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Cíle SZP

• 10 cílů (v minulém období 6 priorit) = 9 cílů a 1 průřezový cíl (Znalosti 
a inovace)

• Priority SZP 2014-2020:

• Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, 

lesnictví

• Zvýšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti 

zemědělství

• Podpora organizace potravinového řetězce 

• Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů vztažených 

k zemědělství a lesnictví

• Podpora účinného využívání zdrojů

• Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 

hospodářského rozvoje



Pojmy

• Strategický plán (dokument umožňující vyplácení finančních podpor z 
1. i 2. pilíře SZP)

• Intervence (nový pojem nahrazující původní pojmy – podpora, 
opatření…)

• Zelená dohoda (balíček opatření EK s cílem učinit Evropu do roku 
2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem)

• Ekoschémata = režimy pro klima a životní prostředí (dobrovolná 
podpora bez vazby na produkci)

• Zelená architektura (zvýšené ambice v oblasti DZES, ekoschémat a 
plateb v 2. pilíři SZP)



Pojmy
• Oblasti intervence 

• přímé platby
• Základní podpora příjmu pro udržitelnost
• Platba pro malé zemědělce
• Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost
• Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce
• Režimy pro klima a životní prostředí (Celofaremní ekoplatba - základní úroveň / prémiová 

úroveň, precizní zemědělství)
• Podpora příjmu vázaná na produkci – chmele, zeleniny, ovoce, cukrové řepy, bílkovinných 

plodin, škrobových brambor, mléka, hovězího masa a dále chov ovcí a koz

• sektorové intervence (ovoce/zelenina, vejce, brambory, víno, včely, okrasné 
květiny)

• rozvoj venkova
• Plošné intervence a chov hospodářských zvířat
• Projektové intervence



Strategický plán

• Strategický plán 
• Schválený vládou

• Zapracované připomínky

• Zaslaný do EK ke schválení



Strategický plán

• Strategický plán 
• Schválený Evropskou 

komisí



Strategický plán
• Strategický plán (obsah)

• SWOT analýza pro každý cíl SZP
• Konzistentnost a doplňkovost strategie
• DZES 1 až DZES 9
• Prvky společné pro více intervencí (zemědělská činnost, zemědělská plocha, způsobilá plocha, 

aktivní zemědělec, mladý zemědělec)
• Technická pomoc
• Síť SZP
• Přímé platby
• Odvětvové intervence
• Plošné podpory PRV a chov HZ (AEKO, EZ, zalesňování zemědělské půdy, welfare, lesnicko-

environmentální platby, ANC, Natura 2000, investice do zemědělských podniků, investice do 
zpracování produktů, agrolesnictví, mladí začínající zemědělci, LEADER, EIP…)

• Finanční plán
• Správní a koordinační struktura (kontrolní a řídící orgány, IACS, kontrola podmíněnosti…)
• Přílohy



Strategický plán

• Strategický plán (878 stran)



Strategický plán

• Aktivní zemědělec:
• evidence 1 ha a/nebo 1 VDJ k datu podání žádosti a 

• Je v evidenci zemědělského podnikatele a současně:

Případný audit se podává se žádostí
www.kacr.cz (komora auditorů)

Pozor na odlišnost výpočtu podílu VCS (pro 
aktivního zemědělce je to 10 % ze z.p.)

http://www.kacr.cz/


Strategický plán
• Zemědělská činnost

• Minimální práh pro přímé platby
• 1 ha a/nebo 100 EUR
• Definice mladého zemědělce (FO/PO) str. 199
• Podmíněnost



Strategický plán
• Definice plodiny

• Pro účely přímých plateb a podmíněnosti se definicí plodiny rozumí: 
• 1. jakákoli kultura z různých rodů rostlin podle definice botanického systému klasifikace 

plodin, 
• 2. kultura kteréhokoliv druhu brukvovitých, lilkovitých a tykvovitých; 
• 3. trávy či jiné bylinné pícniny. 
• Kultury ozimu a jarní plodiny se však považují za tytéž plodiny, pokud náležejí do stejného 

rodu. 
• Pšenice setá špalda se považuje za plodinu odlišnou od plodin náležejících do stejného 

rodu. 

• Popis případů vyšší moci a mimořádných událostí
• Včetně případů poškození plochy hlodavci/divokou zvěří

• Přepočítavací koeficienty na VDJ 
• jelenovití nad 1 rok ve farmovém chovu 0,3
• ostatní beze změny



Hlavní změny po roce 2023
• SAPS nahrazen BISS (všechny ha) a redistributivní platbou (max. 150 ha)

• PVP (původní top-up) už nebudou (z. p., KBTPM, ovce/kozy)

