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Aktuální stav

• Dokončeny technické konzultace s EK, zapracovány 
připomínky (doplnění indikátorů, úprava navrhovaných 
intervencí)

• SP SZP schválen 12.10.2022 vládou ČR a 24.11. 2022 
Evropskou komisí

• probíhá příprava NV jednotlivých intervencí, 
předpokládaná účinnost NV ANC, NATURA 2000, AEKO, EZ, 
AMR a DŽPZ k 1. 4. 2023



Přehled environmentálních opatření  II. pilíře SZP



Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)

Opatření je realizováno formou pětiletých závazků. 

Umožněn souběh opatření AEKO dle NV 75/2015 Sb. a nového AEKO 2023+.

Žadatel: 
• musí dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády 

o stanovení některých podmínek pravidel podmíněnosti plateb 
zemědělcům 2023 +

• musí dodržovat podmínky minimálních požadavků pro použití 
hnojiv a POR, na DPB vedených v LPIS na žadatele



Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)

Zatravňování orné půdy

Ošetřování extenzivních travních porostů

Pěstování meziplodin

Krajinotvorné sady

Biopásy

Ochrana čejky chocholaté

Druhově bohaté pokrytí orné půdy

Integrovaná produkce 



Podopatření Zatravňování orné půdy

Zatravňování orné půdy běžnou směsí

Zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí 

Zatravňování orné půdy regionální směsí 

Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou směsí

Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatou směsí

Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směsí

Zatravňování orné půdy v infiltračních oblastech – nový titul, nová vrstva v LPIS

Zatravňování drah soustředěného odtoku

TITULY:
Dotace je vyplácena na ha 

zatravněného DPB. 

Zatravňování 
orné půdy

Výše sazby v 
EUR/ha

A1-BS 312

A2-DBS 348

A3-RS
1. rok - 1114 

od 2. roku – 237

A4-VBS 337

A5-VDBS 390

A6-VRS
1. rok - 1136

od 2. roku – 259

A7-INF 312

A8-DSO 482

Kombinovatelnost 

• s EZ – trvalý travní porost, pěstování trav a 
víceletých pícnin na orné půdě (platba se 
poskytne jen na AEKO)

Souběh

• Při souběhu s oblastmi, kde zvláštní právní předpis zakazuje hnojit,
dochází k odpočtu ve výši 95 EUR/ha.

• Při souběhu s oblastmi, kde zvláštní právní předpis zakazuje hnojit
průmyslovými hnojivy, dochází k odpočtu ve výši 56 EUR/ha.

• povinnost založit do 31. 5. travní porost čistosevem nebo do podsevu a dále provádět údržbu porostu sečí do 31. 7.

a do 31. 10., přičemž nově je umožněno přepasení již v 1. roce závazku, a to od 15. září.



Podopatření Ošetřování extenzivních travních porostů

Obecná péče o extenzivní louky a pastviny (ZÁKL) – pokud je titul vymezen 

Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené/nehnojené (MVLH/MVLN)

Horské a suchomilné louky hnojené/nehnojené (HSLH/HSLN)

Trvale podmáčené a rašelinné louky (PODM)

Ochrana modrásků (MODR)

Ochrana chřástala polního (CHŘÁSTAL)

Suché stepní trávníky a vřesoviště (SSTaV)

Málo úživné pastviny (MÚP) – nový titul

TITULY:

Druhově bohaté pastviny (DBP)

Platba na výsledek (PnV) – nový titul v CHKO Železné hory, seznam indikačních druhů 

VOLNÁ KRAJINA

PRIORITNÍ 
OBLASTI

povolena změna:
• titulu z hnojené na nehnojenou 

variantu (MVL, HSL)
• z titulu ZÁKL do ostatních titulů 

– nové ZCHÚ, OP NP nebo 
Natura 2000

• z titulu ZÁKL do titulu PnV



Podopatření Ošetřování extenzivních travních porostů

TITUL
Roční sazba dotace

EUR/ha
TITUL

Roční sazba dotace
EUR/ha

ZÁKL 91 CHŘÁSTAL*/** 199

MVLH*/MVLN* 165/185 SSTaV 352

HSLH*/HSLN* 170/171 MÚP 352

PODM 691 DBP* 211

MODRÁSEK* 174 PnV* 148

Dotace je vyplácena na ha DPB 

se zemědělskou kulturou 

trvalý travní porost.

*Při souběhu s oblastmi, kde zvláštní právní předpis zakazuje hnojit, dochází k odpočtu ve výši
95 EUR/ha (PnV – 57 EUR/ha). Při souběhu s oblastmi, kde zvláštní právní předpis zakazuje hnojit
průmyslovými hnojivy, dochází k odpočtu ve výši 56 EUR/ha (PnV – 34 EUR/ha).

**V případě, že bude na dílu půdního bloku povoleno orgánem ochrany přírody přihnojení travního
porostu, bude v daném roce docházet k odpočtu ve výši 95 EUR/ha.

Kombinovatelnost 

• s EZ – trvalý travní porost  (u určitých titulů samostatné 
platby při souběhu s EZ)

• s ALS – silvopastevní (platba se poskytne na AEKO i ALS)



• min. 0,3 VDJ / 1 ha TTP žadatele, 
s výjimkou:

• výměry DPB zařazeného do PODM, 
MODR, CHŘÁSTAL 
(i staré závazky AEKO dle 75/2015 Sb.)

• výměry DPB, který se nachází alespoň 
z 50 % v oblastech 1. a 2. zón CHKO, v 
MZCHÚ nebo v zónách soustředěné 
péče o přírodu v NP

• max. 1,5 VDJ / 1 ha z.p. žadatele

• max. 1,15 VDJ/ ha TTP zařazený v titulu 
(u starých závazků AEKO dle NV 75/2015 
Sb. podmínka stále platí!)

