokládá se k jednotné ~ádosti:
" zprávou auditora

" alternativn� formuláZem výpo�tu + daHové pZiznání 
a doklady o pZíjmu na min. 30 %



REDISTRIBUTIVNÍ PLATBA

nová platba,platba >na první hektary< 
navazuje na základní platbu

nárok na max. 150 ha

celkov� vy�len�no 23 % obálky pZímých plateb

kontroly ~ádostí 3 údaje za propojené podniky

plánovaná sazba 3 cca 3 850 K� /ha

SAZBY PYEDB�}NÉ !

U~ neplatí postup >rozpo�et /hektary z J}< 
Naplánované ve Strategickém plánu
Stanoveny odchylky + /-

Sm�nný kurz záZí /Zíjen 2023



PLATBA PRO MLADÉ ZEM�D�LCE

dva re~imy
>do�erpání< p�tileté platby pro aktuální ~adatele,staré podmínky 
nové podmínky

~adatel do 40 let se zem�d�lskou kvalifikací ji~ k ~ádosti
zápis do EZP max.24 m�sícp pZedtím
mo~nost také pro právnické osoby 3 nároky na mladé zem�d�lce 

jako v pZípad� fyzické osoby

100 % vlastník i statutární zástupce
nárok na max. 90 ha,max. 5 let

plánovaná sazba se meziro�n� libí, info ve Strategickém plánu



PLATBA VÁZANÁ N A PRODUKCI

nepokra�uje podpora konzumních brambor

obecn� pZevzaty dosavadní podmínky

zm�ny:
u bílkovinných plodin sm�si s travou

dopln�ní n�kterých druhp ovoce a zeleniny,kontrola produkce u 

n�kterých zeleninových druhp,
kontrolní období pro masná telata alespoH 1 m�síc
ppvod matky masného telete (podíl krve masného plemene)

oproti ppvodnímu návrhu:
vypubt�n po~adavek na zapojení hospodáZství do kontrol mlé�né 

u~itkovosti



PLATBA PRO MALÉ ZEM�D�LCE

nahrazuje vbechny pZímé platby 3 není mo~né kombinovat !

nastavena jako alternativa k 

základní platb� 
redistributivní platb� 
celofaremní ekoplatb�

plánovaná sazba 3 cca 7 825 K� /ha

max.1250 ¬ 
dobrovolná volba 

výhody:

pro subjekty do 4 ha (není podmínka,max.10 ha)

pouze jedna ~ádost,jednodubbí administrativa 

jednodubbí podmínky podmín�nosti

platba zahrnuje sazbu ekoplatby,ale bez nutnosti plnit envi-závazky



EKOPLATBA

Celofaremní ekoplatba 3 základní stupeH 
Celofaremní ekoplatba 3 prémiový stupeH 
oproti ppvodnímu návrhu:

odlo~ena plobná podpora precizního zem�d�lství

Celofaremní ekoplatba (betrné managementy)

obdoba greeningu x s vybbí environmnetální ambicí
pro ka~dou ze zem�d�lských kultur nastavena sada podmínek
pZi spln�ní vbech podmínek nárok platby na vebkerou vým�ru 
sou�ástí podmínek minimální po~adavky na hospodaZení v 

oblasti hnojení a pou~ívání POR



ZÁKLADNÍ CELOFAREMNÍ EKOPLATBA

Obecné podmínky
" sou�ástí ~ádosti je:

" deklarace plodin na R,U a G

" deklarace neproduk�ních ploch

" deklarace ploch pro zatravn�ní (zatravn�ných)

" podmínky se posuzují vp�i DPB evidovaným v LPIS na ~adatele ke dni 
podání ~ádosti
" stanoveno kontrolní období 3 vá~e se také na LPIS

" podmínky navazují na podmín�nost x není mo~né vyu~ít výjimky 
definované pro podmín�nost
" plánovaná sazba cca 1640 K�/ha



ORNÁ PoDA 3 R

Diverzifikace plodin:
pro 2023 analogicky greeningu

od 2024 nov� pZi vým�Ze nad 150 ha 3 min.4 plodiny
od 2024 nov� 3 ozim a jaZina = 1 plodina

Organická slo~ka do ppdy:
na plobe odpovídající vým�Ze min. 35 % orné ppdy
nastaveny pZepo�tové koeficienty pro jednotlivé postupy (hnojiva,zelené 
hnojení,meziplodiny,strip-till,doprovodné plodiny apod.)
Zpracování výpo�tu O H do 30.9. 3 jen pro ú�ely kontroly na míst�

oproti ppvodnímu návrhu vypubt�n po~adavek na elektronickou evidenci

aplikace hnojiv

https://www.vurv.cz/2023/02/22/model-oh-pro-ekoplatbu/

www.nitrat.cz

Ochranné pásy podél vodních tokp:

http://www.nitrat.cz/


ZÁKLADNÍ CELOFAREMNÍ EKOPLATBA - R

Vy�len�ní ochranného pásu podél vodního toku

na vebkerých dílech ppdních blokp R ve vzdálenosti do 6 m od stálého
útvaru povrchových vod,pás minimáln� 6 m biroký

Porost pro ochranný pás:
od 1.�ervna do 31.Zíjna souvislý porost plodiny

trávy �eledi lipnicovitých nebo jejich sm�si s plodinami btírovník, tolice
d�telová, vikev, chrpa, �i�orka, jestZabina, vi�enec, úro�ník, jetel plazivý,
ZebZí�ek, jitrocel nebo kmín - dusík vázající plodina je ve sm�si
zastoupena maximáln� z 10 %

údr~ba se�í nebo mul�ování v termínu do 31.srpna

zákaz aplikace upravených kalp,hnojiv a pZípravkp na ochranu rostlin

primárn� neslou~í jako manipula�ní plocha

Mo~nost vyu~ít jako neproduk�ní plochu 3 ! termíny >neprodukce<
neproduk�ní plocha 3 se� a~ po 15.7.



ZÁKLADNÍ CELOFAREMNÍ EKOPLATBA - R

Vy�len�ní ochranného pásu podél vodního toku

Povinná plochy vymezena v LPIS

Spln�ní podmínek = zalo~ení a udr~ovánípásu na alespoH 90 %
plochy

Obecné výjimky:
plocha, kde byl zalo~en biopás podle agroenvironmentáln� 
klimatických opatZení
DPB, na který byla podaná ~ádost na podopatZení �ejky 
chocholaté v agroenvironmentáln�-klimatických opatZení
DPB, na který byla podaná ~ádost na podopatZenízatravn�ní v

agroenvironmentáln�-klimatických opatZení (nové)

Výjimky pro 2023:

plocha porostp zalo~ených do 1.4. (údaj v J})
dobíhající závazky integrované produkce zeleniny a jahodníku



ORNÁ PoDA 3 R

Vy�len�ní neproduk�ních ploch z RUG 3 2 varianty:

A: vy�len�ní 8 % neproduk�ní plochy + postupný náb�h procenta 

zákaz aplikace hnojiv a POR, kontrolní období, stanovený porost

alespoH 3 % pouze:krajinné prvky,úhor,ochranný pás 
dále lze doplnit:

plochy s plodinami vázajícími dusík 
meziplodiny (pZepo�ítací koeficient) 

bez POR a hnojiv,lze sklidit

B: vy�len�ní 5 % pouze úhor,ochranný pás nebo KP 

Výb�r varianty zále~í na ~adateli



ÚHOR 3 U

Vy�len�ní a udr~ování nektarodárného úhoru:
bez aplikace hnojiv a POR (v�etn� aplikace desikantp a moZidel);
nesmí být sklizen ani spasen;

evidence v LPIS od podání ~ádosti 3 od 2024 od 1.2.

porost zalo~en nejpozd�ji 1.�ervna,zpstane ponechán na pozemku 
alespoH do 15.srpna,údr~ba porostu

porost pouze ze stanovených plodin

porost je zakládán ve sm�si nejmén� 3 druhy plodin

Vy�len�ní a udr~ování zeleného úhoru:
travní sm�si
alespoH dvouleté trvání

Jiné typy úhorp pro ekoplatbu nezppsobilé



ÚHOR 3 U

Porost nektarodárného úhoru:

Stanovený seznam: aksamitník, chrpa, bér vlabský, hoZ�ice, jitrocel,
kapusta krmná, kmín, kopr, koriandr, krambe, laskavec, len, lesknice
kanárská, lni�ka, mastHák, mrkev, oves hZebílkatý, pastinák, pískavice,
pohanka, proso seté, pta�í noha, ZebZí�ek, Zedkev, Zepice, ZeZicha, sléz,
slune�nice, svazenka, sv�tlice, balv�j hispánská, beovík,, vodnice, ~ito
trsnaté
Dusík vázající plodiny: bob, cizrna, �i�orka, �o�ka, fazol, hrách,
hrachor, jestZabina, jetel, komonice, kozinec, lupina bílá, úzkolistá, ~lutá,
pelubka, pískavice, pta�í noha, sója, btírovník, tolice, úro�ník, vi�enec,
vikev,vojt�bka
Trávy �eledi lipnicovité a jejich sm�si
Sm�s alespoH 3 plodin 3 pravidla:

1 plodina max.80 %
dusík vázající plodina max.50 %
tráva max.30 %

Seznamy plodin a pravidla pro sm�si na webu e-agri



ZÁKLADNÍ CELOFAREMNÍ EKOPLATBA -T

Provedení údr~by
Ponechání nepokosených ploch
Zp�tné zatravn�ní

provedení se�e s odklizením biomasy nebo pastva v termínu 
do 31.�ervence
mo~né posuny termínu:

agroenvironmentáln�-klimatických opatZení (staré i nové) a EZ 

souhlasné stanovisko OOP

obnova trvalého travního porostu

výjimka pro likvidaci nedopaskp na plobe se sklonitostí >10°

ponechání nepokosené plochy 3 % - 15 % DPB:

na kterých probíhá se�
>12 ha



ZÁKLADNÍ CELOFAREMNÍ EKOPLATBA -T

Zp�tné zatravn�ní do 31.10.

1) zatravn�ní environmnetáln� citlivých ploch a NATURA

v 1.a 2.zón� chrán�ných krajinných oblastí a na území národních parkp,
v národních pZírodních památkách, národních pZírodních rezervacích,pZírodních 

rezervacích a pZírodních památkách,
ve vzdálenosti do 12 m od vodního útvaru, 
ploch siln� erozn� ohro~ených, 
podmá�ených a rabelinných luky

ploch ve 3.aplika�ním pásmu nitrátov� zranitelných oblastí
ploch v lokalitách NATURA

týká se ploch /DPB:

evidovaných v LPIS na ~adatele ke dni podání ~ádosti
které historicky byly evidované v kultuZeT /ECP

následn� byly pZem�n�ny na jinou kulturu

povinnost se vá~e k plobe, pokra�uje v �ase



ZÁKLADNÍ CELOFAREMNÍ EKOPLATBA -T

Zp�tné zatravn�ní do 31.10.

2) zatravn�ní náhradou
týká se ploch /DPB mimo ECP a NATURA

vychází z ploch /DPB

evidovaných v LPIS na ~adatele v kontrolnímobdobí od data podání 
~ádosti pZedchozího kalendáZního roku do data podání ~ádosti
rok 2023 posuzován od 1.4.2023

které byly evidované v kultuZe T a následn� byly pZem�n�ny na jinou 

kulturu

povinnost se vá~e k vým�Ze a dota�nímu roku



ZÁKLADNÍ CELOFAREMNÍ EKOPLATBA -T

Zp�tné zatravn�ní 3 výjimky (pro oba typy zatravn�ní)
na ornou ppdu v re~imu ekologického zem�d�lství,
na druh ekologicky významného prvku krajinotvorný sad,

pZi zalesHování zem�d�lské ppdy,agrolesnictví,na krajinný prvek, 
na plochu v re~imu agrolesnictví
o vým�Ze menbí ne~ 0,1 ha

Mo~nost pZevodu kulturyT na U
Nov� po nabytí ú�innosti NV k LPIS 3 pouze pro rok 2023
Podmín�no vy�len�ním neproduk�ní plochy
Nebude mo~no v oblastech vymezených pro nadstavbové re~imy
AEKO
V prioritních oblastech s vymezeným základním re~imemAEKO
povinná se� po 15.8.,mul�ování pouze se souhlasem OOP

! Riziko porubení závazku !



