
 Změny souvztažné legislativy 
k ekologickému zemědělství a NV k 

ekologickému zemědělství v roce 2020



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 307/2014 Sb., 
o stanovení podrobností evidence využití půdy podle 
uživatelských vztahů + změna NV č. 312/2017 Sb.

Druhy zemědělské kultury v evidenci půdy - § 3
a) orná půda, kterou je:        1. standardní orná půda,

•                                             2. travní porost a

•                                             3. úhor,

b) trvalý travní porost,

c) trvalá kultura, kterou je:    1. vinice,

•                                             2. chmelnice,

•                                             3. ovocný sad, (ovocné stromy a ovocné keře) 

•                                             4. školka,

•                                             5. rychle rostoucí dřeviny 

•                                             6. jiná trvalá kultura a

d) ostatní kultura, kterou je:  1. zalesněná půda,

•                                              2. rybník,

•                                              3. mimoprodukční plocha a

•                                              4. jiná kultura.

Platí stále pro staré i nové závazky



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 50/2015 Sb., 
o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům + změna NV č. 350/2019 Sb. od 1.1.2020

 Společné podmínky, které musí žadatel splňovat:

 být zemědělským podnikatelem dle zákona o zemědělství,

 splňovat podmínku aktivního zemědělce, zrušení k 1.4.2018    nově 2023?

 obhospodařovat půdu vedenou na něj v LPIS,

 pěstovat danou plodinu, resp. chovat zvířata, na něž podporu žádá,

 dodržovat podmínky Cross compliance po celý kalendářní rok,

 zákres DPB, kterých se žádost o podporu týká do mapy a přiložení této mapy k 
Jednotné žádosti u všech opatření na plochu + deklarace plodin na celém DPB 
nebo na částech DPB + deklarace plodin, které vážou dusík + deklarace dle 
VCS + biopásy – od roku 2020 platí také pro EZ (letos bez finančních dopadů) – 
povinnost se netýká zemědělce do 10 ha sumy R, G a Ú  (v EZ dle druhů 
zemědělských kultur, od roku 2021 se bude SZIF plně věnovat přesnosti 
zákresů) = deklarace mapy a předtisk v LPIS

 vykázat v JŽ veškerou zemědělskou půdu, která je na něj vedena v LPIS

 nový postup od roku 2020 – kdo má přístup do PORTÁLU FARMÁŘE, 

      musí JŽ podat elektronicky + existuje fikce doručení od SZIF ve lhůtě 10-ti dnů 

      (§ 11 zákona o SZIF)



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 50/2015 Sb., 
o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům

 V § 7 – podmínky poskytnutí jednotné platby na plochu 
zemědělské půdy - minimální vstup 1 ha + Zemědělská půda se 
zemědělskou kulturou jiná kultura není způsobilá pro poskytnutí 
této platby = změna r. 2017

 V § 7 odstavec 3, 4 a 8 – výjimky pro úklidy ploch TTP v H1 – 
termín seče a pastvy posunut do 31.08. a nebo pro všechny 
termíny platí termíny úklidů dle programů AEKO, EZ, zákona o 
ochraně přírody a krajiny a nebo obnova TTP – změna roku 2018 
+ plnění 2- letých závazků AEKO a EZ

 Upřesňují se § 9,12,14, – diverzifikace plodin, úhor, medonosný 
úhor, ochranný pás – EZ toto nezajímá = plochy diverzifikace, 

 Ekologičtí zemědělci automaticky plní podmínky postupů 
příznivých pro klima, životní prostředí a diverzifikaci plodin = 
greening



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 50/2015 Sb., 
o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům

 V § 7 se doplňuje odstavec 9 na základě novely zákona 252/1997 Sb.

 Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci 
využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o 
zemědělství (pro ACN, PP, AEKO, EZ, Natura, Lesnictví)

 Uživatel DPB do 15 dnů ode změny ohlásí na SZIF změnu na  DPB – 6 
typů užívání, pokud SZIF zjistí, že ohlášené změny jsou v rozporu s údaji 
vedenými v evidenci půdy nebo jiným ohlášením vyzve k odstranění 
rozporů dle správního řádu (jen u podnět vlastníka, spor uživatelů, nový DPB)

 § 3g, odst. 4: Fond aktualizaci evidence půdy podle ohlášení změny viz 
výše  neprovede a tuto skutečnost s uvedením důvodu oznámí písemně 
uživateli pokud shledá Vaše doklady k odstranění rozporu nepravdivými 
popř. nedoložíte Vaše doklady, které mají prokazovat právní důvod 
užívání.

 Pokud je však splněna podmínka definice DPB, pak se vyznačí v evidenci 
půdy hranice DPB s tím, že o část DPB, ke které nebyl doložen právní 
důvod užívání zemědělské půdy, se sníží výměra způsobilé plochy = ale 
nezakresluje se do LPIS (oproti zbytkovým plochám).

 Část DPB, která je dotačně nezpůsobilá, má být v terénu viditelně vymezena



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 50/2015 Sb., 
o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům                  Princip „žluté karty“ (čl. 19 640/2014)

 Když je rozdíl mezi plochou ohlášenou a plochou zjištěnou:

a) do 3 % (včetně) zjištěné plochy a zároveň do 2 ha (včetně)

 platba poskytnuta na zjištěnou výměrou  = BEZE ZMĚNY

b) vyšší než 3 % (nebo větší než 2 ha) a zároveň menší než 10 % zjištěné 
plochy = ZMĚNA

 vznik tzv. žluté karty, tj. udělená správní sankce ve výši 1,5 násobku zjištěného 
rozdílu je snížena o 50 %, tzn. odečten je pouze 0,75 násobek zjištěného 
rozdílu

 zbylý 0,75 násobek však může být v následujících třech letech odečten z platby 
SAPS, dojde-li v následujícím roce opět k předeklaraci vyšší než 3 %

c) vyšší než 10 % plochy zjištěné  =  ZMĚNA

 snížení platby o 1,5 násobek zjištěného rozdílu

Pokud měl žadatel již v minulosti předeklaraci větší než 10 %, už nikdy nemá 
nárok v rámci dotčeného opatření na žlutou kartu. Žlutou kartu lze obdržet 
pouze jednou.



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 50/2015 Sb., 
o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům + změna od 01.01.2019             lze směsi s trávou

 Plocha s plodinami, které vážou dusík - § 18

 Souvislý pokryv půdy nebo prokazatelný výskyt posklizňových 
zbytků minimálně od 01.06. do 15.07. příslušného kalendářního 
roku

 je nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku založen 
porost ozimé plodiny nebo ponechán porost víceleté plodiny 
vázající dusík, a

 v období od vysetí do sklizně plodin se neaplikují POR  - ani v EZ 
povolené !!!  - 2018

 platí pouze pro daný rok, kdy žadatel deklaroval plochu jako 
EFA, a to od 1.1. až do sklizně

 zákaz POR platí po celé vegetační období, tzn. nekončí první 
sklizní

 desikace před sklizní není povolena



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 50/2015 Sb., 
o stanovení některých podmínek poskytování přímých 
plateb zemědělcům                             lze směsi s trávou

 Plodinami, které vážou dusík jsou:

• bob, cizrna, čičorka, čočka, fazol, hrách, hrachor, 
jestřabina, jetel, komonice, kozinec, lupina, pískavice, 
ptačí noha, sója, štírovník, tolice – včetně vojtěšky, 
úročník, vičenec, vikev, 

• a směs těchto plodin nebo směs těchto plodin s ostatními 
plodinami, přičemž zastoupení plodiny, která váže dusík, 
činí v porostu této směsi více než  50 %

• Sója – pozor na DZES 5

   + bude předložení záznamů o užití POR a pomocných

   látek a datu vysetí a sklizni plodin vázajících dusík



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 50/2015 Sb., 
o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům 

   V rámci Jednotné žádosti pro rok 2020 je možné žádat o dotaci na 12 
   dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České republice, a jsou
   vázána na aktivní produkci § 19-31. 

 Dobrovolnými podporami vázanými na produkci (VCS) jsou: 

• a) podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu
• b) podpora na produkci konzumních brambor
• c) podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností
• d) podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností
• e) podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností,
• f)  podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností
• g) podpora na produkci chmele
• h) podpora na produkci cukrové řepy
• i)  podpora na produkci bílkovinných plodin
• j)  podpora na chov telete masného typu
• k) podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí
       mléka,
• l)  podpora na chov bahnice nebo na chov kozy



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 50/2015 Sb., 
o stanovení některých podmínek poskytování přímých 
plateb zemědělcům                         nelze směsi s 
trávou Podpora na produkci bílkovinných plodin - § 28

 žádost lze podat na zemědělskou půdu s prokazatelným pokryvem bílkovinných
      plodin a jejich směsí v období minimálně od 01.06. do 15.07. nebo prokazatelném
      výskytu posklizňových zbytků
 podporovanými bílkovinnými plodinami jsou: 
       hrách včetně pelušky, bob, lupina, sója, vojtěška, jetel, nebo směs výše
       uvedených plodin nebo směs výše uvedených plodin s obilovinami, přičemž
       zastoupení bílkovinných plodin činí v porostu těchto směsí více než 50 %
 půda musí být evidována na žadatele v evidenci jako kultura standardní orná 

půda, 
       nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. 8. 2019,
 minimální výměra je 1ha z.p. s kulturou orná půda,
 žadatel musí plnit minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat 3 VDJ/ha
      bílkovinných plodin každý den kontrolního období od 1.6. do 30. 9. – zrušeno 
      v roce 2018

 plnění pravidel podmíněnosti číslo 1 až 4 po celý rok ( PPH 1: Ochrana vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů 8x,  PPH 2: Ochrana volně žijících 
ptáků 3x, PPH 3: Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin 1x, PPH 4: Zásady a požadavky potravinového práva 18x )

 Sója – pozor na DZES 5



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 50/2015 Sb., 
o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům

 Podpora na chov telete masného typu - § 29

 žádost lze podat na masná telata, která se narodila na
     hospodářství žadatele v období od 1.4. 2019 do 31.3. 2020,
 matkou telete, na které je podávána žádost, musí být kráva
     chovaná v systému bez tržní produkce mléka. 
 zároveň otcem telete musí být býk masného plemene skotu
     evidovaný v ústředním registru plemeníků 
 žadatel v rámci žádosti uvádí: seznam telat masného typu,
     včetně identifikačních čísel a dat narození, identifikačních čísel
     matek s označením jejich systému chovu z hlediska tržní
     produkce mléka, označení otce dle ústředního registru plemeníků
     a výpočet VDJ
 nelze uznat matku, na kterou je ve stejném kalendářním roce poskytnuta
      platba na krávu s tržní produkcí mléka
 Přibývají v seznamu masných plemen: Chianina a Uckermärker

 ZKUSTE SI PŘEDTISK !! Můžete ještě opravit původ a doplnit datum 
označení 



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 50/2015 Sb., 
o stanovení některých podmínek poskytování přímých 
plateb zemědělcům

 Podpora na chov bahnice a chov kozy - § 31

 žádost lze podat na bahnice popř. kozy chované a pasené na 
trvalých travních porostech nebo na travních porostech 
evidovaných na žadatele v LPIS v období nejméně od 15. 5. 
do 11. 9. 2020, to na nejméně 2 VDJ

 žadatel v rámci žádosti uvádí seznam bahnic popřípadě koz, 
pasených na trvalých travních porostech nebo na 
travních porostech, včetně identifikačních čísel a dat 
narození, popřípadě registrační číslo hospodářství nebo 
registrační číslo stáje, a výpočet VDJ,

 za bahnici či kozu se považuje samice starší jednoho roku,
 žadatel má povinnost vést pastevní deník denně po celé 

kontrolní období od 15. 5. do 11. 9. 2020 a tuto evidenci 
uchovávat po dobu 5-ti let,

 pastevní deník musí existovat v průběhu kontroly na místě v 
daný rok, jinak Fond dotaci neposkytne



Seznam kontrolovaných požadavků podle aktů 
pro oblasti pravidel podmíněnosti dle NV 48/2017
NV č. 31/2020 Sb., platné od 15.02.2020

 Kontrola podmíněnosti (CC)

 Vyplácení přímých plateb a podpor z programu Rozvoje venkova (EZ, 
AEKO, ANC, LFA, NATURA) je podmíněno plněním podmínek tzv. 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu zemědělské 
půdy (dále jen DZES) a dodržováním povinných požadavků na 
hospodaření (dále jen PPH). 