• nově se započítávají i jelenovití 
(stáří nad 1 rok - koef. 0,30 VDJ) 

Podopatření Ošetřování extenzivních travních porostů

Intenzita chovu hosp. zvířat Nepokosené plochy

• povinné ponechání 3-15 %
nepokosené plochy pro DPB 
nad 10 ha při provedení první 
seče

• Při souběhu s režimy pro 
klima a životní prostředí –
celofaremní ekoplatba
(nepokosené plochy pro DPB 
nad 12 ha)  bude hrazen 
pouze rozdíl

• možnost dobrovolného 
ponechání nepokosených 
ploch i na DPB s výměrou 
nižší jak 10 ha 
(kompenzováno v platbě)

• 15 EUR/ha



Meziplodiny proti utužení půdy (152 EUR/ha) 

(možné realizovat jen na způsobilých DPB, které se nacházejí 
na vymezeném území ve vrstvě utužení půdy)

Podopatření Pěstování meziplodin (nově)

Meziplodiny pro zlepšení struktury půdy (154 EUR/ha)

• založit porost meziplodiny od 20. 6. do 30. 9. a ponechat
tento porost na DPB do 31. 1. následujícího kalendářního
roku, přičemž nesmí být porost meziplodiny mechanicky ani
chemicky omezován v růstu

• založit porost stanovenou směsí:

• tvořený minimálně dvěma plodinami, přičemž alespoň z 
50 % je tvořen plodinami uvedenými v příloze (viz níže)

• v celkovém min. výsevku 9 kg / 1 hektar

• zapravit porost meziplodin do půdy od 1. 2. do 30. 4. 

následujícího kalendářního roku, s výjimkou použití 

bezorebných technologií

• na plochu s pěstovanými meziplodinami je zakázána 

aplikace hnojiv a POR

Dotace je vyplácena na ha DPB

se zemědělskou kulturou 

standardní orná půda.
TITULY:

Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření pěstování meziplodin uvede výměru standardní orné půdy, kterou 
požaduje zařadit do tohoto podopatření a na níž hodlá pěstovat meziplodiny.

bob obecný, hrách setý polní (peluška), ředkev 
olejná, svazenka shloučená, svazenka vratičolistá, 

vikev setá

hořčice bílá, jetel alexandrijský, jetel nachový (inkarnát), jetel 
šípovitý, lnička setá, hrách setý polní (peluška), pohanka obecná, 
řeřicha setá,  svazenka shloučená, svazenka vratičolistá, světlice 

barvířská, žito trsnaté



Podopatření Pěstování meziplodin (nově)

Meziplodiny pro zlepšení struktury půdy (154 EUR/ha)
TITULY:

V případě, že bude plocha zařazená v titulu současně plnit neprodukční plochu v rámci DZES 8, bude docházet
k odpočtu ve výši 50 EUR/ha.

V případě identifikovaného souběhu titulu s režimy pro klima a životní prostředí – celofaremní ekoplatba bude
platba snížena o 82 EUR/ha.

Meziplodiny proti utužení půdy (152 EUR/ha) 

Kombinovatelnost 

• s ALS – silvoorebný (platba se poskytne jen na plochu 
s pěstovanými plodinami, nikoli na ochranný pás podél 
dřevin)



• provádět každoročně 1x seč s

odklizením biomasy nebo spasení

bylinného pokryvu meziřadí a

příkmenného pásu do 31. 8.

• zajistit souvislý bylinný pokryv

meziřadí a příkmenného pásu

• neprovádět mulčování bylinného

pokryvu meziřadí a příkmenného

pásu

• zajistit v případě pastvy stromy proti

poškození pasenými zvířaty

Podopatření Krajinotvorné sady
(v rámci PRV 2014-2020 součástí opatření Ekologické zemědělství) 

• ponechat každoročně 15 až 30 % výměry daného

DPB v meziřadí a manipulačním prostoru bez seče

nebo pastvy, která bude posečena v termínu

od 1. 10. do 30. 11.

• zajistit při dosadbě nově vysazovaných stromů

oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební

technologií

• provést udržovací řez do konce 4. kalendářního

roku trvání závazku, pokud není mimořádným

rostlinolékařským opatřením určeno jinak

• zákaz aplikace POR, s výjimkou aplikace EZ POR a

bodové aplikace herbicidů u nově dosazovaných

stromů

Dotace je vyplácena na ha DPB se 

zemědělskou kulturou jiná trvalá 

kultura a se současně vymezeným 

EVP krajinotvorný sad. 

(116 EUR/ha)

Souběh s režimy pro klima a životní prostředí
– celofaremní ekoplatba je již zohledněn
v kalkulaci, nedochází proto k odpočtu.



Podopatření Biopásy Dotace je vyplácena 

na ha biopásu.

Krmné biopásy (676 EUR/ha)

Nektarodárné biopásy (597 EUR/ha)

Kombinované biopásy (639 EUR/ha)

TITULY:

Nově žadatel v žádosti o zařazení do podopatření biopásy 
uvede výměru standardní orné půdy, kterou požaduje 
zařadit do titulu a na níž hodlá založit biopás.

Kombinovatelnost 

• s AEKO – Druhově bohaté pokrytí orné půdy 

• s EZ – RZB, ROP, Pěstování trav a víceletých pícnin (platba 
se poskytne jen na AEKO)

Titul Krmné a nektarodárné biopásy

• založí biopás o souhrnné ploše nejvýše 50 %

rozlohy příslušného DPB



Titul Kombinované biopásy

založí biopás:

• v souvislé délce nejméně 50 metrů,

• o souhrnné ploše nejvýše 50 % rozlohy příslušného DPB,

• při okrajích nebo uvnitř DPB ve směru orby,

• nejméně 50 metrů od dálnice, silnice I. nebo II. třídy nebo 

od dalšího biopásu uvnitř příslušného DPB, přičemž 

oddělení biopásů prolukou kratší než 50 m není považováno 

za nesplnění podmínky.

• zákaz aplikace hnojiv a POR na plochu biopásu

jednoletý komb. biopás o šíři nejméně 6 m a nejvýše 24 m

• založit každoročně do 31. 5. směsí osiv

• ponechat vytvořený biopás bez zásahu zemědělskou nebo 

jinou technikou do 15. 3. následujícího kalendářního roku

• zapravit porost půdy v období od 16. 3. do 15. 6. 

následujícího kal. roku a do 30. 4. násl. kalendářního roku po 

posledním roce závazku 

na něho navazujícího podélně po delším 
okraji víceletý jetelotravní pás o šíři 
nejméně 18 m a nejvýše 24 m

• založit do 31. 5. směsí osiv

• založený biopás ponechat na stejné 

ploše po celou dobu závazku 

• následně zapravit biopás v období 

od 16. 3. do 30. 4. 