ZÁKLADNÍ CELOFAREMNÍ EKOPLATBA - G

v období od podání ~ádosti do 31. Zíjna se nesní~í vým�ra 
zem�d�lské kultury travní porost

nebo

tato plochu, pZípadn� její �ást se zm�ní v evidenci vyu~ití ppdy na 

druh zem�d�lské kultury trvalý travní porost, a

podmínky analogickyT:

provedení se�e s odklizením biomasy nebo pastvu v termínu
do 31.�ervence pZíslubného kalendáZního roku

ponechání nepokosené plochy minimáln� 3 % a nejvýbe 15 % na

dílu ppdního bloku s vým�rou v�tbí ne~ 12 ha



ZÁKLADNÍ CELOFAREMNÍ EKOPLATBA - S

zajibt�ní pokryvu od 1. �ervna do 31. Zíjna ka~dého meziZadí a

manipula�ního prostoru

s výjimkou nov� vysazeného nebo dosazeného ovocného sadu po dobu

tZí let,

provád�ní mechanické úpravy meziZadí a manipula�ního prostoru

nejpozd�ji do 31.srpna pZíslubného kalendáZního roku,

neaplikují se herbicidy v meziZadí a manipula�ním prostoru

ovocného sadu

omezení na maximáln� �tyZi aplikace herbicidp v pZíkmenném pásu
ovocného sadu.



ZÁKLADNÍ CELOFAREMNÍ EKOPLATBA -V

zajibt�ní pokryvu od 1. �ervna do 31. Zíjna ka~dého druhého 
meziZadí a manipula�ního prostoru

s výjimkou nov� vysazené nebo dosazené vinice po dobu tZí let,

provád�ní mechanické úpravy meziZadí a manipula�ního prostoru

nejpozd�ji do 31.srpna pZíslubného kalendáZního roku,

neaplikují se herbicidy v meziZadí a manipula�ním prostoru vinice 

omezení na maximáln� �tyZi aplikace herbicidp v pZíkmenném pásu
vinice



ZÁKLADNÍ CELOFAREMNÍ EKOPLATBA - C

provád�ní mechanické údr~by meziZadí a manipula�ního prostoru 

chmelnice nejpozd�ji do 31.srpna,

neaplikují se herbicidy v meziZadí a manipula�ním prostoru chmelnice, 

na plobe nejmén� 30 % chmelnice udr~iteln� hospodaZí s

organickou hmotou v hospodáZském roce

do 30. záZí se zpracuje výpo�et pro vyhodnoceníudr~itelnosti 
hospodaZení s organickou hmotou ve chmelnici



ZÁKLADNÍ CELOFAREMNÍ EKOPLATBA 3 J, P

od 1. �ervna do 31. Zíjna pokryv ka~dého meziZadí,
manipula�ního prostoru a pZíkmenného pásu, s výjimkou nové
dosadby sadu,

provád�ní mechanické úpravu meziZadí, manipula�ního prostoru a

pZíkmenného pásu se�í nebo pastvou, a to nejpozd�ji do 31. srpna

pZíslubného kalendáZního roku,a

neaplikují se herbicidy v meziZadí a manipula�ním prostoru.

V roce pZedcházejícím zalo~ení porostu s víceletých produk�ních
plodin dopln�ní organické hmoty na nejmén� 30 % plochy

do 30. záZí se zpracuje výpo�et pro vyhodnocení udr~itelnosti 
hospodaZení s organickou hmotou.



ZÁKLADNÍ CELOFAREMNÍ EKOPLATBA 3 D, K

ve výmladkových plantá~ích se zajistí pokryv manipula�ního
prostoru plantá~e travním porostem

neaplikují se hnojiva,upravené kaly nebo pZípravky na ochranu rostlin,

obmýtí se provede nejdZíve za 3 roky.

Na zem�d�lské kultuZe bkolka

se provede mechanická úprava meziZadí, a to nejpozd�ji do 31. srpna

pZíslubného kalendáZního roku,a

omezená aplikace herbicidp v meziZadí na nejvýbe �tyZi aplikace



CELOFAREMNÍ EKOPLATBA 3 PRÉMIOVÝ STUPEG

2 podmínky soub�~n�:
Vy�len�ní neproduk�ních ploch

alespoH 7 %,z toho alespoH 2 % nadstavbové 
pouze úhory,ochranné pásy nebo krajinné prvky

a zároveH
Ochranné pásy podél vodních tokp

na DPB ve vzdálenosti do 10 m od vody

alespoH 12 m biroké,travní sm�si 3 pZedpoklad víceletého porostu 

nehnojené,bez POR

plánovaná sazba cca 9 000 K� /ha,platba na vy�len�nou ploch



CELOFAREMNÍ EKOPLATBA 3 PRÉMIOVÝ STUPEG

Prémiová ekoplatba

Platba poskytnuta pouze na >nadstavbu<+ plochu ochranného
pásu podél vody

= liniové prvky v rozsahu 2 % - 7 % vým�ry RUG

Po~adavek na liniové úhory dopln�n o minimální vzdálenost
mezi 2 plochami úhoru = min. 50 m a nektarodárný
porost

jakoSlad�ny podmínky ochranných pásp uplatn�ných
>nadstavbová< 2 %:

po~adavek na sm�s
porost min.od 1.6.do 15.8.

údr~ba stejn� jako na úhoru
nezohlední se ochranné pásy podél vod
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HARMONOGRAM

NAYÍZENÍ VLÁDY PRO OPATYENÍ SP SZP

" ú�innost od 1.4.2023

PYÍJEM JEDNOTNÉ }ÁDOSTI

" od 15.dubna do 15.kv�tna 2023

" (v pZípad� pé�e o zalo~ený porost v rámci zalesHování a agrolesnictví od roku
2024)

OHLÁaENÍ VSTUPU D O OPATYENÍ

" opatZení zalesHování a agrolesnictví (zalo~ení porostu)

" do 30.9.2023 3 jen pro rok 2023

}ÁDOST O DOTACI N A ZALO}ENÍ

" opatZení zalesHování a agrolesnictví (zalo~ení porostu)

" do 30.11.2023



AGROENVIRONMENTÁLN� -KLIMATICKÁ OPATYENÍ

ZATRAVGOVÁNÍ ORNÉ PoDY

OaETYOVÁNÍ EXTENZIVNÍCH TRAVNÍCH POROSTo 

P�STOVÁNÍ MEZIPLODIN

KRAJINOTVORNÉ SADY 

BIOPÁSY

OCHRANA EJKY CHOCHOLATÉ

DRUHOV� BOHATÉ POKRYTÍ ORNÉ PoDY 

INTEGROVANÁ PRODUKCE

4



AGROENVIRONMENTÁLN� -KLIMATICKÁ OPATYENÍ

}ÁDOST O ZAYAZENÍ
" spole�n� s J} do 15.kv�tna
" na období 5 let

" minimální vým�ra pro zaZazení dle podopatZení
" navýbení mo~né o max 35 % vým�ry zaZazené v 1.roce

" sní~ení max o 25 % vým�ry zaZazené v 1.roce 3 pozbytí PDU

}ÁDOST O DOTACI

" ka~doro�n� v rámci J}

UMO}N�N SOUB�H OPATYENÍ AEKO DLE NV 75/2015 SB. A NOVÉHO
AEKO 2023+

}ADATEL

" dodr~uje pravidla podmín�nosti stanovená od roku 2023

" dodr~uje podmínky minimálních po~adavkp pro pou~ití hnojiv a POR, na DPB 
vedených v LPIS na ~adatele



PODOPATYENÍ ZATRAVGOVÁNÍ ORNÉ PoDY

TITULY:

ZATRAVGOVÁNÍ ORNÉ PoDY B�}NOU SM�SÍ 

ZATRAVGOVÁNÍ ORNÉ PoDY DRUHOV� BOHATOU SM�SÍ 

ZATRAVGOVÁNÍ ORNÉ PoDY REGIONÁLNÍ SM�SÍ

ZATRAVGOVÁNÍ ORNÉ PoDY PODÉL VODNÍHO ÚTVARU B�}NOU 
SM�SÍ

ZATRAVGOVÁNÍ ORNÉ PoDY PODÉL VODNÍHO ÚTVARU 
DRUHOV� BOHATOU SM�SÍ

ZATRAVGOVÁNÍ ORNÉ PoDY PODÉL VODNÍHO ÚTVARU 
REGIONÁLNÍ SM�SÍ

ZATRAVGOVÁNÍ ORNÉ PoDYV INFILTRANÍCH OBLASTECH 3
nový titul,nová vrstva v LPIS

ZATRAVGOVÁNÍ DRAH SOUSTYED�NÉHO ODTOKU (VRSTVAV

LPIS)

ZatravIování 
orné pody Výae sazby v EUR/ha

A1-BS 312

A2-DBS 348

A3-RS
1. rok - 1114

od 2. roku 3 237

A4-VBS 337

A5-VDBS 390

A6-VRS
1. rok - 1136

od 2. roku 3 259

A7-INF 312

A8-DSO 482



PODOPATYENÍ ZATRAVGOVÁNÍ ORNÉ PoDY

ZAYAZENÍ
" min.0,5 ha standardní orné ppdy,
" na DPB nesmí být evidován trvalý travní porost od 1.ledna 2015.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
" zalo~it do 31.5.travní porost �istosevem nebo do podsevu,

" provád�t údr~bu porostu se�í do 31.7.a do 31.10.,pZi�em~ nov� je umo~n�no 
pZepasení ji~ v 1.roce závazku,a to od 15.záZí,

" zákaz aplikace hnojiv;mo~nost aplikace hnojiv pouze pZed zalo~ením travního
porostu do 31.5.,

" povinné souhlasného stanoviska OOP k zatravHování druhov� bohatou a regionální 
sm�sí.

KOMBINOVATELNOST

" s EZ 3 trvalý travní porost,p�stování trav a víceletých pícnin na orné ppd�
(platba se poskytne jen naAEKO).



PODOPATYENÍ OaETYOVÁNÍ EXTENZIVNÍCH 
TRAVNÍCH POROSTo

TITULY:

OBECNÁ PÉE O EXTENZIVNÍ LOUKY A PASTVINY (ZÁKL)

MEZOFILNÍ A VLHKOMILNÉ LOUKY HNOJENÉ/NEHNOJENÉ (MVLH/MVLN) 

HORSKÉ A SUCHOMILNÉ LOUKY HNOJENÉ/NEHNOJENÉ (HSLH/HSLN) 

TRVALE PODMÁENÉ A RAaELINNÉ LOUKY (PODM)

OCHRANA MODRÁSKo (MODR)

OCHRANA CHYÁSTALA POLNÍHO (CHYÁSTAL) 

SUCHÉ STEPNÍ TRÁVNÍKY A VYESOVIaT� (SSTAV)

MÁLO Ú}IVNÉ PASTVINY (MÚP) 3 NOVÝ TITUL 

DRUHOV� BOHATÉ PASTVINY (DBP)

PLATBA NA VÝSLEDEK (PNV) 3 NOVÝ TITULV CHKO }ELEZNÉ HORY, SEZNAM 

INDIKANÍCH DRUHo

Pokud je ve volné krajin� vymezen titul PODM, MODR, CHYÁSTAL nebo 
SSTAV, nelze si zvolit základní titul Obecná pé�e o extenzivní louky a pastviny.
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PODOPATYENÍ OaETYOVÁNÍ
EXTENZIVNÍCH TRAVNÍCH
POROSTo

ZAYAZENÍ
" min.2 ha trvalého travního porostu

POVOLENA ZM�NA
" z titulu hnojené na nehnojenou variantu (MVL,HSL)

" z titulu ZÁKL do ostatních titulp 3 nové ZCHÚ, OP NP nebo Natura 2000

" z titulu ZÁKL do titulu PnV

KOMBINOVATELNOST

" s EZ 3 trvalý travní porost (u ur�itých titulp samostatné platby pZi soub�hu s EZ)

" s ALS 3 silvopastevní (platba se poskytne naAEKO iALS)



PODOPATYENÍ OaETYOVÁNÍ EXTENZIVNÍCH TRAVNÍCH POROSTo

TITUL
Roní sazba dotace

EUR/ha
TITUL

Roní sazba dotace
EUR/ha

ZÁKL 91 CHYÁSTAL*/** 199

MVLH*/MVLN* 166/185 SSTaV 352

HSLH*/HSLN* 170/171 MÚP 352

PODM 691 DBP* 211

MODRÁSEK* 174 PnV* 148

" * PZi soub�hu s oblastmi, s omezením hnojení dochází k sní~ení sazby.