• Greening
• nahrazen ekoplatbou základní, popř., prémiovou a doplněn precizním 

zemědělstvím 
• část požadavků greeningu přesunuta do DZES nebo ekoschémat

• Mladý zemědělec zůstává (max. 5 let, max. 90 ha)
• ANC beze změny včetně degresivity
• NATURA 2000 beze změny
• Zrušeny VCS konzumní brambory
• Ostatní VCS s úpravami AEKO – nové tituly (meziplodiny, druhově bohaté pokrytí 

orné půdy)
• Welfare – do stájového prostředí i telata, nově vakcinace prasat



Struktura plateb po roce 2023

• Intervence ve formě přímých plateb (bude nové NV)
• BISS (basic income support for sustainability)

• Platba pro malé zemědělce

• CRISS (complementary redistributive income support for sustainability)

• CIS-YF Doplňková platba pro mladé zemědělce

• Režimy pro klima a životní prostředí (ekochémata)
• Celofaremní ekoplatba

• Precizní zemědělství

• Podpory příjmu vázaná na produkci (chmel, zelenina, ovoce, mléko, chov ovcí 
a koz, cukrová řepa, hovězí maso, bílkovinné plodiny, škrobové brambory)



Struktura plateb po roce 2023
• Intervence ve formě rozvoje venkova (plošné podpory a welfare)

• AEKO Zatravňování orné půdy
• AEKO Meziplodiny
• AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů
• AEKO Krajinotvorné sady
• AEKO Podpora biodiverzity na orné půdě
• AEKO Integrovaná produkce
• AEKO Omezení používání pesticidů v OPVZ na orné půdě
• Ekologické zemědělství
• Zalesňování zemědělské půdy – péče o založený lesní porost, péče o založený 

agrolesnický systém,  Lesnicko-environmentální platby
• ANC
• NATURA 2000
• Welfare hospodářských zvířat



Struktura plateb po roce 2023

• Intervence ve formě rozvoje venkova (projektové)
• Investice do zemědělských podniků

• Investice do zpracování zemědělských produktů

• Technologické investice v lesním hospodářství

• Investice do lesnické infrastruktury

• Založení agrolesnického systému

• Další „lesnická“opatření

• Pozemkové úpravy

• Zahájení činnosti mladého zemědělce

• Spolupráce

• LEADER

• Podpora operačních skupin a projektů EIP (Evropského inovačního partnerství)



BISS

• Oddělená od produkce

• Aktivní zemědělec

• Minimálně 1 ha

• Na všechny hektary bez rozdílu kultury

• 72,48 EUR/ha (1 812 Kč/ha)

• V evidenci do 31.8.

• Dodržení podmíněnosti

• T, G – seč s odklizem a/nebo pastva do 31.8. (s likvidací nedopasků do 
10o) výjimka: AEKO a další dotační tituly



Platba pro malé zemědělce
• Platba na 4 ha bez ohledu na deklarovanou výměru (min. 1 ha, max. 10 ha)

• 10 642 ha

• Sazba 312,50 EUR/ha (BISS + CRISS + celofaremní ekoplatba)

• Max. 1 250 EUR/žadatel 

• Aktivní zemědělec

• Podmíněnost

• Nemůže žádat na ostatní PP: VCS a mladý zemědělec, může žádat AEKO, 
ANC…

• Plocha musí být udržovaná podle druhu kultury (např. T sečením s 
odklizem), nelze na kulturu jiná kultura O a mimoprodukční plocha

• V evidenci do 31.8.

• T, G – viz BISS



CRISS Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost

• Platba na max. 150 ha (doplňková platba k BISS)

• Sazba 153,90 EUR/ha (3 848 Kč/ha)

• 23 % z přímých plateb

• Podmínky jako pro BISS

• Dělení podniků (obdoba obcházení podmínek pro degresivitu ANC)

• Sníží-li se nebo zamítne BISS, sníží se nebo zamítne i CRISS



CIS – YF Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce

• Přímá platba oddělená od produkce

• 140 EUR/ha (noví mladí), popř. 109 EUR/ha (staří mladí)

• Max. 5 let

• Max. 90 ha

• Podmínky pro žadatele, kteří poprvé žádají v roce 2023 a žadatele, 
kteří přechází z předchozího období (noví/staří mladí)

• Pokud doba přesáhne rok 2024, poskytne se platba podle podmínek 
po roce 2027



VCS
• Přehled VCS (chybí konzumní brambory)



VCS
• Hlavní změny:

• Ovce/kozy 

• min. 14 ks

• 10 let uchovávat denní záznamy o pastvě na T, G, U, S, J, O

• Dojnice

• min. 2 ks

• na krávu chovanou v systému chovu s tržní produkcí mléka, která byla evidována na 
hospodářství žadatele, jež bylo k 31. březnu příslušného kalendářního roku zapojeno do 
kontroly mléčné užitkovosti,

• Masné tele

• min. 3 kusy

• tele chováno min. 3 měsíce od narození na hospodářství

• narození od 1.3. do konce února (2023 od 1.4.2022 do 28.2.2023)



VCS
• Hlavní změny:

• Bílkovinné plodiny- úprava výčtu plodin:
• hrách zahradní, 

• peluška, 

• bob

• lupina, 

• sója, 

• vojtěška, 

• jetel, nebo 

• směs: 

• výše uvedených plodin nebo

• směs výše uvedených plodin s obilovinami nebo travami čeledi lipnicovité, 
přičemž zastoupení plodin výše uvedených v této směsi činí v porostu více 
než 50 %. 