• provádět každoročně seč s odklizením 

biomasy v termínu od 16. 8. do 31. 10.

• nepoužívat plochu biopásu k pojezdům 

zemědělské nebo jiné techniky, ani jako 

souvrať



Podopatření Biopásy

Krmné biopásy (676 EUR/ha) Nektarodárné biopásy (597 EUR/ha) Kombinované biopásy (639 EUR/ha)

TITULY:

•V případě, že bude plocha 

biopásu plnit neprodukční 

plochu v rámci DZES 8, bude 

docházet k odpočtu ve výši 

460 EUR/ha.

•V případě, že bude plocha 

biopásu plnit funkci rozdělení 

plochy jedné plodiny na DPB 

v rámci DZES 7B, bude docházet 

k odpočtu ve výši 50 EUR/ha.

•V případě identifikovaného 

souběhu titulu s režimy pro klima 

a životní prostředí – celofaremní

ekoplatba bude platba snížena 

o 71 EUR/ha.

•V případě, že bude plocha 

biopásu plnit neprodukční 

plochu v rámci DZES 8, bude 

docházet k odpočtu ve výši 

460 EUR/ha.

•V případě, že bude plocha 

biopásu plnit funkci rozdělení 

plochy jedné plodiny na DPB 

v rámci DZES 7B, bude docházet 

k odpočtu ve výši 20 EUR/ha.

•V případě identifikovaného 

souběhu titulu s režimy pro klima 

a životní prostředí – celofaremní

ekoplatba bude platba snížena 

o 29 EUR/ha.

•V případě, že bude plocha 

biopásu plnit neprodukční 

plochu v rámci DZES 8, bude 

docházet k odpočtu ve výši 

460 EUR/ha.

•V případě, že bude plocha 

biopásu plnit funkci rozdělení 

plochy jedné plodiny na DPB 

v rámci DZES 7B, bude docházet 

k odpočtu ve výši 27 EUR/ha.

•V případě identifikovaného 

souběhu titulu s režimy pro klima 

a životní prostředí – celofaremní

ekoplatba bude platba snížena 

o 43 EUR/ha.



Podopatření Ochrana čejky chocholaté
(630 EUR/ha)

Dotace je vyplácena na ha DPB

se zem. kulturou standardní orná 

půda.

Zařadit do podopatření lze DPB, na kterém je v evidenci využití půdy vedeno hnízdiště čejky chocholaté.

• zabezpečit plochu hnízdiště proti přejezdům zemědělské 
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)

• založit porost směsí definovaných plodin od 16. 6. do 15. 7., 
přičemž porost plodin musí být ponechán bez zásahu 
zemědělskou nebo jinou technikou do 31. 10. 

• zapravit porost do půdy od 1. 11. do 31. 12. 
• zákaz aplikace přípravků na ochranu rostlin na ploše 

hnízdiště

Kombinovatelnost 

• s EZ - RZB, ROP, Pěstování trav a víceletých pícnin (platba se 
poskytne jen na AEKO)

V případě, že bude plocha pod závazkem
v titulu Ochrana čejky chocholaté plnit
neprodukční plochu v rámci DZES 8, bude
docházet k odpočtu ve výši 460 EUR/ha.

V případě identifikovaného souběhu titulu
s režimy pro klima a životní prostředí –
celofaremní ekoplatba bude platba
snížena o 71 EUR/ha.



• založit porost o souhrnné ploše nejvýše 50 %

rozlohy příslušného DPB, nejpozději do 31. 5. v případě

prvního roku trvání závazku (do 30. 4. od druhé roku závazku)

stanovenou směsí osiv v minimálním výsevu 8 kg/ha

• možnost provést mechanickou údržbu porostu mulčováním

za účelem likvidace plevelů, a to nejpozději do 15. 6.

• ponechat založený porost druhově bohatého pokrytí bez

zásahu zemědělskou nebo jinou technikou od 16. 6. do 14. 9.

• možnost provést mechanickou údržbu porostu sečením nebo

mulčováním, a to pouze v období od 15. 9. do 31. 10.

• zapravit porost do půdy v období od 1. 11. do 31. 12.

• zákaz aplikace hnojiv a POR na plochu s druhově bohatým

pokrytím o.p.

Podopatření Druhově bohaté pokrytí orné půdy (nově)

Dotace je vyplácena 

na ha plochy s druhově bohatým 
pokrytím o.p.

(417 EUR/ha)

Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření

druhově bohaté pokrytí orné půdy uvede 

výměru standardní orné půdy, kterou požaduje 

zařadit do tohoto podopatření a na níž hodlá 

založit porost druhově bohaté směsi.

Kombinovatelnost 

• s AEKO – Biopásy

• s EZ - RZB, ROP, Pěstování trav a víceletých 
pícnin (platba se poskytne jen na AEKO)

V případě, že bude plocha plnit neprodukční plochu
v rámci DZES 8, bude docházet k odpočtu ve výši
230 EUR/ha.

V případě identifikovaného souběhu titulu s režimy
pro klima a životní prostředí – celofaremní
ekoplatba bude platba snížena o 71 EUR/ha.



Podopatření Integrovaná produkce ovoce Dotace je vyplácena 
na ha se zemědělskou 
kulturou ovocný sad.

(460 EUR/ha)

• nová povinnost provedení odběru/rozboru ovoce v průběhu 

závazku pouze ve 2 kalendářních letech za účelem zjištění 

obsahu sledovaných těžkých kovů 

• nová povinnost provedení každoročního odběru/rozboru 

ovoce za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu 

reziduí pesticidů

• nová povinnost zajištění v prvním roce závazku (nejpozději 

do 31. ledna roku následujícího po podání žádosti o 

zařazení) odběru vzorků půdy a účelem zjištění obsahu 

sledovaných těžkých kovů 

nově podporovaný 
ovocný druh: 

brusnice chocholičnatá 
(kanadská borůvka)

V případě identifikovaného souběhu titulu s režimy
pro klima a životní prostředí – celofaremní ekoplatba bude
platba snížena o 9 EUR/ha.



Podopatření Integrovaná produkce révy vinné Dotace je vyplácena 

na ha se zemědělskou 

kulturou vinice.