" ** V pZípad�,~e bude na dílu ppdního bloku povoleno orgánem ochrany pZírody pZihnojení travního
porostu,bude v daném roce docházet k odpo�tu ve výbi 95 EUR/ha.

" PZi soub�hu s EZ3 trvalý travní porost stanovena samostatná platba.



PODOPATYENÍ OaETYOVÁNÍ EXTENZIVNÍCH
TRAVNÍCH POROSTo

INTENZITA CHOVU HOSP. ZVÍYAT

" kontrolní období od 1.6.do 30.9.

" min.0,3VDJ /1 haTTP ~adatele,s výjimkou:
" vým�ry DPB zaZazeného do PODM, MODR, CHYÁSTAL (i staré závazkyAEKO dle NV �.75/2015 Sb.)

" vým�ry DPB,který se nachází alespoH z 50 % v oblastech 1.a 2.zón CHKO, v MZCHÚ nebo v zónách soustZed�né pé�e o pZírodu
v NP

" max.1,5VDJ /1 ha z.p.~adatele

" max.1,15VDJ/ haTTP zaZazený v titulu

(u starých závazkpAEKO dle NV �.75/2015 Sb. podmínka stále platí!)

" pro zapo�ítání koní nutná deklarace chovu koní (do 31.10.)

" nov� umo~n�no zapo�ítat jelenovité (stáZí nad 1 rok - koef.0,30VDJ) 3 v návaznosti na pZípravu vyhlábky

NEPOKOSENÉ PLOCHY

" povinné ponechání 3-15 % nepokosené plochy pro DPB nad 10 ha pZi provedení první se�e

" pZi soub�hu s re~imy pro klima a ~ivotní prostZedí 3 celofaremní ekoplatba (nepokosené plochy pro DPB nad 12 ha) bude hrazen 
pouze rozdíl

" mo~nost dobrovolného ponechání nepokosených ploch i na DPB s vým�rou ni~bí jak 10 ha (kompenzováno v platb�)
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PODOPATYENÍ P�STOVÁNÍ MEZIPLODIN (NOV�)
TITULY:

MEZIPLODINY PROTI UTU}ENÍ PoDY (MPUP)

" mo~né realizovat jen na DPB, na kterých je vymezena vrstva utu~ení ppdy

MEZIPLODINY PRO ZLEPaENÍ STRUKTURY PoDY (MPZSP)

ZaZazení

" min.vým�ra 0,5 ha standardní orné ppdy

" nejvýbe 10 % standardní orné ppdy ~adatele

}ádost o dotaci

" min.75 % vým�ry zaZazené v podopatZení

Podmínky

" zalo~it porost meziplodiny od 20. 6. do 30. 9. a ponechat tento porost na DPB do 31. 1. následujícího kalendáZního roku, pZi�em~ nesmí být porost 
meziplodiny mechanicky ani chemicky omezován v rpstu

" zalo~it porost stanovenou sm�sí z uznaného osiva nebo u druhp neuvedených v druhovém seznamu z osiva kontrolovaného úZedn�

" tvoZený minimáln� dv�ma plodinami uvedenými v pZíloze,pZi�em~ tyto plodiny jsou ve sm�si zastoupeny alespoH z 50 %

" MPUP: bob obecný,hrách polní,pelubka,Zedkev olejná,svazenka shlou�ená,svazenka vrati�olistá, vikev setá

" MPZSP: hoZ�ice bílá,jetel alexandrijský,jetel nachový (inkarnát), jetel bípovitý, lni�ka setá,hrách polní,pelubka,pohanka obecná,ZeZicha setá, 
svazenka shlou�ená,svazenka vrati�olistá, sv�tlice barvíZská, ~ito trsnaté

" v celkovém min.výsevku 9 kg /1 hektar

" zapravit porost meziplodin do ppdy od 1.2.do 30.4.následujícího kalendáZního roku, s výjimkou pou~ití bezorebných technologií

" na plochu s p�stovanými meziplodinami je zakázána aplikace hnojiv a POR

Titul Výae sazby v EUR/ha

MPUP 152

MPZSP 154



PODOPATYENÍ P�STOVÁNÍ
MEZIPLODIN - KOMBINOVATELNOST

" V pZípad�,~e bude plocha zaZazená v titulu sou�asn� 
plnit neproduk�ní plochu v rámci DZES 8,bude 
docházet k odpo�tu ve výbi 50 EUR/ha.

" V pZípad� identifikovaného soub�hu titulu s re~imy 
pro klima a ~ivotní prostZedí 3 celofaremní ekoplatba 
bude platba sní~ena o 82 EUR/ha.

Kombinovatelnost
" s ALS 3 silvoorebný (platba se poskytne jen na 

plochu s p�stovanými plodinami,nikoli na ochranný 
pás podél dZevin)



PODOPATYENÍ KRAJINOTVORNÉ SADY
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(V PRV 2014-2020 SOUÁSTÍ OPATYENÍ EKOLOGICKÉ ZEM�D�LSTVÍ)

ZAYAZENÍ

" min. 0,5 ha zem�d�lské ppdy s druhem zem�d�lské kultury jiná trvalá kultura s evidovaným EVP krajinotvorný
sad

PODMÍNKY

" zajistit souvislý bylinný pokryv meziZadí a pZíkmenného pásu

" provád�t ka~doro�n� 1x se� s odklizením biomasy nebo spasení bylinného pokryvu meziZadí a pZíkmenného pásu
do 31.8.

" neprovád�t mul�ování bylinného pokryvu meziZadí a pZíkmenného pásu

" zajistit v pZípad� pastvy stromy proti pobkození pasenými zvíZaty

" ponechat ka~doro�n� 15 a~ 30 % vým�ry daného DPB v meziZadí a manipula�ním prostoru bez se�e nebo 

pastvy,která bude pose�ena v termínu od 1.10.do 30.11.

" zajistit pZi dosadb� nov� vysazovaných stromp oporu a ochranu proti okusu v souladu s p�stební technologií

" provést udr~ovací Zez do konce 4. kalendáZního roku trvání závazku, pokud není mimoZádným 
rostlinolékaZským opatZením ur�eno jinak

" zákaz aplikace POR, s výjimkou aplikace EZ POR a bodové aplikace herbicidp u nov� dosazovaných stromp

SAZBA

" 116 EUR/ha



PODOPATYENÍ BIOPÁSY
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TITULY:

KRMNÉ BIOPÁSY (676 EUR/HA) 

NEKTARODÁRNÉ BIOPÁSY (597 EUR/HA) 

KOMBINOVANÉ BIOPÁSY (639 EUR/HA)

ZaZazení
" min.2 ha standardní orné ppdy v souhrnu

" max.50 % vým�ry standardní orné ppdy ~adatele v LPIS

" nov� ~adatel v ~ádosti o zaZazení do podopatZení biopásy uvede vým�ru standardní 
orné ppdy,kterou po~aduje zaZadit do titulu a na ní~ hodlá zalo~it biopás

}ádost o dotaci

" Min.75 % vým�ry zaZazené v titulu

" dotace je vyplácena na ha biopásu

Úprava podmínky v rámci titulu krmné a nektarodárné biopásy

" zalo~í biopás o souhrnné plobe nejvýbe 50 % rozlohy pZíslubného DPB

Kombinovatelnost

" s AEKO 3 Druhov� bohaté pokrytí orné ppdy na DPB

" s EZ 3 RZB, ROP,P�stování trav a víceletých pícnin (platba se poskytne jen naAEKO)



TITUL KRMNÝ BIOPÁS A TITUL NEKTARODÁRNÝ 
BIOPÁS

zalo~ení biopásu
" nejpozd�ji do 15. ervna,
" o aíYi nejmén� 6 m a nejvýae 24 m,

" v souvislé délce nejmén� 50 metro,
" o souhrnné ploae nejvýae 50 % rozlohy pYísluaného DPB,

" pYi okrajích nebo uvnitY DPB ve sm�ru orby,

" nejmén� 50 metro od dálnice, silnice I. nebo II. tYídy nebo od dalaího biopásu uvnitY pYísluaného DPB, 

pYiem� odd�lení biopáso prolukou krataí ne� 50 m není pova�ováno za nespln�ní podmínky.

krmný biopás
" ponechat bez zásahu zem�d�lskou nebo jinou technikou do 15. bYezna následujícího kalendáYního roku,

" zapravit porost biopásu do pody v období od 16. bYezna do 15. ervna následujícího kalendáYního roku.

nektarodárný biopás
" ponechat na stejné ploae po dobu 2-3 po sob� následujících kalendáYních let, poté zapravit biopás do

pody v období od 16. bYezna do 15. ervna následujícího kalendáYního roku,

" zalo�it následný nektarodárný biopás (do 15. ervna 3. nebo 4. roku závazku),
" ka�doron� provád�t se s odklizením biomasy v termínu od 1. ervence do 15. záYí,
" nepou�ívat plochu biopásu k pojezdom zem�d�lské nebo jiné techniky, ani jako souvrae (s výjimkou see),
" v �ádosti o dotaci uvést, zda v pYísluaném kalendáYním roce bude zalo�en nektarodárný biopás.



TITUL KOMBINOVANÉ BIOPÁSY

zalo~ení biopásu
" v souvislé délce nejmén� 50 metro
" o souhrnné ploae nejvýae 50 % rozlohy pYísluaného DPB

" pYi okrajích nebo uvnitY DPB ve sm�ru orby

" nejmén� 50 metro od dálnice, silnice I. nebo II. tYídy nebo od dalaího biopásu uvnitY pYísluaného DPB, pYiem� odd�lení biopáso 
prolukou krataí ne� 50 m není pova�ováno za nespln�ní podmínky

" se zákazem aplikace hnojiv a POR na ploae biopásu

jednoletý kombinovaný biopás o aíYi nejmén� 6 m a nejvýae 24 m

" zalo�it ka�doron� do 31. 5. sm�sí osiv

" ponechat vytvoYený biopás bez zásahu zem�d�lskou nebo jinou technikou do 15. 3. následujícího kalendáYního roku

" zapravit porost pody v období od 16. 3. do 15. 6. následujícího kal. roku a do 30. 4. násl. kalendáYního roku po posledním roce 

závazku

na n�ho navazujícího podéln� po delaím okraji víceletý jetelotravní pás o aíYi nejmén� 18 m a nejvýae 24 m

" zalo�it do 31. 5. sm�sí osiv

" zalo�ený biopás ponechat na stejné ploae po celou dobu závazku
" následn� zapravit biopás v období od 16. 3. do 30. 4.

" provád�t ka�doron� se s odklizením biomasy v termínu od 16. 8. do 31. 10.

" nepou�ívat plochu biopásu k pojezdom zem�d�lské nebo jiné techniky, ani jako souvrae



PODOPATYENÍ BIOPÁSY
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Krmné biopásy (676 ¬/ha)
"Sm�s (z uznaného osiva nebo u druhp neuvedených v druhovém seznamu z osiva kontrolovaného úZedn�):

§ povinné zastoupení:jarní obilovina (oves setý,pbenice jarní nebo je�men jarní),proso seté,kapusta krmná,pohanka obecná,
§ volitelné druhy: slune�nice ro�ní, lesknice kanárská,svazenka vrati�olistá,svazenka shlou�ená, len olejný,bobovité (hrách setý polní, 

hrách setý pravý,bob koHský polní nebo vikev setá), lupina bílá,�irok zrnový (dvoubarevný),bér italský.

