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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 2019



HLAVNÍ ZMĚNY PRO ŽADATELE 

PRO ROK 2019
Nová legislativa

• Nařízení vlády č. 59/2019 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 posuzování navyšování 

výměry v pátém roce závazku

 Od roku 2019 nebude zvýšení výměry zařazeného PB v pátém roce závazku 

považováno za navyšování zařazené výměry, které by mělo za následek 

uzavření nového pětiletého závazku.

 Zařazení nového dílu půdního bloku bude i nadále považováno za 

navýšení zařazené výměry a povede v pátém roce závazku k uzavření 

nového pětiletého závazku.

 Důvodem pro tuto změnu je umožnění nekomplikovaného dokončení 

pětiletých závazků a nezatěžování rozpočtu následujícího programového 

období 2021-2027 starými závazky ze stávajícího programového období.



Změny v provádění podopatření OTP

Změny v možnosti posouvání termínu údržby TTP

Od roku 2019 bude možné na základě souhlasného stanoviska OOP posunout 

termín seče nebo pastvy tzv. „ dopředu“ u titulů, které mají stanovené termíny 

, od kdy nejdříve lze údržbu provést.

Změny v posuzování přerušení pastvy

Nově bude pastva, která bude přerušena maximálně na 29 dnů posuzována 

stále jako kontinuální pastva a žadatel nebude povinen po tomto 

krátkodobém přerušení likvidovat do 30 dnů nedopasky,



Změny v provádění 

podopatření Biopásy

Od roku 2019 se zvyšuje maximální výměra biopásu ve vztahu k výměře dílu 

půdního bloku, a to z 20 na 40 %.

Dále dochází ke změně vyhodnocení podmínky minimální vzdálenosti mezi 

dvěma biopásy na jednom dílu půdního bloku v případech, kdy je biopás v 

podélném směru přerušen prolukou z důvodu umožnění agrotechniky na díl 

půdního bloku. Proluka v tomto případě může být kratší než 50 m a podmínka 

minimální vzdálenosti biopásů bude považována za splněnou.



Změna v provádění NV 50

Změna v termínu provádění údržby trvalého travního 
porostu v oblastech H1

Od roku 2017 vstoupila v platnost novela NV 50, kterou se v horských oblastech 
H1 posouvá termín pro splnění minimální zemědělské činnosti na trvalých 
travních porostech z 31. července na 31. srpna.

Zákaz souběhu ochranných pásů a biopásů

Z důvodu vyloučení souběhu dotací nelze nově za ochranný pás podle § 14 
NV 50 považovat biopás podle § 21 NV 75.



ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ (§ 3 NV 75)

Žádost o zařazení může podat fyzická nebo právnická osoba, která 

zemědělsky obhospodařuje a podává žádost o zařazení alespoň na minimální 

stanovenou výměru zemědělské půdy evidované na žadatele v LPIS. 

V kalendářním roce je možné podat pouze jednu žádost o zařazení. Přehled 

výměr, na které musí žadatel minimálně žádat o zařazení

do AEKO, uvádí níže tabulka č. 1.



TABULKA č. 1

Minimální výměra                                                                       Podopatření

0,5 ha ovocného sadu (S)                           Integrovaná produkce ovoce

0,5 ha vinice (V)                                           Integrovaná produkce révy vinné

0,5 ha standardní orné půdy (R)

nebo jiné trvalé kultury (J)                         Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku

2 ha trvalého travního porostu (T)           Ošetřování travních porostů

0,5 ha standardní orné půdy (R)               Zatravňování orné půdy

2 ha standardní orné půdy (R)                  Biopásy

0,5 ha standardní orné půdy (R)               Ochrana čejky chocholaté

0,5 ha standardní orné půdy (R)               Zatravňování drah soustředěného odtoku



ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ

Na rozdíl od ostatních plošných dotací žadatel v AEKO nemusí být zemědělským 
podnikatelem podle § 2e až § 2hzákona o zemědělství, žadatel nemusí splňovat 
ani definici aktivního zemědělce. O dotaci v rámci AEKO mohou žádat i 
nepodnikatelé mající právní subjektivitu (např. obce, fyzické osoby nepodnikající, 
školy), jestliže tyto subjekty mají evidovánu v LPIS alespoň minimální výměru 
zemědělské půdy a podávají na ni žádost o zařazení.