Základní titul (334 EUR/ha)

Nadstavbový titul (672 EUR/ha)

Tituly:

• nově od druhého roku trvání závazku odstranit a zlikvidovat odumřelé keře révy

vinné nebo jejich části nejpozději do 15. května následujícího kalendářního roku

• nově neaplikovat herbicidy v meziřadí a manipulačním prostoru vinice (Podmínka se

nevztahuje na bodové ošetření duálních hostitelů Stolburu.)

Doplňkové platby 
• 248 EUR/ha (zelené hnojení) 
• 110 EUR/ha (úplný zákaz aplikace herbicidů) 

Doplňkové platby (nově)

• založit do 31. října v neozeleněném meziřadí porost z vybraných druhů bobovitých,
lipnicovitých či jiných dvouděložných rostlin nebo směsí plodin, a dále ponechat
porost v meziřadí minimálně do 31. března následujícího kalendářního roku

• dodržet podmínku úplného vyloučení aplikace herbicidů v příkmenném pásu vinice

Mladé výsadby 
do 3 let – odpočet 
o 333/417 EUR/ha

V případě identifikovaného souběhu titulu s režimy pro klima a životní prostředí –
celofaremní ekoplatba bude platba snížena o 20 EUR/ha. 



Podopatření Integrovaná produkce révy vinné 

Základní titul Nadstavbový titul
Tituly:

• provést každoročně maximálně tři aplikace herbicidů v příkmenném pásu vinice
• provést za celé období trvání závazku nejvýše 12 aplikací herbicidů v příkmenném pásu vinice

• provést každoročně max. 6 aplikací konvenčních POR proti plísni
révové,

• provést každoročně max. 6 aplikací konvenčních POR proti padlí
révovému,

• je-li prováděno ošetření proti šedé hnilobě, provést každoročně
proti šedé hnilobě minimálně 2 aplikace EZ POR

• počet aplikací BEZE ZMĚNY



Podopatření Integrovaná produkce zeleniny, víceletých 
produkčních plodin, brambor a jahodníku (460 EUR/ha)

TITULY:
Integrovaná produkce zeleniny

Integrovaná produkce víceletých produkčních plodin (dříve chřestu)

Integrovaná produkce brambor (nově)

Integrovaná produkce jahodníku
• nová povinnost provedení odběru/rozboru plodů v průběhu 

závazku pouze ve 2 kalendářních letech za účelem zjištění 

obsahu sledovaných těžkých kovů 

• nová povinnost provedení každoročního odběru/rozboru 

plodů za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu 

reziduí pesticidů

• nová povinnost zajištění v prvním roce závazku (nejpozději 

do 31. ledna roku následujícího po podání žádosti o 

zařazení) odběru vzorků půdy a účelem zjištění obsahu 

sledovaných těžkých kovů 

• nová povinnost absolvování školení

Kombinovatelnost 

• s ALS – silvoorebný (platba se 
poskytne jen na plochu s 
pěstovanými plodinami, nikoli na 
ochranný pás podél dřevin)

Umožněno pěstovat na 1 DPB 
zeleninu, brambory a jahodník.



Titul Integrovaná produkce zeleniny Dotace je vyplácena na ha 

se zemědělskou kulturou 

standardní orná půda.

aktualizace číselníku 

plodin

nově podporované druhy 

zeleniny: 

kozlíček polní (polníček)

roketa setá (rukola)

křen selský jednoletý Titul Integrovaná produkce víceletých 
produkčních plodin Dotace je vyplácena na ha 

se zemědělskou kulturou 

plocha s víceletými 

produkčními plodinami.

podporované druhy 

zeleniny: 

chřest

křen selský víceletý

reveň kadeřavá (rebarbora)

Specifické podmínky titulu:

• aplikovat povinně před výsadbou hnůj

• provést každoročně maximálně dvě aplikace herbicidů

• vést a zaznamenávat do karty DPB datum výsadby 

a sklizně

• umožněn souběh AEKO (z. kultura P) a EZ (z. kultura R)



Titul Integrovaná produkce jahodníku
Dotace je vyplácena na ha 

se zemědělskou kulturou 

standardní orná půda.
• BEZE ZMĚNY

Titul Integrovaná produkce brambor

• provést výsadbu brambor na DPB nebo jeho části, na kterém byla pěstována
předplodina, nebo hlavní plodina s meziplodinou, nebo na kterém bylo
aplikováno tuhé nebo kapalné statkové hnojivo nebo tuhé organické hnojivo
(komposty), přičemž předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy
jako zelené hnojení

• používat minimálně na 50 % plochy DPB zařazených v příslušném
kalendářním roce do titulu pro předčasné ukončení vegetace alternativní
metodu s vyloučením desikantů

• provést za celé období trvání závazku nejvýše 3 aplikace insekticidů proti
mandelince bramborové, přičemž první aplikace bude provedena vždy EZ
POR (do počtu 3 aplikací nejsou započítány EZ POR)

• provést za celé období trvání závazku nejvýše 30 aplikací konvenčních
fungicidů proti plísni bramborové, přičemž počet aplikací EZ POR není
omezen



Ekologické zemědělství (EZ)

Opatření je realizováno formou pětiletých závazků. 

Umožněn souběh opatření EZ dle NV 76/2015 Sb. a nového EZ 2023+.

Nově umožněno hospodařit souběžně v režimu konvenční produkce a EZ
(oddělená produkční jednotka). 

