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NATURA 2000

 Hlavním cílem soustavy Natura 2000 je chránit populace vybraných druhů 
rostlin a živočichů a příznivý stav přírodních stanovišť. V rámci této ochrany 
však není potřeba omezovat aktivity, které nemají negativní vliv na stav 
populace chráněného druhu nebo stav přírodního stanoviště.

 Vymezovaná území soustavy Natura 2000 jsou často místy, kde se i dnes běžně 
zemědělsky či lesnicky hospodaří. Za předpokladu, že dosavadní způsob 
hospodaření nebude mít negativní vliv na chráněný druh nebo přírodní 
stanoviště, bude možné v hospodaření bez potíží pokračovat i po vyhlášení 
území soustavy Natura 2000. K dosažení cílů ochrany v územích soustavy 
Natura 2000 je tak nezbytná úzká komunikace státu a jeho spolupráce s 
vlastníky a správci pozemků, obcemi, nestátními organizacemi a dalšími 
subjekty, které působí v konkrétní lokalitě. 

 Pro lesnické a zemědělské hospodaření v územích soustavy Natura 2000 bylo 
vydáno několik metodických materiálů. 



NATURA 2000

 Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytvářejí členské 

státy Evropské unie. Je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených 

druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území 

Evropské unie. Účelem soustavy Natura 2000 je ochrana biologické 

rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovených 

kritérií. 

Mapa evropsky významných lokalit 



NATURA 2000

Pod ochranu Natury 2000 spadá na území celé Evropské unie 253 

nejohroženějších typů přírodních stanovišť, 200 druhů živočichů, 434 druhů 

rostlin a 181 druhů ptáků. V České republice se z toho vyskytuje 58 typů 

přírodních stanovišť, 55 druhů živočichů, 16 druhů rostlin a 65 druhů ptáků. 

Soustava Natura 2000 je vytvářena dvěma typy území: 

 • Ptačí oblast (anglicky Special Protection Area - SPA)

 • Evropsky významná lokalita – označovaná zkratkou EVL (anglicky Site of

Community Importance - SCI) nebo EVL-zvláštní oblast ochrany (ang. Special

area of conservation - SAC)



NATURA 2000

Právní předpisy

Soustava Natura 2000 je podložena ochranou podle dvou směrnic: 

 • směrnice 79/409/EHS O ochraně volně žijících ptáků (podle této směrnice se 
vyhlašují tzv. ptačí oblasti.)

 • směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin (slouží ke vzniku zvláště chráněných území pro vybraná 
přírodní stanoviště a druhy rostlin a živočichů).

 Ochranu území začleněného do soustavy Natura 2000 si určuje každý členský stát 
na svém území podle svých vlastních zákonů. Má však povinnost převést do svého 
právního řádu výše uvedené evropské směrnice. V Česku byly směrnice začleněny 
do zákona 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny. 



NATURA 2000

Výběr a vznik oblastí Natura 2000

Při výběru území se klade důraz hlavně na kvalitu území než na jejich prostorové 

uspořádání a jejich vzájemné propojení (vzniká soustava, nikoliv síť). Jsou 

vybírána podle pravidel uvedených ve směrnici 92/43/EHS O ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Výběr území musí 

zahrnovat nejcennější území s výskytem nejpočetnějších populací chráněných 

druhů a nejzachovalejších přírodních stanovišť a musí být doložen aktuálními 

vědeckými poznatky. Vytváření soustavy Natura 2000 není jakkoli omezeno už 

existujícími chráněnými oblastmi na území státu. Přesto často dochází k 

překrývání se stávajícími chráněnými územími. 



NATURA 2000

Při vzniku území Natura 2000 je odlišný postup pro ptačí oblasti a evropsky 

významné lokality: 

• ptačí oblasti jsou vybírány členským státem a poté přímo nahlašovány Evropské 

komisi. Nemají přesná pravidla, podle kterých jsou vybírána, ale musí svojí 

rozlohou zajistit dostatečnou ochranu vybraných druhů ptáků.

• evropsky významné lokality stát vybere a poté předloží Evropské komisi tzv. 

národní seznam území (pSCI). Evropská komise vybírá z tohoto seznamu "lokality 

významné pro Evropské společenství (SCI)" a popřípadě navrhuje do seznamu 

další, státem neuvedené, lokality. Lokality, které byly schváleny Evropskou 

komisí, musí stát do 6 let vyhlásit jako evropsky významné lokality. Při výběru 

evropsky významných lokalit pro typy přírodních stanovišť významně přispěl  

Projekt mapování biotopů.



NATURA 2000

Mapa ptačích oblastí 



NATURA 2000

Ochrana v oblastech Natura 2000

 Území je vyhlašováno pro konkrétní druhy a nebo přírodní stanoviště. Ochranná opatření jsou tedy přesně 
cílena na daný předmět ochrany a nemají jednotný ochranný režim (na rozdíl např. od dnešní  NPR), liší se 
od sebe podle příslušných ochranných fenoménů. 

 Už při vzniku soustavy Natura 2000 byla myšlenka, že není potřeba omezovat aktivity, které nemají 
negativní vliv na chráněný druh nebo stanoviště. Chráněná území soustavy Natura 2000 jsou často zakládána 
na územích, kde se běžně hospodaří. Pokud nemá dosavadní způsob hospodaření negativní vliv na předmět 
ochrany, může beze změny pokračovat na daném území stávající způsob hospodaření. Občas je však nutno 
upravit způsob hospodaření potřebám, pro které bylo území vyhlášeno. 

 Dojde-li k situaci, kdy druhy podléhající ochraně začnou působit hospodářské škody, ohrožovat letecký 
provoz, či bude-li potřeba regulovat jejich stavy z jiných závažných důvodů, jsou ve směrnicích uvedeny tzv. 
odchylky. Ty umožňují za přísně kontrolovaných podmínek ochranná opatření, aby bylo zabráněno vzniku 
škod. Odchylky mohou být místního, regionálního nebo celostátního rozsahu podle četnosti a rozsahu 
působení škod. 



NATURA 2000

V Česku za přípravu soustavy Natura 2000 odpovídá Ministerstvo životního prostředí 
České republiky. Na základě jeho pověření zodpovídá za naturové oblasti Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR. 

