
Úvod do nové SZP  
Dotace od 2023 

  
  prosinec 2022 



LPIS – základ dotací  

• Zákon 252/1997 Sb. O zemědělství 

• Evidence využití půdy podle uživatelských 
vztahů   - § 3a a následující  

– Evidence využití půdy slouží k ověřování 
správnosti údajů uvedených v žádosti, 
jejichž předmětem je dotace na 
zemědělskou půdu a ke kontrolám plnění 
podmínek poskytnutí dotace, 

 



Mimořádná aktualizace 2022 

• Kontrola návrhů hranic 

• Vyhněte se zbytečnému přečíslovávání  DPB 

• Dokončení co nejdříve  

 



Identifikovatelnost hranice 

§ 3a, odst. 12, ZoZ (def. DPB): 
• Díl půdního bloku, který je součástí půdního bloku, představuje souvislou 

plochu půdy o minimální výměře 0,01 ha, 

•  jejíž hranice lze viditelně  identifikovat v terénu vůči okolní 
ploše,… 

• Identifikovatelnost hranice v terénu je prvkem s vazbou na 
DPB. 

• Vymezení pojmu identifikovatelnosti hranice v terénu :  

– Hranice DPB je z principu identifikovatelná tehdy, pokud je 

zároveň i hranicí PB:  
• přirozené hranice PB podle zákona o zemědělství § 3a odst. 9. 

 



  



Nové povinnosti 

• Evidence hnojení , osevů a výnosů –  do 
31.1.2023  za rok 2022  (elektronicky) 

 

• Evidence Bilance dusíku   -  do 31.12.  za 
2021/2022   

 

• Bilance OH  do 31.7.2023  za 2022/2023 



  



  



  



Zadávání výnosů plodin na Portálu 
farmáře 

• Povinnost evidovat výnosy k plodinám byla 
zavedena novelou zákona o hnojivech účinnou od 
1.1.2022. 

• Do souhrnného formuláře pro zadávání výnosů 
plodin se dá dostat dvěma způsoby:  

 • z aplikace LPIS – záložka Zem. parcely/tlačítko Přehled sklizní,  

 • z aplikace EPH – v levém menu odkaz Přehled sklizní.  

Zadávat sklizeň lze také jednotlivě nebo za Areál v aplikaci 
EPH 



Zemědělská bilance N dle nitrátové směrnice, povinná na cca 
70 % z. p. LPIS (od hospodářského roku 2020/2021). 



Tabulka pro výpočet Bilance 



Bilance OH 

• Jednou z podmínek Ekoplatby na ornou půdu 
je 

• udržitelné hospodaření s organickou hmotou 
(OH) v orné půdě – na ploše odpovídající 
alespoň výměře 35 % orné půdy v 
hospodářském roce , prostřednictvím – 
„MODELU OH“ 

 



  



  



Aktivní zemědělec 



  



Hlavní změny dotací 2023 



  



VSC – Zvířata  

• Doplnit masné tele a bílkovinné plodiny 



  



  



Podmínky Ekoplatby na U -shrnutí 



Podmínky ekoplatby na TTP-shrnutí 

  !!!  opět parcely do 1 ha  !!! 

 
 
 
 
 
 



Zemědělská kultura standardní orná půda (R) 



  



Neprodukční plochy – týká se všech farem s výměrou 
RUG 1 ha a více  

Varianta 3 + 5 = nižší procento neprodukčních ploch doplním pěstováním 
meziplodin a PVN  
• Z výměry kultur R+U+G v LPIS spočítejte 3 %. Vyjde Vám počet hektarů, 

který je potřeba v roce 2023 mít jako neprodukční plochy – tedy úhor, 
ochranné pásy, a nebo krajinné prvky.  

• Z výměry kultur R+U+G v LPIS spočítejte 5 %. Vyjde Vám počet hektarů, 
který je potřeba v roce 2023 mít jako meziplodiny (koeficient přepočtu je 
0,3) nebo plodiny vážicí dusík (koeficient přepočtu je 1).  
 

Varianta 5 + 0 = vyšší procento neprodukčních ploch bez pěstování meziplodin 
a PVN  
•  Z výměry kultur R+U+G v LPIS spočítejte 4 %. Vyjde Vám počet hektarů, 

který je potřeba v roce 2023 mít jako neprodukční plochy - tedy úhor, 
ochranné pásy a nebo krajinné prvky.  
 

Kulturu úhor je nutné v LPIS ohlásit do podání žádosti v dalších letech do 1.2. 



SYSTÉM PODMÍNĚNOSTI OD ROKU 2023  

• 1. ZACHOVÁNÍ POMĚRU TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ K ZEMĚDĚLSKÉ 
PLOŠE  

• 2. OCHRANA MOKŘADŮ A RAŠELINIŠŤ  

• 3. ZÁKAZ VYPALOVÁNÍ STRNIŠŤ NA ORNÉ PŮDĚ  

• 4. ZŘÍZENÍ OCHRANNÝCH PÁSŮ PODÉL VODNÍCH TOKŮ  

• 5. OBHOSPODAŘOVÁNÍ PŮDY ZPŮSOBEM, KTERÝ SNIŽUJE RIZIKO 
DEGRADACE PŮDY A EROZE, VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ SKLONU SVAHU 

• 6. MINIMÁLNÍ POKRYV PŮDY PRO ZAMEZENÍ VZNIKU HOLÉ PŮDY V 
NEJCITLIVĚJŠÍCH OBDOBÍCH  

• 7. STŘÍDÁNÍ PLODIN NA ORNÉ PŮDĚ  

• 8. MINIMÁLNÍ PODÍL VÝMĚRY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU VYHRAZENÝ PRO 
NEPRODUKČNÍ PLOCHY, ZACHOVÁNÍ KRAJINNÝCH PRVKŮ, ZÁKAZ OŘEZU 
KEŘŮ A STROMŮ V OBDOBÍ HNÍZDĚNÍ A ODCHOVU MLÁĎAT  

• 9. ZÁKAZ PŘEMĚNY NEBO ORBY TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ 
OZNAČENÝCH JAKO ENVIRONMENTÁLNĚ CITLIVÉ OBLASTI S TRVALÝMI 
TRAVNÍMI POROSTY V LOKALITÁCH SÍTĚ NATURA 2000 



  

 
 
 



Děkuji za pozornost  
 

Zpracováno z podkladů MZe , VÚRV, PV Agri 