"V pZípad�,~e bude plocha biopásu plnit neproduk�ní plochu v rámci DZES 8,bude docházet k odpo�tu ve výbi 460 EUR/ha.

"V pZípad� identifikovaného soub�hu titulu s re~imy pro klima a ~ivotní prostZedí 3 celofaremní ekoplatba bude platba sní~ena
o 71 EUR/ha.

Nektarodárné biopásy (597 ¬/ha)
" Sm�s (z uznaného osiva nebo u druhp neuvedených v druhovém seznamu z osiva kontrolovaného úZedn�):

§ jeteloviny:jetel lu�ní 3 diploidní odrpdy,komonice bílá (jednoleté i dvouleté odrpdy),úro�ník bolhoj,vi�enec ligrus,vikev setá,vojt�bka 
setá,�i�orka pestrá,

§ plodiny:hoZ�ice bílá,pohanka obecná,svazenka vrati�olistá,svazenka shlou�ená,slune�nice ro�ní,

§ byliny:kmín koZenný,mrkev krmná,sléz lesní,divizna velkokv�tá.

"V pZípad�,~e bude plocha biopásu plnit neproduk�ní plochu v rámci DZES 8,bude docházet k odpo�tu ve výbi 460 EUR/ha.

"V pZípad� identifikovaného soub�hu titulu s re~imy pro klima a ~ivotní prostZedí 3 celofaremní ekoplatba bude platba sní~ena
o 29 EUR/ha.

Kombinované biopásy (639 ¬/ha)
"V pZípad�,~e bude plocha biopásu plnit neproduk�ní plochu v rámci DZES 8,bude docházet k odpo�tu ve výbi 460 EUR/ha.

"V pZípad� identifikovaného soub�hu titulu s re~imy pro klima a ~ivotní prostZedí 3 celofaremní ekoplatba bude platba sní~ena
o 43 EUR/ha.



PODOPATYENÍ OCHRANA EJKY CHOCHOLATÉ
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ZaZazení
"min.0,5 ha standardní orné ppdy s vymezeným hnízdibt�m �ejky chocholaté

Podmínky
"zabezpe�it plochu hnízdibt� proti pZejezdpm zem�d�lské nebo jiné techniky

v období od 15. 4. do 15. 6. v prvním roce závazku (od 1. 1. do 15. 6. od druhého roku trvání
závazku)
"zalo~it porost sm�sí definovaných plodin od 16. 6. do 15. 7., pZi�em~ porost plodin musí být
ponechán bez zásahu zem�d�lskou nebo jinou technikou do 31.10.

"zapravit porost do ppdy od 1.11.do 31.12.

"zákaz aplikace pZípravkp na ochranu rostlin na plobe hnízdibt�
"Sm�si (z uznaného osiva nebo u druhp neuvedených v druhovém seznamu z osiva

kontrolovaného úZedn�) :

§varianta krmná sm�s:proso seté, lesknice kanárská,slune�nice ro�ní
§varianta sm�s pro opylova�e: svazenka vrati�olistá, hoZ�ice bílá, Zepka jarní,pohanka obecná,

komonice bílá
Sazba
"630 EUR/ha

"V pZípad�, ~e bude plocha pod závazkem v titulu Ochrana �ejky chocholaté plnit neproduk�ní
plochu v rámci DZES 8, bude docházet k odpo�tu ve výbi
460 EUR/ha.

"V pZípad� identifikovaného soub�hu titulu s re~imy pro klima a ~ivotní prostZedí 3 celofaremní
ekoplatba bude platba sní~ena o 71 EUR/ha.

Kombinovatelnost
"s EZ - RZB, ROP,P�stování trav a víceletých pícnin (platba se poskytne jen naAEKO)
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PODOPATYENÍ DRUHOV� BOHATÉ POKRYTÍ ORNÉ PoDY (NOV�)
ZaZazení

" min.2 ha standardní orné ppdy,na které hodlá zalo~it porost druhov� bohaté sm�si,
" max.25 % z celkové vým�ry standardní orné ppdy obhospodaZované ~adatelem evidované v evidenci ppdy.

}ádost o dotaci

" na souhrnnou plochu nejvýbe 50 % rozlohy pZíslubného dílu ppdního bloku,

" min.75 % vým�ry zaZazené v podopatZení,

Podmínky
" zalo~it porost nejpozd�ji do 31. 5. v pZípad� prvního roku trvání závazku (nejpozd�ji do 30. 4. od druhé roku závazku)

stanovenou sm�sí osiv v minimálním výsevku 8 kg/ha,

" mo~nost provést mechanickou údr~bu porostu mul�ováním za ú�elem likvidace plevelp,a to nejpozd�ji do 15.6.,

" ponechat zalo~ený porost druhov� bohatého pokrytí bez zásahu zem�d�lskou nebo jinou technikou od 16.6.do 14.9.,

" mo~nost provést mechanickou údr~bu porostu se�ením nebo mul�ováním,a to pouze v období od 15.9.do 31.10.

" zapravit porost do ppdy v období od 1.11.do 31.12.

" zákaz aplikace hnojiv a POR na plochu s druhov� bohatým pokrytím o.p.



PODOPATYENÍ DRUHOV� BOHATÉ
POKRYTÍ ORNÉ PoDY
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Osevní sm�s (z uznaného osiva nebo u druhp neuvedených v druhovém seznamu z

osiva kontrolovaného úZedn�):
§ leguminózy (min. 2 druhy): bob obecný, hrachor spp., jetel, komonice bílá 3 jednoleté

odrpdy,hrách polní,pelubka,vikev setá,tolice,

§ lipnicovité (min. 2 druhy): bér, �irok, jílek mnohokv�tý jednoletý, oves setý, proso,

triticale,~ito,
§ plodiny (min. 2 druhy): hoZ�ice bílá, hoZ�ice sareptská, kopr vonný, koriandr setý,

krmná kapusta, len olejný, lni�ka setá, mastHák habebský, pohanka, Zedkev olejná,
sv�tlice barvíZská (saflor) slune�nice ro�ní, svazenka vrati�olistá, svazenka shlou�ená,
btírovník rp~katý.

Sazba

" 417 EUR/ha,

" v pZípad�, ~e bude plocha plnit neproduk�ní plochu v rámci DZES 8, bude docházet
k odpo�tu ve výbi 230 EUR/ha,

" v pZípad� identifikovaného soub�hu titulu s re~imy pro klima a ~ivotní prostZedí 3
celofaremní ekoplatba bude platba sní~ena o 71 EUR/ha.

Kombinovatelnost
" s AEKO 3 Biopásy na DPB

" s EZ - RZB, ROP,P�stování trav a víceletých pícnin (platba se poskytne jen naAEKO).



PODOPATYENÍ INTEGROVANÁ PRODUKCE OVOCE

ZaZazení
" min.0,5 ha ovocného sadu vedeného v evidenci ovocných sadp

Podmínky
" nová povinnost zajibt�ní v prvním roce závazku (nejpozd�ji do 31. ledna roku

následujícího po podání ~ádosti o zaZazení) odb�ru vzorkp ppdy a ú�elem zjibt�ní
obsahu sledovaných t�~kých kovp
" nová povinnost provedení odb�ru/rozboru ovoce v prpb�hu závazku pouze

ve 2 kalendáZních letech za ú�elem zjibt�ní obsahu sledovaných t�~kých kovp
" nová povinnost provedení ka~doro�ního odb�ru/rozboru ovoce za ú�elem

stanovení a zjibt�ní dodr~ení limitu obsahu reziduí pesticidp (jádroviny - 30 %

MLR, peckoviny,bobuloviny - 50 %).

Sazba

" 460 EUR/ha

" V pZípad�, identifikovaného soub�hu titulu s re~imy pro klima a ~ivotní prostZedí 
3 celofaremní ekoplatba bude platba sní~ena o 9 EUR/ha.

nov� podporovaný ovocný druh:brusnice chocholi�natá (kanadská borovka)



PODOPATYENÍ INTEGROVANÁ PRODUKCE RÉVY VINNÉ

Základní titul (334 EUR/ha) 

Nadstavbový titul (672 EUR/ha) 

DoplHkové platby:

" 248 EUR/ha (zelené hnojení)
" 110 EUR/ha (úplný zákaz aplikace herbicidp)

ZaZazení
" min.0,5 ha vinice

Nové podmínky
" nov� od druhého roku trvání závazku odstranit a zlikvidovat odumZelé keZe révy vinné nebo

jejich �ásti nejpozd�ji do 15.kv�tna následujícího kalendáZního roku,

" nov� neaplikovat herbicidy v meziZadí a manipula�ním prostoru vinice (podmínka se nevztahuje 

na bodové obetZení duálních hostitelp Stolburu.),

" zalo~it nejpozd�ji ve druhém roce trvání závazku minimáln� v ka~dém druhém meziZadí porost 

stanovenou sm�sí osiv alespoH v minimálním výsevku 20 kg/ha vinice .



PODOPATYENÍ INTEGROVANÁ PRODUKCE RÉVY VINNÉ

Spole�né podmínky
" neaplikovat vyjmenované ú�inné látky,
" aplikovat,POR, hnojiva,kaly,odpadní vody obsahující m�� do celkové ro�ní dávky 3 kg m�di na 1 ha vinice,

" na ochranu proti rozto�pm pou~ívat výhradn� metodu introdukce rozto�e Typhlodromus pyri (bioagens, letorosty),pZi�em~ u vinic

mladbích tZí nebude podmínka vy~adována (odpo�et platby),

" neaplikovat herbicidy v meziZadí a manipula�ním prostoru vinice (podmínka se nevztahuje na bodové obetZení duálních hostitelp
Stolburu),

" provést ka~doro�n� od 1. �ervna do 30. záZí prosv�tlení keZp révy vinné odstran�ním zálistkp nebo �ásti listové plochy v zón� 
hroznp (podmínka není vy~adována na porostech révy vinné mladbích tZí let (odpo�et platby),

" zalo~it nejpozd�ji ve druhém roce závazku minimáln� v ka~dém druhém meziZadí bylinný porost; podmínka není vy~adována pro 

vinice mladbí tZí let (odpo�et platby),

§ Slo~ení sm�si: bobovité (min 5 druhp), lipnicovité (min.2 druhy),ostatní dvoud�lo~né (min.3 druhy).

" provést nejpozd�ji do 15. srpna mechanickou údr~bu meziZadí a manipula�ního prostoru vinice; podmínka není vy~adována pro 

vinice mladbí tZí let (odpo�et platby),

" od druhého roku trvání závazkuodstranita zlikvidovatodumZelé keZe révy vinné nebo jejich �ásti nejpozd�jido 30. dubna

následujícího kalendáZního roku,

" absolvovat ka~doro�n� bkolení.



INTEGROVANÁ PRODUKCE RÉVY VINNÉ 3 TITUL
ZÁKLADNÍ OCHRANA VINIC

Podmínky
" provést za celé období trvání závazku nejvýbe 30 aplikací konven�ních POR 

proti plísni révové,
" provést ka~doro�n� maximáln�8 aplikacíkonven�níchPOR proti plísni 

révové,
" provést za celé období trvání závazku nejvýbe 30 aplikací konven�ních POR 

proti padlí révovému,
" provést ka~doro�n� maximáln�8 aplikacíkonven�níchPOR proti padlí 

révovému,
" pou~ívat proti obale�i jednopásému a obale�i mramorovanému pouze POR

na bázi Bacilus thuringiensis, které jsou povoleny v pZíslubném roce k
pou~ívání v R, nebo spinosad, popZípad� cyantraniliprole, nebo metodu
feromonového matení obale�p; podmínka není vy�adována a placena pro vinice
mladaí tZí let (odpo�et platby),

" provést ka~doro�n� proti plísni révové min.1 aplikaci EZ POR,

" provést ka~doro�n� proti padlí révovému min.1 aplikaci EZ POR,

" provést ka~doro�n� max.tZi aplikace herbicidp v pZíkmenném pásu vinice,

" provést za celé období trvání závazku nejvýbe 12 aplikací herbicidp
v pZíkmenném pásu vinice.