 K říjnu 2012 je vyhlášeno v Česku 41 ptačích oblastí Seznam ptačích oblastí na 
webu AOPK 

 v Česku je navrženo mnoho lokalit, např. v rámci Olomouckého kraje je navrženo 
67 lokalit. 

 Vláda ČR dne 18. března 2016 rozšířila síť evropsky významných lokalit Natura 
2000 o dalších 50 lokalit. Počet chráněných míst v Česku činí 1111 a jejich rozloha 
činí asi 10 % území státu. 



PRV - M12 PLATBY V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000  

Šetrné hospodaření na zemědělské půdě

V programovém období 2014 – 2020 bude Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova, ze kterého je spolufinancován Program rozvoje venkova (PRV), součástí 
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně 
Evropských strukturálních a investičních fondů ("nařízení k ESIF").

Jako součást nařízení k ESIF by měla politika rozvoje venkova přispívat ke 
konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelnému řízení přírodních zdrojů, k 
opatřením v oblasti klimatu a k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí.

V souladu se strategií Evropa 2020 jsou tyto obecné cíle podpory pro rozvoj venkova 
na období 2014–2020 podrobněji vyjádřeny prostřednictvím těchto šesti priorit 
platných pro celou EU. Každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova může 
přispívat k cílům několika priorit.



PRV - M12 PLATBY V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 

Šetrné hospodaření na zemědělské půdě

Jde o tyto priority:

◾Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech 

◾Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských 
technologií a udržitelného obhospodařování lesů 

◾Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v 
zemědělství 

◾Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím 

◾Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku 
v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu 

◾Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve 
venkovských oblastech



PRV - M12 PLATBY V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 

Šetrné hospodaření na zemědělské půdě

Díky Programu rozvoje venkova do českého zemědělství poputuje v příštích letech 
téměř 3,1 miliardy EUR (více než 84 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy EUR (63 
miliard korun) z unijních zdrojů a 768 milionů EUR (21 miliard korun) z českého 
rozpočtu. Předpokládaná alokace finančních prostředků pro ochranu životního 
prostředí  je 64,2 %.

Podporované činnosti: 

kompenzace ztráty příjmů ze snížené produkce z důvodu zákazu hnojení ve 
stanovených oblastech

Termín pro podání žádosti: 

žádost o zařazení do AEO opatření do 15. 5. prvního roku pětiletého období na místně 
příslušnou Agenturu pro zemědělství a venkov (AZV). Žádost o poskytnutí dotace každý 
rok pětiletého závazku do 15. 5. daného roku na místně příslušnou AZV. 

Dotazy na možnosti financování z PRV se obracejte na příslušná kontaktní místa. Další 
informace o programu najdete  na:  www.szif.cz

http://www.szif.cz/


NATURA 2000

 V roce 2005 byla na MŽP ustavena pracovní skupina složená ze zástupců AOPK ČR, 
Lesů ČR, Vojenských lesů a statků ČR a Sdružení vlastníků obecních a soukromých 
lesů, jejímž úkolem bylo řešit problematiku zavádění soustavy Natura 2000 do 
systému lesního hospodářského plánování a lesnické praxe. Výsledkem jednání 
pracovní skupiny jsou Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v 
evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Vznikl souhrn obecných 
zásad péče o typy lesních přírodních stanovišť představujících předměty ochrany v 
evropsky významných lokalitách zaměřený na: 

 1) Priority ochrany typů lesních přírodních stanovišť představujících předměty 
ochrany v konkrétních evropsky významných lokalitách

 2) Opatření nezbytná pro udržení příznivého stavu typů lesních přírodních 
stanovišť představujících předměty ochrany v konkrétních evropsky významných 
lokalitách

 3) Opatření doporučená pro zlepšování stavu typů lesních přírodních stanovišť



NATURA 2000

 Pravidla obsahují přehled jednotlivých typů lesních přírodních stanovišť 

soustavy Natura 2000 vyskytujících se na území ČR a jejich převod na biotopy. 

Výsledkem jednání je také Přehled typů přírodních stanovišť soustavy Natura 

2000 vyskytujících se na lesních pozemcích ČR a jejich převod na biotopy, 

soubory lesních typů a cílové hospodářské soubory. 



NATURA 2000

Omezení zemědělského hospodaření

Zemědělské hospodaření není v evropsky významných lokalitách a v ptačích oblastech většinou omezeno. 
Žádoucí je takový způsob hospodaření, který negativně neovlivňuje biotopy resp. chráněné ptačí druhy. 
Případná omezení se vztahují hlavně na aplikaci chemických látek. 

V některých územích jsou však vyjmenovány činnosti k jejichž provádění je nutný souhlas orgánu 
ochrany přírody. Typicky se jedná o následující činnosti: 

 • používání chemických prostředků k hubení hlodavců při zemědělském hospodaření

 • letecká aplikace biocidů

 • letecká aplikace látek, které mohou změnit chemické vlastnosti půdního prostředí

 • hnojení luk kejdou

 • činnosti vyvolávající změnu ustálené hladiny podzemní vody

 • provádění terénních úprav



NATURA 2000

 Se zemědělci (vlastníky či nájemci pozemků) hospodařícími v evropsky 

významných lokalitách či ptačích oblastech existuje i možnost individuální 

dohody o způsobu hospodaření, které vyhovuje potřebám ochrany území resp. 

ptačího druhu. 

 Zemědělci, kteří hospodaří na území soustavy Natura 2000 mají možnost 

čerpat kompenzace za omezení způsobu hospodaření. Tyto kompenzace jsou 

poskytovány z dotačních programů Ministerstva zemědělství. 



LEGISLATIVA  

Nařízení vlády

č. 75/2015 Sb.,

o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických

opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,

ve znění pozdějších předpisů

pro rok 2018



HLAVNÍ ZMĚNY PRO ŽADATELE PRO ROK 

2018

Nová legislativa

• Nařízení vlády č. 315/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách 

provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o 

podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů.

• Nařízení vlády č. 427/2017 Sb., kterým se mění 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.