 Oblasti podmíněnosti:
 Životní prostředí, změna klimatu a dobrý zemědělský stav půdy
 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin
 Dobré životní podmínky zvířat (welfare)

 Je zde zapracován princip Včasného varování = v případě prvního 
     zanedbatelného porušení při kontrolách ( SZIF, SVS, UKZUZ, SZPI, 
     ČPI, ČIŽP ) nenastane snížení dotace, ale stanovení a kontrola 
     nápravného opatření – nelze u nebezpečí pro lidské zdraví 
     nebo zdraví zvířat 



Seznam kontrolovaných požadavků 
podle aktů pro oblasti pravidel 
podmíněnosti  - změna 2020 

  Existuje 13 PPH (povinné požadavky na hospodaření) 
      s 95 kontrolovanými požadavky 
 Zajištění identifikace a evidování skotu -  PPH 7 požadavek 5: 
 Je hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 

dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, 
přemístění zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, 
kdy k události došlo?

 Jedná se o plnění Čl. 4 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1760/2000 a § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění a 
plemenitbě a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb., o podrobnostech 
označování zvířat

 Zajištění identifikace a evidování ovcí a koz – PPH 8 požadavek 4:
 Je hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 

dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, 
přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasláno 
chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo?

 Jedná se o plnění Čl. 3 nařízení Rady (ES) č. 21/2004  a § 23 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění a plemenitbě  a § 35 odst. 3 
vyhlášky č. 136/2004 Sb., o podrobnostech označování zvířat



  § 35, odst. 3, vyhlášky č. 136/2004 Sb., o podrobnostech označování  
zvířat a jejich evidence říká:

    - hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění a

      hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasílají chovatelé 

      pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, vždy 

      hromadně za celé hospodářství. Při narození turů, ovcí nebo

     koz se hlášení o narození zasílá do 7 dnů ode dne 

     označení zvířete.

  § 22, odst. 1, vyhlášky č. 136/2004 Sb., o podrobnostech označování 
zvířat a jejich evidence říká:

    - Každá ovce nebo koza musí být nejpozději do 6 měsíců

     od narození, vždy však před tím, než opustí hospodářství, kde se

      narodila, označena v souladu s přímo použitelným předpisem

      Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz dvěma

      identifikačními prostředky.



  Pouze u telat platí: 
 § 35, odst.1, písm. d vyhlášky č. 136/2004 Sb., o podrobnostech 

označování zvířat a jejich evidence říká:

      - pokud k označení zvířete došlo do 72 hodin po jeho narození a

        hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a 

        přemístění je zasláno do 7 dnů ode dne narození, datum 

        označení nemusí být uvedeno,

 § 10, odst. 2 vyhlášky č. 136/2004 Sb., o podrobnostech označování 
zvířat a jejich evidence říká:

      - každé tele musí být do 20 dní po narození trvale označeno

        dvěma plastovými ušními známkami, po jedné v každém uchu, a 

        do této doby chovatel musí zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho 

        totožnost. Zvíře však nesmí opustit hospodářství, ve kterém se 

        narodilo, před označením.

To znamená, že v případě, že chovatel nestihne označit tele do 72 hod. po 
narození, musí ho označit do 20 dnů po narození.  Pak chovatel hlásí do 
ústřední evidence datum označení a do 7 dnů od tohoto data je povinen 
nahlásit datum narození telete.



 Dále je v tomto NV č. 48/2017 pro rok 2020 s účinností od 
1.1.2020 stanovena úprava DZES 7 pro § 9 (Diverzifikace 
plodin) NV 50/2015 – Přímé platby:

 hospodařením na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní 
orná půda nepěstovat na více než 30 ha souvislé plochy jednu plodinu a platí 
také pro EZ se zákresem do mapy:

 d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o 
stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o 
změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na 
jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná 
půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha 
nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, více 
než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v 
rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, 
které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým 
pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 
50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 
110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku

 I. s plodinami, které vážou dusík

 II. na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření  Biopásy, 
Čejka, DSO a na kterém byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 
50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, nebo

 III. zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou trávy na semeno.

 Platí 10 % technická tolerance plodiny a DPB = porušení od 33 
ha plodiny na o.p.



 Dále je v tomto NV č. 48/2017 pro rok 2021 s účinností od 1.1.2021 
stanovena úprava DZES 7 pro § 9 (Diverzifikace plodin) NV 50/2015 – 
Přímé platby:

 Platí pro osevy podzim 2020

 d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 NV č. 50/2015 Sb., o stanovení 
některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně 
některých souvisejících NV, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu 
půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, více než 30 
ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v 
rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, 
které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým 
pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 
50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 
110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku

 I. s plodinami, které vážou dusík

 II. zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou trávy na semeno,

 III. o velikosti do 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na 
podopatření podle § 21 nebo 22 NV č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 NV 
č. 330/2019 Sb. a byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 
Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, nebo

 IV. o velikosti nad 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na 
podopatření podle § 21 nebo 22 NV č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 NV 
č. 330/2019 Sb. a na kterém byly ve vegetačním období podle § 9 NV č. 50/2015 
Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, přičemž výměra plochy 
podle § 21 odst. 5 nebo § 22 NV č. 75/2015 Sb. nebo § 18 odst. 5 nebo § 19 NV 
č. 330/2019 Sb. činí minimálně 5 % výměry dílu půdního bloku. = biopásy a čejka

 Platí 10 % technická tolerance plodiny a DPB = porušení od 33 ha plodiny na o.p.



Seznam kontrolovaných standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu pro 
oblasti pravidel podmíněnosti – 2020 změna

1. Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s 
útvarem povrchových vod splňuje podmínky pro aplikaci 
hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených 
pásmech vymezených kolem vodních útvarů tím, že 

• a)  zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás 
nehnojené půdy stanovený podle § 12 nařízení vlády č. 
262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry; 

• b) zachová u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí 
převyšující 7 stupňů ochranný pás o šířce nejméně 25 m 
od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva 
s rychle uvolnitelným dusíkem, a

• c) dodrží při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou 
ochrannou vzdálenost od břehové čáry za účelem ochrany 
vodních organismů.



2.  Žadatel, který využívá v souladu s § 6 odst. 1 vodního zákona zvláštní 
technické zařízení k zavlažování, předloží pro tento účel platné povolení 
k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, vydané v souladu 
s vodním zákonem.

3. Žadatel v souladu s § 38 a § 39 vodního zákona, při zacházení se závadnými 
látkami podle předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro 
režimy přímých podpor dodržuje pravidla vedoucí k ochraně povrchových a 
podzemních vod a životního prostředí tím, že

• a) při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a 
podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí – od 2020 je porušením 
nepředložení aktuálního schváleného havarijního plánu

• b)  zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez 
platného povolení,

• c) závadné látky skladuje tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich 
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí, 
aby technický stav skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní 
požadavky vodního zákona,

• d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem 
stanovena lhůta kratší, zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží 
určených pro skladování ropných látek, a

• e) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a 
provozuje odpovídající kontrolní systém.



4. Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské 
kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 4 
stupně, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo 
víceleté pícniny, nebo provede některé z těchto opatření: 

•a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do 
založení porostu následné jarní plodiny,

•b) podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez

    orby až do založení porostu následné jarní plodiny, nebo

•c)  ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu 
následné jarní plodiny, nebo

•d)   osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. září meziplodinou a  
zachování souvislého porostu meziplodiny nejméně do 31. října. 

Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického 
postupu provedeno zapravení tuhých statkových hnojiv, s výjimkou 
hnojiv z chovu drůbeže, nebo kompostu v minimální dávce 25 tun na 
hektar. Při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při 
pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech 
stanovena minimální dávka.



 5. Žadatel zajistí, že v rámci jím užívaného dílu půdního bloku se 
zemědělskou kulturou standardní orná půda se nebude vyskytovat 
souvislá plocha (SEO, MEO, NEO, PT)  (plodiny NOF, SOF)

 a) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku 
(plodiny s nízkou ochrannou funkcí)o velikosti od 2,01 do 4 ha, která 
obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha, 

 b) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o 
velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně 
ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % 
pokryta silně erozně ohroženou půdou, 

 c) řepky olejné a ostatních obilnin (plodiny se střední ochrannou 
funkcí) pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie 
pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou 
plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha, 

 d) řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající 
půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, 
která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 
ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou 
půdou, 



 e) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku 
pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie 
(PT) pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje 
souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha 
neuvedenou v písmeni a), a 

 f) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku 
pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie 
pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje 
souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž 
výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou 
neuvedenou v písmeni b); tuto podmínku nemusí žadatel 
dodržovat na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který 
neobsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 
ha nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta erozně 
ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b). 

 Žadatel nemusí dodržet podmínku podle písmen c) a d) (řepky) 
na ploše DPB větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu 
silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra 
není z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou.



6. Žadatel:
 a) nepálí na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury 

orná půda bylinné zbytky, 

 b) na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem 
zemědělské kultury standardní orná půda, vztažené k celkové výměře 
tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného 
kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně 

 I. aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v 
minimální dávce 25 tun na hektar nebo tuhých statkových hnojiv z chovu 
drůbeže v minimální dávce 4 tuny na hektar; při plnění podmínky zapravením 
ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle 
zákona o hnojivech stanovena minimální dávka, nebo 

 II. pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části, alespoň 
v období od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku 
porostem dusík vázajících plodin druhu cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, 
jetel, komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob, vičenec, 
čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha nebo tolice; 
popřípadě jejich směsí; porosty výše uvedených druhů plodin lze zakládat i 
jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že 
zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %, a 

 c) do celkové výměry podle písmene b) nezapočítává výměru dílů půdních 
bloků zařazených v podopatření zatravňování orné půdy podle § 20 nebo 
podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 22a nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění AEKO a o změně nařízení 
vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění AEO, ve znění pozdějších 
předpisů.



7. Žadatel 

 a) nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. 
a) NV č. 307/2014 Sb. a druh zemědělské kultury rybník podle § 
3 odst. 13 NV č. 307/2014 Sb.; v případě krajinného prvku 
mokřad podle § 5 odst. 11 NV č. 307/2014 Sb. se za jeho 
poškozování považuje aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu 
rostlin, odvodňování nebo provádění agrotechnických operací; 
uvedené podmínky se nevztahují na zásahy provedené se 
souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, nebo na 
zásahy provedené v souladu s § 154 odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona nebo v souladu s § 56 vodního zákona, (2019)

 b) dodrží zákaz řezu dřevin v době od 31. března do 1. 
listopadu, pokud nebyl k řezu udělen souhlas příslušného orgánu 
ochrany přírody a krajiny, a 

 c) zajistí na jím užívaném dílu půdního bloku regulaci rostlin 
netýkavky žláznaté tak, aby se na něm v průběhu příslušného 
kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny 
tohoto druhu; zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku 
velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v 
průběhu příslušného kalendářního roku a za d) – viz výše



Program rozvoje venkova

Plošná opatření PRV jsou implementována 
prostřednictvím nařízení vlády. 