Žadatel: 
• musí být zemědělský podnikatel a registrovaný ekologický 

podnikatel 
• obhospodařuje min. 0,5 ha zemědělské půdy evidované v LPIS 
• musí dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády 

o stanovení některých podmínek pravidel podmíněnosti plateb 
zemědělcům

• musí dodržovat podmínky minimálních požadavků pro použití 
hnojiv a POR, na DPB vedených v LPIS na žadatele

nově povinnost absolvování 
školení 1x za závazek

aktualizace číselníku 

plodin



Ekologické zemědělství (EZ)

Trvalý travní porost 

Orná půda 

Pěstování zeleniny, speciálních bylin   Intenzivní sady
a jahodníku

Pěstování travního porostu na orné půdě 

Trvalé kultury

Pěstování víceletých pícnin                                                                       Ostatní sady               

Pěstování trav na semeno                                                                          Vinice     

Pěstování ostatních plodin                                                                         Chmelnice



Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury 
trvalý travní porost 

Intenzita chovu hosp. zvířat

• min. intenzita hospodářských zvířat chovaných dle zákona 
o EZ činí 0,3 VDJ / 1 ha TTP (v období od 1.6. do 30.9.) 
s výjimkou:

• výměry DPB zařazeného do titulu Trvale podmáčené a 
rašelinné louky, Ochrana modrásků a Ochrana chřástala 
polního (podle NV 75/2015 Sb. nebo NV pro nové AEKO), a

• výměry DPB, který se nachází alespoň z 50 % v oblastech 
1. a 2. zón CHKO, v MZCHÚ nebo v zónách soustředěné péče 
o přírodu v NP

• nově se započítávají i jelenovití (stáří nad 1 rok - koef. 0,30 VDJ) 

• poskytnutí dotace je dále podmíněno provedením stanovené 
údržby travního porostu sečením nebo pastvou a likvidací 
nedopasků, ve stanovených termínech do 31.7. a do 31.10. 

Výše sazby v EUR/ha

Přechodné 
období

Ekologická 
produkce

106 100



Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury 
trvalý travní porost 

Kombinovatelnost s AEKO - OETP

Souběh

• Při souběhu s oblastmi, kde zvláštní právní předpis úplně zakazuje 
hnojit nebo zakazuje hnojit průmyslovými hnojivy, dochází 
k odpočtu ve výši 34 EUR/ha.

TITUL
Snížená roční sazba dotace

EUR/ha
TITUL

Snížená roční sazba dotace
EUR/ha

ZÁKL 91 CHŘÁSTAL 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 – Zatravňování orné půdy 
(platba se poskytne jen na AEKO)

• s AEKO – OETP – viz tabulka

• s ALS – silvopastevní (platba se 
poskytne na EZ i ALS)



Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury 
standardní orná půda

Zlepšující netržní plodiny (ZNP)  

• umožněno plnit podmínku pěstování ZNP na 
minimálně 20 % výměry při hospodaření na 
standardní orné půdě souhrnně za závazky 
v opatření EZ dle NV 76/2015 Sb. a za nové 
závazky EZ 2023+

• napočítává se souhrnná výměra, na kterou je 
podána žádost o poskytnutí dotace na pěstování 
zeleniny a speciálních bylin, pěstování ostatních 
plodin a pěstování víceletých pícnin

• pokud je podána žádost o dotaci na pěstování 
víceletých pícnin nebo jsou pěstovány plodiny ze 
seznamu víceletých plodin, lze započítat jejich 
výměru do výměry ke splnění podmínky 
pěstování ZNP na min. 20 % výměry 

2 varianty ZNP 

• letní varianta (vysít do 31. 7., ponechat do 10. 9.)

• ozimá varianta (vysít do 6. 9., ponechat do 31. 10.)



Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury 
standardní orná půda

Pěstování zeleniny, speciálních bylin a jahodníku 

• podpora je poskytována na vyjmenované 
druhy zeleniny a speciálních bylin (RZB) (viz 
aktualizace číselníku plodin) a jahodníku (RJ)

• nově možnost pěstování konzumních brambor

• nově povinnost prokazování min. úrovně 
vlastní produkce na hektar plochy u 
převládajícího pěstovaného druhu zeleniny 
nebo speciálních bylin a jahod podle výměry 
(stanovena min. výše referenční hodnoty)

• žadatel obhospodařující více než 20 ha 
z.p. (RZB) prokazuje produkci 
prostřednictvím povinnosti podle § 9 
odst. 7 c) a odst. 8 zákona o hnojivech (do 
31. 1. ÚKZÚZ),

• žadatel obhospodařující méně než 20 ha 
z.p. (RZB) prokazuje produkci na SZIF 
kopií záznamu o výnosech podle § 9 odst. 
7 c) zákona o hnojivech (do 31. 1.)

Standardní orná půda
Výše sazby v EUR/ha

PO Ekol. produkce

RZB do 6 ha 
celkové výměry 

680 660

RZB nad 6 ha celkové 
výměry 

660 638

RJ 660 638

Kombinovatelnost 

• s AEKO – Biopásy, Druhově bohaté pokrytí o.p., 
Ochrana čejky choch. (platba se poskytne jen na AEKO)

• s ALS – silvoorebný (platba EZ se poskytne jen na 
plochu s pěstovanými plodinami, nikoli na ochranný 
pás podél dřevin)

Při nesplnění podmínky prokázání produkce bude 
zachována následující výše sazby (EUR/ha):

PO Ekol. produkce

137 120



Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury 
standardní orná půda

Pěstování víceletých pícnin (nově) 

• podpora je cílena na pěstování víceletých pícnin 

jako hlavní plodiny, sklizení a odvezení produkce 

z dílu půdního bloku

• seznam podporovaných víceletých 

pícnin

• případné přepasení se provádí nejdříve 31.10.

Standardní orná 
půda

Výše sazby v EUR/ha

Přechodné 
období

Ekologická 
produkce

Pěstování 
víceletých pícnin

137 120

Pěstování trav 
na semeno

137 120

Pěstování trav na semeno

• podpora je cílena na pěstování množitelského 

porostu trav, ze kterých žadatel hodlá získávat 

semeno

• zákaz provádění pastvy

Kombinovatelnost 

• s AEKO – Biopásy, Druhově bohaté pokrytí o.p., 
Ochrana čejky choch. (platba se poskytne jen na AEKO)

• s AEKO – Zatravňování orné půdy (platba se poskytne 
jen na AEKO)

• s ALS – silvoorebný (platba EZ se poskytne jen na 
plochu s pěstovanými plodinami, nikoli na ochranný 
pás podél dřevin)



Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury 
standardní orná půda

Pěstování ostatních plodin 

• podpora není poskytována pouze na šťovík kyselý 

(s výjimkou Rumex OK2) a rod ozdobnice

• nově povinnost prokazování min. úrovně vlastní 
produkce na hektar plochy u převládající 
pěstované plodiny podle výměry (stanovena min. 
výše referenční hodnoty)

• žadatel obhospodařující více než 20 ha z.p. 
prokazuje produkci prostřednictvím § 9 odst. 
7 c) a odst. 8. zákona o hnojivech,

