
chmelnice 
PO/EZ:  

900 / 845 € 

Nařízením vlády prováděná opatření PRV (2021) 

 

 M08 Investice do rozvoje lesních 
 oblastí a zlepšování 

 životaschopnosti lesů 

Příjemce: vlastník, nájemce; na 
státní půdě obec nebo soukromník. 
Pokud je vlast. veř. org., dotace jen 
na založení. 

M10 AEKO 

 
Příjemce: zemědělec, 
obec, NNO, OSS* 
 Rozpočet: 1 171 mil. €  

M11 EZ 
 

- hospod. šetrné 
k živ. prostředí 
Příjemce: 
zemědělec, OSS* 

Rozpočet: 500 mil. €  

M12 Natura 2000 
 

- zákaz hnojení 
Příjemce: 
zemědělec, OSS* 
Rozpočet: 6,4 mil € 

M13 ANC/LFA 
 

- udržení hospodař. 
v nepř. podmínkách 
Příjemce: zemědělec, 
OSS* 
 Rozpočet: 1 148 mil.€  

 M14 DŽPZ 
 

- zlepš. živ. podmínek 
zvířat 
Příjemce: zemědělec 

 Rozpočet: 217 mil. €  

M15 LESO-ENVI 

- zach. příznivé druhové 
skladby, šetrný sběr 
repr. materiálu 
Příjemce: vlastník, 
nájemce 
 Rozpočet: 10,7 mil €  

 

 Zalesňování 
 

Rozpočet: 
10 mil. € 

 Integrovaná 
produkce 

- hospodař. 
šetr. způsobem 

 Ošetřování 
 travních 
 porostů 

- management 

 Zatravňování 
 orné půdy 
- založ. a 

údržba TP 

 Biopásy 
- založení a 

údržba 
biokoridorů 

 Ochrana čejky 
 chocholaté: 

- omezení zem. 
činnosti: 667 € 

Zatrav. drah 
 soustř. odtoku: 

560 €**/*** 

travní 
porosty 
PO/EZ:  

84 / 83 €**** 

ANC H1: 
ŽV/RV 

    219 / 93 € 

Zvětš. lehacího 
prostoru - 
dojnice 

13 € 

Zach.porostníh 
o typu: 
183 € 

 

náklady na 
založení (dle 

druhu dřeviny) 
2100 / 3035 € 

IP ovoce 
404 € 

obecná 
péče: 
96 €  

zatrav. běž. 
směsí: 
310 €**/*** 

krmné biopásy: 
670 € 

zel. a spec. 
byl. PO/EZ: 
536 / 466 € 

ANC H2: 
ŽV/RV 

206 / 87 € 

Zlepš. stáj. 
prostř - dojnice 

67 € 

Genofond 
lesních dřevin: 

74 € 

 

péče o porost 
(dle druhu 
dřeviny) 

298 / 669 € 

IP zelenina 
426 € 

MVL 
hnoj/nehnoj 

   166 / 185 €**/*** 

zatrav. běž. 

směsí – VÚ:  
337 €**/*** 

nektarodárné 
biopásy: 

591 € 

tráva na 
semeno 
PO/EZ:  

265 / 180 € 

ANC H3: 
ŽV/RV 

145 / 61 € 

Výběh pro 
suchostoj. 

krávy 
42 € 

 

ukončení zem. 
činnosti (dle 

druhu zem. kult: 
161 / 488 € 

IP jahodníku 
433 € 

HSL 
hnoj/nehnoj 

     163 / 170 €**/*** 

zatrav. druh. 
boh. směsí: 

346 €**/*** 

ost. plodiny 
PO/EZ:  

245 / 180 € 

ANC H4: 
ŽV/RV 

176 / 74 € 

Zlepš.živ. 
podm. pro 
prasničky 

147 € 

 
IP réva vinná 
zákl/nadst: 
323 / 675 € 

 
podmáčené 

louky: 
692 € 

 
zatrav. druh. 
boh. směsí – 
VÚ: 385 €**/*** 

 
jahodník 
PO/EZ: 

669 / 583 € 

 
ANC H5: 