• Nařízení vlády č. 28/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách 

provádění agroenvironmentálně-

klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 

agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

• Nařízení vlády č. 43/2018, o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s 

přírodními nebo jinými zvláštními omezeními.



Změny v provádění podopatření OTP

Změny v provádění titulu Ochrana chřástala polního 

Nově je možné na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu 

ochrany přírody provádět příkrm na plochách zařazených do tohoto titulu. 

Provádění příkrmu bez vydaného souhlasného stanoviska bude nadále považováno 

za nesplnění podmínky.



Změna v provádění nitrátové směrnice

S účinnosti ke dni 1. 3. 2018 došlo k novelizaci nařízení vlády č. 

262/2012 Sb. upravující podmínky tzv. „nitrátové směrnice“. Nařízení 

vlády upravuje požadavky na hnojení zeleniny, hospodaření na 

zemědělských pozemcích přímo sousedících s útvary povrchových vod a 

úprava použití hnojivých látek v období zákazu hnojení na orné půdě a 

trvalých travních porostech.

Jednou z úprav se při pěstování zeleniny odstraňuje limit 20 ha pěstební 

plochy zeleniny, od kterého se na pěstitele zeleniny vztahovaly 

podmínky pro plnění limitů dusíku. Nově jsou tyto limity vztaženy vůči 

jakékoli ploše zeleniny pěstované na orné půdě v ZOD.

Více informací je možné zjistit i v Metodickém návodu pro hospodaření 

ve zranitelných oblastech vyvěšeném na webových stránkách 

Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (více informací najdete na: 

http://www.nitrat.cz/ – Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR).



ZMĚNA ZAŘAZENÍ V RÁMCI PODOPATŘENÍ 

OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ (§ 6 NV 75)

Změna zařazení ze základního na nadstavbový titul při vyhlášení nového ZCHÚ 
nebo oblasti Natura 2000

Na dílu půdního bloku, na kterém je nově vyhlášeno ZCHÚ, ochranné pásmo NP nebo 
oblast Natura 2000 může žadatel zažádat o změnu zařazení ze základního titulu do 
některého z nadstavbových titulů podopatření OTP. Změna je prováděna 
prostřednictvím žádosti o zařazení nebo žádosti o změnu zařazení (§ 3 NV 75) 
podávané do 15. května kalendářního roku.

Změnu není možné provést na dílu půdního bloku, který je již zařazen do některého z 
nadstavbových titulů.

Změnu lze provést pouze v případě, že daný díl půdního bloku je ke dni podání žádosti 
o zařazení, kterou je žádáno o změnu zařazení, v LPIS vymezen jako příslušný 
nadstavbový titul.

Pokud žadatel splní podmínky pro změnu zařazení, SZIF ho zařadí do nového titulu. 
Nový závazek v tomto případě nevzniká a žadatel dokončí svůj původní pětiletý 
závazek.



SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE 

V AEKO

CROSS-COMPLIANCE – KONTROLA PODMÍNĚNOSTI

Poskytnutí dotace v AEKO je podmíněno plněním kontrolních požadavků Cross
Compliance (tzv. kontrola podmíněnosti).

Požadavky Cross Compliance zahrnují podmínky dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu (DZES) a povinné požadavky na hospodaření (PPH). 
Jednotlivé požadavky, kritéria hodnocení a také postup snížení za jejich neplnění 
jsou stanoveny nařízením vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů 
a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti 
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor. 

Kontrolám podmíněnosti se detailně věnuje speciální publikace vydaná MZe

„Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2018“.



SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE 

V AEKO

Následky nesplnění pravidel podmíněnosti:

• V případě jednorázového porušení kontrolovaného požadavku PPH nebo standardu DZES z 

nedbalosti dosahuje snížení zpravidla 3 %, minimálně však 1 % a maximálně však 5 % z 

celkové částky dotace, o kterou žadatel požádal v daném roce.

• Pokud je porušení hodnoceno jako úmyslné, stanovení snížení má představovat zpravidla 

20 %, minimálně však 15 % a maximálně 60 %, v případě závažného úmyslného porušení je 

žadatel vyloučen z dotací a to i v následujícím kalendářním roce.

• V případě opakovaného nesplnění z nedbalosti (tj. v případě, že je v průběhu tří po sobě 

jdoucích kalendářních let zjištěno opětovné nesplnění požadavku PPH nebo standardu 

DZES) snížení nepřekročí 15 % z platby.

• Pokud již bylo dosaženo snížení dotace ve výši 15 % a totéž nesplnění bude zjištěno 

znovu, bude považováno za úmyslné (tzv. „úmysl z opakování“) a snížení se pohybuje ve 

výši 15–100 % z platby. K neposkytnutí platby může dojít také v případě, kdy žadatel zmaří 

provedení kontroly podmíněnosti s výjimkou předem a v daném termínu ohlášených případů 

vyšší moci nebo mimořádných okolností.



KOMBINOVATELNOST AEKO S DOTACEMI 

POSKYTOVANÝMI MŽP

Na dílech půdních bloků zařazených do AEKO je možné provádět z dotací MŽP 

takové činnosti, které jsou svým charakterem odlišné od činností financovaných v 

AEKO (a pokud jsou v souladu s pravidly pro evidenci ploch plnících 

mimoprodukční funkce v LPIS, tj. metodika LPIS). Jedná se například o výsadbu 

linií, skupin dřevin nebo tvorbu tůněk a malých vodních ploch, revitalizace 

vodních toků, revitalizace blat, revitalizace nivy nebo mokřadu, odstranění 

nežádoucích náletových a invazních dřevin, ošetření památného stromu, údržbu 

tůňky pro obojživelníky, výstavbu oplocení mokřadu atd.



KOMBINOVATELNOST AEKO S DOTACEMI 

POSKYTOVANÝMI MŽP

POZOR! Vždy je nutné zvážit, zda realizace opatření prováděného v rámci dotací 

MŽP nebude mít vliv na změnu(snížení) výměry dílu půdního bloku v AEKO, neboť 

takové snížení výměry není v rámci AEKO pardonováno! 

Výše zmíněné aktivity je možné realizovat dle příslušných limitů pro plochy plnící 

mimoprodukční funkce na zemědělské půdě. Kritéria pro ponechání plochy plnící 

mimoprodukční funkce na zemědělské půdě jako součásti dílu půdního bloku jsou 

uvedena v metodických pokynech pro aktualizaci LPIS.