• Agroenvironmentálně-klimatická opatření 
    (AEKO) + navazující AEKO na 2 roky
• Ekologické zemědělství (EZ) + navazující EZ na 

2 roky
• Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě 

(Natura 2000) 
• Platby pro oblasti s přírodními či jinými 

zvláštními omezeními (LFA) + od roku 2018 ANC
• Zalesňování a zakládání lesů 
• Lesnicko-environmentální a klimatické služby a 

ochrana lesů 
• Dobré životní podmínky zvířat



§ 7 odst. 3 NV č. 50/2015 Sb.  po změně  
NV č. 427/2017 Sb., 43/2018 Sb., 293/2018 Sb.

  3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů je zemědělským     
obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c) 

 provedení pastvy včetně likvidace nedopasků, přičemž podmínka likvidace nedopasků 
se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10 °, a to v termínu 

 do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo 

 do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, 
který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 
NV č. 43/2018 Sb., (H1) o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti 
nebo oblasti s jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo 

 provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu 

 do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo 

 do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, 
který se nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 
nařízení vlády č. 43/2018 Sb., (H1) ve znění pozdějších předpisů.

                        Podmínka likvidace nedopasků se tedy nevztahuje na plochy ( nemusí
                        se jednat o celý díl půdního bloku ! ) se sklonitostí nad 10°. Pokud máte
                        pochybnost o sklonitosti plochy, využijte v LPIS pracovní zákres nebo
                        zákres zemědělské parcely pro nápočet sklonitosti.



Nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,
o podmínkách provádění opatření EZ
ve znění NV č. 332/2019 Sb., platné od 01.01.2020
 Jedná se o ukončení podávání nových žádostí do 5-letého závazku od 

1.1.2020, jinak běží dál beze změn a nejsou změny v dotačních částkách

 Nelze do běžícího závazku EZ převádět z AEKO běžící závazky na DPB 
integrovaná produkce ovoce, révy vinné a zeleniny a jahodníku a z nového 
2- letého nařízení EZ

 Pokud letos běží 5. rok závazku, nelze navyšovat dotační výměru o nový 
DPB (výměry stávajících DPB lze navýšit), pokud přesto přiberu KON DPB, 
musí být zaveden do PO (EZ), ale v Jednotné žádosti v opatření EZ jej 
musím ručně z dotační výměry vypustit

 Pokud letos běží 2. – 4. rok závazku, můžu do limitu 35 % navýšení výměry 
daného opatření přibírat KON DPB a převádět do PO (EZ)

 Pokud k 31.12.2019 skončil 5-letý závazek EZ, pak je nutno použít znění 
NV č. 331/2019 pro zkrácený 2-letý závazek a to podáním k SZIF 2x 
žádostí: - žádost o zařazení a pak žádost o dotaci

 Lze mít podány žádosti k dotacím EZ i AEKO současně podle starých 5-
letých i nových 2-letých nařízení vlády, ale ne na stejném DPB

 Dotace na TTP v PO i EZ se sníží o 32 EUR/Ha v NP, 1. zóně CHKO, v 
ZOD, která je v NP



NV č. 331/2019 Sb., o podmínkách 
provádění navazujícího opatření EZ 
platné od 01.01.2020    jedná se o 2-letý závazek

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace:
       a)     podnikatel je ke dni podání žádosti o dotaci veden v evidenci   

       zemědělského podnikatele, 

b) je zařazen do opatření ekologické zemědělství, včetně dílu 

         půdního bloku uvedeného v žádosti o zařazení,

c) žádost o dotaci byla podána včas a bezvadně,

d) ke dni podání žádosti o dotaci nehospodaří souběžně v režimu 
konvenční produkce na zemědělské půdě, na kterou lze 
poskytnout dotaci, mimo hospodaření na kultuře rybník a RRD a 
školky

e) minimální vstupní výměra zemědělské půdy evidované v LPIS je 0,5 
ha

 Odečet ve výši 32 EUR/ha na TTP v PO i EZ  v NP, 1. zónách ZCHÚ 
a ZOD v NP

Platí stále stejně – žádost o zařazení max. do 15.05., po tomto termínu již 
nelze zařadit, žádost o dotaci do 15.05. bez snížení dotace + 
maximálně dalších 28 dní s postupným snižováním požadované 
dotace



NV č. 331/2019 Sb., o podmínkách 
provádění navazujícího opatření EZ 
platné od 01.01.2020

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace:

 Zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství lze díl půdního 
bloku,

 a) na kterém není uplatňováno

 1. žádné navazující opatření ekologické zemědělství,

 2. opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 
o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o 
změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., (integrovaná produkce ovoce, révy 
vinné a zeleniny a jahodníku)

 3. opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., 
o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických 
opatření, nebo    

 4. žádné opatření podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách 
provádění opatření ekologické zemědělství, a

 b) jehož převážná část evidovaná v evidenci využití půdy byla k 31. 12. 
2019 zařazena v závazku podle § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 76/2015 Sb.



NV č. 331/2019 Sb., o podmínkách 
provádění navazujícího opatření EZ 
platné od 01.01.2020

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace:

 Žádost o zařazení se podává na

 a) celý díl půdního bloku a

 b) období závazku v délce trvání 2 let, které začíná dnem 1. ledna 
prvního roku dvouletého období závazku (dále jen „závazek“), na které 
je podávána žádost o zařazení.

 Ekologické zemědělství se posuzuje jako celek – výhodou je, že pokud 
je to možné, pak můžu měnit TTP na o.p. do doby žádosti o zařazení

 V LPIS bude vyznačena způsobilost u DPB k jednotlivým závazkům k 
31.12.2019

 V 2. roce není nastaveno omezení navyšování výměry ani navýšením 
výměry již existujícího DPB ani navýšením nových DPB (KON, PO, EZ)

 Součástí žádosti o dotaci je zákres DPB nebo jejich částí v mapě v 
měřítku nejvýše 1:10000 v rozlišení dle druhů zemědělských kultur, to 
stejné platí pro starý 5-ti letý závazek



Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., 
+ 331/2019 Sb.,

Zatížení min. 0,3 VDJ/ha T, započítávají se pouze zvířata 
registrovaná v IZR se známkami (CZ) + koně v registru koní 
na hospodářství, která mají ekologický statut



Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., 
+ 331/2019 Sb.,

1.  Podopatření
   • Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství
     ( 2 resp. 3 roky)
   • Zachování postupů ekologického zemědělství

2. Tituly (shodné v rámci obou podopatřeních)
   • Trvalé travní porosty
   • Pěstování zeleniny a speciálních bylin
   • Pěstování jahodníku  
   • Pěstování trav na semeno
   • Pěstování ostatních plodin
   • Pěstování trav na orné půdě
   • Odplevelování dočasným úhorem
   • Sady: Intenzivní, Ostatní, Krajinotvorné
   • Vinice
   • Chmelnice  



 Všichni žadatelé jsou povinni vést evidenci hnojení v 
souladu s platným právním předpisem a uchovávat ji 
nejméně po dobu 10 let.

 Všichni žadatelé jsou povinni vést evidenci přípravků na 
ochranu rostlin a uchovávat ji nejméně po dobu 10 let.

 V oblastech zranitelných dusičnany jsou žadatelé povinni 
dodržovat zásady kodexu na ochranu vod proti znečištění vod 
dusičnany daný „Nitrátovou směrnicí“.

 Všichni žadatelé jsou povinni dodržovat pravidla používání 
a skladování přípravků na ochranu rostlin, v souladu s 
platnou legislativou.

 V opatření EZ může docházet k meziroční změně kultury 
zemědělské půdy na ploše pod závazkem v souvislosti se 
střídáním plodin v osevním postupu.



Snížení zařazené výměry § 5 + § 4

1. Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o snížení 
výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku 
zařazeného do opatření ekologické zemědělství.

2. Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na oznámení zásahu 
vyšší moci. Žádost podanou po termínu uvedeném v odstavci 2 
Fond zamítne.

3. V žádosti o snížení zařazené výměry žadatel uvede, zda o 
snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního 
bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství žádá 
z důvodu:

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a 

              náboženskými  společnostmi,

b) provedení pozemkové úpravy,

  c) zásahu vyšší moci,



d) provedení změny v evidenci využití půdy podle  zákona, 
jestliže

    touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého dílu

    půdního bloku o více než 5 % původní výměry tohoto DPB 

    zrušeno v roce 2017 

e) zřízení stavby ve veřejném zájmu,

f) pozbytí užívání pozemku v evidenci využití půdy, nejvýše však

   do 25 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do

   opatření ekologické zemědělství rozhodnutím podle § 2 

   odst. 6, nebo (10 % 2-letý závazek)

g) ostatního snížení.

h) odnětí nebo omezení vlastnického práva pro stavby nebo

     opatření ve veřejném zájmu – nahrazuje písm. e)

4. Fond na základě žádosti o snížení zařazené výměry rozhodne

    o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím

    ke změně výměry zemědělské půdy.



Převod závazku § 8 + § 7

 Jestliže v průběhu trvání závazku dojde k nesplnění 
podmínek opatření ekologické zemědělství v důsledku 
ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo 
zániku právnické osoby bez likvidace, která je 
žadatelem, Fond snížení, neposkytnutí, nebo vrácení 
dotace neprovede. 

 Podmínkou pro postup podle věty první  je, že právní 
nástupce této osoby nebo nový uživatel zemědělské půdy 
dříve obhospodařované žadatelem (dále jen „nabyvatel“) 
tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném 
formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů od data 
převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných 
žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně 
se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek.



 Pokud v průběhu trvání závazku dojde u žadatele 
ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je 
poskytována dotace podle § 18, v důsledku 
převodu, pachtu nebo prodeje části nebo celého 
subjektu, Fond snížení, neposkytnutí, nebo vrácení 
dotace neprovede. 

 Podmínkou pro postup podle věty první je, že nabyvatel 
nebo pachtýř části nebo celého závodu tuto skutečnost 
oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od data převedení 
dílu půdního bloku dříve obhospodařovaného 
žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a 
písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek 
opatření ekologické zemědělství na nabyté části tohoto 
závodu ve stejném rozsahu a zaváže-li se písemně 
žadatel, že jako převodce v případě převodu části 
tohoto závodu bude pokračovat v plnění podmínek 
opatření ekologické zemědělství na nepřeváděné části 
závodu.



Žádost o poskytnutí dotace

Žadatel v žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok 
uvede u každého dílu půdního bloku zemědělskou 
kulturu, na kterou požaduje dotaci a která je zároveň 
vedena ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace v 
evidenci využití půdy. Žádost o dotaci lze podat na 
díl půdního bloku s kulturou

• trvalý travní porost,
• standardní orná půda,
• orná půda travní porost
• orná půda úhor,
• trvalá kultura ovocný sad,
• trvalá kultura vinice, 
• trvalá kultura chmelnice, nebo
• jiná trvalá kultura, pokud je na celém dílu půdního 
        bloku současně vymezen ekologický významný prvek 
        krajinotvorný sad.