INTEGROVANÁ PRODUKCE RÉVY VINNÉ 3
TITUL NADSTAVBOVÁ OCHRANA VINIC

Podmínky
" provést za celé období trvání závazku nejvýbe 20 aplikací konven�ních POR proti

plísni révové,
" provést ka~doro�n� max.6 aplikací konven�ních POR proti plísni révové,
" provést za celé období trvání závazku nejvýbe 20 aplikací konven�ních POR proti

padlí révovému,
" provést ka~doro�n� max.6 aplikací konv.POR proti padlí révovému,
" pou~ívat proti obale�i jednopásému a obale�i mramorovanému pouze POR na bázi

Bacilus thuringiensis nebo metodu feromonového matení obale�p; podmínka není
vy�adována pro vinice mladaí tZí let(odpo�et platby),

" provést ka~doro�n� proti plísni révové min.2 aplikace EZ POR,

" provést ka~doro�n� proti padlí révovému min.2 aplikace EZ POR,

" je-li provád�no obetZení proti bedé hnilob�, provést ka~doro�n� proti bedé hnilob�
minimáln� 2 aplikace EZ POR (podmínka není vy�adována pro vinice mladaí tZí let, bude
stanoven odpo�et platby),

" provést ka~doro�n� max.tZi aplikace herbicidp v pZíkmenném pásu vinice,

" provést za celé období trvání závazku nejvýbe 12 aplikací herbicidp
v pZíkmenném pásu vinice.



INTEGROVANÁ
PRODUKCE RÉVY 
VINNÉ 3
DOPLGKOVÉ
PLATBY

Podmínky
" zalo~it do 31. Zíjna v

neozelen�ném meziZadí
porost z vybraných druhp
bobovitých, lipnicovitých �i
jiných dvoud�lo~ných
rostlin nebo sm�sí plodin,
a dále ponechá porost v
meziZadí minimáln� do 31.
bZezna následujícího
kalendáZního roku,

" dodr~et podmínku 
úplného vylou�ení aplikace 
herbicidp v pZíkmenném 
pásu vinice.



PODOPATYENÍ INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY, VÍCELETÝCH 
PRODUKNÍCH PLODIN, BRAMBOR A JAHODNÍKU

TITULY

Integrovaná produkce zeleniny

Integrovaná produkce víceletých produk�ních plodin
(dZíve chZestu)

Integrovaná produkce jahodníku 

Integrovaná produkce brambor (nov�)

" nová povinnost zajibt�ní v prvním roce závazku
(nejpozd�ji do 31. ledna roku následujícího po podání
~ádosti o zaZazení) odb�ru vzorkp ppdy a ú�elem zjibt�ní
obsahu sledovaných t�~kých kovp
" nová povinnost provedení odb�ru/rozboru plodp v

prpb�hu závazku pouze ve 2 kalendáZních letech za

ú�elem zjibt�ní obsahu sledovaných t�~kých kovp
" nová povinnost provedení ka~doro�ního odb�ru/rozboru

plodp za ú�elem stanovení a zjibt�ní dodr~ení limitu

obsahu reziduí pesticidp (50 % MLR)

" nová povinnost absolvování bkolení

Umo�n�no p�stovat na 1 DPB zeleninu, 
brambory a jahodník.

Sazba

"46 EUR/ha

ZaZazení
"min. 0,5 ha standardní orné ppdy nebo
plochy
s víceletými produk�ními plodinami
"zaZazuje se na podopatZení a
následn� ~ádost o dotaci na
jednotlivé tituly

Kombinovatelnost
"s ALS 3 silvoorebný (platba se
poskytne jen na plochu s
p�stovanými plodinami, nikoli na
ochranný pás podél dZevin)

28



Spole�né podmínky v rámci podopatZení

" povinnost zajibt�ní v 1. roce závazku odb�ru vzorku ppdy prostZednictvím osoby odborn� zppsobilé za

ú�elem zjibt�ní obsahu sledovaných t�~kých kovp akreditovanou laboratoZí, nejpozd�ji do 31. ledna roku

následujícího po podání ~ádosti o zaZazení nebo ~ádosti o zm�nu zaZazení,

" povinnost dodr~ovat limity obsahu sledovaných t�~kých kovp v plodinách a provést odb�r a rozbor plodp v

prpb�hu závazku pouze ve 2 kalendáZních letech za ú�elem zjibt�ní obsahu sledovaných t�~kých kovp

" deklarace v jednotné ~ádosti

" zákaz aplikace POR obsahující n�kterou z ú�inných látek,

" vést a prpb�~n� aktualizovat informace k dílu ppdního bloku,

" sledovat a provád�t záznamyka~dodenn�od 1. bZezna do 30. záZí týkajícíse meteorologickýchprvkp a

výskytu bkodlivých organismp, spolu s jejich vyhodnocením,

" povinnost absolvování bkolení do 31. srpna (v roce 2023 umo~n�no absolvovat bkolení do 30.

listopadu 2023),

" dolo~it Fondu nejpozd�ji do 31. ledna kopii záznamu o výsledcích rozboru ppdy, plodin a

informace k dílu ppdního bloku.

PODOPATYENÍ INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY, 
VÍCELETÝCH PRODUKNÍCH PLODIN, BRAMBOR A JAHODNÍKU



Podmínky

" p�stovat n�který z podporovaného druhu zeleniny (aktualizovaný �íselník) minimáln� ve

stanoveném období, pZi�em~ se v tomto období mohou na DPB nebo jeho �ásti nacházet i

posklizHové zbytky,

" nov� podporované druhy zeleniny:kozlí�ek polní (polní�ek),roketa setá (rukola),kZen selský jednoletý

" pou~ívat k výsevu nebo výsadb� pouze osivo nebo sadbu podle zákona o ob�hu osiva a sadby, a to v

minimálním objemu,

" provád�t odb�r vzorku ppdy a následný rozbor za ú�elem zjibt�ní obsahu minerálního dusíku pZed
ka~dým výsevem nebo výsadbou,

" aplikovat k jednotlivému podporovanému druhu zeleniny hnojiva do výbe limitu N,

" v dob� od zahájení sklizn� povinnost ka~doro�ního odb�ru jednoho vzorku z libovolného podporovaného
druhu zeleniny na ka~dých zapo�atých 20 hektarp souhrnné vým�ry DPB nebo jejich �ástí a rozboru

zeleniny za ú�elem stanovení a zjibt�ní dodr~ení max. limitu obsahu reziduí pesticidp,

" provád�t odplevelení meziZadí mezi jednotlivými porosty plodin,a to pouze mechanicky,

" minimáln� na 50 % podporované plochy nahradit minimáln� jednu aplikaci herbicidu mechanickou operací,

" vést a prpb�~n� aktualizovat informace o provedených agrotechnických operacích.

" dotace je vyplácena na hektar se zem�d�lskou kulturou standardní orná ppda

TITUL INTEGROVANÁ
PRODUKCE ZELENINY



" p�stovat pouze podporovaný druh víceleté produk�ní plodiny (reveH kadeZavá, kZen selský
víceletý, chZest),

" pou~ívat k výsadb� pouze sadbu podle zákona o ob�hu osiva a sadby,

a to v minimálním objemu,

" provád�t odb�r vzorku ppdy a následný rozbor za ú�elem zjibt�ní obsahu minerálního dusíku pZed
ka~dou výsadbou,

" aplikovat k jednotlivému podporovanému druhu víceleté produk�ní plodiny hnojiva do výbe limitu N,

" v dob� od zahájení sklizn� povinnost ka~doro�ního odb�ru jednoho vzorku z libovolného podporovaného
druhu víceleté produk�ní plodiny na ka~dých zapo�atých 20 hektarp souhrnné vým�ry DPB nebo jejich �ástí
a rozboru víceleté produk�ní plodiny za ú�elem stanovení a zjibt�ní dodr~ení max. limitu obsahu reziduí
pesticidp,

" aplikovat pZed výsadbou povinn� hnpj,

" ka~doro�n� provád�t nejvýbe 2 aplikace herbicidp.

" dotace je vyplácena na hektar se zem�d�lskou kulturou plocha s víceletými produk�ními plodinami

TITUL INTEGROVANÁ PRODUKCE VÍCELETÝCH 
PRODUKNÍCH PLODIN



" pou~ívat k výsadb� jahodníku pouze sadbu podle zákona o ob�hu osiva a sadby,a to v min. objemu,

" provést výsadbu na DPB nebo jeho �ásti, na kterém byla p�stována pZedplodina, nebo 

s meziplodinou,pZi�em~ pZedplodina nebo meziplodina byly zapraveny do ppdy na zelené hnojení,
hlavní plodina

" zajistit alespoH v období ode dne podání ~ádosti o poskytnutí dotace do 30. �ervna pZíslubného kalendáZního roku min. hustotu

20 000 ~ivotaschopných jedincp na hektar osázené plochy,

" provád�t odb�r vzorku ppdy a následný rozbor za ú�elem zjibt�ní obsahu minerálního dusíku pZed ka~dou výsadbou,

" aplikovat hnojiva do výbe limitu N,

" v dob� od zahájení sklizn� povinnost ka~doro�ního odb�ru jednoho vzorku jahod na ka~dých zapo�atých 20 hektarp souhrnné
vým�ry DPB nebo jejich �ástí a rozboru jahod za ú�elem stanovení
a zjibt�ní dodr~ení max. limitu obsahu reziduí pesticidp

" zajistit 2 x ro�n� ple�kování meziZadí porostu (do 31.kv�tna a do 31. Zíjna,pokud nebyl jahodník
po sklizni zlikvidován) s výjimkou DPB nebo jeho �ásti,na kterém je pou~ita p�stební technologie s pou~itím fólií, textilií nebo

organického mul�e,

" provád�t do 30.záZí údr~bu porostu jahodníku se�ením nebo mul�ováním,

" provád�t od 2. roku stáZí výsadby jahodníku do 30.dubna odstran�ní �epelí listp jahodníku,

" ka~doro�n� provád�t nejvýbe 4 aplikace herbicidp,

" ka~doro�n� provád�t nejvýbe 3 aplikace insekticidp,

" vést a prpb�~n� aktualizovat informace o provedených agrotechnických operacích.

" dotace je vyplácena na hektar se zem�d�lskou kulturou standardní orná ppda

TITUL INTEGROVANÁ PRODUKCE JAHODNÍKU



" pou~ívat k výsadb� brambor pouze certifikovanou sadbu podle zákona o ob�hu
a to v min. objemu,

osiva a sadby,

" provést výsadbu na DPB nebo jeho �ásti, na kterém byla p�stována pZedplodina, nebo hlavní plodina

s meziplodinou, nebo na kterém bylo aplikováno tuhé nebo tekuté statkové hnojivo nebo tuhé organické hnojivo (komposty),

pZi�em~ pZedplodina nebo meziplodina byla zapravena do ppdy jako zelené hnojení,

" provád�t odb�r vzorku ppdy a následný rozbor za ú�elem zjibt�ní obsahu minerálního dusíku pZed ka~dou výsadbou,

" aplikovat hnojiva do výbe limitu N,

" v dob� od zahájení sklizn� povinnost ka~doro�ního odb�ru jednoho vzorku brambor na ka~dých zapo�atých 20 hektarp
souhrnné vým�ry DPB nebo jejich �ástí a rozboru brambor za ú�elem stanovení
a zjibt�ní dodr~ení max. limitu obsahu reziduí pesticidp

" provést za celé období trvání pln�ní víceletých podmínek nejvýbe 3 aplikace insekticidp proti mandelince

bramborové, pZi�em~ první aplikace bude provedena v~dy pomocí EZ POR (do po�tu
3 aplikací nejsou zapo�ítány EZ POR),

" provést za celé období trvání pln�ní víceletých podmínek nejvýbe 30 aplikací POR proti plísni bramborové, s výjimkou EZ

POR,

" pou~ívat min. na 50 % vým�ry DPB nebo jejich �ástech alternativní metodu s vylou�ením desikantp pro pZed�asné
ukon�ení vegetace,

" vést a prpb�~n� aktualizovat informace o provedených agrotechnických operacích.