KOMBINOVATELNOST AEKO S DOTACEMI 

POSKYTOVANÝMI MŽP

Na dílech půdních bloků zařazených do AEKO je možné provádět z dotací MŽP 

takové činnosti, které jsou svým charakterem podobné činnostem financovaným 

v AEKO, ale pouze v případě, kdy dotace MŽP hradí jiný dodatečný náklad, než 

který je již zohledněn v platbě AEKO (viz příloha č. 4 PRV). 

Jedná se například o posun termínu seče, ponechání nepokosených ploch, ruční 

seč, dodatečná seč, založení druhově bohatého travního porostu přísevem, 

podpora extenzivního hospodaření (zákaz hnojení) atd. 

POZOR! Pokud je žadateli v rámci AEKO již hrazena újma vznikající nastavením 

podmínek v AEKO (např. újma za snížení výnosu píce z důvodu pozdní seče či 

nehnojení) nelze činnost, která vede ke vzniku této újmy, podporovat ještě z 

dotací MŽP.



KOMBINOVATELNOST AEKO S DOTACEMI 

POSKYTOVANÝMI MŽP

POZOR! Vždy je nutné zvážit, zda realizace opatření prováděného v rámci dotací 

MŽP nebude mít vliv na plnění podmínek rozhodných pro poskytnutí dotace v 

AEKO. V případě kolizí je v některých případech možné využít nastavených 

mechanismů souhlasného vyjádření OOP.



OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 16 - § 19 NV 75)

Předmět dotace

Předmětem dotace v rámci podopatření Ošetřování travních porostů je plocha 

zemědělské půdy s kulturou trvalý travní porost (TTP) zařazený v podopatření

Ošetřování travních porostů.

Struktura podopatření OTP

Podopatření OTP se skládá z jednoho základního titulu (obecná péče o extenzivní 

louky a pastviny) a devíti nadstavbových titulů, které jsou uvedeny ve schématu 

níže, včetně cílení titulů do volné krajiny a do tzv. prioritních oblastí (CHKO, NP, 

ochranná pásma NP (OP NP), Natura 2000).



OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 16 - § 19 NV 75)

Volba konkrétního titulu v OTP

Prioritní oblasti (CHKO, OP NP, Natura 2000)

V prioritních oblastech jsou na všech dílech půdních bloků, které alespoň z 50 % 
spadají do některé z těchto oblastí, místně příslušným orgánem ochrany přírody 
vymezeny příslušné tituly podle charakteristiky daného stanoviště. Toto vymezení 
je pro žadatele závazné a žadatel si při vstupu do podopatření OTP na dílu 
půdního bloku volí titul podle vymezení v modulu ENVIRO (LPIS). Žadatel si v 
prioritní oblasti při vstupu do podopatření nemůže zvolit jiný, než vymezený 
titul. V opačném případě (převážně při tzv. „ručním podání žádosti“ a uvedení 
jiného než vymezeného titulu) bude žadatel vyzván k opravě žádosti o zařazení a 
pokud tak neučiní, bude tato situace vyhodnocena jako porušení a žadateli 
nebude na daný díl půdního bloku poskytnuta dotace, popřípadě mu bude na 
konkrétní díl půdního bloku udělena vratka dotace za celé období trvání závazku!



OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 16 - § 19 NV 75)

V prioritních oblastech je možné vymezit všechny tituly, včetně základního titulu.

V případě vyhlášení nové prioritní oblasti je možné na dílu půdního bloku změnit 

zařazení ze základního titulu na některý z nadstavbových titulů. Pro to, aby 

žadatel mohl tuto změnu udělat, musí mít před podáním žádosti o změnu 

zařazení vymezen příslušný nadstavbový titul. Podrobnější informace k provedení 

této změny jsou uvedeny v kapitole 2.5.2.



OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 16 - § 19 NV 75)

Volná krajina

Ve volné krajině, mimo prioritní oblasti, si žadatel může zvolit základní titul 

Obecná péče o extenzivní louky a pastviny, popřípadě nadstavbové tituly trvale 

podmáčené a rašelinné louky, ochrana modrásků, ochrana chřástala polního nebo 

suché stepní trávníky a vřesoviště, pokud je některý z těchto nadstavbových 

titulů na daném dílu půdního bloku vymezen. Ve volné krajině není vymezení 

nadstavbového titulu pro žadatele závazné a žadatel se při vstupu do závazku 

může rozhodnout, zda na tomto dílu půdního bloku vstoupí do základního titulu 

nebo zda si dobrovolně zvolí vymezený nadstavbový titul.



OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 16 - § 19 NV 75)

Poznámka:

Volba titulu je jak v prioritní oblasti, tak ve volné krajině pro celé období 

závazku závazná a zvolený titul nelze v průběhu závazku měnit (s výjimkou 

změny z hnojených mezofilních nebo horských a suchomilných luk na nehnojené).

Změna titulu v průběhu závazku je považována za nedodržení závazku a žadatel 

je povinen vrátit veškeré poskytnuté dotace v OTP, vyplacené na tento díl 

půdního bloku od zahájení závazku.

Vymezování v modulu Enviro

Vymezení konkrétních titulů provádí místně příslušný orgán ochrany přírody na 

základě charakteristik cenného stanoviště na TTP konkrétního dílu půdního bloku. 

Místně příslušné orgány ochrany přírody  dále  uvedené:



OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 16 - § 19 NV 75)

Oblast                                                Místně příslušný OOP

➢ CHKO                                               místně příslušné regionální pracoviště AOPK 

➢ NP nebo OP NP                                 správa daného NP

➢ Natura 2000, pokud se překrývá        místně příslušné regionální pracoviště AOPK s 

národním parkem nebo                     nebo správa NP

chráněnou krajinnou oblastí

➢ Natura 2000 bez překryvu se zvláště  referát životního prostředí příslušného 

chráněným  územím                          krajského úřadu

➢ Volná krajina                                    místně příslušné regionální pracoviště AOPK                  

➢ Vojenské újezdy                               nebo újezdní úřad



OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 16 - § 19 NV 75)

Návrhy vymezení provedené místně příslušným orgánem ochrany přírody prochází 

standardním schvalovacím postupem.