AEKO Zatravňování orné půdy
• Min. 0,5 ha

• Způsobilost DPB:

• Tituly:  



AEKO Zatravňování orné půdy
• Další podmínky:



AEKO Meziplodiny
• Meziplodiny pro zlepšení struktury půdy:

• založí porost meziplodiny v termínu od 20. června do 30. září, 

• použije pro založení porostu meziplodin uznané nebo kontrolované osivo, 

• založí porost meziplodiny ve směsi osiv, přičemž ve směsi budou zastoupeny hlavní plodiny 
alespoň z 50 % (svazenka shloučená, svazenka vratičolistá, lnička setá, jetel šípovitý, jetel 
nachový, pohanka, hořčice bílá, řeřicha setá, jetel alexandrijský, světlice barvířská, žito 
trsnaté, peluška), zbytek směsi bude tvořen ostatními plodinami (zastoupení jednotlivých 
plodin ve směsi bude uvedeno jako váhový poměr), 

• od 1. února do 30. dubna následujícího kalendářního roku zapraví porost meziplodiny do 
půdy, s výjimkou použití bezorebných technologií, 

• ponechá porost meziplodiny do 31. ledna následujícího kalendářního roku, porost 
meziplodiny nebude mechanicky ani chemicky omezován v růstu, 

• na plochu s meziplodinami neaplikuje hnojiva a přípravky na ochranu rostlin, pokud není 
mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným ÚKZÚZ určeno jinak,

• min. 0,5 ha R

• sazba 154 EUR/ha



AEKO Meziplodiny
• Meziplodiny proti utužení půdy:

• vhodnost DPB pro tento titul vyznačena v LPIS

• založí porost meziplodiny v termínu od 20. června do 30. září, 

• založí porost meziplodin, ve směsi osiv, přičemž ve směsi budou zastoupeny hlavní plodiny 
alespoň z 50 % (ředkev olejná, vikev setá, svazenka shloučená, svazenka vratičolistá, bob 
obecný, peluška), zbytek směsi bude tvořen ostatními plodinami (zastoupení jednotlivých 
plodin ve směsi bude uvedeno jako váhový poměr), 

• použije pro založení porostu meziplodin uznané nebo kontrolované osivo, 

• od 1. února do 30. dubna následujícího kalendářního roku zapraví porost meziplodiny do 
půdy, s výjimkou použití bezorebných technologií,

• ponechá porost meziplodiny do 31. ledna následujícího kalendářního roku, porost 
meziplodiny nebude mechanicky ani chemicky omezován v růstu,

• na plochu s meziplodinami neaplikuje hnojiva a přípravky na ochranu rostlin, pokud není 
mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným ÚKZÚZ určeno jinak,

• sazba 152 EUR/ha

• min. 0,5 ha R



AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů
• Volná krajina a prioritní oblasti (ZCHÚ, OP NP, Natura 2000, vymezené cenné 

biotopy ve volné krajině)
• Prioritní oblasti – nadstavbové managementy (základní titul jen se souhlasem 

OOP)
• Většina podmínek pro AEKO zůstává bez větších změn (výjimky OOP, obnova, 

přechod na jiný titul, zvýšení/snížení výměry závazku, pětileté období, kontrolní 
období pro intenzitu, krácení při souběhu EKO a EZ mimo obecnou péči, 
minimální požadavky pro hnojiva a POR)

• Společné podmínky:
• Nepokosené plochy (nad 10 ha – 3 až 15 %, pod 10 ha dobrovolně)
• V prioritních oblastech obnova přísev se souhlasem OOP
• Dodržet limit podle nitrátové směrnice i mimo ZOD
• Intenzita min. 0,3 VDJ/ha T a max. 1,5 VDJ/ha z. p. (neuplatňuje se intenzita max. 

1,15 VDJ/ha T zařazené do AEKO, ale přibude více limitů pro přívod N)
• Intenzita – skot, ovce, kozy, koně, jelenovití (prasata mají VDJ, ale ne kvůli intenzitě)



AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů
• Titul Obecná péče o extenzivní louky a pastviny:

• provádí seč od středu k okraji nebo od kraje ke kraji,

• zajistí minimální údržbu trvalého travního porostu sečí nebo pastvou v termínu do 31.7. (v 
ANC typu H1 do 31. srpna), 

• provede druhou seč/pastvu nejpozději do 31. 10., přičemž seč a pastvu lze kombinovat v 
případě nahrazení seče pastvou likviduje nedopasky do 30 dní po skončení pastvy nebo do 
31. prosince v případě celoroční pastvy, s výjimkou ploch se svažitostí nad 10o nebo ploch, na 
kterých se nedopasky nelikvidují na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody,

• v případě hnojení nepoužívat k hnojení upravené kaly, odpadní vody a kejdu, s výjimkou kejdy 
skotu aplikuje herbicidy pouze bodově, s výjimkou fytosanitárních opatření na základě 
potvrzení ÚKZÚZ.



AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů
• Titul Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené:

• díl půdního bloku musí být po celou dobu závazku vymezen jako příslušné cenné stanoviště v 
LPIS ve vrstvě ENVIRO, 

• provádí první seč ve stanoveném termínu (vymezeno v ENVIRO), • provádí seč od středu k 
okraji nebo od kraje ke kraji, 

• provádí případné hnojení pouze hnojem nebo kompostem, za aplikaci hnojiva se nepovažuje 
pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu, 

• provádí druhou seč do 31. října, s výjimkou bezkolencových luk (vymezeno v ENVIRO) 

• dodržuje limit hnojení 80 kg celkového N/ha dílu půdního bloku, 

• provádí případné přepasení pouze hospodářskými zvířaty nejdříve 15. srpna, 

• neprovádí příkrm pasených zvířat (lizy a napájení povoleno), 

• provádí mulčování, obnovu, přísev a vápnění trvalého travního porostu pouze se souhlasným 
stanoviskem orgánu ochrany přírody, 

• aplikuje herbicidy pouze bodově na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody, 
s výjimkou fytosanitárních opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ.



AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů
• Titul Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené:

• díl půdního bloku musí být po celou dobu závazku vymezen jako příslušné cenné stanoviště v 
LPIS ve vrstvě ENVIRO, 

• provádí první seč ve stanoveném termínu (vymezeno v ENVIRO), • provádí seč od středu k 
okraji nebo od kraje ke kraji, 

• neaplikuje žádná hnojiva (za aplikaci se nepovažuje přívod N pastvou) s výjimkou vápenatých 
hnojiv, 

• provádí druhou seč do 31. října, s výjimkou bezkolencových luk (vymezeno v ENVIRO), 

• provádí případné přepasení pouze hospodářskými zvířaty nejdříve 15. srpna, 

• neprovádí příkrm pasených zvířat (lizy a napájení povoleno), 

• provádí mulčování, obnovu, přísev a vápnění trvalého travního porostu pouze se souhlasným 
stanoviskem orgánu ochrany přírody, 

• aplikuje herbicidy pouze bodově na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody, 
s výjimkou fytosanitárních opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ. 



AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů
• Titul Horské a suchomilné louky hnojené:

• díl půdního bloku musí být po celou dobu závazku vymezen jako příslušné cenné stanoviště v 
LPIS ve vrstvě ENVIRO, provádí první seč ve stanoveném termínu (vymezeno v ENVIRO), 

• provádí seč od středu k okraji nebo od kraje ke kraji, 

• aplikuje povinně jednou za závazek hnojiva obsahující dusík v minimální dávce alespoň 55 kg 
celkového N/ha, 

• provádí případné hnojení pouze hnojem nebo kompostem, za aplikaci hnojiva se nepovažuje 
pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu, 

• dodržuje limit hnojení 80 kg celkového N/ha dílu půdního bloku, 

• provádí případné přepasení pouze hospodářskými zvířaty nejdříve 15. srpna, 

• neprovádí příkrm pasených zvířat (lizy a napájení povoleno), 

• provádí mulčování, obnovu, přísev a vápnění trvalého travního porostu pouze se souhlasným 
stanoviskem orgánu ochrany přírody, 

• aplikuje herbicidy pouze bodově na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody, 
s výjimkou fytosanitárních opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ.



AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů
• Titul Horské a suchomilné louky nehnojené:

• díl půdního bloku musí být po celou dobu závazku vymezen jako příslušné cenné stanoviště v 
LPIS ve vrstvě ENVIRO, 

• provádí první seč ve stanoveném termínu (vymezeno v ENVIRO), 

• provádí seč od středu k okraji nebo od kraje ke kraji, 

• neaplikuje žádná hnojiva (za aplikaci se nepovažuje přívod N pastvou) s výjimkou vápenatých 
hnojiv,

• provádí případné přepasení pouze hospodářskými zvířaty nejdříve 15. srpna, 

• neprovádí příkrm pasených zvířat (lizy a napájení povoleno), 

• provádí mulčování, obnovu, přísev a vápnění trvalého travního porostu pouze se souhlasným 
stanoviskem orgánu ochrany přírody, 

• aplikuje herbicidy pouze bodově na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody, 
s výjimkou fytosanitárních opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ.



AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů
• Titul Trvale podmáčené a rašelinné louky:

• díl půdního bloku musí být po celou dobu závazku vymezen jako příslušné cenné stanoviště v 
LPIS ve vrstvě ENVIRO, 

• provádí první seč ve stanoveném termínu (vymezeno v ENVIRO), 

• provádí seč ručně nesenou nebo ručně vedenou mechanizací, 

• na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody může provést seč a odklizení 
biomasy jinou než ruční nebo ručně vedenou mechanizací,

• neaplikuje žádná hnojiva s výjimkou vápenatých hnojiv aplikovaných na základě souhlasného 
stanoviska orgánu ochrany přírody, 

• neprovádí pastvu, mulčování, obnovu, přísev a odvodnění travního porostu, 

• provádí vápnění, smykování a válení trvalého travního porostu pouze se souhlasným 
stanoviskem orgánu ochrany přírody, 

• neaplikuje herbicidy, s výjimkou fytosanitárních opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ.



AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů
• Titul Ochrana modrásků:

• díl půdního bloku musí být po celou dobu závazku vymezen jako příslušné cenné stanoviště v LPIS 
ve vrstvě ENVIRO, 

• provádí seč od středu k okraji nebo od kraje ke kraji, 
• ponechá při seči nepokosenou plochu o rozloze nejméně 15 % a nejvýše 20 % rozlohy DPB 

minimálně do termínu následující seče nebo do termínu první seče následujícího roku, 
• neaplikuje žádná hnojiva (za aplikaci se nepovažuje přívod N pastvou) s výjimkou vápenatých 

hnojiv, 
• na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody lze měnit termín seče/pastvy 

vymezené v ENVIRO, popřípadě jednu seč/pastvu vynechat, 
• provádí seč ve stanoveném termínu (vymezeno v ENVIRO), 
• případné přepasení pouze hospodářskými zvířaty provádí nejdříve 1. října, 
• může na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody nahradit seč pastvou, 
• v případě nahrazení seče pastvou likviduje nedopasky do 30 dní po skončení pastvy nebo do 31. 

prosince v případě celoroční pastvy, s výjimkou ploch se svažitostí nad 10o nebo ploch na kterých 
se nedopasky nelikvidují na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody, 

• neprovádí příkrm pasených zvířat (lizy a napájení povoleno), 
• provádí mulčování, obnovu, přísev, vápnění, smykování a válení trvalého travního porostu pouze 

se souhlasným stanoviskem orgánu ochrany přírody, 
• neaplikuje herbicidy, s výjimkou fytosanitárních opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ.



AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů
• Titul Ochrana chřástala polního:

• díl půdního bloku musí být po celou dobu závazku vymezen jako příslušné cenné stanoviště v LPIS 
ve vrstvě ENVIRO, 

• provádí první seč nejdříve 15. srpna a nejpozději do 30. září, 
• neprovádí seč více než jedním žacím strojem najednou, 
• provádí seč od středu k okraji nebo od kraje ke kraji, 
• může na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody nahradit seč pastvou pouze 

hospodářských zvířat, 
• neaplikuje žádná hnojiva (za aplikaci se nepovažuje přívod N pastvou) s výjimkou vápenatých 

hnojiv; aplikace hnojiva je umožněna pouze na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany 
přírody, 

• případné přepasení pouze hospodářskými zvířaty provádí nejdříve 15. září, 
• v případě nahrazení seče pastvou likviduje nedopasky do 30 dní po skončení pastvy nebo do 31. 

prosince v případě celoroční pastvy, s výjimkou ploch se svažitostí nad 10o nebo ploch na kterých 
se nedopasky nelikvidují na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody, 

• neprovádí příkrm pasených zvířat (lizy a napájení povoleno), 
• provádí mulčování, obnovu, přísev, vápnění, smykování a válení trvalého travního porostu pouze 

se souhlasným stanoviskem orgánu ochrany přírody, 
• neaplikuje herbicidy, s výjimkou fytosanitárních opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ.



AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů
• Titul Suché stepní trávníky a vřesoviště:

• díl půdního bloku musí být po celou dobu závazku vymezen jako příslušné cenné stanoviště v LPIS 
ve vrstvě ENVIRO, 

• provádí pastvu ovcemi nebo kozami ve stanoveném termínu (vymezeno v ENVIRO), 
• může na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody provádět pastvu skotem 

(vymezeno v ENVIRO), 
• může na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody nahradit pastvu sečí, 
• likviduje nedopasky do 30 dní po skončení pastvy nebo do 31. prosince v případě celoroční pastvy, 

s výjimkou ploch se svažitostí nad 10o nebo ploch na kterých se nedopasky nelikvidují na základě 
souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody, 

• zajistí přívod dusíku pastvou minimálně 3 kg celkového N/ha dílu půdního bloku a maximálně 50 
kg celkového N/ha dílu půdního bloku, podmínka není vyžadována v případě nahrazení pastvy sečí 
na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody, 

• neprovádí příkrm pasených zvířat (lizy a napájení povoleno), 
• neprovádí mulčování, obnovu a přísev trvalého travního porostu, 
• provádí smykování a válení trvalého travního porostu pouze se souhlasným stanoviskem orgánu 

ochrany přírody, 
• neaplikuje žádná hnojiva (za aplikaci se nepovažuje přívod N pastvou) s výjimkou vápenatých 

hnojiv aplikovaných na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody, 
• neaplikuje herbicidy, s výjimkou fytosanitárních opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ



AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů
• Titul Málo úživné pastviny:

• díl půdního bloku musí být po celou dobu závazku vymezen jako příslušné cenné stanoviště v 
LPIS ve vrstvě ENVIRO, 

• provádí pastvu hospodářskými zvířaty ve stanoveném termínu (stanoveno v ENVIRO), 
• může na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody nahradit pastvu sečí, 
• likviduje nedopasky do 30 dní po skončení pastvy nebo do 31. prosince v případě celoroční 

pastvy, s výjimkou ploch se svažitostí nad 10o nebo ploch na kterých se nedopasky nelikvidují 
na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody, 

• zajistí přívod dusíku pastvou maximálně 50 kg celkového N/ha dílu půdního bloku, podmínka 
není vyžadována v případě nahrazení pastvy sečí na základě souhlasného stanoviska orgánu 
ochrany přírody, 

• provádí mulčování, obnovu, přísev a vápnění trvalého travního porostu pouze se souhlasným 
stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody,

• neprovádí příkrm pasených zvířat (lizy a napájení povoleno), přičemž příkrm pasených zvířat 
je umožněn od 1. dubna do 31. května se souhlasným stanoviskem orgánu ochrany přírody, 

• neaplikuje žádná hnojiva (za aplikaci se nepovažuje přívod N pastvou), s výjimkou vápenatých 
hnojiv aplikovaných na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody, 

• neaplikuje herbicidy, s výjimkou fytosanitárních opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ.



AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů
• Titul Druhově bohaté pastviny:

• díl půdního bloku musí být po celou dobu závazku vymezen jako příslušné cenné stanoviště v LPIS ve vrstvě 
ENVIRO, 

• provádí pastvu hospodářských zvířat ve stanoveném termínu (nejdříve od 1. dubna do 31. července a do 31. 
října nebo „celoročně“ od 1. dubna do 31. prosince), 

• může provádět seč (ale ne jako náhradu pastvy), 
• může na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody nahradit pastvu sečí, 

• likviduje nedopasky do 30 dní po skončení pastvy nebo do 31. prosince v případě celoroční pastvy, s výjimkou 
ploch se svažitostí nad 10o nebo ploch na kterých se nedopasky nelikvidují na základě souhlasného stanoviska 
orgánu ochrany přírody,

• aplikuje herbicidy pouze bodově na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody, s výjimkou 
fytosanitárních opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ, 

• neprovádí příkrm pasených zvířat (lizy a napájení povoleno), přičemž příkrm pasených zvířat je umožněn od 1. 
dubna do 31. května a od 1. srpna do 31. října se souhlasným stanoviskem orgánu ochrany přírody, 

• zajistí přívod dusíku pastvou minimálně 10 kg celkového N/ha dílu půdního bloku, podmínka není vyžadována 
v případě nahrazení pastvy sečí na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody, 

• provádí mulčování, obnovu, přísev a vápnění trvalého travního porostu pouze se souhlasným stanoviskem 
místně příslušného orgánu ochrany přírody, 

• neaplikuje žádná hnojiva (za aplikaci se nepovažuje přívod N pastvou) s výjimkou vápenatých hnojiv.



AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů
• Sazby:

• Snížení sazeb (podle titulů).
• souběh s EZ

• v NP, v 1. zóně CHKO, ZOD



AEKO Podpora biodiverzity na orné půdě
• Tituly:

• Krmné biopásy

• Nektarodárné biopásy

• Kombinované biopásy

• Ochrana čejky chocholaté 

• Druhově bohaté pokrytí orné půdy

• Min. 2 ha, u čejky 0,5 ha (vyznačena v LPIS)



AEKO Podpora biodiverzity na orné půdě
• Krmné biopásy

• založí každoročně biopás do 15. června, a to směsí osiv stanoveného složení,

• použije pro založení biopásu uznané nebo kontrolované osivo, 

• od 16. března do 15. června následujícího kalendářního roku zapraví porost biopásu do půdy,

• vytvoří biopás

• o šíři nejméně 6 a nejvýše 24 metrů, 

• v souvislé délce nejméně 50 metrů, 

• o souhrnné ploše nejvýše 50 % rozlohy dílu půdního bloku, 

• po okrajích nebo uvnitř dílu půdního bloku ve směru orby, 

• o nejméně 50 metrů od dálnice, silnice 1. nebo 2. třídy, nebo od dalšího biopásu uvnitř dílu 
půdního bloku, 

• na plochu biopásu neaplikuje hnojiva a přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou fytosanitárních 
opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ, 

• ponechá biopás bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou do 15. března následujícího 
kalendářního roku, 

• nepoužívá biopás jako souvrať ani jako manipulační plochu.