Žádost o zařazení se podává na pětileté období, které začíná 1. ledna prvního 
kalendářního roku, v případě podopatření Biopásy začíná toto období 1. dubna 
prvního kalendářního roku. Konec pětiletého období se tedy váže k datu 31. 12. 
nebo v případě podopatření Biopásy k datu 31. 3. následujícího kalendářního roku.

Žádost o zařazení se doručí na formuláři vydaném SZIF pro příslušný kalendářní rok 
(k dispozici na OPŽL SZIF a www.szif.cz) do 15. 5. prvního roku pětiletého období na 
místně příslušné OPŽL SZIF, přičemž místní příslušnost se řídí bydlištěm fyzické osoby 
nebo sídlem právnické osoby. 

POZOR! Na později podané žádosti o zařazení nebude brán zřetel.



ZMĚNY V ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ 

(§ 3, § 7 A § 8 NV 75)

V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne vydání rozhodnutí o 

zařazení žadatele nelze:

• do žádosti o zařazení doplnit další díl půdního bloku,

• v žádosti o zařazení zvýšit výměru dílu půdního bloku,

• změnit v žádosti o zařazení zvolené podmínky vztahující se k jednotlivým 

dílům půdních bloků v rámci AEKO.

Na základě žádosti o zařazení je žadatel zařazen do daného AEKO na pětileté 

období s výměrou, kterou uvedl v žádosti o zařazení.



ZMĚNY V ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ 

(§ 3, § 7 A § 8 NV 75)

U žadatelů může dojít v průběhu trvání závazku ke změně výměry. Žadatelé 

získávají nové hektary a naopak dostávají výpovědi z nájmů a hektary ztrácejí. 

Aby změna výměry (ať již zvýšení nebo snížení) měla nějaký dopad na zařazení 

žadatele v AEKO, musí se změna odrazit v LPIS a zároveň musí být podána 

žádost o změnu zařazení. 

Dokud žadatel nezaregistruje v LPIS nový díl půdního bloku (případně nerozšíří 

stávající) nebo v LPIS díl půdního bloku neztratí (např. změnou uživatele), na 

zařazení AEKO to nemá žádný vliv.

V rámci AEKO SZIF nekontroluje právní důvody užívání pozemků a je jen na 

odpovědnosti žadatele, jakým způsobem zajistí, že bude užívat daný díl 

půdního bloku po stanovenou dobu 5 let a že jej jiný uživatel v průběhu tohoto 

období u tohoto dílu půdního bloku nevyřadí z LPIS.



PŘECHOD ZAŘAZENÍ Z AEKO DO TITULU 

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (§ 4 NV 75)

Žadatel se může v průběhu trvání závazku v podopatření Integrovaná 

produkce ovoce, Integrovaná produkce révy vinné nebo Integrovaná 

produkce zeleniny a jahodníku rozhodnout přejít do závazku v opatření 

Ekologické zemědělství podle NV 76. Přechod je prováděn skrze žádost o 

zařazení (§ 3 NV 76) podávanou v termínu do 15. května kalendářního roku.

Pro úspěšný přechod musí žadatel ke dni podání žádosti o zařazení se změnou 

ze závazku v AEKO do závazku v opatření EZ splňovat podmínky pro zařazení v 

opatření EZ, mezi které patří zejména hospodaření v systému ekologického 

zemědělství na všech pozemcích žadatele s druhem zemědělské kultury, na 

který lze podat žádost o dotaci.



PŘECHOD ZAŘAZENÍ Z AEKO DO TITULU 

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (§ 4 NV 75)

Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro přechod do závazku v opatření 

Ekologické zemědělství, pak SZIF jeho žádost zamítne a žadatel i nadále 

pokračuje v původním závazku AEKO.

Nedokončení původního závazku v integrované produkci, s výjimkou přesně 

definovaných podmínek v jednotlivých podopatřeních, se v případě 

úspěšného přechodu do závazku v opatření Ekologické zemědělství 

nepovažuje za nesplněnípodmínek.