Návrh ve stavu auditu A0 předává místně příslušný OOP nadřízenému pracovišti 

(centrála AOPK, krajský úřad, správa národních parků), který návrhu udělí audit 

A1 a předá návrh na MZe. Na MZe je po kontrole správnosti vymezení návrh 

vymezení schválen prostřednictvím udělení auditu A2.



OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 16 - § 19 NV 75)

Pokud žadatel v LPIS (záložka vyhledávání, dále záložka uživatel a políčko 

„nejisté vymezení ENVI“ ano nebo tisk č. 3) zjistí, že na jeho dílu půdního bloku 

nacházejícího se alespoň z 50 % v ZCHÚ nebo OP NP nebo Natuře 2000 není 

provedeno vymezení žádného titulu, popřípadě je toto vymezení nedostačující (v 

LPIS označeno jako tzv. „kolizní vymezení“), je nutné se obrátit na místně 

příslušný orgán ochrany přírody (viz výše). 

Orgán ochrany přírody následně na daném dílu půdního bloku vymezí příslušný 

titul, popřípadě provede opravu stávajícího vymezení. V opačném případě 

nebude žadatel moci s daným dílem půdního bloku požádat o zařazení do závazku 

v OTP.



OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 16 - § 19 NV 75)

Od roku 2016 je ke každému dílu půdního bloku v LPIS na kartě „Podrobné“ 

uvedena územní příslušnost pro vymezení ENVI. Do vyhledávání v LPIS byla pro 

kategorie „Kolizní vymezení“ a „Nevymezené ENVI“ doplněna možnost 

vyhledávat podle atributu územní příslušnosti k vymezení. 

Zobrazení územní příslušnosti k vymezení ENVI je promítnuto i do tisku k 

„exportu“ vyhledaných dílů půdních bloků, ve kterém byl dodán sloupec s územní 

příslušností pro vymezení. Žadatelé tak mají možnost snáze dohledat místně 

příslušné pracoviště OOP, které jim na dílu půdního bloku vymezení provede.



OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 16 - § 19 NV 75)

Pozor! Veškeré provedené změny v LPIS, včetně vymezení nového titulu nebo 

opravy kolizního vymezení se stávají účinnými s určitým zpožděním od konečného 

schválení, v některých případech až po schválení této změny na MZe!

Změny provedené po podání žádosti o zařazení/žádosti o dotaci se již do žádosti 

nepromítnou. Z tohoto důvodu je důležité dělat veškeré změny ve vymezení s 

dostatečným časovým předstihem před podáním žádosti o zařazení/ žádosti o 

dotaci!



OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 16 - § 19 NV 75)

V případě provádění tzv. „mimořádné aktualizace LPIS“ je nezbytně nutné 

zkontrolovat platnost vymezení ENVI na dílech půdních bloků dotčených těmito 

změnami. Pokud bude při administraci žádosti o dotaci zjištěno, že se na dílu 

půdního bloku od data podání žádosti do 31. prosince nenacházelo platné 

vymezení, pak na tento díl půdního bloku nebude dotace poskytnuta.

Pozor!

Pokud nebude mít díl půdního bloku po část období od data podání žádosti do 31. 

prosince, nebo po celé toto období platné vymezení ENVI, pak na tento díl 

nebude v příslušném roce poskytnuta dotace!



Intenzita chovu hospodářských zvířat

Pro účely kontroly a ověření splnění podmínek pro poskytnutí dotace bude 
zjišťována intenzita VDJ pro každý den kontrolního období. Pokud KNM nezjistí 
jinak, pak bude pro výpočet intenzity VDJ použit počet zvířat uvedený v ústřední  
evidenci hospodářských zvířat (IZR), popřípadě z deklarace chovu koní a plocha 
zemědělské půdy s příslušným druhem zemědělské kultury evidovaná v LPIS na 
žadatele, popřípadě pro potřebu výpočtu intenzity max. 1,15 VDJ plocha 
zemědělské půdy zařazená v roce podání žádosti o dotaci v podopatření OTP 
podle NV 75 (mimo titul Trvale podmáčené a rašelinné louky), podopatření
Zatravňování orné půdy podle NV 75, a to od druhého roku závazku nebo v titulu 
Zatravňování orné půdy podle NV 79. Pro žadatele je proto naprosto stěžejní, 
aby měl v pořádku data v ústřední evidenci hospodářských zvířat a aby např. 
při smluvním výpasu dobytka nezapomněl nahlásit smluvní zvířata na číslo 
hospodářství, kde se zvířata nacházejí.



Intenzita chovu hospodářských zvířat

Při KNM budou zjišťována všechna zvířata aktuálně přítomná na hospodářství.

Chová-li žadatel koně, musí do 31. října příslušného kalendářního roku doručit 

elektronický opis registru koní držených v hospodářství společně s elektronickou 

deklarací chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v 

hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence hospodářských 

zvířat podle plemenářského

zákona.

Do deklarace chovu koní se uvádějí všechna plemena koní, včetně poníků.



Intenzita chovu hospodářských zvířat

Deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu a kategorii chovaných koní k 1. 

červnu příslušného kalendářního roku, včetně přepočtu na VDJ a dále každou 

změnu v počtu nebo kategorii chovaných zvířat. 

V případě změny počtu chovaných zvířat v průběhu kontrolního období je žadatel 

povinen tuto změnu neprodleně zaznamenat v Registru koní!

Pokud žadatel nedoručí opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu 

koní do 31. října příslušného roku, koně se do výpočtu intenzity chovu 

hospodářských zvířat nezohlední, pokud není KNM zjištěno jinak.



Intenzita chovu hospodářských zvířat

Poznámka:

V případě krátkodobého přesunu na závody atp. je hospodářské zvíře započítáno 
do intenzity chovu tomu žadateli, u kterého se nachází večer dne přesunu.

Při podávání deklarace chovu koní je zapotřebí deklaraci v příslušné aplikaci 
Portálu farmáře nejen vytvořit, ale i odeslat na SZIF! Pouhé vytvoření 
deklarace se nerovná splnění podmínky podání deklarace chovu koní!