 Dotace na kulturu trvalý travní porost

     a) viz výše Společné podmínky 2017, 2018, 2019 + 
provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo 
pastvy nejpozději do 31.10. pokud podmínky § OTP 
nestanoví jinak

     b) provádí v případě údržby trvalého travního porostu

        pasením likvidaci nedopasků a to

    -  do 30 dnů od skončení pastvy, nebo

      -   v případě celoroční pastvy nejpozději do

                   31. prosince příslušného kalendářního roku.

(Tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou 
sklonitostí převyšující 10 stupňů a stanovisek CHKO,..).

       O skončení pastvy podle písm. b) se nejedná, pokud 

           je pastva přerušena nejvýše na 29 dní.



c) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního 
porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez 
souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu 
ochrany přírody ve zvláště chráněných územích, 
ochranných pásmech národních parků a v oblastech 
soustavy Natura 2000, 

d) může v případě provádění obnovy trvalého travního 
porostu nahradit seč, popřípadě pastvu bezprostředně 
předcházející obnově trvalého travního porostu,  
mulčováním nejvýše jednou za pět let (2 let); toto se 
nevztahuje na mulčování nedopasků nebo dodatečné 
mulčování po splnění podmínek sečí,

e) splňuje každý den kontrolního období od 1. června    
do 30. září příslušného kalendářního roku (dále jen 
„kontrolní období“) intenzitu chovu hospodářských 



      zvířat uvedenou v příloze č. 3 tohoto nařízení nejméně      

      0,3 VDJ/1ha  trvalého travního porostu obhospodařovaného

      žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy.

      2. Pro účely tohoto nařízení se za hospodářská zvířata 

podle odstavce 1 písm. e) považují pouze zvířata druhu, 

který má v informačním systému ústřední evidence 

hospodářských zvířat na daném hospodářství 

ekologický statut v souladu s § 4 zákona o ekologickém 

zemědělství a článkem 14 nařízení Rady (ES) č.834/2007.

 

      3. Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí 

      Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za toto 

      kontrolní období

a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v 
informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat 
podle plemenářského zákona, 

b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na 
základě údajů z registru koní v hospodářství 



vedeného v informačním systému ústřední evidence 
hospodářských zvířat podle plemenářského zákona; deklarace 
chovu koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní, 
přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 
k tomuto nařízení, a kategorii chovaných koní.  

4. Intenzita chovu hospodářských zvířat se za každý den 
kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem 
chovaných hospodářských zvířat v souladu s odstavcem 2 
přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěný z 
informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat, 
popřípadě také podle odstavce 3, pokud není kontrolou na místě 
zjištěno jinak, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci 
využití půdy s kulturou trvalý travní porost obhospodařované 
žadatelem k příslušnému dni kontrolního období. 



 Dotace na kulturu standardní orná půda

(1)Žadatel, který uvede do žádosti o dotaci díl půdního bloku  

s kulturou standardní orná půda, je povinen v žádosti         

o dotaci dále uvést, zda na tomto dílu půdního bloku nebo

jeho části  bude žádat o dotaci na:

a) pěstování zeleniny a speciálních bylin,

b) pěstování trav na semeno, 

c) pěstování ostatních plodin,

d) pěstování jahodníku – změna 2018

(2)Žadatel na minimálně 20 % výměry, na kterou žádá            

o dotaci podle odst.1 písm. a)  nebo c), pěstuje po sklizni 

plodin uvedených v odstavci 1 písm. a) nebo odstavci 1 

písm. c) zlepšující netržní plodiny založené výsevem

směsi plodin různých rodů uvedených v části A přílohy

č. 6 k tomuto  nařízení. Plocha se zlepšujícími netržními

plodinami může být založena:



a) s letní variantou zlepšujících netržních plodin, které jsou 
vysety do 31. července příslušného kalendářního roku a na dílu 
půdního bloku nebo jeho části ponechány do 24. září kalendářního 
roku, přičemž v tomto období nemůže být porost těchto plodin 
mechanicky ani chemicky likvidován nebo omezován v růstu, nebo

b) s ozimou variantou zlepšujících netržních plodin, které jsou 
vysety do 06. září příslušného kalendářního roku a na dílu půdního 
bloku nebo jeho části ponechány do 31. října příslušného 
kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být tento porost 
meziplodiny mechanicky ani chemicky likvidován nebo omezován 
v růstu.

     Zákaz POR na zlepšující plodiny, které jsou povoleny v rámci 
EZ

3. Tato podmínka se nevztahuje na žadatele, kteří žádají  o dotaci 
podle odstavce 1 písm. a) nebo  c) na výměru menší než 5 ha.

     4. Pokud jsou pěstovány plodiny v části B přílohy č. 6 jako plodiny 
zeleniny a bylin nebo jako ostatní plodiny co by hlavní plodiny, 
započítává se jejich výměra do 20 % výměry jako netržní plodina



• Příloha 6 – druhy plodin pro plnění podmínky 
pěstování   zlepšujících netržních plodin

• Část A:    bér, bob, cizrna, čočka, hořčice, jílky, 
komonice, koriandr, kostřava, krambe, lesknice, 
lnička, lupiny, mastňák, peluška, pohanka, proso, 
ředkev, sléz, slunečnice, sója, srha, svazenka, 
světlice, úročník, vičenec, vikve, jetel, vojtěška a 
směs výše uvedených druhů plodin nebo směs s 
více než 50 % jetele nebo vojtěšky 

• Část B:   jetel, vojtěška, směs s více než 50 % jetele 
nebo vojtěšky, andělika, citr. šťáva, divizna, 
dobromysl, fenykl, rmenec, jablečník, jehlice, 
jestřabina, jitrocel, kmín, kozlík, lékořice, 
levandule, libeček, lopuch, máty, mateřídouška, 
meduňka, oman, parcha, pelyněk, rozchodnice, 
rozmarýn, řebříček, řepíky, saturejka, sléz, stenie, 
šalvěj, třapatka, topolovka, třezalky, tymián, yzop 
= pouze víceleté plodiny



 Dotace na pěstování zeleniny a speciálních bylin:

 a) pěstuje během kalendářního roku na dílu půdního 
bloku nebo jeho části uvedeného v žádosti o dotaci 
pouze podporovaný druh zeleniny uvedený v příloze č. 
4 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný druh 
zeleniny“) nebo druh speciálních bylin uvedený v 
příloze č. 5 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný 
druh bylin“) s výjimkou zlepšujících netržních plodin 
uvedených v části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, 
přičemž souhrnná výměra zemědělské půdy, na které 
žadatel pěstuje podporovaný druh zeleniny nebo 
podporovaný druh bylin, musí být minimálně shodná s 
výměrou dílu půdního bloku nebo jeho části uvedeného 
v žádosti o dotaci (původní odst. a) byl v roce 2016 
zrušen, hovořil o předpokládaném datu výsevu a sadby)

 b) splní v příslušném kalendářním roce požadavky 
minimálního výsevu nebo výsadby podporovaného 
druhu zeleniny podle přílohy č. 4,



• c) zajistí souvisle zapojený pokryv podporovaného druhu 
bylin na celém dílu půdního bloku, na který v daném roce 
žádá o dotaci, 

• d) může provést pastvu hospodářských zvířat a jiných 
zvířat až po sklizni podporovaného druhu zeleniny a bylin; 
pastva na zlepšujících netržních plodinách je zakázána, 

• e) sklidí a odveze produkci z podporovaných druhů 
zeleniny a bylin z dílu půdního bloku do 31. prosince 
příslušného kalendářního roku, mimo víceletou plodinu.

 Dotace na pěstování trav na semeno:

Pěstuje na celé ploše dílu půdního bloku monokulturu 
množitelského porostu trav, ze kterých hodlá získávat 
semeno a neprovádí pastvu hospodářských ani jiných 
zvířat na dílu půdního bloku, na kterém v daném roce 
žádá o dotaci.



 Pěstování ostatních plodin
 a) nepěstuje na dílu půdního bloku zeleninu uvedenou 

v příloze č. 4 tohoto nařízení, speciální byliny uvedené 
v příloze č. 5 tohoto nařízení, množitelské porosty trav a 
plodiny uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení (šťovík, 
rod ozdobnice, kříženci a hybridi těchto druhů), 

 b) sklidí a odveze produkci podporovaných druhů 
ostatních plodin z dílu půdního bloku do 15. listopadu 
příslušného kalendářního roku, mimo víceletou plodinu, 
která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň

 c) může provést pastvu hospodářských zvířat a 
jiných zvířat až po sklizni podporovaných druhů 
ostatních plodin; pastva na zlepšujících netržních 
plodinách je zakázána.



 Pěstování jahodníku

• a) pěstuje jahodník na daném dílu půdního bloku nebo jeho 
části v minimální hustotě 20 000 životaschopných jedinců 
na hektar plochy osázené jahodníkem alespoň v období ode 
dne podání žádosti o dotaci do 30.června příslušného 
kalendářního roku

• b) splní v případě výsadby v příslušném kalendářním roce 
požadavek minimální výsadby uznané sadby jahodníku 
podle přílohy. 4 k tomuto nařízení

• c) splní v případě výsadby v příslušném kalendářním roce 
požadavek minimální výsadby uznané sadby jahodníku 
podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení jahodníku pouze po 
předplodině nebo hlavní plodině s meziplodinou, přičemž 
předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako 
zelené hnojení; o zapravení předplodiny nebo meziplodiny 
vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 
nařízení Komise (ES) č. 889/2008 u daného dílu půdního 
bloku nebo jeho části

• Dále písmena d – i  k jahodníkům + prokázání produkce 
jako u sadů od roku 2018



        

  Dotace na kulturu orná půda travní 
porost

     a)   Podnikatel zajistí
      1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7odst. 2 písm. c) a § 7 

odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v 
písmenu b),

       2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvy nejpozději 
do 31.října  - nově od 2016

b)  Provádí v případě údržby travního porostu pasením 
  likvidaci nedopasků 
  1. do 30 dnů od skončení pastvy,  
  2. v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince 
  příslušného kalendářního roku. 

  Tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou 
  sklonitostí převyšující 10 stupňů.

       O skončení pastvy podle písm. b) se nejedná,

            pokud je pastva přerušena nejvýše na 29 dní.

         (upřesnění postupu hodnocení likvidace nedopasků v případě, že žadatel

             pastvu pouze přeruší převodem zvířat z 1 DPB na 2 DPB v obou případech) 



        Dotace na kulturu orná půda úhor

1. Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 
písm. d) díl půdního bloku s kulturou orná půda úhor

a) založí na daném dílu půdního bloku úhor bez založení porostu 
plodin a

b) zajistí, aby byla plocha daného dílu půdního bloku pětkrát  ročně 
podmítnuta, zkypřena, zdiskována, zorána, zválena nebo 
zvláčena a to v termínech od 15. května do 30. června, do 31. 
července, do 31. srpna, do 30. září a do 31. října příslušného 
kalendářního roku.

 2. Žádost o dotaci na daný díl půdního bloku lze podat maximálně 
jednou po dobu trvání závazku.

 3. Obhospodařuje-li žadatel ke dni podání žádosti o dotaci 
zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy s kulturou orná 
půda o celkové výměře větší než 5 hektarů, lze v příslušném 
kalendářním roce podat žádost o dotaci na výměru orné půdy 
úhor, která představuje maximálně 15 % výměry zemědělské 
půdy s kulturou orná půda.