ZMĚNA ZAŘAZENÍ V RÁMCI PODOPATŘENÍ 

OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 6 NV 75)

Změna zařazení z hnojených na nehnojené tituly mezofilních a vlhkomilných 

luk a horských a suchomilných luk

Žadatel zařazený do závazku v podopatření Ošetřování travních porostů, titulu 

Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené nebo horské a suchomilné louky hnojené 

se může dobrovolně rozhodnout přejít do závazku v nehnojených variantách 

těchto titulů, tedy mezofilních a vlhkomilných loukách nehnojených nebo 

horských a suchomilných loukách nehnojených.

Změna je prováděna prostřednictvím žádosti o zařazení nebo žádosti o změnu 

zařazení (§ 3 NV 75) podávané do 15. května kalendářního roku.



ZMĚNA ZAŘAZENÍ V RÁMCI PODOPATŘENÍ 

OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 6 NV 75)

Změnu lze provést pouze v případě, že daný díl půdního bloku je ke dni podání 

žádosti o zařazení, kterou je žádáno o změnu zařazení na nehnojený titul, v LPIS 

vymezen jako mezofilní a vlhkomilná louka nehnojená nebo horská a 

suchomilná louka nehnojená.

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.



ZMĚNA ZAŘAZENÍ V RÁMCI PODOPATŘENÍ 

OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 6 NV 75)

Změna zařazení z hnojených na nehnojené tituly mezofilních a vlhkomilných 

luk a horských a suchomilných luk

Žadatel zařazený do závazku v podopatření Ošetřování travních porostů, titulu 

Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené nebo horské a suchomilné louky hnojené 

se může dobrovolně rozhodnout přejít do závazku v nehnojených variantách 

těchto titulů, tedy mezofilních a vlhkomilných loukách nehnojených nebo 

horských a suchomilných loukách nehnojených.

Změna je prováděna prostřednictvím žádosti o zařazení nebo žádosti o změnu 

zařazení (§ 3 NV 75) podávané do 15. května kalendářního roku.



ZMĚNA ZAŘAZENÍ V RÁMCI PODOPATŘENÍ 

OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ 

(§ 6 NV 75)

Změnu lze provést pouze v případě, že daný díl půdního bloku je ke dni podání 

žádosti o zařazení, kterou je žádáno o změnu zařazení na nehnojený titul, v LPIS 

vymezen jako mezofilní a vlhkomilná louka nehnojená nebo horská a 

suchomilná louka nehnojená.

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.



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 nebo

s národním parkem nebo chráněnou krajinnou oblastí   správa NP

Natura 2000 bez překryvu se zvláště                                  referát životního prostředí příslušného krajského úřadu

chráněným  územím

Volná krajina                                                                          místně příslušné regionální pracoviště AOPK nebo

Vojenské újezdy                                                                    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

V průběhu kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného 

kalendářního roku musí žadatel dodržovat podmínku intenzity chovu 

hospodářských zvířat (skot, ovce, kozy, koně). Intenzitu chovu hospodářských 

zvířat je nutné dodržet každý den v rámci čtyřměsíčního kontrolního období od 

1. června do 30. září.

Sankce za nesplnění této podmínky jsou odvislé od rozsahu a počtu nesplnění. 

Za jedno porušení se považuje nesplnění podmínky v jednom dni. Pokud dojde 

k poklesu po dva dny po sobě, nebo kdykoli během kontrolního období, pak 

se jedná o dvě porušení.



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.



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE (§ 9 ODST. 1 A ODST. 4 NV 75)

Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel na formuláři vydaném SZIF pro 

příslušný kalendářní rok (k dispozici na www.szif.cz) do 15. května každoročně 

na místně příslušné OPŽL SZIF. Žádost o poskytnutí dotace se podává v rámci 

tzv. jednotné žádosti.

Jestliže žadatel doručí žádost o poskytnutí dotace po 15. 5., avšak stihne ji na 

OPŽL SZIF doručit do 25 kalendářních dnů po této lhůtě, nárok na dotaci 

neztratí. V tomto případě se na příslušný kalendářní rok poskytne dotace 

snížená o 1 % z celkového nároku na dotaci za každý pracovní den, o který 

byla žádost o poskytnutí dotace doručena na OPŽL SZIF po stanovené lhůtě. 