Detailní informace a návod k podání deklarace chovu koní naleznete v metodice 
SZIF „Uživatelská příručka k evidenci Deklarací chovu koní“, která je dostupná na 
stránkách fondu http://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost.

Pokud dojde k převodu části, nebo celého podniku je tolerováno nedodržení 
intenzity VDJ po dobu 15 dní před a po dni zaevidování půdy převodce 
nabyvatelem v LPIS.



Intenzita chovu hospodářských zvířat

Z důvodu složitosti procesu převodu části anebo celého podniku a riziku porušení 

podmínek a následné sankce je ze strany MZe doporučeno tyto převody pokud 

možno neprovádět v období zjišťování intenzity VDJ (1. června až 30. září 

kalendářního roku).

Do výpočtu intenzity chovu zvířat se nezahrnuje farmový chov jelenovitých, osli a 

jejich kříženci ani jiné zájmové chovy.



Přepočet jednotlivých kategorií hospodářských zvířat na 

velké dobytčí jednotky

Druh a kategorie hospodářských zvířat                   Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky (VDJ)

skot ve věku nad 2 roky                                                   1,0

skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let                                   0,6

skot ve věku do 6 měsíců                                                 0,4

ovce ve věku nad 1 rok                                                    0,15

kozy ve věku nad 1 rok                                                    0,15

koně ve věku nad 6 měsíců                                              1,0

Koně ve věku do 6 měsíců                                                0,4

Poznámka:

U skotu a koní ve věku do 6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne následujícího po dni 
narození.Jedním rokem se rozumí 365 dní, jedním měsícem se rozumí 30 dní.



Intenzita chovu hospodářských zvířat

Podmínka č. 1

Žadatel musí v průběhu kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného 

kalendářního roku splňovat podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat, a to 

nejméně 0,3 VDJ na ha trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem 

a evidovaného v LPIS.

Tato podmínka se neuplatní, pokud má žadatel TTP zařazen výlučně do titulů 

trvale podmáčené a rašelinné louky, ochrana modrásků a ochrana chřástala 

polního. Pokud však má žadatel zařazen do OTP i jiný, než tyto tři tituly, byť na 

minimální ploše, je již povinen podmínku minimální intenzity plnit, a to na celé 

ploše travních porostů!



Intenzita chovu hospodářských zvířat

Podmínka č. 2

Pokud je žadatel zařazen do OTP, mimo titulu Trvale podmáčené a rašelinné louky, 
musí v průběhu kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního 
roku splňovat podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat nejvýše 1,15 VDJ na ha 
zařazený v roce podání žádosti o dotaci do podopatření OTP (mimo titulu Trvale 
podmáčené a rašelinné louky), nebo do podopatření Zatravňování orné půdy, a to od 
druhého roku závazku.

Do výpočtu intenzity chovu se nezapočítávají nepasená ustájená zvířata evidovaná 
na hospodářství žadatele, popřípadě stáje evidované na hospodářství žadatele, které 
uvede žadatel do žádosti o poskytnutí dotace. Žadatel musí v tomto případě v 
žádosti o dotaci uvést číslo hospodářství nebo stáje, na které se nepasená zvířata 
nacházejí.

Zvířata lze v průběhu roku libovolně do nepasené stáje přisunout, nebo naopak 
odsunout na jinou stáj. Za nepasená budou považována vždy ta zvířata, která budou k 
danému dni zaevidována na nepasené stáji.



Intenzita chovu hospodářských zvířat

Do výměry zemědělské půdy pro výpočet intenzity 1,15 se započítávají všechny 

následující díly půdních bloků:

• DPB vedené v LPIS, které jsou v roce podání žádosti o dotaci zařazeny v OTP 

(mimo titulu Trvale podmáčené a rašelinné louky), nebo,

• DPB vedené v LPIS, které jsou v roce podání žádosti o dotaci zařazeny v 

podopatření Zatravňování orné půdy, a to od druhého roku závazku.



Intenzita chovu hospodářských zvířat

Podmínka č. 3

Žadatel musí v průběhu kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného 

kalendářního roku splňovat podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat, a to 

nejvýše 1,5 VDJ na ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v 

LPIS s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost a trvalá 

kultura.



Intenzita chovu hospodářských zvířat

Ponechávání nepokosených ploch

Na dílu půdního bloku s výměrou nejméně 12 ha, který je zařazený v rámci OTP do titulů:

• obecná péče o extenzivní louky a pastviny,

• mezofilní a vlhkomilné louky hnojené,

• mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené,

• horské a suchomilné louky hnojené,

• horské a suchomilné louky nehnojené, musí žadatel každoročně ponechat při první seči nepokosenou plochu.

Podmínka ponechat nepokosenou plochu se nevztahuje na díl půdního bloku

• zařazený do titulu Obecná péče o extenzivní louky a pastviny který žadatel v žádosti o dotaci deklaruje jako

pasený, tj., na jehož celé ploše žadatel do 31. července příslušného kalendářního roku provede jako první

zemědělskou operaci v daném roce pastvu,

• na kterém je ke dni podání žádosti o dotaci v LPIS nahlášeno provádění obnovy trvalého travního porostu

podle § 9 odst.5 NV.



Intenzita chovu hospodářských zvířat

Při posuzování výměry dílu půdního bloku se od výměry příslušného dílu půdního 
bloku uvedené v LPIS 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.

Nepokosená plocha musí mít rozlohu:

• nejméně 3 % z rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace,

• nejvýše 10 % z rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace,

• maximální rozloha jedné nepokosené plochy činí 1 hektar. 

Nepokosená plocha může přiléhat k okraji dílu půdního bloku, nebo vnitřního 
krajinného prvku nebo může být umístěna uvnitř dílu půdního bloku. 
Nepokosenou plochu mohou tvořit pásy i souvislá plocha, která však nesmí mít 
rozlohu větší než 1 ha.



Intenzita chovu hospodářských zvířat

Nepokosená plocha musí být na dílu půdního bloku ponechána minimálně do:

• 15. září, pokud se jedná o díly půdních bloků zařazené do titulu Mezofilní a 

vlhkomilné louky hnojené nebo nehnojené, s termínem seče od 15. července 

do 31. srpna,

• 15. října, pokud se jedná o díly půdních bloků zařazené do titulu Horské a 

suchomilné louky hnojené nebo nehnojené, s termínem seče od 15. srpna do 

30. září.