Dotace na trvalou kulturu ovocný sad

 Ovocným sadem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná 
půda s trvalou kulturou, která je rovnoměrně a souvisle 
osázena ovocnými stromy o minimální hustotě 100 
životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku 
nebo ovocnými keři o minimální hustotě 1000 
životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku. 
Jako ovocné stromy nelze uznat podnože nebo množitelské 
porosty. 

 Do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se 
započítává související manipulační prostor, který nesmí 
přesahovat 12 metrů  na začátku a na konci řad a šířku 
jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 8 metrů, 
podél řad po obou stranách ovocného sadu a netvoří 
součást cesty. 

 

     Maximální přípustná šíře meziřadí je u ovocných stromů 
12 metrů, u ovocných keřů 5 metrů.



       

1. Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst.
    3 písm. e) trvalou kulturu ovocný sad, která musí být vedena
    v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 
    147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
    zemědělském  - změna od 1.4.2018 na § 3q zákona o zemědělství – 
    Evidenci ovocných sadů vede ÚKZUZ, je povinen do žádosti o dotaci 
    dále uvést, zda na tomto dílu půdního bloku bude žádat o dotaci na
   a) intenzivní sady, nebo 
   b) ostatní sady.

2. Žadatel požadující dotaci podle odstavce 
    1 písm. a) na intenzivní sady
 a) uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu 

       půdního bloku včetně výměry, na které se nachází výsadba
     1. pouze některého z druhů ovocných stromů nebo 

          ovocných keřů uvedených v příloze č. 8 k tomuto nařízení 
     2. o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar



     produkční plochy, a to u jádrovin 500 životaschopných jedinců, 

     u peckovin 200 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 2 000

     životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o

     dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,

b) zajistí, aby na daném dílu půdního bloku byla výsadba tvořena 
ušlechtilými odrůdami ovocných stromů, které nebudou vysázeny 
z podnoží nebo druhy stromů pěstovaných z podnoží rovnoměrně 
rozloženými v nízkých pěstitelských tvarech starších 3 let, nebo 
ušlechtilými odrůdami ovocných keřů; pro účely tohoto nařízení se nízkým 
pěstitelským tvarem rozumí takový tvar ovocného stromu, který má 
maximální výšku kmene u jádrovin 120 cm včetně a u peckovin 170 
cm včetně; výška kmene se měří od místa očkování po první rozvětvení 
v korunce, 



c) neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a 
příkmenného pásu zemědělské plodiny a zároveň zajistí bylinný 
pokryv meziřadí; černý úhor v meziřadí je zakázán,

         d) neprovede na daném dílu půdního bloku pastvu hospodářských ani 
jiných zvířat,

e) provede nejdéle do 31. srpna příslušného kalendářního roku 
mechanickou údržbu meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče 
zajistí odklizení biomasy v termínu do 31. srpna příslušného 
kalendářního roku,

) ponechá každoročně 5 až 15 % výměry daného  dílu půdního bloku 
v meziřadí a manipulačním prostoru bez mechanické údržby do 
následujícího kalendářního roku, v kterém bude tato ponechaná 
výměra v termínu do 31. srpna posečena; příkmenný pás je upraven 
vždy, - zrušeno v roce 2016

f) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun 
ovocných stromů do 15. srpna příslušného kalendářního roku, 



  g) zajistí při dosadbě nově vysazovaných stromů oporu   a ochranu
           proti  okusu v souladu s pěstební technologií,

       h)  sklidí a odveze do 30.11. každoročně produkci ovoce z daného
            dílu půdního bloku, s výjimkou případů fytosanitárních opatření,

       i)   prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň 
          vlastní produkce ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o 
          dotaci, v minimální výši   referenční hodnoty uvedené v příloze č. 9 k
          tomuto  nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího
          kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem
          vlastní produkce a  záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení 
          Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých
          pěstuje převládající druh ovoce  - nově od roku 2016

         Pokud se na díle půdního bloku bude nacházet od roku 2016 
         jakýkoliv (i jeden) jedinec nepodporovaného druhu ovocného
         stromu/keře, pak se nemůže jednat o intenzivní sad = bez dotace 



j) sleduje a znamenává každodenně v období od 1. března do 

      30. září příslušného kalendářního roku

    - meteorologické prvky o teplotě, vlhkosti, zjištěné pomocí 
technického zařízení, podle části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení, 
způsobem uvedeným v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení v okruhu 5 
km od kterékoliv části,

- výskyt škodlivých organismů, zjištěný pomocí technického zařízení 
podle části A přílohy č.11 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části 
B přílohy č. 11 k tomuto nařízení, a

- záznamy údajů z provedeného sledování uchová minimálně po dobu 
10 let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, 

 Pro účely písm. j) bodu 2 lze využít meteorologickou stanici 
vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových 
hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů; v případě 
dosažení prahové hodnoty výskytu kteréhokoli škodlivého organismu 
použije žadatel k dalšímu sledování technické zařízení uvedené v části A 
přílohy č. 11 k tomuto nařízení.



k) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene 
j) a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem 
uvedeným v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení a záznamy údajů z 
provedeného vyhodnocení získaných údajů podle písmene j) uchová 
minimálně po dobu 10 let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam 
proveden.



3. Žadatel požadující dotaci podle odstavce 
    1 písm. b) na ostatní sady

a) podá  žádost  o  dotaci  pouze na  produkční  plochu dílu 
    půdního  bloku, na kterém se nachází výsadba o minimální 
    hustotě  životaschopných  jedinců  na  1  hektar  produkční 
    plochy,  a  to  u  ovocných  stromů  100  životaschopných 
    jedinců  nebo  u  ovocných  keřů  1 000  životaschopných 
    jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do
    31. prosince příslušného kalendářního roku; v případě 

pěstování ovocných stromů a ovocných keřů uvedených v 
tomto písmenu na jednom dílu půdního bloku plní žadatel 
hustotu výsadby ovocnými stromy a keři, přičemž součet 
výměry všech dílčích produkčních ploch v rámci ovocného 
sadu je shodný s výměrou odpovídající výměře příslušného 
dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na 
žadatele  - neplatí od roku 2017

     b) zajistí, aby na produkční ploše dílu půdního bloku byla
         výsadba tvořena ušlechtilými odrůdami ovocných 
         stromů nebo keřů, které nebudou vysazeny z podnoží, 
         pravokořenné stromy ušlechtilých odrůd jsou možné



c) nepoškodí ovocné stromy nebo keře v případě produkce 
          jiných zemědělských plodin v meziřadí,

     d) v případě pastvy zajistí stromy nebo keře proti poškození  
         pasenými zvířaty,

     e) provede nejdéle do 31. srpna příslušného kalendářního roku 
         mechanickou údržbu nebo pastvu meziřadí a příkmenného  
         pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy v termínu do 31. 
         srpna příslušného kalendářního roku,

f) ponechá každoročně 5 až 15 % výměry daného dílu půdního
      bloku v meziřadí a manipulačním prostoru bez mechanické
      údržby či pastvy do následujícího kalendářního roku, v kterém
      bude tato ponechaná výměra v termínu do 31. srpna posečena
      nebo spasena, příkmenný pás je upraven vždy – od roku 2018
      zrušeno

    f) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení
          korun ovocných stromů  do 15. srpna příslušného kalend. roku, 



    g)  zajistí při dosadbě nově vysazovaných stromů oporu a ochranu 

         proti okusu v souladu s pěstební technologií,

     j)  sklidí a odveze do 30. listopadu produkci ovoce

          z daného dílu půdního bloku, s výjimkou případů fytosanitárních

          opatření,

    i) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální 
úroveň vlastní produkce ovoce na hektar plochy jeho výměry, na 
který žádá o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty uvedené 
v příloze č. 9 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna 
následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem 
vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné 
produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES)č. 889/2008 k 
příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající 
druh ovoce – nově od roku 2016

4) není povinen plnit podmínku uvedenou v písmenu i) v případě 
prvních tří let od založení sadu a prvního roku od založení sadu z 
ovocných keřů.



  V § SADY 
 Produkční plochou se rozumí v případě:

• A) intenzivních sadů dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci 
ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o ÚKZÚZ a 
podle vyhlášky č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování 
údajů o ovocných sadech (§ 3q zákona 252/1997) 
obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství a to v 
členění na jádroviny, peckoviny nebo ovocné keře, 

• B) ostatních sadů dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci 
ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o ÚKZÚZ a 
podle vyhlášky č. 88/2006 Sb., (§ 3q zákona 252/1997) a to v 
členění na ovocné stromy nebo ovocné keře, 

 Od roku 2017 mohou žadatelé podat žádost na produkční plochu 
ekologických sadů intenzivních a ostatních, která tvoří pouze část 
výměry dílu půdního bloku.

 Žadatelé budou při kontrole za rok 2020 předkládat pouze karty 
dílů půdních bloků a deklaraci, jejich vzor určí SZIF.

 Minimální výnos se dokladuje pouze u převládajícího 
     druhu ovoce – platí pro r. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020



  Minimální výnosy vlastní produkce pro ovocné druhy  
 
  pěstované v sadech intenzivních a v sadech ostatních

Plodina Minimální výnos – 
sady intenzivní (t/ha)

Minimální výnos – 
sady ostatní (t/ha)

Jabloň 5 1

Hrušeň 4 1

Broskvoň 1 0,7

Meruňka 1 0,7

Slivoň 2 0,5

Třešeň 1 0,5

Višeň 1 0,5

Angrešt 0,5 0,4

Maliník 0,5 0,3

Ostružník 0,5 0,3

Borůvka 0,5 0,3

Rybíz 0,5 0,4

Ostatní stromy nelze 1

Ostatní keře nelze 0,5



Rozsah zjišťovaných údajů a seznam 
technických zařízení, která lze používat 
ke zjišťování meteorologických prvků 
v intenzivních sadech

A. Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě, vlhkosti vzduchu
          v intenzivním sadu

1. datum měření 

2. díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje 

3. minimální denní teplota (v °C) 

4. maximální denní teplota (v °C) 

5. průměrná vlhkost vzduchu (v %); jestliže přístroj neuvádí průměrnou 
vlhkost vzduchu, zaznamená se vlhkost vzduchu zjištěná v průběhu 
sledovaného dne s uvedením hodiny měření

B. Seznam technických zařízení, která lze používat ke
          zjišťování meteorologických prvků v intenzivních sadech

1. srážkoměr a maximo-minimální teploměr 
2. měřič teploty a vzdušné vlhkosti 
3. meteorologická stanice 



Použití prostředků pro sledování výskytu 
škodlivých organismů v intenzivních sadech

A. Seznam prostředků pro sledování výskytu škodlivých 
       organismů v intenzivních sadech

1. Feromonové lapače 
2. Lepové desky 
3. Světelné lapáky 
4. Nasávací a zemní pasti 
5. Zařízení ke sklepávání škodlivých organismů 
6. Optické vodní lapače

B. Vzor vedení záznamu o použití prostředků pro sledování 
        výskytu škodlivých organismů v intenzivních sadech

---------------------------------------------------------------------------------------
Datum    Použitý prostředek       Díl půdního bloku       Ovocný druh     vyhodnocení 
od - do   pro sledování výskytu                                                zjištěných údajů 

        škodlivých organismů                                                     a přijatá opatření

        uvedený v části A                                        

        této přílohy

--------  -----------------------  ---------------------  ----------------  -------------------



            Dotace na trvalou kulturu vinice

    Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 
        písm. f) díl půdního bloku s trvalou kulturu vinice

a) pěstuje na tomto dílu půdního bloku révu vinnou v alespoň 
minimální hustotě výsadby 1800 životaschopných jedinců na 
hektar vinice,

b) provádí každoročně na celé výměře daného dílu půdního 
bloku, na který v daném roce žádá o dotaci, prosvětlení révy 
vinné odstraňováním zálistků nebo   části listové plochy v zóně 
hroznů v termínu od 1. června do 30. září příslušného 
kalendářního roku  po celou dobu zařazení dílu půdního bloku do 
závazku, 

c) zajistí, aby se nejméně v každém druhém meziřadí nacházel 
nejpozději do 24 měsíců od výsadby vinice, souvislý bylinný 
porost,

d) provede nejdéle do 15. srpna příslušného kalendářního roku 
mechanickou údržbu meziřadí a manipulačních prostor vinice.