" dotace je vyplácena na hektar se zem�d�lskou kulturou standardní orná ppda

TITUL INTEGROVANÁ PRODUKCE BRAMBOR



EKOLOGICKÉ ZEM�D�LSTVÍ (EZ)

}ÁDOST O ZAYAZENÍ
" spole�n� s J} do 15.kv�tna
" na období 5 let

" minimální vým�ra pro zaZazení je 0,5 ha v EZ nebo PO EZ (navýbení mo~né o max 35 % 
vým�ry zaZazené v 1.roce,sní~ení o 25 % v pZípad� pozbytí PDU)

" zaZazují se celé DPB

}ÁDOST O DOTACI

" Ka~doro�n� v rámci J}
" Lze podat na kultury trvalý travní porost, standardní orná ppda,travní porost,ovocný sad,

vinice nebo chmelnice.

}ADATEL

" Musí dodr~ovat pravidla podmín�nosti uvedená v naZízení vlády o stanovení n�kterých 
podmínek pravidel podmín�nosti plateb zem�d�lcpm 2023 +

" Musí dodr~ovat podmínky minimálních po~adavkp pro pou~ití hnojiv a POR, na DPB vedených 
v LPIS na ~adatele

" HospodaZí v souladu se zákonem o ekologickém zem�d�lství

" Absolvuje povinné bkolení (1 x za závazek)



EKOLOGICKÉ ZEM�D�LSTVÍ
(EZ)Trvalý travní porost 

Orná ppda

" P�stování zeleniny,speciálních bylin a jahodníku

" P�stování víceletých pícnin (nov�)

" P�stování trav na semeno

" P�stování ostatních plodin

P�stování travního porostu na orné ppd� 

Trvalé kultury

" Intenzivní sady

" Ostatní sady

" Vinice

" Chmelnice



DOTACE N A ZEM�D�LSKOU PoDU S DRUHEM 
ZEM�D�LSKÉ KULTURY TRVALÝ TRAVNÍ POROST

" Umo~n�n soub�h opatZení EZ dle NV 76/2015 Sb. a nového EZ 2023+.

" Povolen soub�h konven�ního a ekologického zem�d�lství - podmínky soub�hu jsou 
stanoveny evropskou legislativou (�l.9 naZízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/ 848)

" PZi soub�hu s oblastmi,kde zvlábtní právní pZedpis úpln� zakazuje hnojit nebo 
zakazuje hnojit prpmyslovými hnojivy,dochází k odpo�tu ve výbi 34 EUR/ha.

Výbe sazby v EUR/ha

PYechodné období Ekologická produkce

106 100



DOTACE N A ZEM�D�LSKOU PoDU S DRUHEM 
ZEM�D�LSKÉ KULTURY TRVALÝ TRAVNÍ POROST

Kombinovatelnost s AEKO - OETP

TITUL Sní~ená ro�ní sazba dotace

EUR/ha TITUL Sní~ená ro�ní sazba dotace

EUR/ha

ZÁKL 91 CHYÁSTAL 162

MVLH/MVLN 98/136 SSTaV 330

HSLH/HSLN 120/135 MÚP 330

PODM 640 DBP 155

MODRÁSEK 135 Platba na výsledek 148

KOMBINOVATELNOST

" s AEKO 3 ZatravHování orné ppdy (platba se poskytne jen naAEKO)

" s AEKO 3 OETP (základ,MVLH/MVLN, HSLH/HSLN, PODM, Modrásek, ChZástal,SSTaV,MÚP,DBP,Platba 

na výsledek) - viz tabulka

" s ALS 3 silvopastevní (platba se poskytne na EZ iALS)



DOTACE N A ZEM�D�LSKOU PoDU S DRUHEM 
ZEM�D�LSKÉ KULTURY TRVALÝ TRAVNÍ POROST

38

INTENZITA CHOVU HOSPODÁYSKÝCH ZVÍYAT
" min. intenzita hospodáZských zvíZat chovaných dle zákona o EZ �iní 0,3 VDJ /1

haTTP (v období od 1.6.do 30.9.) s výjimkou:

1) vým�ry DPB zaZazeného do titulu Trvale podmá�ené a rabelinné louky, Ochrana

modráskp a Ochrana chZástala polního (podle NV 75/2015 Sb. nebo NV pro nové
AEKO), a

2) vým�ry DPB,který se nachází alespoH z 50 % v oblastech 1.a 2.zón CHKO, v 

MZCHÚ nebo v zónách soustZed�né pé�e o pZírodu v NP

Podmínkou je provedení údr~by travního porostu se�ením nebo pastvou,ve

stanovených termínech do 31.7.a do 31.10. ( vazba na NV PP)

nov� umo~n�no zapo�ítat jelenovité (stáZí nad 1 rok - koef.0,30VDJ) 3 v

návaznosti na pZípravu vyhlábky
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ZLEPaUJÍCÍ NETR}NÍ PLODINY (ZNP)

" povinnost p�stování po sklizni hlavní plodiny

" umo~n�no plnit podmínku p�stování ZNP na minimáln� 20 % vým�ry pZi hospodaZení na 

standardní orné ppd� souhrnn� za závazky v opatZení EZ dle NV 76/2015 Sb.a za nové 
závazky EZ 2023+

" do tzv.základny pro výpo�et 20% ZNP se napo�ítává souhrnná vým�ra,na kterou je 

podána ~ádost o poskytnutí dotace na p�stování zeleniny a speciálních bylin, 
p�stování ostatních plodin a p�stování víceletých pícnin,nebo úhor (PO/EZ)

" do 20 % ZNP je mo~né zapo�ítat:
1)úhor (v PO/EZ) evidovaný na ~adatele ode dne podání ~ádosti do 15.srpna pZíslubného 
kalendáZního roku

2) ochranné pásy podle § 2 odst.2 písm.e) nebo g) a~ l) podle naZízení vlády upravující 
pravidla podmín�nosti plateb zem�d�lcpm
3) vým�ru,na které ~adatel p�stuje víceleté pícniny (dle pZílohy �.6)

4) vým�ru pokud ~adatel p�stuje víceleté byliny (uvedené v pZíloze) jako plodiny p�stované na 

RZB a ROP podle nového naZízení vlády o stanovení podmínek provád�ní EZ,nebo podle 

76/2025 Sb.,pokud uvede v ~ádosti o dotaci DPB,nebo jeho �ást,vým�ru a geoprostorovou 

informaci,kde bude víceleté byliny (uvedené v pZíloze) p�stovat,vým�ru p�stované plodiny

" Letní varianta (vysít do 31.7.,ponechat do 10.9.)

" Podzimní varianta (vysít do 6.9.,ponechat do 31.10.)

DOTACE N A ZEM�D�LSKOU PoDU S
DRUHEM ZEM�D�LSKÉ KULTURY

STANDARDNÍ ORNÁ PoDA



DOTACE N A ZEM�D�LSKOU PoDU S DRUHEM 
ZEM�D�LSKÉ KULTURY STANDARDNÍ ORNÁ PoDA
P�STOVÁNÍ ZELENINY, SPECIÁLNÍCH BYLIN A JAHODNÍKU
" podpora je poskytována na vyjmenované druhy zeleniny a speciálních bylin

(RZB) (viz aktualizace �íselníku plodin) a jahodníku (RJ)

" nov� mo~nost p�stování konzumních brambor

" nov� povinnost prokazování min. úrovn� vlastní produkce na hektar plochy

u pZevládajícího p�stovaného druhu zeleniny nebo speciálních bylin a jahod

podle vým�ry (stanovena min.výbe referen�ní hodnoty)

§ ~adatel obhospodaZující více ne~ 20 ha z.p.(RZB) prokazuje elektronicky 

produkci prostZednictvím povinnosti podle § 9 odst.7 c) a odst.8 zákona 

o hnojivech (do 31.1.ÚKZÚZ),

SZIF kopií záznamu o výnosech podle § 9 odst.7 c) zákona o hnojivech 

(do 31.1.),popZ.elektronicky na ÚKZÚZ

KOMBINOVATELNOST

§ ~adatel obhospodaZující mén� ne~ 20 ha z.p.(RZB) prokazuje produkci na PYi

" s AEKO 3 Biopásy,Druhov� bohaté pokrytí o.p.,Ochrana �ejky choch.(platba se 

poskytne jen naAEKO)

" s ALS 3 silvoorebný (platba EZ se poskytne jen na plochu s p�stovanými plodinami,nikoli 

na ochranný pás podél dZevin)

Standardní 
orná ppda

Výbe sazby v

EUR/ha

PO Ekol. 

produk 

ce

RZB do 6 ha 

celkové 
vým�ry

680 660

RZB nad 6 ha 

celkové 
vým�ry

660 638

RJ 660 638

nespln�ní podmínky prokázání
produkce bude zachována následující
výae sazby (EUR/ha):

PO Ekol. 
produkce

137 120



P�stování víceletých pícnin
" podpora je poskytována na vyjmenované druhy víceletých pícnin (RVP)

" mp~e po sklizni provést pZepasení na DPB nebo jeho �ásti,na který v pZíslubném kalendáZním roce 
~ádá o dotaci

P�stování trav na semeno

" P�stuje na celé plobe DPB nebo jeho �ásti monokulturu mno~itelského porostu trav (podle vyhlábky 
�.129/2012 Sb.)

" Neprovádí pastvu na DPB nebo jeho �ásti,na který v pZíslubném kalendáZním roce ~ádá o dotaci

P�stování ostatních plodin

" podpora není poskytována na vyjmenované druhy plodin (viz.pZíloha �.7 a na víceleté pícniny 

vyjmenované v pZíloze �.6),mo~nost podpory kmínu

" nov� povinnost prokazování min.úrovn� vlastní produkce na hektar plochy u pZevládajícího 

p�stovaného druhu p�stované plodiny podle vým�ry (stanovena min.výbe referen�ní hodnoty)

§ ~adatel obhospodaZující více ne~ 20 ha z.p.(RZB) prokazuje elektronicky produkci 

prostZednictvím povinnosti podle § 9 odst.7 c) a odst.8 zákona o hnojivech (do 31.1.ÚKZÚZ),

§ ~adatel obhospodaZující mén� ne~ 20 ha z.p.(RZB) prokazuje produkci na SZIF kopií záznamu o 

výnosech podle § 9 odst.7 c) zákona o hnojivech (do 31.1.),popZ.elektronicky na ÚKZÚZ

§ mo~nost provedení pastvy po sklizni hl.plodiny (pastva na ZNP není mo~ná)

Standardní 
orná poda

Výae sazby v EUR/ha

PYechodné 
období

Ekologická
produkce

P�stování 
víceletých 

pícnin
137 120

P�stování
trav

na semeno

137 120

P�stování 
ostatních 

plodin

323 239

PYi nespln�ní podmínky prokázání produkce u

p�stování ostatních plodin bude zachována
následující výae sazby (EUR/ha):

PO Ekol. produkce

137 120



DOTACE N A ZEM�D�LSKOU PoDU S DRUHEM 
ZEM�D�LSKÉ KULTURY TRAVNÍ POROST

poskytnutí dotace je podmín�no provedením stanovené údr~by travního porostu 
se�ením nebo pastvou,ve stanovených termínech do 31.7.a do 31.10.(vazba k NV 
PP)

KOMBINOVATELNOST

" s AEKO 3 ZatravHování orné ppdy (platba se poskytne jen naAEKO)

" s ALS 3 silvopastevní (platba EZ se poskytne jen na plochu s p�stovanými 
plodinami, nikoli na ochranný pás podél dZevin)

Výbe sazby v EUR/ha

PZechodné 
období

Ekologická produkce

137 120



DOTACE N A ZEM�D�LSKOU PoDU S DRUHEM 
ZEM�D�LSKÉ KULTURY OVOCNÝ SAD,VINICE A 
CHMELNICE

INTENZIVNÍ SAD

" prokazování stanovených minimálních výnosp vlastní produkce u ka~dého p�stovaného 
ovocného druhu (stanovena min.výbe referen�ní hodnoty)