Snížení dotace se však neprovede, prokáže-li žadatel SZIF, že k pozdnímu 

doručení žádosti o poskytnutí dotace došlo v důsledku zásahu vyšší moci.

Poznámka: 

Aktuální informace ohledně termínu příjmu žádostí o dotaci a příjmu žádostí o 

zařazení budou průběžně zveřejňovány

na stránkách www.eagri.cz nebo www.szif.cz.



ZMĚNY V ŽÁDOSTI 

O POSKYTNUTÍ DOTACE
Pokud nastane změna údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace, je každý žadatel 

povinen tuto změnu nahlásit SZIF, a to prostřednictvím místně příslušného OPŽL SZIF.

Provedením a nahlášením změn v LPIS se žadateli neprovádí automaticky změna 

žádosti o poskytnutí dotace!

Naopak mu provedením změny v LPIS, která se týkala dílů půdních bloků uvedených v 

žádosti o poskytnutí dotace, vzniká povinnost změnu žádosti ohlásit SZIF. Pokud žadatel 

nenahlásí změnu žádosti o poskytnutí dotace, vystavuje se možnosti udělení sankce, 

neboť k neprodlenému hlášení změn SZIF se zavazuje v prohlášení při podání žádosti.

Změnu identifikačních údajů v žádosti o poskytnutí dotace lze provádět kdykoliv po 

podání žádosti. Tuto změnu provádí žadatel pomocí formuláře „Oznámení o změně 
bankovního spojení/ kontaktních údajů“ nebo na formuláři o změnu žádosti o poskytnutí 

dotace, kde specifikuje v záhlaví formuláře, o jakou změnu se jedná (např. změna 

identifikačních údajů – bankovní účet atd.). Žádost o změnu identifikačních údajů musí 

být doložena nezbytnými doklady prokazujícími změnu.

Pokud je žadatel evidován v základním registru veřejné správy spravovaném 

Ministerstvem vnitra ČR není nutné žádost podávat při změně jména, příjmení/ názvu 

firmy či změně adresy trvalého bydliště/ sídla firmy.



ZMĚNY V ŽÁDOSTI 

O POSKYTNUTÍ DOTACE

Změnu údajů o dílech půdních bloků ve smyslu snižování výměry či stažení dílů půdních 

bloků (týká se i stažení celé žádosti) lze provádět kdykoliv do vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, pokud žadatel nebyl informován o plánované fyzické kontrole na 

místě. Změnu rovněž nelze provádět, pokud byl žadatel upozorněn na nesrovnalosti v 

žádosti (změna té části žádosti, které se nesrovnalost týká, nebude uznána).

Změnu údajů o dílech půdních bloků ve smyslu zvyšování výměry či přidání dílů 

půdních bloků lze bezsankčně provádět pouze do 31. 5. daného kalendářního roku a se 

sankcí 1 % za každý pracovní den maximálně 25 kalendářních dnů po termínu pro 

podání žádosti (15. 5.). Poté jsou všechny změny ve smyslu zvyšování výměry či přidání 

dílů půdních bloků (včetně výměny dílů půdních bloků) vyloučeny.

Změnu údajů o dílech půdních bloků ve smyslu jiné změny, než která se týká výměry, tj. 
změna kultury nebo přečíslování je žadatel povinen neprodleně ohlásit na příslušné OPŽL 

SZIF.



VÝPOČET DOTACE 

A JEJÍ MAXIMÁLNÍ VÝŠE (§ 23 NV 75)

Výši dotace při uplatňování jednotlivých titulů AEKO SZIF vypočte jako součin 

výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného titulu a sazby 

stanovené pro příslušný titul.

Dotace se poskytuje v Kč podle směnného kurzu, který je uveřejněn v 

posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního 

roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu 

směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

Pro rok 2018 je pro žádosti podle NV 75 platný směnný kurz 25,535 

25,535Kč/EUR.

Při výpočtu dotace se použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná 

místa.