Dotace na jinou trvalou kulturu 
              Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci na díl půdního bloku s jinou
           trvalou kulturou – krajinotvorný sad 

a) provede každoročně na daném dílu půdního bloku jedenkrát seč 
s odklizením biomasy nebo spasení bylinného pokryvu meziřadí a 
příkmenného pásu v termínu do 31. srpna příslušného kalendářního 
roku, 

b) zajistí souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu na DPB

c) neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a 
příkmenného pásu zemědělské plodiny ani úhor (ten jen ve staré 5-letce)

d) neprovádí na daném dílu půdního bloku mulčování bylinného pokryvu 
meziřadí a příkmenného pásu,

e) zajistí stromy nebo keře v případě pastvy hospodářských zvířat proti 
poškození pasenými zvířaty, keře se ruší od 2017

f) ponechá každoročně 5 až 15 % výměry daného dílu půdního bloku 
v meziřadí a manipulačním prostoru bez seče nebo pastvy, a to do 
následujícího kalendářního roku, v kterém bude tato ponechaná výměra 
v termínu do 31. srpna posečena nebo spasena, 

g) zajistí při dosadbě nově vysazovaných stromů oporu a ochranu proti okusu 
v souladu s pěstební technologií,

h) provede udržovací řez spočívající v odstranění suchých a nemocných 
větví do konce čtvrtého kalendářního roku trvání závazku a o provedení 
tohoto řezu vede údaj u dílu půdního bloku (jen 5-letka)



Sazby dotace

Sazba dotace pro přechod na ekologickou produkci v EUR/ha 
činí:

trvalého travního porostu             84         86
standardní orné půdy (pěstování zeleniny   536        537
nebo speciálních bylin)
standardní orné půdy  (jahodník)                 669        670
standardní orné půdy  (trávy na semeno)    265        266
standardní orné půdy (ostatní plodiny)        245         247
travního porostu  (tráva na orné půdě)      79           81
úhoru (odplevelování o.p.)                               34          35
ovocného sadu (intenzivní sady)                 825        830
ovocného sadu (ostatní sady)                      419        420
jiné trvalé kultury (krajinotvorný sad)           165          70
vinice a chmelnice                        900        907



Sazby dotace

Sazba dotace pro ekologickou produkci v EUR/ha činí:

trvalého travního porost                       83          83
standardní orné půdy (zelenina)               466        466
nebo speciálních bylin)
standardní orné půdy  (jahodník)               583        583
standardní orné půdy  (trávy na semeno)  180        180
standardní orné půdy  (ostatní plodiny)      180       180
travního porostu  (trávy na orné půdě)         69         69
úhoru (odplevelování o.p.)                             29          29
ovocného sadu (intenzivní sad)   779        779
ovocného sadu (ostatní sad)               417        417
jiné trvalé kultury (krajinotvorný sad)         165          67
vinice a chmelnice                        845        845



Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., 
+ 331/2019 Sb.

Doporučujeme se zamyslet nad zavedením 
NEPASENÉ STÁJE v IZR Hradišťko a zároveň 
uvedením tohoto čísla hospodářství v jednotné 
žádosti a nahlášení této skutečnosti na KEZ u těch, 
kteří mají zatížení okolo 1,00 VDJ/ha TTP



Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách 
provádění AEKO      stále není celofaremní opatření
ve znění NV č. 351/2019                       platí od 01.01.2020

 Jedná se o ukončení podávání nových žádostí do 5-letého závazku 
od 1.1.2020, jinak běží dál beze změn a nejsou změny v dotačních 
částkách

 Nelze do běžícího závazku AEKO zařadit od roku 2021 podopatření 
zatravňování orné půdy a zatravňování drah soustředěného odtoku 
(v roce 2020 toto ještě lze)

 Nelze provést přechod z titulu základní ochrana vinic do 
nadstavbové ochrany vinic od roku 2020

 Pokud letos běží 5. rok závazku, nelze navyšovat dotační výměru o 
nový DPB (výměry stávajících DPB lze navýšit), pokud přesto 
přiberu DPB, musí být  ale v Jednotné žádosti v opatření AEKO 
ručně z dotační výměry vypuštěn

 Pokud letos běží 2. – 4. rok závazku, můžu do limitu 35 % navýšení 
výměry daného opatření přibírat DPB 

 Pokud k 31.12.2019 skončil 5-letý závazek AEKO, pak je nutno 
použít znění NV č. 330/2019 pro zkrácený 2-letý závazek a to 
podáním k SZIF 2x žádostí: - žádost o zařazení a pak žádost o 
dotaci



Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách 
provádění AEKO      stále není celofaremní opatření
ve znění NV č. 351/2019                       platí od 01.01.2020

 Lze mít podány žádosti k dotacím EZ i AEKO současně podle starých 
5-letých i nových 2-letých nařízení vlády, ale ne na stejném DPB

 Dotace na TTP a zatravněnou o.p. se sníží o 86 a nebo 76 EUR/ha v  
celé ploše 1. zóny CHKO, v ZOD, která je v 1. zóně CHKO a nebo v 
NP

 Závazky předchozího AEKO se posuzují a zařazují jako dříve platné 
podopatření

      (změna zařazení mezi tituly OTP jen dle § 6, popř. povolení AOPK)
 V LPIS bude vyznačena způsobilost u DPB k jednotlivým závazkům k 

31.12.2019
 Součástí žádosti o dotaci je zákres DPB nebo jejich částí v mapě v
      měřítku nejvýše 1:10000, to stejné platí pro nový 2-letý závazek
 Obnova TTP platí dál stejně
 Max. zatížení VDJ/ha TTP v OTP bez nepasených stájí zůstává stále 

na 1,15 VDJ/ha
 Podmínky OTP zůstávají stejné
 Biopás se nesmí ani bodově ošetřovat POR



NV č. 330/2019 Sb., o podmínkách 
provádění navazujících opatření AEKO
platné od 01.01.2020        není celofaremní opatření

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace:
 Žádost o zařazení se podává na
 a) celý díl půdního bloku a nebo část DPB v případě biopásu
 b) období závazku v délce trvání 2 let, které začíná dnem 1. 

ledna prvního roku dvouletého období závazku (dále jen 
„závazek“), na které je podávána žádost o zařazení (končí 
31.12.2021) nebo začíná 1. dubna prvního roku závazku do 31.3. 
druhého roku v případě biopásu

 c) v případě OTP min. výměra 2 ha TTP a převážná část DPB byla 
do 31.12.2019 zařazena do OTP dle NV č. 75/2015 Sb.

 Není omezení pro navýšení dotační výměry v 2. roce závazku 
výměrou daného DPB nebo novým DPB

 Snížení výměry z důvodu pozbytí užívání pozemku max. 10 %
 Obnova TTP stejně jako EZ a PP
 Součástí žádosti o zařazení do podopatření OTP je zákres DPB v 

mapě v měřítku nejvýše 1 : 10000. Žadatel u jednotlivých DPB 
zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. d) bodů 1 až 10.



NV č. 330/2019 Sb., o podmínkách 
provádění navazujících opatření AEKO
platné od 01.01.2020        není celofaremní opatření

Ošetřování travních porostů v EUR/ha
• Obecná péče o extenzivní louky a pastviny      96
• Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené              166 
• Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené          185
• Horské suchomilné louky hnojené                   163  147
• Horské suchomilné louky nehnojené               170
• Trvale podmáčené a rašelinné louky               692
• Ochrana modrásků                                           173
• Ochrana chřástala polního                               198 
• Suché stepní trávníky a vřesoviště                   353
• Druhově bohaté pastviny                                  213



AEKO staré a nové

 Změna zařazení mezi tituly v podopatření OTP

 Změna zařazení mezi tituly v rámci podopatření ošetřování 
travních porostů

 Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené na nehnojené

 Horské suchomilné louky hnojené na nehnojené

 Z titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny do některého z 
titulů podle § 2 písm. d) bodu 2 až 10, a to v případě že je na dílu 
půdního bloku vyhlášeno nové zvláště chráněné území, ochranné 
pásmo národního parku nebo oblast Natura 2000 

 Žádost o změnu lze podat pouze v případě vymezení daného dílu 
půdního bloku jako hnízdní lokalita chřástala polního, trvale 
podmáčená nebo rašelinná louka, cenné stanoviště lučních 
společenstev nebo jako stanoviště modráska podle § 1 nařízení 
vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití 
půdy podle uživatelských vztahů, (dále jen „cenné stanoviště“).



   Intenzita chovu zvířat

   (1) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm.d) od 
01.06.do 30.09. splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat 
uvedených v přílohách k tomuto nařízení nejméně 0,3 VDJ na 1 
ha trvalého travního porostu (mimo rašeliny, modráska a 
chřástala)

   (2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. d) 
bodů 1 až 5 a 7 až 10 musí splňovat každý den kontrolního období 
intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v přílohách k 
tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí jednotky na 1 hektar 
zařazený v roce podání žádosti o dotaci v OTP + zatravnění 
(zmírnění dopadů na dotaci pro zatížení 1,15 – 1,30 VDJ/ha pro 
porušení 1,2,3,4x od roku 2017), nezapočítají se nepasená 
ustájená zvířata – pokud jsou deklarována

    (3) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření  podle § 2 
písm. d) splňuje každý den kontrolního  období intenzitu chovu 
hospodářských zvířat uvedených v přílohách k tomuto nařízení 
nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské 
půdy    obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci  využití 
půdy s kulturou orná půda, TTP, sady a trvalá kultura.