§ dolo~it na SZIF nejpozd�ji do 31.ledna následujícího kalendáZního roku 

OSTATNÍ SAD

" prokazování stanovených minimálních výnosp vlastní produkce u pZevládajícího 
p�stovaného ovocného druhu (stanovena min.výbe referen�ní hodnoty)

§ dolo~it na SZIF nejpozd�ji do 31.ledna následujícího kalendáZního roku

Ovocný
sad

Výbe sazby v EUR/ha

PZechodné 
období

Ekologická
produkce

Intenzivní
sady

896 850

Ostatní
sady

536 510

Ost. 
trvalé 
kultury

Výbe sazby v EUR/ha

PZechodné 
období

Ekologická
produkce

Vinice 900 847

Chmelnice 900 847



DOBRÉ }IVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍYAT (D}PZ)

ZLEPaENÍ STÁJOVÉHO PROSTYEDÍV CHOVU DOJENÉHO SKOTU - DOJNICE A TELATA DOJENÉHO SKOTU DO 2 M�SÍCo 
V�KU 3 NOV� PRO CHOVATELE V RE}IMU EZ

ZV�TaENÍ LEHACÍHO PROSTORU V CHOVU DOJNIC

ZAJIaT�NÍ PYÍSTUPU DO VÝB�HU PRO KRÁVY STOJÍCÍ NA SUCHO

ZLEPaENÍ }IVOTNÍCH PODMÍNEKV CHOVU PRASAT - PRO PRASNIKY 

ZLEPaENÍ }IVOTNÍCH PODMÍNEKV CHOVU PRASAT - PRO PRASNICE 

ZV�TaENÍ PLOCHY PRO ODSTAVENÁ SELATA

}adatel

" ke dni podání ~ádosti chová minimáln� 5VDJ dojnic evidovaných v ústZední evidenci nebo

" ke dni podání ~ádosti chová minimáln� 3VDJ prasat evidovaných v ústZední evidenci

" zvíZata,která jsou pZedm�tem dotace,musí být na hospodáZství evidovaném v ústZední evidenci po celou dobu pln�ní podmínek 
na ~adatele a uvedeném v ~ádosti o poskytnutí dotace (dále jen >hospodáZství<)

PrpZezové podmínky

" dodr~ování podmín�nosti

" nedochází k týrání zvíZat

" období závazku od 1.3.do 28.2.(29.2.)

" reten�ní období od 1.6.do 28.2.(29.2.)



DOBRÉ }IVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍYAT (D}PZ)

ZLEPaENÍ STÁJOVÉHO PROSTYEDÍV CHOVU DOJENÉHO SKOTU - DOJNICE A TELATA DOJENÉHO SKOTU DO 2 M�SÍCo 
V�KU 3 NOV� PRO CHOVATELEV RE}IMU EZ

Ve stanoveném období provádí ~adatel dezinsekci

" chemickou nebo biologickou metodou (parazitické vosi�ky Muscidifurax raptorellus,Spalangia cameroni a rodu Nasonia

nebo parazitické mouchy rodu Ophyra) ve stanoveném po�tu aplikací,

" vedení evidence regulace ne~ádoucího hmyzu,

" nastýlání slámou nebo separátem, s alkalizací pZípravkem s obsahem vápence tak,aby výsledné pH nastlané
podestýlky v hodnot� minimáln� 8,5;to neplatí,pokud se jedná o porodny,které jsou stavebn� odd�leny nebo pro

zppsobilá
telata.

ZV�TaENÍ LEHACÍHO PROSTORU V CHOVU DOJNIC

Minimální celková plocha lehacího prostoru pro jednu dojnici navýbena o 15 % oproti národní legislativ� (vyhlábka �.
208/2004 Sb.) :

" ve volném ustájení s boxovými lo~i

§ jednoZadého uspoZádání boxp 2,90 m2,

§ protilehlého uspoZádání dvou Zad boxp 2,60 m2 a

§ kombiboxp 2,22 m2,

" ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou 5,75 m2,

" ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení 10,35 m2.

Nelze poskytnout dotaci,pokud doblo k navýbení po�tu ustájených zvíZat pro stáje s automatickým dojicím systémem



DOBRÉ }IVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍYAT
(D}PZ)

ZAJIaT�NÍ PYÍSTUPU DO VÝB�HU PRO KRÁVY STOJÍCÍ NA SUCHO

}adatel na hospodáZství zajistí suchostojným kravám pZístup do výb�hu po dobu nejmén� 30 dní v období 

60 dnp pZed otelením

" s pZímou návazností na trvalý objekt a nepZetr~itým pZístupem

§ ohrani�ená venkovní plocha nebo DPB s minimálním rozm�rem 5 m2 na 1 suchostojnou krávu

§ provádí nastýlání nebo desinfekci paznehtp v lavá~ních vanách nebo roho~ích - nov�

§ vede evidenci o pobytu suchostojných krav

" bez pZímé návaznosti na trvalý objekt 3 do vzdálenosti nejvýbe 500 m - nov�

§ ohrani�ená venkovní plocha nebo DPB s minimálním rozm�rem 10 m2 na 1 suchostojnou krávu

§ v období od 1.6.do 31.10.,

§ ka~dodenní ranní pZehán�ní suchostojných krav do výb�hu a odpolední pZehán�ní zp�t do trvalého 

objektu,a to tak,aby pobyt suchostojných krav ve výb�hu trval minimáln� 8 hodin

§ zajistí pZikrmování suchostojných krav ve výb�hu

§ vede evidenci o pobytu suchostojných krav

V trvalém objektu ~adatel zajistí pZístup k drbadlpm,min.1 drbadlo na 50 kusp - nov�



DOBRÉ }IVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍYAT (D}PZ)

ZLEPaENÍ }IVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU PRASAT - PRO PRASNIKY
}adatel na ka~dém z deklarovaných hospodáZství plní následující podmínky:

" chová minimáln� 1 velkou dobyt�í jednotku prasni�ek,

" provádí individuální ozna�ení prasni�ek,

" provádí první zapubt�ní prasni�ek nejdZíve ve v�ku 230 dnp;stáZí prasni�ky se po�ítá ode dne následujícího po dni narození,

" vede evidenci o zapoubt�ní,

" zasílá hlábení pro prasni�ky do databáze ústZední evidence.

ZLEPaENÍ }IVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU PRASAT - PRO PRASNICE

}adatel na ka~dém z deklarovaných hospodáZství plní následující podmínky:

" chová minimáln� 3 velké dobyt�í jednotky prasnic,

" provádí na porodnách prasnic v uvedených trvalých objektech na hospodáZství,kde chová prasnice,ú�innou dezinfekci v rámci 
jednorázového naskladn�ní a vyskladn�ní sekcí,které jsou stavebn� odd�leny (dále jen >turnusový provoz<),s následným 
ponecháním ustájovacího prostoru bez zvíZat po dobu minimáln� 24 hodin,

" zajistí provád�ní kontroly spárkp prasnic po ka~dém odstavu,v pZípad� potZeby také jejich obetZení,

" vede evidenci o turnusovém provozu a o kontrole,pZípadn� obetZení spárkp,

" zasílá hlábení pro prasnice do databáze ústZední evidence.



DOBRÉ }IVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍYAT (D}PZ)
ZV�TaENÍ PLOCHY PRO ODSTAVENÁ SELATA

}adatel na ka~dém z hospodáZství plní následující podmínky:

" chová minimáln� 1 velkou dobyt�í jednotku odstavených selat;za porubení se nepova~uje 
sní~ení po�tu velkých dobyt�ích jednotek,které trvá nejvýbe 10 po sob� jdoucích 
kalendáZních dnp,

" zajistí vbem odstaveným selatpm,plochu prostoru minimáln� 0,24 m2 na kus (20 %

navýbení proti vyhlábce �.208/2004 Sb.),

" ozna�í jednotlivé prostory,ve kterých jsou chována odstavená selata,

" vede evidenci odstavených selat,

" zasílá hlábení pro odstavená selata do databáze ústZední evidence,

" zajistí odstaveným selatpm v ozna�ených kotcích pZístup k zav�beným provazpm z 

pZírodních materiálp,které jim umo~ní etologické aktivity (na ka~dých 15 kusp selat 

minimáln� jeden provaz 3 konopný,jutový,ln�ný nebo kokosový s prpm�rem alespoH 8

mm) - nov�



DOBRÉ }IVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍYAT (D}PZ)

Druh a kategorie

hospodáZských zvíZat
Koeficient pZepo�tu na velké 

dobyt�í jednotky (VDJ)

Skot nad 2 roky 1,00

Skot ve v�ku 6 m�sícp 
do 2 let v�etn� 0,60

Skot do 6 m�sícp 0,40

Prasni�ky a prasnice 0,50

Selata 0,03

Ostatní prasata 0,30

Titul
Sazba 

(EUR/VDJ)

Zlepbení stájového prostZedí - dojnice a 
telata dojeného skotu do 2 m�sícp v�ku 60

Zv�tbení lehacího prostoru v chovu 
dojnic

16

Zajibt�ní pZístupu do výb�hu pro krávy 
stojící na sucho

44

Zlepbení ~ivotních podmínek - prasni�ky 52

Zlepbení ~ivotních podmínek - prasnice 82

Zv�tbení plochy pro odstavená selata 75



ZVÝaENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V CHOVU PRASAT
VAKCINACÍ (NOVÉ OPATYENÍ)

Aktivní budování imunity proti stanoveným bakteriálním a virovým ppvodcpm onemocn�ní zvíZat pomocí vakcín = prevence v 
chovech prasat (pro kategorie odstavená selata,prasata ve výkrmu,prasni�ky a prasnice) a sní~ení pou~ívání antimikrobik.

}adatel
" chovatel prasat s minimáln� 3VDJ prasat

" také chovatel v re~imu EZ

Podmínky
" ke dni podání ~ádosti musí být chovány min.3VDJ prasat

" dle imuniza�ního programu je stanoven pro daný chov seznam patogenp,proti kterým bude mo~né prasata vakcinovat;vzor 

imuniza�ního programu k vypln�ní bude na stránkách SZIF

" vakcinuje se proti vyjmenovaným ppvodcpm infek�ních onemocn�ní prasat b�hem reten�ního období (tj.od 1.6. 

do 28.2.(29.2.) násl.kalendáZního roku)

Definice
" Sele = prase v období od narození do konce pZedvýkrmu, nejvýbe vbak do konce 14. týdne v�ku.

" Prase ve výkrmu = prase v období od ukon�ení pZedvýkrmu, nejpozd�ji vbak od za�átku 15. týdne v�ku, do dne porá~ky (mimo

prasni�ek a prasnic).

" Prasni�ka = dosp�lá samice prasete od stáZí 5 m�sícp do ukon�ení první bZezosti.
" Prasnice = dosp�lá samice prasete, u které prob�hl alespoH 1 porod.



ZVÝaENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V CHOVU PRASAT
VAKCINACÍ 3 VZOR
IMUNIZANÍHO PROGRAMU



ZVÝaENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V CHOVU PRASAT
VAKCINACÍ

52

Prasni�ky Prasnice Selata Prasata ve výkrmu

patogen Sazba 

(EUR/VDJ)

patogen Sazba 

(EUR/VDJ)

patogen Sazba 

(EUR/VDJ)

patogen Sazba 

(EUR/VDJ)

Clostridium 

perfringens
13

Clostridium 

perfringens

15 E.coli 

(poodstavové
prpjmy)

25 Actinobacillus 

pleuropn.