• 15. srpna příslušného kalendářního roku, ve všech ostatních případech.

Nepokosená plocha musí být vždy zlikvidována nejpozději do termínu první seče 

následujícího kalendářního roku!



Intenzita chovu hospodářských zvířat

Povinnost ponechat nepokosené plochy minimálně do 15. srpna platí i pro díly 
půdních bloků zařazených do titulu Obecná péče o extenzivní louky a pastviny, na 
kterých žadatel ponechal nepokosené plochy a začal pást před 15. srpnem. 
Žadatel je povinen v tomto případě nepokosené plochy zajistit proti poškození 
pasenými zvířaty. 

Při ponechávání nepokosené plochy je žadateli navíc k dotaci na daný titul 
poskytována dotace:

• 11 EUR/ha, pokud se jedná o titul Obecná péče o extenzivní louky a pastviny

• 11 EUR/ha, pokud se jedná o titul Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené

• 5 EUR/ha, pokud se jedná o titul Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené

• 11 EUR/ha, pokud se jedná o titul Horské a suchomilné louky hnojené

• 5 EUR/ha, pokud se jedná o titul Horské a suchomilné louky nehnojené



Intenzita chovu hospodářských zvířat

Žadatel může dobrovolně ponechat nepokosenou plochu i na dílu půdního bloku s 

výměrou nižší než 12 ha. Od roku 2017 je možné žádat o platbu za ponechání 

nepokosených ploch i při dobrovolném ponechání na dílu půdního bloku s 

výměrou menší než 12 ha.

V žádosti o poskytnutí dotace žadatel uvede u každého dílu půdního bloku, zda:

• ponechá na dílu půdního bloku nepokosené plochy a žádá o dotaci za 

nepokosené plochy,

• bude na dílu půdního bloku jako první zemědělskou operaci provádět pastvu a 

nežádá o dotaci za nepokosené plochy,

• dobrovolně na dílu půdního bloku ponechá nepokosenou plochu a žádá o dotaci 

za nepokosené plochy .



Společné podmínky podopatření

Ošetřování travních porostů

Podmínka č. 1

Žadatel po celou dobu zařazení do OTP na celé výměře zemědělské půdy s 

kulturou trvalý travní porost vedené v LPIS (tedy i nezařazené do AEKO) použije 

hnojiva na výměru dílu půdního bloku vedenou v evidenci využití půdy k 31. 

prosinci příslušného kalendářního roku nejvýše do limitu 160 kg/ha (§ 7 a v 

příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.)

Pro účely hodnocení limitu aplikovaného množství dusíku se započte v případě 

7. hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem podle § 5 odst. 2 písm. c) nařízení vlády 

č. 262/2012 Sb. jako 30 % celkového přívodu dusíku,

8. hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem podle § 5 odst. 2 písm. b) nařízení vlády 

č. 262/2012 Sb., s výjimkou digestátu z bioplynových stanic, jako 60 % celkového 

přívodu dusíku (toto se týká i přívodu N při pastvě zvířat nebo jejich jiném 

pobytu na DBP),

9. 70 % z celkového přívodu dusíku z kejdy prasat nebo

10. minerálních hnojiv jako 100 % celkového přívodu dusíku.



Společné podmínky podopatření

Ošetřování travních porostů

Podmínka č. 2

Žadatel po celou dobu zařazení do OTP na celé výměře zemědělské půdy s 

kulturou trvalý travní porost vedené v LPIS (tedy i nezařazené do AEKO) 

nepoužívá ke hnojení upravené kaly a odpadní vody.



Podmínky titulu Mezofilní a vlhkomilné 

louky nehnojené (§ 19 odst. 4 NV 75)

Podmínka č. 1

Žadatel zajistí, aby díly půdních bloků byly minimálně dvakrát ročně posečeny. První 
seč spolu s odklizením pokosené hmoty bude provedena v jednom z následujících 
termínů, který je stanoven v LPIS:

• do 30. června příslušného kalendářního roku

• od 15. června do 31. července příslušného kalendářního roku

• do 31. července příslušného kalendářního roku

• od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku

Termín seče je k příslušnému dílu půdního bloku stanoven v LPIS v rámci modulu 
ENVIRO



Podmínky titulu Mezofilní a vlhkomilné 

louky nehnojené (§ 19 odst. 4 NV 75)

Stanovený termín lze v průběhu závazku měnit. Změna se provádí změnou v LPIS, 

a to vždy v období od 1. ledna příslušného kalendářního roku do data podání 

žádosti o dotaci. Po podání žádosti o dotaci již není možné pro příslušný rok 

měnit.

Druhá seč s odklizením pokosené hmoty bude provedena nejpozději do 31. října 

příslušného kalendářního roku.

Odložit nebo vynechat jednu ze sečí lze pouze z důvodu ochrany přírody podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny.

V tomto případě žadatel musí doručit na SZIF souhlasné stanovisko OOP a to 

nejpozději v ten den, kdy měla být seč provedena. V případě, že žadatel 

nepředloží souhlasné stanovisko v tomto termínu, bude neprovedení seče 

vyhodnoceno jako nesplnění podmínky.



Podmínky titulu Mezofilní a vlhkomilné 

louky nehnojené (§ 19 odst. 4 NV 75)

Podmínka č. 2

Žadatel provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od 

středu dílu půdního bloku k okrajům.

Podmínka č. 3

Žadatel neaplikuje žádná hnojiva. Za aplikaci hnojiv se v tomto titulu nepovažuje 

pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu.

Podmínka č. 4

Žadatel provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního 

roku, pokud je díl půdního bloku v LPIS veden jako vhodný k přepasení.



Podmínky titulu Mezofilní a vlhkomilné 

louky nehnojené (§ 19 odst. 4 NV 75)

Podmínka č. 5

Žadatel neprovádí příkrm pasených zvířat. Za příkrm není považováno podávání 

minerálních lizů a napájení.