• žadatel obhospodařující méně než 20 ha z.p. 
prokazuje produkci na SZIF kopií záznamu o 
výnosech podle § 9 odst. 7 c) zákona o 
hnojivech

Výše sazby v EUR/ha

Přechodné 
období

Ekologická 
produkce

323 239

Kombinovatelnost 

• s AEKO – Biopásy, Druhově bohaté pokrytí o.p., 
Ochrana čejky choch. (platba se poskytne jen na AEKO)

• s ALS – silvoorebný (platba EZ se poskytne jen na 
plochu s pěstovanými plodinami, nikoli na ochranný 
pás podél dřevin)

Při nesplnění podmínky prokázání produkce bude 
zachována následující výše sazby (EUR/ha):

PO Ekol. produkce

137 120



Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury 
travní porost

• dotace je podmíněna údržbou travního porostu, 

a to 2x ročně sečením nebo pastvou včetně 

likvidací nedopasků, ve stanovených termínech 
do 31.7. a do 31.10. 

Výše sazby v EUR/ha

Přechodné 
období

Ekologická 
produkce

137 120

Kombinovatelnost 

• s AEKO – Zatravňování orné půdy (platba se poskytne 
jen na AEKO)

• s ALS – silvoorebný (platba EZ se poskytne jen na 
plochu s pěstovanými plodinami, nikoli na ochranný 
pás podél dřevin)



Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury 
ovocný sad, vinice a chmelnice

Ovocný sad

Výše sazby v EUR/ha

Přechodné 
období

Ekologická 
produkce

Intenzivní 
sady

896 850

Ostatní sady 536 510

Ost. trvalé 
kultury

Výše sazby v EUR/ha

Přechodné 
období

Ekologická 
produkce

Vinice 900 847

Chmelnice 900 847

• prokazování stanovených minimálních výnosů 

vlastní produkce u každého pěstovaného 

ovocného druhu (stanovena min. výše referenční 
hodnoty)

• doložit na SZIF nejpozději do 31. ledna 

následujícího kalendářního roku 

Intenzivní sad, ostatní sad



Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)

Zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu - dojnice a telata

dojeného skotu do 2 měsíců věku – nově pro chovatele v režimu EZ (60

EUR/VDJ)

Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic (16 EUR/VDJ)

Zajištění přístupu do výběhu pro krávy stojící na sucho (44 EUR/VDJ)

Zlepšení životních podmínek v chovu prasat - pro prasničky (52 EUR/VDJ)

Zlepšení životních podmínek v chovu prasat - pro prasnice (82 EUR/VDJ)

Zvětšení plochy pro odstavená selata (75 EUR/VDJ)

Žadatel
• ke dni podání žádosti chová minimálně 5 VDJ dojnic evidovaných v ústřední evidenci nebo

• ke dni podání žádosti chová minimálně 3 VDJ prasat evidovaných v ústřední evidenci.

• zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být na hospodářství evidovaném v ústřední evidenci po

celou dobu plnění podmínek na žadatele a uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace (dále jen

„hospodářství“).

Průřezové podmínky 

• dodržování podmíněnosti

• nedochází k týrání zvířat

• období



Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)

Ve stanoveném období provádí žadatel dezinsekci

• chemickou nebo biologickou

metodou(parazitické vosičky Muscidifurax

raptorellus, Spalangia cameroni a rodu

Nasonia nebo parazitické mouchy rodu

Ophyra) ve stanoveném počtu aplikací

• vedení evidence regulace nežádoucího hmyzu,

• nastýlání slámou nebo separátem, s alkalizací

přípravkem s obsahem vápence tak, aby

výsledné pH nastlané podestýlky v hodnotě

minimálně 8,5; to neplatí, pokud se jedná o

porodny, které jsou stavebně odděleny.

Minimální celková plocha lehacího prostoru pro 

jednu dojnici navýšena o 15 % oproti národní 

legislativě (vyhláška č. 208/2004 Sb.) :

• ve volném ustájení s boxovými loži

o jednořadého uspořádání boxů 2,90 m2,

o protilehlého uspořádání dvou řad boxů

2,60 m2 a

o kombiboxů 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

Zlepšení stájového prostředí v chovu

dojeného skotu - dojnice a telata dojeného

skotu do 2 měsíců věku

Zvětšení lehacího prostoru v chovu 

dojnic 



Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)

Zajištění přístupu do výběhu pro krávy stojící na sucho

Žadatel na hospodářství zajistí suchostojným kravám přístup do výběhu po dobu nejméně 30

dní v období 60 dnů před otelením

• s přímou návazností na trvalý objekt a nepřetržitým přístupem

• ohraničená venkovní plocha nebo DPB s minimálním rozměrem 5 m2 na 1 suchostojnou

krávu

• provádí nastýlání nebo desinfekci paznehtů

• vede evidenci o pobytu suchostojných krav

• bez přímé návaznosti na trvalý objekt – do vzdálenosti nejvýše 500 m

• ohraničená venkovní plocha nebo DPB s minimálním rozměrem 10 m2 na 1 suchostojnou

krávu

• v období od 1. 6. do 31. 10.,

• každodenní ranní přehánění suchostojných krav do výběhu a odpolední přehánění zpět do

trvalého objektu, a to tak, aby pobyt suchostojných krav ve výběhu trval minimálně 8 hodin

• zajistí přikrmování suchostojných krav ve výběhu

• vede evidenci o pobytu suchostojných krav



Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)
Zlepšení životních podmínek v chovu 

prasat - pro prasničky 

Žadatel na každém z hospodářství plní

následující podmínky:

• chová minimálně 1 velkou dobytčí

jednotku prasniček,

• provádí individuální označení prasniček,

• provádí první zapuštění prasniček

nejdříve ve věku 230 dnů; stáří prasničky

se počítá ode dne následujícího po dni

narození,

• vede evidenci o zapouštění

• zasílá hlášení pro prasničky do databáze

ústřední evidence

Zlepšení životních podmínek v chovu 

prasat - pro prasnice 

Žadatel na každém z hospodářství plní následující

podmínky:

• provádí na porodnách prasnic v uvedených trvalých

objektech na hospodářství, kde chová prasnice,

účinnou desinfekci v rámci jednorázového naskladnění

a vyskladnění sekcí, které jsou stavebně odděleny

(dále jen „turnusový provoz“), s následným

ponecháním ustájovacího prostoru bez zvířat po dobu

minimálně 24 hodin,

• Zajistí provádění kontroly spárků prasnic po každém

odstavu, v případě potřeby také jejich ošetření,

• vede evidenci o turnusovém provozu a o kontrole,

případně ošetření spárků,

• zasílá hlášení pro prasnice do databáze ústřední

evidence.



Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)

Zvětšení plochy pro odstavená selata

Žadatel na každém z hospodářství plní následující podmínky: 

• chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku odstavených selat; za

porušení se nepovažuje snížení počtu velkých dobytčích jednotek,

které trvá nejvýše 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů,

• zajistí všem odstaveným selatům, plochu prostoru minimálně 0,24

m2 na kus (20 % navýšení proti bežné praxi) ,

• označí jednotlivé prostory, ve kterých jsou chována odstavená

selata,

• vede evidenci odstavených selat,

• zasílá hlášení pro odstavená selata do databáze ústřední evidence

• zajistí odstaveným selatům v označených kotcích přístup

k zavěšeným konopným provazům, které jim umožní etologické

aktivity (na každých 20 kusů selat minimálně jeden konopný provaz

s průměrem alespoň 8 mm) - nově



Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)

Druh a kategorie hospodářských zvířat
Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky 

(VDJ)

Skot nad 2 roky 1,00

Skot ve věku 6 měsíců do 2 let včetně 0,60

Skot do 6 měsíců 0,40

Prasničky a prasnice 0,50

Selata 0,03

Ostatní prasata 0,30



Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (nové 
opatření) 

.Aktivní budování imunity proti stanoveným bakteriálním a virovým původcům onemocnění zvířat pomocí vakcín 
= prevence v chovech prasat (pro kategorie odstavená selata, prasata ve výkrmu, prasničky a prasnice) a snížení 
používání antimikrobik. 

Žadatel
• chovatel prasat s minimálně 3 VDJ prasat
• také chovatel v režimu EZ

• ke dni podání žádosti musí být chovány min. 3 VDJ 
prasat

• dle imunizačního programu stanoven pro daný 
chov seznam patogenů, proti kterým bude možné 
prasata vakcinovat

• vakcinuje se proti vyjmenovaným původcům 
infekčních onemocnění prasat během retenčního 
období (tj. od 1.6. 
do posledního dne měsíce února násl. 
kalendářního roku)

Definice

• Sele = prase v období od narození do konce

předvýkrmu, nejvýše však do konce 14. týdne

věku,

• Prase ve výkrmu = prase v období od ukončení

předvýkrmu, nejpozději však od začátku 15. týdne

věku, do dne porážky.

• Prasnička = dospělá samice prasete od stáří 5

měsíců do ukončení první březosti.

• Prasnice = dospělá samice prasete, u které

proběhl alespoň 1 porod.



Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (nové 
opatření) 

Prasničky Prasnice Selata a předvýkrm Výkrm

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
průjmy)

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 infekční
onemocnění

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 infekční
onemocnění

50

Jiné infekční
onemocnění

6
Jiné infekční
onemocnění

7



Zalesnění zemědělské půdy (ZZP) 

Založení porostu (ohlášení do 15. 5., žádost o dotaci
do 30. 11.)

Péče o založený porost  - po dobu 5 let (žádost do 
15. 5.)

Náhrada za ukončení zemědělské výroby - po dobu 
10 let (žádost do 15. 5.)

Žadatelé

• Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé půdy a jejich sdružení a spolky. 

• Na státní půdě podpora poskytnuta pouze soukromému subjektu nebo obci. 

• Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na 

založení lesního porostu.



Založení lesního porostu

• Na vymezené zemědělské půdě vhodné k zalesnění 

(vrstva v LPIS)

• Podle projektu na zalesnění stanovištně vhodnými 

druhy dřevin na základě typologie zalesňovaných půd 

v souladu s národní legislativou 

• Projekt na zalesnění je podmíněn schválením 

odborného lesního hospodáře a s vyjádřením orgánu 

ochrany přírody 

• Minimální výměra zalesňované zemědělské půdy je 

0,5 ha, nejde-li o plochu navazující na stávající 

PUPFL 

• Pozemek musí být převeden do PUPFL

• Počet životaschopných jedinců tvoří alespoň 90 % 

minimálního počtu / 1 ha do 14. května roku po 

založení

• Počet životaschopných jedinců tvoří alespoň 80 % 

minimálního počtu / 1 ha po dobu 5 let v průběhu 

péče

• Zalesněná plocha je způsobilá pro poskytnutí přímé 

platby

Zalesnění zemědělské půdy (ZZP) 

EUR/ha

Založení 
lesního porostu

jedle, borovice, buk, 
dub, lípa, douglaska 

3 879

ostatní dřeviny 2 923 

Péče o založený 
porost

643

Náhrada za 
ukončení zem. 
výroby

Kultury R, V, C, S, 
školka, P nebo jiná 
trvalá kultura

459

T, U, G nebo jiná 
kultura

190



Agrolesnické systémy (ALS)

Silvoorebný – R, G

Silvopastevní - T

ALS Výše sazby v EUR/ha

založení ALS 4 353 

následná péče po 

dobu 5 let od 

založení 

754 

Kombinovatelnost 

• s AEKO – IPZJB, Meziplodiny 

• s EZ – RZB, ROP, Pěstování trav a víceletých pícnin
(platba se poskytne jen na plochu s pěstovanými 
plodinami, nikoli na ochranný pás podél dřevin)

Kombinovatelnost 

• s AEKO – OETP (ZÁKL)

• s EZ – Trvalý travní porost
(platba se poskytne na ALS i EZ/AEKO)



Agrolesnické systémy (ALS)

Ohlášení
• do 15. května (možný posun pro rok 2023)
• uvádí se nejvyšší předpokládaná výměra ZP, 

na které je zakládán ALS

Žádost o dotaci na založení
• do 30. 11. v roce, kdy byl ALS založen
• seznam DBP, vč. uvedení kultury (R, G, T)
• projekt vč. dokladů o původu dřevin
• souhlasná stanoviska OOP

Žádost o zařazení pro dotaci na péči
• spolu se žádostí o dotaci na založení
• na 5 kalendářních let (1.1.  následujícího roku 

po založení ALS do 31. 12. pátého roku)