7

Porcinní
cirkovirus 2

8
Porcinní
cirkovirus 2

6 E.coli (edémová
choroba)

51 Lawsonia 

intracel.
5

Glasserova 

choroba
6

Glasserova 

choroba
4 Porcinní

cirkovirus 2
47 Jiné infek�ní 

onemocn�ní
10

Mycoplasma spp. 5
Mycoplasma 

spp.
4 Mycoplasma 

spp.
29

Rotaviry 1 Rotaviry 1 Lawsonia 

intracel.
50

Leptospiróza 4 Leptospiróza 4 Actinobacillus 

pleuropn.
70

Influenza 13 Influenza 10 Jiné infek�ní 
onemocn�ní

50

Jiné infek�ní 
onemocn�ní 6

Jiné infek�ní 
onemocn�ní

7



OBLASTI S PYÍRODNÍMI
OMEZENÍMI (ANC)

VYMEZENÍ ANC

" Horské oblasti (H1 3 H5)

" Ostatní oblasti (O1 3 O3)

" Specifické oblasti (S)

" od roku 2018 beze zm�ny

}ÁDOST O DOTACI

" Min.1 ha z.p.vANC (H+O+S)

}ADATEL
" aktivní zem�d�lec

PODMÍNKY

" dodr~ování podmínek podmín�nosti

" provedení pastvy v�etn� likvidace nedopaskp,nebo provedení se�e s odklizením biomasy nebo mul�ování
v termínu nejpozd�ji do 31.8.

FAREMNÍ SYSTÉMY

Sazby jsou rozlibeny na 2 faremní systémy (FS),a to na základ� výpo�tu intenzity chovu hospodáZských zvíZat,v�etn� 
mo~nosti zapo�ítat jelenovité (stáZí nad 1 rok - koef.0,30VDJ) 3 v návaznosti na pZípravu vyhlábky:

" FS ~ivo�ibná výroba (g 0,3VDJ ha z.p.)

" FS rostlinná výroba (< 0,3VDJ ha z.p.)



OBLASTI S PYÍRODNÍMI OMEZENÍMI (ANC)

DEGRESIVITA SAZEB:

na základ� celkové vým�ry zem�d�lského podniku v oblastech H, O a

S:

" vým�ra z.p.do 300 ha 3 plná výbe platby

" vým�ra z.p.nad 300 ha do 500 ha 3 platba sní~ená o 10 %

" vým�ra z.p.nad 500 ha do 900 ha 3 platba sní~ená o 18 %

" vým�ra z.p.nad 900 ha do 1800 ha 3 platba sní~ená o 22 %

" vým�ra z.p.nad 1800 ha do 2500 ha 3 platba sní~ená o 27 %

" vým�ra z.p.nad 2 500 ha 3 platba sní~ená o 30 %

Výbe dotace EUR/ha

Typ ANC
FS pZeva~ující 

rostlinná výroba
FS pZeva~ující 

~ivo�ibná výroba
H1 91 216

H2 86 203

H3 60 143

H4 73 173

H5 55 130

O1 54 126

O2 42 99

O3 31 74

S 27 65



OBLASTI NATURA 2000 N A ZEM�D�LSKÉ 
PoD�

}ÁDOST O DOTACI

" Min 1 ha trvalého travního porostu na území I.zóny CHKO nebo národního parku

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PLATBY

" provedení pastvy v�etn� likvidace nedopaskp,nebo provedení se�e s odklizením biomasy
v termínu nejpozd�ji do 31.8.,mul�ování pouze se ohlasem OOP

" Národní parky:

§ ke hnojení lze pou~ívat pouze hnpj nebo kompost; za aplikaci hnojiva se nepova~uje
pastva
zvíZat

§ Platba se neposkytne v zastav�ném a zastavitelném území obcí

" 1.zóny CHKO

§ úplný zákaz pou~ívání hnojiv s výjimkou pastvy hospodáZských zvíZat

Výbe sazby v EUR/ha

území 1.zón CHKO 95

území národního paku 56



Ohlábení

" 2023:do 30.9.,od 2024 do 15.kv�tna

" uvádí se nejvybbí pZedpokládaná vým�ra z.p.,na které bude zakládánALS

}ádost o dotaci na zalo~ení

" do 30.11. v roce,kdy bylALS zalo~en

" seznam DBP, v�.uvedení kultury (R,G,T)

" projekt v�.dokladp o ppvodu dZevin

" souhlasná stanoviska OOP

}ádost o zaZazení pro dotaci na pé�i

" spolu se ~ádostí o dotaci na zalo~ení

" na 5 kalendáZních let (tj.od 1.1. následujícího roku po zalo~eníALS do 31.12.pátého roku)

}adatel: U~ivatelé ppdy evidované v LPIS,minimum pro vstup 0,5 ha

Souhlasné stanovisko OOP

" pZi zakládáníALS v oblastech soustavy Natura 2000 3 soulad se sm�rnicí 2009/147/ES (Sm�rnice EP a Rady o ochran� voln� ~ijících 

ptákp) a sm�rnicí 92/43/EHS (Sm�rnice Evropské komise o stanovibtích)

" souhlas s pou~itím vybraných druhp dZevin ve výsadb�
56

AGROLESNICKÉ SYSTÉMY (ALS)

ALS

Výbe sazby v EUR/ha

zalo~eníALS 4 353

následná pé�e po dobu 

5 let od zalo~ení 754



AGROLESNICKÉ SYSTÉMY (ALS)

Silvoorebný systém (R,G)

Vybrané podmínky
" liniová výsadba
" bíZka ochranných pásp dZevin 1 3 6 m

" rozestupy mezi t�mito pásy 10 3 100 m

" mo~nost zápo�tu t�chto pásp do neproduk�ních ploch - ochranný pás dZevin

Silvopastevní systém (T)
Vybrané podmínky
" roztroubená výsadba 3 dZeviny rovnom�rn� rozptýleny po DPB

" mohou vytvoZit skupinu 3 viz metodika,nejvýbe 1 skupina/DPB

" mo~nost zapo�íst dZeviny (15 ks),které na DPB byly pZed výsadbouALS

Výsadba: 100 ks/ha 3 seznam dZevin,více jak 50 % druhy lesních dZevin,max.40 % jednoho druhu dZeviny

Pé�e po dobu 5 let,min.75 ks/ha,provád�ní Zezp,zajibt�ní ochrany dZevin



AGROLESNICKÉ SYSTÉMY
(ALS)

SILVOOREBNÝ (R,G)
Kombinovatelnost

" s AEKO 3 IPZJB,Meziplodiny

" s EZ 3 RZB, ROP,P�stování trav a víceletých pícnin (platba se poskytne jen 

na plochu s p�stovanými plodinami,nikoli na ochranný pás podél dZevin)

SILVOPASTEVNÍ (T)

Kombinovatelnost

" s AEKO 3 OETP (ZÁKL)

" s EZ 3 Trvalý travní porost (platba se poskytne naALS i EZ/AEKO)

Zdroj:A.Martiník,MENDELU



ZALESN�NÍ ZEM�D�LSKÉ
PoDY (ZZP)

Zalo~ení porostu (ohlábení 2023 do 30.9.,od 2024 do 15.5.,~ádost o

dotaci do 30.11.)

Pé�e o zalo~ený porost - po dobu 5 let (~ádost do 15.5.)

Náhrada za ukon�ení zem�d�lské výroby - po dobu 10 let (~ádost do

15.5.)

}adatel:
" Soukromí a veZejní vlastníci,nájemci,pachtýZi a vyppj�itelé ppdy a jejich sdru~ení

a spolky.

" Na státní ppd� podpora poskytnuta pouze soukromému subjektu nebo obci.

" Podpora na zalesn�ní pozemkp, jejím~ vlastníkem jsou veZejné orgány,kryje pouze

náklady na zalo~ení lesního porostu.



ZALESN�NÍ ZEM�D�LSKÉ PoDY (ZZP)

Zalo~ení lesního porostu

" Na vymezené zem�d�lské ppd� vhodné k zalesn�ní (vrstva v LPIS)

" Podle projektu na zalesn�ní stanovibtn� vhodnými druhy dZevin na 

základ� typologie zalesHovaných ppd v souladu s národní legislativou

" Projekt na zalesn�ní je podmín�n schválením odborného lesního 
hospodáZe

" Minimální vým�ra zalesHované zem�d�lské ppdy je 0,5 ha,nejde-li o

plochu navazující na stávající PUPFL

" Pozemek musí být pZeveden do PUPFL

" Po�et ~ivotaschopných jedincp tvoZí alespoH 90 % minimálního po�tu
/1 ha do 14.kv�tna roku po zalo~ení

" Po�et ~ivotaschopných jedincp tvoZí alespoH 80 % minimálního po�tu
/1 ha po dobu 5 let v prpb�hu pé�e

" Zalesn�ná plocha je zppsobilá pro poskytnutí pZímé platby

EUR/ha

Zalo~ení 
lesního 
porostu

jedle,borovice,buk,

dub, lípa,douglaska
3 879

ostatní dZeviny 2 923

Pé�e o
zalo~ený
porost

643

Náhrada za 
ukon�ení 
zem.
výroby

Kultury R,V,C, S, 

bkolka,P nebo jiná 
trvalá kultura

459

T,U,G nebo jiná
kultura

190



NOVELIZACE OPATYENÍ
PRV

Natura 2000 na z.p. (NV 73/2015)

" }ádost o dotaci nelze podat od r.2023

D}PZ (NV 74/2015)

" }ádost o dotaci nelze podat od r.2023

A N C (NV 43/2018)

" }ádost o dotaci nelze podat od r. 2023

Navazující AEKO ( NV 330/2019)

" }ádost o zaZazení nelze podat od r.2023

Navazující EZ (NV 331/2019)

" }ádost o zaZazení nelze podat od r.2023

ZalesHování z.p. (NV 185/2015, 239/2007, 308/2004)

" Povinnost dodr~ovat pravidla podmín�nosti uvedená v naZízení vlády od roku 2023

"



Podmín�nost

" }adatel musí dodr~ovat pravidla podmín�nosti uvedená v naZízení vlády o stanovení n�kterých podmínek 
pravidel podmín�nosti plateb zem�d�lcpm 2023 +

" }adatel musí dodr~ovat podmínky minimálních po~adavkp pro pou~ití hnojiv a POR, na DPB vedených v LPIS 
na ~adatele

Intenzita - OTP

min.0,3VDJ /1 haTTP ~adatele,s výjimkou:
" vým�ry DPB zaZazeného do PODM, MODR, CHYÁSTAL 

(i staré závazkyAEKO dle 75/2015 Sb.)

" vým�ry DPB,který se nachází alespoH z 50 % v oblastech 1.a 2.zón CHKO, v MZCHÚ nebo v zónách soustZed�né pé�e o 

pZírodu v NP

" nov� umo~n�no zapo�ítat jelenovité (stáZí nad 1 rok - koef.0,30VDJ) 3 v návaznosti na pZípravu vyhlábky

Nepokosené plochy

" Mo~nost výjimkyponechánínepokosenýchploch pro tituly ZatravHováníorné ppdy a DSO v soub�hu s
Celofaremní Ekoplatbou

akolení IP

" }adatel v roce 2023 absolvuje nejpozd�ji do 30.listopadu 2023 bkolení zajibeované ÚKZÚZ

NOVELIZACE OPATYENÍ PRV -AEKO (NV 75/2015)



Podmín�nost

" }adatel musí dodr~ovat pravidla podmín�nosti uvedená v naZízení vlády o stanovení n�kterých podmínek 
pravidel podmín�nosti plateb zem�d�lcpm 2023 +

" musí dodr~ovat podmínky minimálníchpo~adavkppro pou~ití hnojiv a POR, na DPB vedenýchv LPIS na
~adatele

Intenzita -TP

min.0,3VDJ /1 haTTP ~adatele,s výjimkou:
" vým�ry DPB zaZazeného do PODM, MODR, CHYÁSTAL 

(i staré závazkyAEKO dle 75/2015 Sb.)

" vým�ry DPB,který se nachází alespoH z 50 % v oblastech 1.a 2.zón CHKO, v MZCHÚ nebo v zónách soustZed�né pé�e o 

pZírodu v NP

" nov� umo~n�no zapo�ítat jelenovité (stáZí nad 1 rok - koef.0,30VDJ) 3 v návaznosti na pZípravu vyhlábky

Nepokosené plochy

" Mo~nost výjimky pro ponechání nepokosených ploch v soub�hu s Celofaremní Ekoplatbou

NOVELIZACE OPATYENÍ PRV - EZ (NV 76/2015)



D�KUJI
ZA POZORNOST