   (4)  Pokud koně, pak stejně jako EZ



       Nepokosené plochy

  (1) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného  do titulu ošetřování travních 
porostů bodů 1 – 5 s výměrou nejméně 12 hektarů ponechá každoročně při 
první seči nepokosenou plochu ( Ext., MVL, HSL )

 a) o rozloze nejméně 3 % včetně, rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k 
poskytnutí dotace,

 b) nejvýše 10 % včetně, rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí 
dotace, přičemž maximální rozloha jedné nepokosené plochy činí 1 
hektar, a

 c) do 15. srpna, nebo do 15. září, pokud se jedná o díl půdního bloku podle 
§ 19 odst. 3 písm. a) bodu 4, nebo § 19 odst. 4 písm. a) bodu 4, nebo do 15. 
října, pokud se jedná o díl půdního bloku podle § 19 odst. 5 písm. a) bodu 3 
nebo § 19 odst. 6 písm. a) bodu 3, nejpozději však do termínu první seče 
následujícího kalendářního roku; při posuzování výměry dílu půdního bloku 
pro účely plnění podmínky uvedené v tomto odstavci se od výměry 
příslušného dílu půdního bloku uvedené v evidenci využití půdy odečte 
výměra krajinného prvku podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 
307/2014 Sb., který se nachází na ploše příslušného dílu půdního bloku., 

     ( jedná se o MVL, HSL s posunutými sečemi do 31.8. a 30.9., platí od 2017)



      Nepokosené plochy

  (2) Podmínka uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na díl půdního 

         bloku zařazený do titulu ošetřování travních porostů –

         extenzivní louky a pastviny, na kterém žadatel:

        - do 31.července provede pastvu hospodářských zvířat nebo

        - je v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti o dotaci  

          evidováno provádění obnovy TTP  (od r. 2018 uvedení v JŽ)
  (3) Žadatel na dílu půdního bloku zařazeného  do titulu ošetřování
          travních porostů podle § 2 písm. d bodů 1 až 5 s výměrou nižší 
          než 12 hektarů může dobrovolně ponechat každoročně při 
          první seči nepokosenou plochu
  (4) V žádosti o poskytnutí dotace bude uvedeno, zda
            se jedná o díl půdního bloku podle 
    odst. 1 (louka) s ponecháním nepokosené plochy a dotací
    odst. 2  (pastva) s ponecháním nepokosené plochy bez dotace
    odst. 3  (louka) s dobrovolnou nepokosenou plochou a dotací



 Podmínky pro OTP

 Po celou dobu zařazení do podopatření OTP na celé výměře TTP:
 Aplikuje hnojiva nejvýše do limitu dle § 7 a přílohy č. 3 NV 

      č. 262/2012 Sb., = 160 kg/ha 
 Hnojiva s pomalu uvolnitelným N jako 30 % celkového přívodu N
 U hnojiv s rychle uvolnitelným N jako 60 % celkového přívodu N
 U digestátu z BPS jako 60 % celkového přívodu N
 U minerálních hnojiv jako 100 % celkového přívodu N
 Nesmí se užívat upravené kaly a odpadní vody – a to na DPB zařazených 

i nezařazených do dotace OTP

 Lze odložit nebo vynechat jednu z vyjmenovaných sečí nebo pastvy a to 
pouze dle zákona o ochraně přírody a krajiny; souhlasné stanovisko 
místně příslušného OOP musí žadatel doručit Fondu nejpozději v den, kdy 
měla být seč nebo pastva provedena (§ 19, odst.12) nebo na JŽ – 
doplňují se podmínky a možnosti pro souhlasné stanovisko OOP 
(např. snížení N/ha u DBP, příkrm na chřástalovi)

 Pozor na včasné ohlašování vyšší moci (po zjištění problému, před 
provedením kontroly SZIF, hlavně prasata, snad budou skládky dřeva)



 Podmínky pro OTP

 Obecná péče o extenzivní louky a pastviny

 Do 31.07. seč a odklizení biomasy či pastva s likvidací
    nedopasků popř. 31.8. pro H1
 Do 31.10. seč a odklizení biomasy či pastva s likvidací
    nedopasků 
 Seč a pastva lze kombinovat
 Seč od okraje půdního bloku k okraji nebo od středu
 Likvidace nedopasků sečením nebo mulčováním do 
    30 dnů od skončení pastvy, v případě celoroční pastvy 
    do 31.12., oboje mimo sklonitost 10 stupňů
 Nesmí hnojit kejdu, mimo kejdy skotu
 V CHKO, NP, Natura se nesmí mulčovat, přísev 
    či obnova bez souhlasu OOP
 Může se zde zimovat



Podmínky pro OTP

 Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
 Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené

 Seč a odklizení biomasy ve 4 společných termínech s 
možností změny termínů mezi jednotlivými roky

 Do 31.10. druhá seč a odklizení biomasy
 U hnojení pouze hnůj či kompost – u hnojených luk
 Za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva a vápnění
 U pasení nejdříve po 15.08.
 Nesmí se přikrmovat zvířata na pastvě
 Nesmí se mulčovat, přísev či obnova bez souhlasu 

OOP
 Nemůže se zde zimovat na pozemku v LPIS jako 

kultura TTP



Podmínky pro OTP

 Horské a suchomilné louky hnojené
 Horské a suchomilné louky nehnojené

 Seč a odklizení biomasy min. 1x ve 3 společných
     termínech s možností změny termínů mezi
     jednotlivými roky
 U hnojení pouze hnůj či kompost – u hnojených 
 Za aplikaci hnojiv se nepovažuje vápnění
 Hnojit se musí povinně 1x za 5 let, max. 1x za 5 let
    od roku 2017, povinně jednou za trvání závazku
 U pasení nejdříve po 15.08.
 Nesmí se přikrmovat zvířata na pastvě
 Nesmí se mulčovat, přísev či obnova bez souhlasu
    OOP
 Nemůže se zde zimovat na pozemku v LPIS jako
    kultura TTP



Podmínky pro OTP

 Trvale podmáčené a rašelinné louky

 Seč a odklizení biomasy min. 1x ve 4 termínech 
     s možností změny termínů mezi jednotlivými roky
 Seč a odklizení ručně nesenou nebo vedenou
     technikou
 Nesmí se hnojit
 Za aplikaci hnojiv se nepovažuje vápnění
 Nesmí se válet, smykovat a vápnit bez souhlasu OOP
 Nesmí se pást
 Nesmí se mulčovat, přísev či obnova bez souhlasu
    OOP
 Nemůže se zde zimovat na pozemku v LPIS jako
    kultura TTP



Podmínky pro OTP

 Ochrana modrásků

 Seč a odklizení biomasy min. 1x ve 3 termínech s
    možností změny termínů mezi jednotlivými roky –
    změna definice termínů seče od 2017
 Ponechat při seči nepokosenou plochu 15-20 %
     rozlohy dílu půdního bloku minimálně do termínu
     následující seče
 Nesmí se hnojit
 Za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva a vápnění
 Nesmí se válet, smykovat, mulčovat, vápnit, obnovovat a
     přisévat bez souhlasu OOP
 Pastva nejdříve od 01.10.
 Nesmí se přikrmovat zvířata na pastvě
 Nemůže se zde zimovat na pozemku v LPIS jako kultura
     TTP



Podmínky pro OTP

 Ochrana chřástala polního

 Seč a odklizení biomasy min. 1x v termínu 15.08. do 30.09.
 Seč jen jedním žacím strojem
 Nesmí se hnojit
 Za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva a vápnění
 Nesmí se válet, smykovat, mulčovat, vápnit,
     obnovovat a přisévat bez souhlasu OOP
 Může se seč nahradit pastvou tam kde to LPIS umožňuje
 Pastva nejdříve od 15.09., nesmí přikrmovat od 2017
 Likvidace nedopasků sečením nebo mulčováním do
     30 dnů od skončení pastvy nebo nejpozději do 31.12.,
     oboje mimo sklonitost 10 stupňů
 Nemůže se zde zimovat na pozemku v LPIS jako
     kultura TTP



Podmínky pro OTP

 Suché stepní trávníky

 Pastva ovcí nebo koz min. 1x v 4x stanovených
     termínech s možností změny termínů mezi jednotlivými
     roky
 Může být také pastva skotu tam kde to LPIS umožňuje
 Přísun N pastvou nejméně 5 kg/ha a nejvýše 50 kg/ha
     na dílu půdního bloku
 Pastva se může nahradit sečí tam kde to LPIS umožňuje
 Nesmí se hnojit
 Za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva a vápnění
 Nesmí se mulčovat, válet, smykovat, vápnit, obnovovat a
     přisévat bez souhlasu OOP
 Nesmí se přikrmovat
 Likvidace nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů
     od skončení pastvy mimo sklonitost 10 stupňů
 Nemůže se zde zimovat na pozemku v LPIS jako kultura 

TTP



Podmínky pro OTP

 Druhově bohaté pastviny 
 Pastva či seč = zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 

písm. c) a § 7 odst. 3 NV č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v 
písmenech c) a e), nebo do 31. srpna, pokud se jedná o díl půdního 
bloku, který se alespoň z 50 % nachází v oblasti podle § 2 odst. 1 
písm. a) bodu 1 NV č. 43/2018 Sb. – o ANC – jedná se o oblast H1

 Pastva zvířat do 31.10.
 Přísun N pastvou nejméně 10 kg/ha na dílu půdního bloku
 Nesmí se hnojit
 Za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva a vápnění
 Nesmí se mulčovat, obnovovat a přisévat bez souhlasu OOP
 Nesmí se přikrmovat s výjimkou provádění příkrmu na základě 

souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody, 
a to pouze v období od 1. dubna do 31. května – od roku 2017

 Likvidace nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od 
     skončení pastvy, nebo v případě celoroční pastvy do 31.12., 
     oboje mimo sklonitost 10 stupňů
 Nemůže se zde zimovat na pozemku v LPIS jako kultura TTP



Sazby dotace

(2) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 1, 2, a 4 se zvýší o 11 
EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku podle § 18 odst. 4 písm. a) (TP, 
MLVH, HSLH),

(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 3 a 5 se zvýší o 5 
EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku podle § 18 odst. 4 písm. c) 
(MLVN, HSLN).

§ 18: U DPB nad 12 ha za příplatek (11 € /ha nebo 5 € /ha) v 
případě sklizně první seče nutnost zachovat neposečené plochy 
do 15.8. nebo 15.9.  (3-10% DPB, max. 1 ha), seče se v druhé 
seči nebo se pase, výjimka na DPB, na kterých se páslo do 31.7.

Je stanoveno, že není na jednom dílu půdního bloku proveden současně 
odpočet dotace pro oblasti, kde je podle zvláštního právního předpisu 
zakázáno hnojit, a  odpočet za souběh s ekologickým zemědělstvím:

     

 



Titul

Sazba 
dotace 
(€/ha) 

Příplatek za 
neposečené 
DPB
nad 12 ha (€/ha)

Snížení dotace
pro ekologické
zemědělce 
(€/ha) 

Obecná péče o extenzivní 
TP 

96 11  0

Mezofilní a vlhkomilné louky 
hnojené 

166 11 - 69

Mezofilní a vlhkomilné louky 
nehnojené 

185 5 - 47

Horské suchomilné louky 
hnojené 1x za 5 let 

163
147

11 - 47

Horské suchomilné louky 
nehnojené 170 5 - 39

Trvale podmáčené a 
rašelinné louky 

692 - 56

Ochrana modrásků 173 - 41

Ochrana chřástala polního 198 - 40
Suché stepní trávníky 
a vřesoviště 353  0

Druhově bohaté pastviny 213 - 48



Kdy lze v EZ rozorávat TTP?
 Kultura G – orná půda travní porost (tráva mladší 5 let, víc jak 50 % 

travin ve směsi) – lze rozorat vždy

    (POZOR na G pod závazkem dotace na zatravnění!)
 Kultura T – trvalý travní porost (tráva starší 5 let) –   lze rozorat, 

pokud se nenachází na těchto územích:

– Natura 2000,

– 1. zóna CHKO a NP, které se nenacházejí v oblastech Natura 2000,

– národní přírodní památky, národní přírodní rezervace, přírodní  

        památky,

– pásy o šířce minimálně 12 m, které přiléhají k vodnímu útvaru,

– silně erozně ohrožená půda,

– v LPIS vymezené podmáčené a rašelinné louky,

– třetí aplikační pásmo zranitelných oblastí dusičnany.
 Rozorání kultury T až po uplynutí 5-ti letky – jinak v jejím průběhu 

hrozí vratka dotace za TTP
 V LPIS kultury G a Ú postupně dozrávají – po 5-ti letech automaticky 

na TTP, MZE zasílá informační emaily uživatelům



Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech od 
01.05.2017
    Změna § 8 – skladování:
    1) Zemědělský podnikatel, výrobce, dovozce nebo dodavatel, 

          který skladuje hnojiva, popřípadě pomocné látky, je povinen  

          hnojiva nebo pomocné látky
            a) uskladnit odděleně,
            b) označit čitelným způsobem,
            c) zajistit, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkami,
            d) evidovat, zejména vést dokladovou evidenci o příjmu, vý-

                  deji a skladovaném množství hnojiv nebo pomocných látek.
    (2) Osoby podle odstavce 1 jsou povinny činit opatření k 

            zabránění úniku tekutých hnojiv. Ustanovení odstavce 1 písm. 

            a) až c) se nevztahuje na statková hnojiva.