Souhlasné stanovisko OOP
• při zakládání ALS v oblastech 

soustavy Natura 2000 – soulad se 
směrnicí 2009/147/ES (Směrnice 
EP a Rady o ochraně volně žijících 
ptáků) a směrnicí 92/43/EHS 
(Směrnice Evropské komise              
o stanovištích)

• souhlas s použitím vybraných 
druhů dřevin ve výsadbě



Agrolesnické systémy (ALS)

Silvoorebný – vybrané podmínky

Silvopastevní – vybrané podmínky

• liniová výsadba
• schválená šířka ochranných pásů dřevin 1 – 6 m
• rozestupy mezi těmito pásy 10 – 100 m
• možnost zápočtu těchto pásů do neprodukčních ploch

• roztroušená výsadba – dřeviny rovnoměrně rozptýleny 
po DPB 

• mohou vytvořit skupinu – viz metodika, nejvýše 
1 skupina/DPB

• možnost započíst dřeviny, které na DPB byly před 
výsadbou ALS

Péče po dobu 5 let
• min. 75 ks/ha
• provádění řezů
• zajištění ochrany dřevin

Výsadba
• 100 ks/ha 
• více jak 50 % druhy lesních dřevin
• max. 40 % jednoho druhu dřeviny



Přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité 
oblasti (ANC)

Horské ANC (H1 – H5) Ostatní ANC (O1 – O3) Specifické ANC (S) podmínka aktivního zemědělce

Sazby jsou rozlišeny na 2 faremní systémy (FS), 
a to na základě výpočtu intenzity chovu HZ, 
kam jsou nově započítáváni i jelenovití: 

• FS živočišná výroba (≥ 0,3 VDJ ha z.p.) 
• FS rostlinná výroba (< 0,3 VDJ ha z.p.) 

Výše dotace EUR/ha

Typ ANC
FS převažující 

rostlinná výroba 
FS převažující 

živočišná 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

Degresivita sazeb: sazba bude s ohledem na výměru 
oprávněné plochy krácena na základě celkové výměry 
zemědělského podniku v oblastech H, O a S: 

• výměra z.p. do 300 ha – plná výše platby 
• výměra z.p. nad 300 ha do 500 ha – platba snížená o 10 % 
• výměra z.p. nad 500 ha do 900 ha – platba snížená o 18 % 
• výměra z.p. nad 900 ha do 1800 ha – platba snížená o 22 % 
• výměra z.p. nad 1800 ha do 2500 ha – platba snížená o 27 % 
• výměra z.p. nad 2 500 ha – platba snížená o 30 % 



Oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě

Rozšíření podporovaných území o celé území národních
parků

• pro podporu v rámci opatření jsou způsobilé
trvalé travní porosty na území

• I. zóny CHKO
• celého území národního parku

Podmínky pro poskytnutí platby území NP
• ke hnojení lze používat pouze hnůj nebo kompost;

za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat
• platba se neposkytne, zjistí-li SZIF, že se jedná

o hospodaření v zastavěném a zastavitelném území
obcí

Výše sazby v EUR/ha

území 1. zón CHKO 95

území národního paku 56



Novelizace opatření PRV (průřezová Novela) 

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

DŽPZ (NV 74/2015)

ANC (NV 43/2018)

Navazující AEKO ( NV 330/2019), NEZ (NV 331/2019)

Zalesňování z.p. (NV 185/2015, 239/2007)

AEKO (NV 75/2015)

EZ (NV 76/2015)



NATURA 2000 NA Z.P. (NV 73/2015)
• Žádost nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2023 a pro období 

následující.

DŽPZ (NV 74/2015)
• Žádost nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2023 a pro 

období následující.

ANC (NV 43/2018)
• Žádost nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2023 a pro 

období následující.

NAVAZUJÍCÍ AEKO ( NV 330/2019), NEZ (NV 
331/2019)

• Žádost o zařazení nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2023 

a pro období následující.

ZALESŇOVÁNÍ Z.P. (NV 185/2015, 239/2007) 
• Povinnost dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády 

od roku 2023 
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Podmíněnost

• Žadatel musí dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády
o stanovení některých podmínek pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům 2023 +

• Žadatel musí dodržovat podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a POR, na DPB vedených v LPIS na žadatele

Intenzita – OTP

min. 0,3 VDJ / 1 ha TTP žadatele, s výjimkou:

• výměry DPB zařazeného do PODM, MODR, CHŘÁSTAL 
(i staré závazky AEKO dle 75/2015 Sb.)

• výměry DPB, který se nachází alespoň z 50 % v oblastech 1. a 2. zón CHKO, v MZCHÚ nebo v zónách soustředěné péče o přírodu v NP

• nově se započítávají i jelenovití (stáří nad 1 rok - koef. 0,30 VDJ) 

Nepokosené plochy

• Výjimka pro ponechání nepokosených ploch pro tituly Zatravňování orné půdy a DSO v souběhu s Celofaremní Ekoplatbou

Školení IP

• Žadatel v roce 2023 absolvuje nejpozději do 30. listopadu 2023 školení zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem
zemědělským, je tím podmínka splněna

AEKO (NV 75/2015)
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Podmíněnost

• Žadatel musí dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády
o stanovení některých podmínek pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům 2023 +

• musí dodržovat podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a POR, na DPB vedených v LPIS na
žadatele

Intenzita - TP

min. 0,3 VDJ / 1 ha TTP žadatele, s výjimkou:
• výměry DPB zařazeného do PODM, MODR, CHŘÁSTAL 

(i staré závazky AEKO dle 75/2015 Sb.)

• výměry DPB, který se nachází alespoň z 50 % v oblastech 1. a 2. zón CHKO, v MZCHÚ nebo v zónách soustředěné péče o 
přírodu v NP

• nově se započítávají i jelenovití (stáří nad 1 rok - koef. 0,30 VDJ) 

Nepokosené plochy

• Výjimka pro ponechání nepokosených ploch v souběhu s Celofaremní Ekoplatbou

EZ (NV 76/2015)



Děkuji za 
pozornost

Ing. David Kuna

Odbor environmentálních podpor PRV

Fotografie: Archiv MZe
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