AEKO Podpora biodiverzity na orné půdě
• Nektarodárné biopásy

• založí biopás do 15. června, a to směsí osiv stanoveného složení, 

• použije pro založení biopásu uznané nebo kontrolované osivo, 

• ponechá biopás bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou po dobu dvou, maximálně tří po sobě 
následujících kalendářních let, 

• založený biopás ponechá na stejném místě po dobu dvou nebo tří let, 

• po uplynutí dvou nebo tří let zapraví biopás do půdy v termínu od 16. března do 15. června, 

• založí následný biopás do 15. června třetího nebo čtvrtého roku závazku, a to směsí osiv stanoveného složení, 

• provádí každoročně seč nebo mulčování biopásu v termínu od 1. června do 15. září.,

• vytvoří biopás

• šíři nejméně 6 metrů a nejvýše 24 metrů, o v souvislé délce nejméně 50 metrů, 

• o souhrnné ploše nejvýše 50 % rozlohy dílu půdního bloku, 

• po okrajích nebo uvnitř dílu půdního bloku ve směru orby, 

• nejméně 50 metrů od dálnice, silnice 1. nebo 2. třídy, nebo od dalšího biopásu uvnitř dílu půdního bloku, 

• na plochu biopásu neaplikuje hnojiva a přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou fytosanitárních opatření na 
základě potvrzení ÚKZÚZ, 

• nepoužívá biopás jako souvrať ani jako manipulační plochu. 



AEKO Podpora biodiverzity na orné půdě
• Kombinované biopásy (nový typ)

• vytvoří na jednom DPB o jednoletý krmný biopás o šíři nejméně 6 metrů a nejvýše 24 metrů, a na něho 
navazující podélně po delším okraji víceletý jetelotravní pás o šíři nejméně 18 metrů a nejvýše 24 
metrů, 

• v souvislé délce nejméně 50 metrů, 

• o souhrnné ploše nejvýše 50 % rozlohy dílu půdního bloku, 

• po okrajích nebo uvnitř dílu půdního bloku ve směru orby, 

• nejméně 50 metrů od dálnice, silnice 1. nebo 2. třídy, nebo od dalšího biopásu uvnitř dílu půdního 
bloku, 

• na plochu kombinovaného biopásu neaplikuje hnojiva a přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou 
fytosanitárních opatření na základě potvrzení ÚKZÚZ, 

• nepoužívá biopás jako souvrať ani manipulační plochu.



AEKO Podpora biodiverzity na orné půdě
• Kombinované biopásy – jednoletý krmný biopás

• založí každoročně biopás v termínu do 31. května, a to směsí stanoveného složení (směs stanovená pro 
krmný biopás), 

• použije pro založení biopásu uznané nebo kontrolované osivo, 

• zapraví pás do půdy v roce po výsevu v termínu od 16. března do 30. dubna, 

• ponechá pás od 1. června do 15. března následujícího kalendářního roku bez zásahu zemědělskou nebo 
jinou technikou. 



AEKO Podpora biodiverzity na orné půdě
• Kombinované biopásy – víceletý jetelotravní biopás

• založí porost do 31. května, a to směsí stanoveného složení (směs stanovená pro jetelotravní biopás, 
přičemž zastoupení jetelovin a jiných bylin kromě trav v porostu bude tvořit více než 50 %), přičemž od 
1. června do 15. srpna bude ponechán biopás bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou, 

• použije pro založení biopásu uznané nebo kontrolované osivo, 

• ponechá porost na pozemku od zasetí po celou dobu závazku, 

• provádí každoročně údržbu porostu sečí spolu s odklizením biomasy minimálně jednou ročně v termínu 
od 16. srpna do 31. října, 

• v pátém roce závazku zapraví jetelotravní biopás do půdy ve stanoveném termínu (od 16. března do 30. 
dubna následujícího kalendářního roku). 

• od druhého roku závazku ponechá pás od 1. března do 15. srpna bez zásahů zemědělskou nebo jinou 
technikou.



AEKO Podpora biodiverzity na orné půdě
• Ochrana čejky chocholaté

• zabezpečí plochu hnízdiště proti zásahu zemědělskou technikou od 1. ledna (první rok závazku od 15. 
dubna) do 15. června, s výjimkou 4 m pásu při okraji dílu půdního bloku, 

• od 16. června do 15. července založí porost směsí definovaných plodin (krmná směs, směs pro 
opylovače), 

• používá k výsevu uznané nebo kontrolované osivo, 

• ponechá porost plodiny bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou do 31. října, 

• zapraví od 1. listopadu do 31. prosince porost plodin do půdy,

• nepoužívá porost směsi plodin jako souvrať ani k přejezdům zemědělské nebo jiné techniky od 16. 
července do 31. října, 

• nepoužívá přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou fytosanitárních opatření na základě potvrzení 
ÚKZÚZ.