UKZUZ kontroluje záznamy o termínech zakládky a rozvezení polních 
složišť (jednotlivě), včetně množství takto uložených tuhých statkových 
hnojiv, obdobně sklady a užití technologické vody, kejdy, digestát atd…



Příloha 3A, B - Průměrný přívod živin v 
hnojivech dle vyhlášky č. 377/2013 Sb. 



Průměrná roční produkce výkalů a moči v přepočtu na jednu 
dobytčí jednotku ( 1 DJ = 500 kg živé hmotnosti ) a 
průměrný přívod celkového dusíku a dalších živin při pastvě 
zvířat



NV č. 262/2012 Sb. 
o stanovení zranitelných oblastí

    Období, ve kterých je ve zranitelných oblastech na 
zemědělském pozemku orné půdě a trvalých travních 
porostech zakázáno používání dusíkatých hnojivých látek 

Od kdy je možné hnojit v předjaří: 
  → nižší polohy  (klimareg. 0 až 5):   1. únor 1. únor (pšenice, řepka, ≤ 5°) 16. únor16. únor    (ostatní)
  → vyšší polohy (klimareg. 6 až 9): 16. únor 16. únor (pšenice, řepka, ≤ 5°)   1. březen 1. březen 
(ostatní)



 § 9 - Skladování dusíkatých hnojivých látek ve 
zranitelných oblastech 

 (3) Tuhá statková hnojiva vznikající při ustájení hospodářských 
zvířat, kompost lze uložit na zemědělském pozemku pouze 
způsobem, který neohrozí životní prostředí. Doba uložení 
statkových hnojiv bez meziskladování nesmí přesáhnout 12 
měsíců, při jejich meziskladování podle odstavce 4 pak 9 
měsíců. Kompost lze uložit nejdéle po dobu 12 měsíců. Na 
stejném místě zemědělského pozemku lze uložit tato hnojiva 
opakovaně nejdříve po 4 letech, po provedení kultivace půdy  a 
každoročním pěstování plodin na tomto zemědělském 
pozemku. Uložení hnojiva je možné pouze na místech 
uvedených ve schváleném havarijním plánu.

 (4) Tuhá statková hnojiva vznikající při ustájení skotu, prasat a 
drůbeže mohou být uložena na zemědělském pozemku až po 
jejich tříměsíčním skladování nebo po jednorázovém vyskladnění 
ze stáje s hlubokou podestýlkou, kde se nacházela nejméně 3 
týdny. Pokud je průměrná denní spotřeba steliva při ustájení skotu 
větší než 6 kg/DJ, lze takto vyrobenou chlévskou mrvu, a to i po 
jejím následném doplnění na potřebný podíl steliva, uložit na 
zemědělském pozemku bez meziskladování.(pozor na bilanci 
výroby, nákupu a užití steliv)



Místa nevhodná pro uložení hnoje 
a kompostu v LPIS
Najdeme v záložkách:  životní prostředí – nitrátová směrnice – 
uložení hnojiv detail



  § 11 - Hospodaření na svažitých zemědělských 
pozemcích 

 2)  Na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí 
převyšující 10 stupňů a na zemědělských pozemcích s 
trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12 
stupňů se nesmí používat dusíkaté hnojivé látky s výjimkou 
tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě 
orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich 
použití a přívodu dusíku ve výkalech a moči při pastvě 
hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na 
zemědělském pozemku. Požadavek na zapravení se 
nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky. 

 § 12 - Hospodaření na zemědělských pozemcích 
sousedících s útvary povrchových vod ( 3 m, 25 m a 7% )

 2) Je třeba zabránit samovolnému přístupu zvířat do útvarů 
povrchových vod, poškození koryt a údolních niv, zničení 
břehových porostů nebo znečištění vod. 



ANC – NV o podmínkách poskytování plateb pro 
horské a jiné oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními
Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., s úpravou 2020
 Oblastmi jsou: horské H1 – H5, ostatní O1- O3, specifické S dle KÚ

 Požádat může FO nebo PO jako zemědělský podnikatel a hospodaří 
nejméně na 1 ha z.p. v daných oblastech, platí degresivita od 300 ha

 Žádost do 15.5. daného roku včetně seznamu DPB, výměra celého či 
částí DPB, mapa, závazek k PPH 1 - 4 na celou z.p. a celý rok, 1 roční 
závazek

 DPB evidovány na žadatele nejméně do 30.09. od podání žádosti a 
zároveň po celé uvedené období je na DPB o.p., TTP nebo trvalá kultura

 Plnění podmínek seče a pastvy dle § 7 NV č. 50/2015 Sb. - SAPS

 Pokud jsou RRD – uvést druh dřevin a rok založení a rok již obmýtí

 Platbu lze poskytnout na zem. půdu s těmito druhy zemědělské kultury:

    a) orná půda

    b) trvalý travní porost, nebo

    c) trvalá kultura včetně RRD

 Sazba na 1 ha z.p. je rozlišena podle výrobního zaměření žadatele na

    převažující živočišnou výrobu, nebo 

    převažující rostlinnou výrobu.



ANC – NV o podmínkách poskytování plateb 
pro horské a jiné oblasti s přírodními nebo 
jinými zvláštními omezeními

 ŽV – intenzita chovu zvířat  loňského roku od 1.1. do 31.12. je 
nejméně 0,3 VDJ/ha z.p. + intenzita chovu zvířat od 1.6. do 30.9. je 
nejméně 0,3 VDJ/ha z.p. ( pokud zde je intenzita pod 0,3 VDJ/ha po 
max. 4 dny, pak nemá vliv na dotaci ), pokud žadatel loni k 1.1. 
neexistoval v IZR, pak loňská intenzita se nepoužije

 RV – jiný případ, než je uvedeno výše
 Intenzita se počítá na každý den přepočtem zvířat na VDJ děleno 

součtem z.p. i mimo oblasti ANC, koně výpočet a dokladace stejně 
jako v EZ

            Sazba ŽV                 Sazba NV 72/2015                 Sazba RV

    219 EUR v oblasti typu H1,         137 EUR           93 EUR v oblasti typu H1,

    206 EUR v oblasti typu H2,         129 EUR           87 EUR v oblasti typu H2,

    145 EUR v oblasti typu H3,           91 EUR           61 EUR v oblasti typu H3,

    176 EUR v oblasti typu H4,         110 EUR           74 EUR v oblasti typu H4

    132 EUR v oblasti typu H5,           83 EUR           56 EUR v oblasti typu H5,

    124 EUR v oblasti typu O1,           82 EUR           53 EUR v oblasti typu O1,

      98 EUR v oblasti typu O2,           57 EUR           41 EUR v oblasti typu O2,

      73 EUR v oblasti typu O3,             --                   31 EUR v oblasti typu O3, 

      67 EUR v oblasti typu S,             83 EUR           28 EUR v oblasti typu S.         



ANC – NV o podmínkách poskytování plateb
pro horské a jiné oblasti s přírodními nebo 
jinými zvláštními omezeními

   nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

 Posuzování výrobního zaměření v letech 2019 a 2020

 (1) Pro žádosti podané v roce 2019 se kontrolní období pro 
výpočet průměrné hodnoty intenzit chovu žadatelem chovaných 
hospodářských zvířat podle § 6 odst. 2 písm. a) stanoví od 1. 
ledna do 30. září 2018, uvedl-li žadatel v žádosti o poskytnutí 
platby podle § 3 odst. 3, že došlo ke snížení stavu 
hospodářských zvířat v důsledku sucha v roce 2018.

 (2) Pro žádosti podané v roce 2020 se kontrolní období pro 
výpočet průměrné hodnoty intenzit chovu žadatelem chovaných 
hospodářských zvířat podle § 6 odst. 2 písm. a) stanoví od 1. 
května do 31. prosince 2019, uvedl-li žadatel v žádosti o 
poskytnutí platby podle § 3 odst. 3, že došlo ke snížení stavu 
hospodářských zvířat v důsledku sucha v roce 2018.

 V jednotné žádosti je nutno tuto výjimku označit - zatrhnout



Welfare masného skotu od roku 2020

 ZÁSADY 2020 a žádost o dotaci na Zlepšení životních podmínek skotu 
chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka (předběžná 
žádost a žádost o dotaci)

 20.D.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní 
produkce mléka (dále jen „KBTPM“) v zimním období temperovanou vodou 

 20.D.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním 
období pro KBTPM 

 20.D.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u KBTPM 

 20.D.d. Podpora provádění ošetření KBTPM v letním období prostředky proti 
obtěžujícímu hmyzu – do 245 Kč/ks KBTPM, pouze přípravek Insect 
Blocker organic  pro rok 2020 je ohlášený pod číslem MZDR 26505/2019/
OBP a je uveden ve veřejné části Registru chemických látek a prostředků 
MZ ČR.

      Prodejce: MilkProgres –poradenství s. r. o.       www.milkprogres.cz    

      Kontaktní osoba: p. Novotná tel. 602 762 718

      Na stránkách ČSCHMS jsou uvedeny další 4 přípravky – v EZ nelze –

      účinná látka je syntetický pyrethroid 

 20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb KBTPM 

 20.D.f. Podpora chovu telat narozených KBTPM technologií chovu 
školkovým způsobem 

http://www.milkprogres.cz/


Dotace 2020
 Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2020 pro opatření 

Programu rozvoje venkova vyjadřované v EUR:

    - platí směnný kurz 25,408 CZK/EUR. 

      ( v roce 2019 činil 25,724 CZK/EUR )

      ( v roce 2018 činil 25,535 CZK/EUR )

      ( v roce 2017 činil 27,021 CZK/EUR )

 Tento kurz platí pro dotační tituly AEKO, LFA, ANC,EZ, Natura 
2000 či welfare

 Info: SVS ČR od poloviny roku 2019 upravila vzory pro 
Pohotovostní plány 2x zemědělec a 1x výrobce potravin:  
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/pohotovostni-plan/

 Info: SVS ČR od 21.2.2020 zrušila mimořádné veterinární 
opatření, kterým nařizovala vést řádnou evidenci prasat, která 
byla přemístěna z hospodářství za účelem domácí porážky

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/pohotovostni-plan/


Dotace 2020

 Info: MZE ČR vydalo Zásady, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy 
na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019 dle Rámcového 
programu pro řešení rizik a krizí v zemědělství, žádost od 
28.4.2020 do 7.5.2020

 Info: ÚKZÚZ a PRO-BIO vydaly seznam doporučených odrůd pro 
ekologické zemědělství platný pro rok 2020 ( pšenice ozimá 5x, 
pšenice jarní 4x a ječmen jarní 3x)



Děkuji za pozornost

  KEZ o.p.s.

  Poděbradova 909 

  537 01 Chrudim

  Telefon: 469 622 249  

e-mail: kez@kez.cz   
web: www.kez.cz
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