Podmínka č. 6

Žadatel neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého 

travního porostu a vápnění trvalého

travního porostu bez souhlasného stanovisko OOP. Souhlasné stanovisko OOP si 

žadatel nechá potvrdit na formuláři

vydaném SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.



Podmínky titulu Mezofilní a vlhkomilné 

louky nehnojené (§ 19 odst. 4 NV 75)

Podmínka č. 7

Žadatel aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v 

České republice pouze se souhlasným stanoviskem OOP, a to pouze bodově. 

Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a 

předkládá ho při fyzické kontrole na místě.



Podmínky titulu Ochrana chřástala polního 

(§ 19 odst. 9 NV 75)

Podmínka č. 1

Žadatel zajistí, aby díly půdních bloků byly minimálně jednou ročně posečeny. 

Seč spolu s odklizením pokosené hmoty bude provedena 

od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku.

Odložit nebo vynechat jednu ze sečí lze pouze z důvodu ochrany přírody podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny.

V tomto případě žadatel musí doručit na SZIF souhlasné stanovisko OOP a to 

nejpozději v ten den, kdy měla být seč provedena. 

V případě, že žadatel nepředloží souhlasné stanovisko v tomto termínu, bude 

neprovedení seče vyhodnoceno jako nesplnění podmínky.



Podmínky titulu Ochrana chřástala polního 

(§ 19 odst. 9 NV 75)



Podmínky titulu Ochrana chřástala polního 

(§ 19 odst. 9 NV 75)

Podmínka č. 2

Žadatel neprovádí seč na jednom dílu půdního bloku více jak jedním žacím 

strojem najednou.

Podmínka č. 3

Žadatel provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od 

středu dílu půdního bloku k okrajům.

Podmínka č. 4

Žadatel provádí případné přepasení travního porostu nejdříve 15. září příslušného 

kalendářního roku.



Podmínky titulu Ochrana chřástala polního 

(§ 19 odst. 9 NV 75)

Podmínka č. 5

Žadatel může seč nahradit pastvou zvířat, pokud je díl půdního bloku v LPIS veden 
jako vhodný k přepasení.

Podmínka č. 6

Žadatel provádí v případě pastvy zvířat likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním 
do 30 dnů od skončení pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního 
roku.

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

Povinnost likvidovat nedopasky může být také měněna na základě souhlasného 
stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody. Souhlasné stanovisko OOP si 
žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole 
na místě.



Podmínky titulu Ochrana chřástala polního 

(§ 19 odst. 9 NV 75)

Podmínka č. 7

Žadatel neaplikuje hnojiva. Za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva zvířat nebo 

vápnění trvalého travního porostu.

Podmínka č. 8

Žadatel neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního 

porostu, přísev trvalého travního porostu a vápnění trvalého travního porostu bez 

souhlasného stanoviska OOP. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit 

na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.



Podmínky titulu Ochrana chřástala polního 

(§ 19 odst. 9 NV 75)

Podmínka č. 9

Žadatel aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v 

České republice pouze se souhlasným stanoviskem OOP, a to pouze bodově. 

Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a 

předkládá ho při fyzické kontrole na místě.

Podmínka č. 10

Žadatel neprovádí příkrm pasených zvířat. Za příkrm není považováno podávání 

minerálních lizů a napájení.

Na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody lze 

v daném roce příkrm provádět.



Podmínky titulu Druhově bohaté pastviny 

(§ 19 odst. 11 NV 75)

Podmínka č. 1

Žadatel zajistí údržbu travního porostu:

• sečí s odklizením pokosené hmoty nebo pastvou hospodářských zvířat do 31. 

července příslušného kalendářního roku, nebo

• pastvou hospodářských zvířat do 31. října příslušného kalendářního roku.

Žadatel je tedy povinen provést údržbu travního porostu minimálně dvakrát 

ročně, a to poprvé do 31. července nebo do 31. srpna a podruhé do 31. října. V 

případě první údržby může být provedena seč nebo pastva hospodářských zvířat, 

v případě druhé údržby se již musí jednat pouze o pastvu hospodářských zvířat.



Podmínky titulu Druhově bohaté pastviny 

(§ 19 odst. 11 NV 75)

Podmínka č. 2

Žadatel zajistí přísun dusíku pastvou ve výši nejméně 10 kilogramů celkového 

dusíku na 1 hektar příslušného dílupůdního bloku zařazeného v tomto titulu. 

Výměra se posuzuje dle stavu v LPIS k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.

Orgán ochrany přírody může na základě souhlasného stanoviska tuto podmínku 

změnit a minimální limit přívodu dusíku libovolně snížit.



Podmínky titulu Druhově bohaté pastviny 

(§ 19 odst. 11 NV 75)

Podmínka č. 3

Žadatel zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od 
skončení pastvy, nebo v případě celoročnípastvy, nejpozději do 31. prosince 
příslušného kalendářního roku.

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

Povinnost likvidovat nedopasky může být také měněna na základě souhlasného 
stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody. Souhlasné stanovisko OOP 
si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho při fyzické 
kontrole na místě. 

Podmínka č. 4

Žadatel neaplikuje žádná hnojiva. Za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva zvířat 
nebo vápnění trvalého travního porostu.



Podmínky titulu Druhově bohaté pastviny 

(§ 19 odst. 11 NV 75)

Podmínka č. 5

Žadatel neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého 

travního porostu a vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanovisko 

OOP. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném 

SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.

Podmínka č. 6

Žadatel neprovádí příkrm pasených zvířat. Za příkrm není považováno podávání 

minerálních lizů a napájení. Se souhlasem místně příslušného OOP lze v období 

od 1. dubna do 31. května provádět standardní příkrm. Provedení příkrmu bez 

souhlasného stanoviska místně příslušného OOP bude považováno za porušení 

podmínky“.



Podmínky titulu Druhově bohaté pastviny 

(§ 19 odst. 11 NV 75)

Podmínka č. 7

Žadatel aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v 

České republice pouze se souhlasným stanoviskem OOP, a to pouze bodově. 

Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a 

předkládá ho při fyzické kontrole na místě.



Děkujeme za pozornost

Ing. Libor Matyáš

Ing. Kamil Rind