AEKO Podpora biodiverzity na orné půdě
• Druhově bohaté pokrytí orné půdy

• každoročně na nejvýše 50 % výměry příslušného dílu půdního bloku, na kterou žádá o dotaci, založí 
porost 

• nejpozději do 30. dubna, a to směsí stanoveného složení (směs stanovená pro druhově bohaté 
pokrytí), v prvním roce trvání závazku založí porost do 31. května, 

• používá pro založení porostu uznané nebo kontrolované osivo, 

• zapraví porost v období od 15. října do 31. prosince příslušného kalendářního roku,

• po vzejití porostu je možné do 15. června mechanické ošetření za účelem likvidace plevelů, 

• neaplikuje na plochu druhově bohatého pokrytí přípravky na ochranu rostlin a hnojiva, 

• provádí mechanickou údržbu v termínu od 15. září do 14. října příslušného kalendářního roku.



AEKO Podpora biodiverzity na orné půdě
• Sazby:



Ekologické zemědělství
• Způsobilý příjemce: Příjemcem jsou uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně 

zaváží k provádění podmínek v rámci závazku a který je zároveň registrovanou osobou podnikající 
v ekologickém zemědělství podle § 6 a 8 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. 

• Podmínky způsobilosti: 
• Minimální vstupní výměra zemědělské půdy evidované v LPIS je 0,5 ha. 

• Žadatel je registrovanou osobou podnikající v ekologickém zemědělství podle § 6 a 8 zákona č. 
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. 

• Je možný souběh s konvenční produkcí u jednoho žadatele. 

• Absolvování školení o nejvhodnějších praktikách hospodaření v EZ jednou v průběhu závazku.



Ekologické zemědělství
• EZ – Sazby (Přechod na EZ):

• základní ošetřování travních porostů – 106 EUR/ha (míra kompenzace 95 %) 

• pěstování trav a víceletých pícnin na orné půdě – 137 EUR/ha (míra kompenzace 60,30 %) 

• pěstování zeleniny, speciálních bylin, brambor a jahodníku – 660 EUR/ha pro zemědělce 
obhospodařující plochu nad 6 ha (míra kompenzace 25,2 %) 

• pěstování ostatních plodin – 323 EUR/ha (míra kompenzace 56,50 %) 

• intenzivní sady – 896 EUR/ha (míra kompenzace 58,80 %) 

• ostatní sady – 536 EUR/ha (míra kompenzace 39,10 %) 

• vinice – 900 EUR/ha (míra kompenzace 41,40 %) 

• chmelnice – 900 EUR/ha (míra kompenzace 41,40 %) 

• V případě pěstování zeleniny, speciálních bylin, brambor a jahodníku – 680 EUR/ha pro zemědělce 
obhospodařující plochu do 6 ha (míra kompenzace 25,96 %). 

• Jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněných krajinných oblastí, národního 
parku, popř. ve zranitelné oblasti dusičnany, sníží se sazba dotace u titulu Základní ošetřování trvalých 
travních porostů o 34 EUR/ha.



Ekologické zemědělství
• EZ – Sazby (Udržení EZ):

• základní ošetřování travních porostů – 100 EUR/ha (míra kompenzace 95 %) 

• pěstování trav a víceletých pícnin na orné půdě – 120 EUR/ha (míra kompenzace 60,2 %) 

• pěstování zeleniny, speciálních bylin, brambor a jahodníku – 638 EUR/ha pro zemědělce 
obhospodařující plochu nad 6 ha (míra kompenzace 25,2 %) 

• pěstování ostatních plodin – 239 EUR/ha (míra kompenzace 72,9 %) 

• intenzivní sady - 850 EUR/ha (míra kompenzace 56 %) 

• ostatní sady – 510 EUR/ha (míra kompenzace 37,30 %)

• vinice – 847 EUR/ha (míra kompenzace 70,40 %)

• chmelnice – 847 EUR/ha (míra kompenzace 70,40 %) 

• V případě pěstování zeleniny, speciálních bylin, brambor a jahodníku – 660 EUR/ha pro zemědělce 
obhospodařující plochu do 6 ha (míra kompenzace 26,00 %). 

• Jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněných krajinných oblastí, národního 
parku, popř. ve zranitelné oblasti dusičnany, sníží se sazba dotace u titulu Základní ošetřování trvalých 
travních porostů o 34 EUR/ha.



ANC
• Podmínky způsobilosti

• žadatel obhospodařuje minimální výměru ANC v LPIS 

• žadatel podá žádost na minimální výměru z.p. v LPIS 

• žadatel po stanovené období obhospodařuje z.p., na kterou žádá o poskytnutí platby (od podání žádosti 
do 30.9.)

• plocha deklarovaná v žádosti o podporu musí být zemědělsky řádně obhospodařovaná způsobilá 
plocha:

• zemědělská půda evidovaná v LPIS, která se nachází v ANC 

• minimální plocha pro vstup: 1 ha z.p.



ANC
• Sazby:



ANC
• Degresivita:


