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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

Díly půdních bloků (DPB) je třeba aktualizovat v případech, kdy dochází ke změnám trvalého, 

nebo dlouhodobého charakteru. Typicky:

▪ změna uživatele DPB

▪ změna kultury DPB

▪ na ploše se nalézá trvalý prvek

▪ na ploše se nalézá více jak 12 měsíců zemědělsky neobhospodařovaná půda

Dočasně nezpůsobilé plochy/prvky se nevykreslují z plochy DPB, ale v rámci podání 

Jednotné žádosti je třeba ponížit výměru deklarovaných DPB.

• za dočasné plochy/prvky se považují plochy, které jsou na DPB po dobu kratší než 12 měsíců a nejsou stabilní v 

čase.



ROZDÍLY MEZI TRVALÝMI A DOČASNÝMI PRVKY

Trvalé prvky/plochy

Trvalé prvky/plochy se vykreslují z DPB.

Za trvalé prvky/plochy se považují:

▪ prvky, vytvořené člověkem

▪ plochy se zpevněným povrchem

▪ plochy, které jsou neobhospodařované déle jak 12 měsíců

▪ travní plochy degradované déle jak 12 měsíců

▪ trvale podmáčené plochy zarostlé sítinou či rákosem, stařina 
a nálety ponechané na ploše dílu půdního bloku déle než 
12 měsíců.

SZIF má pro podporu aktualizace a stanovení, zda se jedná o 
dočasný nebo trvalý prvek, k dispozici snímky z družic 
Sentinels.

Snímky se pořizují s frekvencí 3 – 5 dnů, k dispozici je 
časová řada od roku 2017.

Dočasné prvky/plochy

Dočasné prvky (trvání je kratší než 12 měsíců) není třeba 
vykreslovat z DPB.

Dočasné prvky je nutné vykreslit ze zákresu v Jednotné 
žádosti.

Za dočasné prvky/plochy se považují:

▪ stohy, balíky slámy, polní hnojiště, které jsou na ploše méně 
než 12 měsíců

▪ stavební práce, skládky stavebního materiálu, dřeva, které 
jsou na ploše méně 12 měsíců

▪ polní cesty nestabilní v čase

▪ podmáčené plochy, nebo dočasně vydupané plochy na 
trvalých travních porostech, které jsou na ploše méně než 
12 měsíců



NEOBHOSPODAŘOVANÁ PLOCHA S NÁLETY

▪ Vždy se vykresluje z plochy DPB.



DLOUHODOBĚ NEOBHOSPODAŘOVANÁ PLOCHA

▪ Porosty kopřiv, šťovíku většího, děvětsilu, bršlice a dalších podobných rostlin nejsou 
trvalým travním porostem.

▪ Vykresluje se z plochy DPB.



TRVALE PODMÁČENÁ PLOCHA

▪ Podmáčené plochy, které mají trvalý charakter se vždy vykreslují z plochy DPB.



Červená šipka: označuje plochu trvale podmáčenou.

▪ Plocha je vykreslena z DPB.

Modré šipky: označují plochy dočasně podmáčené.

▪ Podmáčené plochy nestabilní v čase, které se 
nevyskytují na ploše déle jak 12 měsíců není třeba 
vyjímat z plochy DPB.

▪ Je třeba vyjmout z deklarace v JŽ.

PODMÁČENÉ PLOCHY



V ČASE NESTABILNÍ PODMÁČENÉ PLOCHY

▪ Podmáčené plochy nestabilní v čase, které se nevyskytují na ploše déle jak 12 měsíců není třeba 
vyjímat z plochy DPB (je třeba vyjmout z deklarace v JŽ).



VYŠLAPANÉ PLOCHY OKOLO NAPAJEDLA A KRMIŠTĚ

▪ Travní porost degradovaný více jak 12 měsíců se vždy vykresluje z plochy DPB.

2019 2017



VYŠLAPANÉ PLOCHY OKOLO NAPAJEDLA A KRMIŠTĚ

▪ Travní porost degradovaný méně než 12 měsíců se z plochy DPB nevykresluje (je třeba
vyjmout z deklarace JŽ).

2019 2017



TRVALÝ STOH

▪ Stohy, které mají trvalý charakter se vždy vykreslují z plochy DBP.



STOH - DOČASNÝ

▪ Stohy, které přetrvávají po kratší dobu než 12 měsícu se z plochy DPB nevykreslují.



TRVALÉ HNOJIŠTĚ

▪ Hnojiště, které přetrváva po dobu více jak 12 měsícu se vždy vykresluje z plochy DPB.

2019 2017



HNOJIŠTĚ - DOČASNÉ

▪ Dočasná hnojiště se z plochy DPB nevykreslují (je třeba vyjmout z deklarace JŽ).

2020 2018



Dočasný zábor – výkop plynu

▪ Zábory, dočasného charakteru se z plochy DPB nevykreslují (je třeba vyjmout z deklarace JŽ).



Dočasný zábor – složiště dřeva

▪ Složené dřevo, které se na stejném místě nachází po dobu kratší než 12 měsícu se z plochy DPB 

nevykresluje (je třeba vyjmout z deklarace JŽ).



Plochy využívané pro chov zvířat nesplňující definici kultury "T"

▪ Tyto plochy lze v LPIS evidovat jako DPB s kulturou "jiná kultura O".

▪ Jedná se typicky o:

• výběh (bez betonového podloží);

• plochy, kde není převaha travního porostu.



PRAVIDLA EVIDOVÁNÍ CEST V LPIS

Vykreslovat z DPB

▪ Zpevněné cesty 
(asfalt, beton, štěrk, kačírek);

▪ cyklostezky, cyklotrasy, turistické stezky;

▪ nezpevněné cesty, které slouží k dopravní 
obsluze – cesty do lesů, cesty do 
zahrádkářských kolonií, chatových oblastí a 
„dopravní zkratky“;

▪ nezpevněné cesty vedoucí k obydlí -
příjezdové cesty.

Nevykreslovat z DPB ale odečíst z JŽ

▪ Cesty, které nejsou stabilní v čase (tyto 

je nutné odečíst z JŽ).

Nevykreslovat z DPB ani z JŽ

▪ Nezpevněné „cesty“ vyšlapané od zvěře se 
nevyjímají ani z DPB ani z JŽ;

▪ nezpevněné cesty sloužící výhradně k 
zemědělské činnosti se nevyjímají ani z DPB 
ani z JŽ.

U cest se posuzuje jejich stabilita v čase a prostoru, tzn. cesta, která v čase vzniká vždy v

jiných hranicích se z LPIS nevyjímá, nicméně musí být odečtena z Jednotné žádosti.



PRAVIDLA EVIDOVÁNÍ CEST V LPIS



ZPEVNĚNÉ CESTY

▪ Vždy se vyjímají z LPIS.

Za zpevněnou cestu se považují i 
cesty „vyspravované“ sutí

Štětovaná cestaAsfaltová cesta

Cesta zpevněná štěrkem



NEZPEVNĚNÁ CESTA - SOUČÁST KOMUNIKACE

▪ Cesty využívané jako součást komunikační sítě se vyjímají z LPIS.



CESTA K OBYDLÍ

▪ Cesty k obydlím, zahrádkářským a chatovým koloniím se vyjímají z LPIS.



CESTA K OBYDLÍ

▪ Cesty k obydlím, zahrádkářským a chatovým koloniím, které nejsou stabilní -nejdou zachytit v 

čase, jsou plovoucí a tedy se nevykreslují z LPIS (je třeba vyjmout z deklarace JŽ).



NEZPEVNĚNÁ CESTA - CESTA SLOUŽÍCÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ ÚČELY

▪ Cesta je součástí obhospodařované plochy a slouží pouze

pro zemědělské účely. Takové cesty se nevyjímají z LPIS ani z JŽ.



DOČASNÁ CESTA - sloužící pro zemědělské účely

▪ Cesty, které slouží pro zemědělské účely a mají pouze dočasný charakter se z 

plochy DPB nevykreslují ani z JŽ.

2020 2019



Nezpevněná cesta výhradně 
pro zemědělské účely –
vede k hnojištím, nevyjímá 
se z LPIS, ani ze žádosti.

Nezpevněná cesta vedoucí 
do chatové oblasti, 
vyjímá se z LPIS.



NEZPEVNĚNÁ CESTA - SLOUŽÍCÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ ÚČELY

▪ Pokud je cesta od okolních zemědělských pozemků zřetelně oddělena

neobhospodařovanou plochou, pak již není součástí DPB a vyjímá se z LPIS.



DLOUHODOBĚ NEZPŮSOBILÉ PLOCHY (DNP)

Dlouhodobě nezpůsobilé plochy jsou neobhospodařované plochy, na které byly neoprávněně pobírány dotace.

SZIF je povinen vymáhat neoprávněně vyplacenou částku dotace 
zpět.

• Na základě vymezené plochy DNP se vypočítá opravená výše 
dotace.

• Pokud rozdíl mezi nově vypočtenou a původně vyplacenou 
částkou dotace je větší jak 100 euro, SZIF zahájí řízení o vratce.

Pracoviště OPŽL mají pro podporu aktualizace a stanovení, zda se 
jedná o dočasný nebo trvalý prvek, k dispozici snímky z družic 
Sentinels. Snímky se pořizují s frekvencí 3 – 5 dnů, k dispozici 
je časová řada od roku 2017.

Jako DNP se typicky zakreslují:

▪ plochy s nálety dřevin,

▪ stavby

▪ zpevněné cesty



POMÁHÁME ČESKÉMU 
ZEMĚDĚLSTVÍ

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

Praha 1 – 110 00

info@szif.c z