VÝŠE SAZEB DOTACE 

(§ 23 ODST. 1 NV 75)

Výše sazeb u jednotlivých podopatření/titulů uvádí tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

Podopatření/titul Výše sazby (EUR/ha)

Integrovaná produkce ovoce                                                                              404

Integrovaná produkce révy vinné

• Základní ochrana vinic                                                                                        323

• Nadstavbová ochrana vinic                                                                              675

Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku

• Integrovaná produkce zeleniny                                                                        426

• Integrovaná produkce jahodníku                                                                     433



VÝŠE SAZEB DOTACE 

(§ 23 ODST. 1 NV 75)
Podopatření/titul Výše sazby (EUR/ha)

Ošetřování travních porostů

• Obecná péče o extenzivní louky a pastviny                                                   96

• Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené                                                             166

• Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené                                                        185

• Horské a suchomilné louky hnojené                                                               163

• Horské a suchomilné louky nehnojené                                                          170

• Trvale podmáčené a rašelinné louky                                                            692

• Ochrana modrásků                                                                                         173

• Ochrana chřástala polního                                                                            198

• Suché stepní trávníky a vřesoviště                                                                 353

• Druhově bohaté pastviny                                                                               213



VÝŠE SAZEB DOTACE 

(§ 23 ODST. 1 NV 75)
Podopatření/titul Výše sazby (EUR/ha)

Zatravňování orné půdy

• Zatravňování orné půdy běžnou směsí                                                            310

• Zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí                                          346

• Zatravňování orné půdy regionální směsí                                                        400

• Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou směsí                      337

• Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatou směsí    385

• Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směsí                 428

Biopásy

• Krmný biopás                                                                                                       670

• Nektarodárný biopás                                                                                          591

Ochrana čejky chocholaté                                                                                  667

Zatravňování drah soustředěného odtoku                                                         560



VÝŠE SAZEB DOTACE 

(§ 23 ODST. 1 NV 75)
Poznámka: u podopatření Ošetřování travních porostů se dotace zvýší o

• 11 EUR/ha pokud se jedná o díl půdního bloku, na kterém žadatel ponechá při první seči 
nepokosenou plochu a zároveň se jedná o díl půdního bloku zařazený do titulu Obecná péče o 
extenzivní louky a pastviny, mezofilní a vlhkomilné louky hnojené nebo horské a suchomilné 
louky hnojené,

• 5 EUR/ha pokud se jedná o díl půdního bloku, na kterém žadatel ponechá při první seči 
nepokosenou plochu a zároveň se jedná o díl půdního bloku zařazený do titulu Mezofilní a 
vlhkomilné louky nehnojené nebo horské a suchomilné louky nehnojené

U podopatření Ošetřování travních porostů se dotace sníží o 86 EUR/ha, pokud se díl půdního 
bloku nachází na území 1. zóny ZCHÚ nebo ve zranitelné oblasti dusičnany na území s hlavní 
půdní jednotkou 65 až 76, jestliže nebyly meliorovány. Pokud se díl půdního bloku nachází na 
území 1. zóny ZCHÚ jen z části, dotace se sníží jen na tuto část dílu půdního bloku. V případě 
zranitelných oblastí se dotace snižuje na výměře celého dílu půdního bloku, jestliže se ve výše 
specifikované oblasti nachází více jak 50 % výměry dílu půdního bloku. Pokud se ve zranitelné 
oblasti nachází nižší podíl výměry, snížení dotace se neuplatní. Ke snížení dotace nedochází u 
titulu Obecná péče o extenzivní louky a pastviny, titulu Trvale podmáčené a rašelinné louky a 
u titulu Suché stepní trávníky a vřesoviště.





ZÁKRES EZ DO MAP
Obecné principy

Je možné používat pouze barevné mapy v měřítku 1:10 000 nebo podrobnější.

Ve vztahu k žádosti o dotaci je nutné provést zákres na mapě pro všechny 

tituly/kultury v opatření EZ.

Metodika zákresu

Zákres pro všechny tituly/kultury EZ je prováděn zelenou barvou.

V tabulce č. 3 jsou popsány možné principy zákresu:

• automatický zákres – možnost zákresu provedeného automaticky aplikací 

LPIS (bez účasti žadatele),

• zákres elektronickou digitalizací – možnost elektronického zákresu, který 

provádí sám žadatel v aplikaci

LPIS. Jde o zakreslení skutečností, které jsou nad možnosti automatického 

zákresu.



Děkuji za pozornost

Ing. Libor Matyáš