ŽV/RV 
132 / 56 € 

 
Zlepš.živ. 
podm. pro 
prasnice 

59 € 

 
ochrana 

modrásků: 
173 €**/*** 

 
zatrav. reg. 

směsí: 
400 €**/*** 

 
trávy na 
orné 
PO/EZ: 
79 / 69 € 

 
ANC O1: 

ŽV/RV 

                    124 / 53 € 

 
Zvětš. plochy 
pro odstavená 

selata 
89 € 

 
ochrana 

chřástala: 
198 €**/*** 

 
zatrav. reg. 

směsí – VÚ: 
428 €**/*** 

 
odplevelení 
doč. úhorem 

PO/EZ: 
34 / 29 € 

 
ANC O2: 
ŽV/RV 

98 / 41 € 

 
stepi a 

vřesoviště 
353 € 

 
vinice 

PO/EZ: 
900 / 845 € 

 
                                                              ANC O3: 
       ŽV/RV 

73/31 € 

 

druhově bohaté 

pastviny:  
213 €**/*** 

 

 

sady intenzivní 
PO/EZ:  

825 / 779 € 

 

sady ostatní 
PO/EZ:        

419 / 417 € 

 

 
krajinotvorné 
sady PO/EZ:  

165 € 

 

   *  OSS: organizační složka státu 

  **  v 1. zónách CHKO nebo ZOD odečet ve výši 86 € 

 ***  na území NP odečet ve výši 76 € 

**** na území NP, v 1. zónách CHKO nebo ZOD odečet   

ve výši 32 € 
 

 
XOA: 

2021: 25 € 
 

 
XOB: 

2021: 25 € 
 

ANC S: 
ŽV/RV 

67 / 28 € 

 
1. zóna CHKO: 

     86 € 

 
národní park: 

    76 € 

Finanční alokace jsou součástí 9. modifikace programového 
dokumentu PRV, která bude schvalována v 1. pol. 2021“ 



HSL (1leté z.)                      
hnoj/nehnoj 

121 / 170 €**/*** 

 

chmelnice 
PO/EZ:  

900 / 845 € 

420 / 417 € 

Nařízením vlády prováděná opatření PRV (2021) 

 

  M10 NAEKO 
 

Příjemce: zemědělec, 
obec, NNO, OSS* 
 Rozpočet: 1 171 mil. €  

M11 NEZ 
 

- hospod. šetrné 
k živ. prostředí 
Příjemce: 
zemědělec, OSS* 
Rozpočet: 500 mil.€  

     
  

 

 Integrovaná 
produkce 

- hospodař. 
šetr. způsobem 

 Ošetřování 
 travních 
 porostů 

- management 

Údržba   
zatravněných 

DPB 

  

Biopásy 
- založení a 

údržba 
biokoridorů 

 Ochrana čejky 
 chocholaté: 

- omezení zem. 
činnosti: 667 € 

Údržba ztrav. 
drah       soustř. 

odtoku: 
135 €**/*** 

travní 
porosty 
PO/EZ: 

86 / 83 €**** 

   

 

 

 

 

IP ovoce 
400 € 

obecná 
péče: 
96 €  

zákl. údržba 
zatr. DPB: 
107 €**/*** 

krmné biopásy: 
670 € 

zel. a spec. 
byl. PO/EZ: 
537 / 466 € 

   

 

IP zelenina 
425 € 

MVL 
hnoj/nehnoj 

  166 / 185 €**/*** 

údržba zatr. 

DPB – VÚ:  
115 €**/*** 

 

nektarodárné 
biopásy: 

609 € 

tráva na 
semeno 
PO/EZ:  

266 / 180 € 

 
 

  

 

 IP jahodníku 
431 € 

 HSL (2leté z.)                      
hnoj/nehnoj 

147 / 170 €**/*** 

     

 

ost. plodiny 
PO/EZ:  

247 / 180 € 

 

 

 

 
 

IP réva vinná 
zákl/nadst: 
197 / 550 € 

 

podmáčené 
louky: 
692 € 

  

jahodník 
PO/EZ: 

670 / 583 € 

  

 
 

 

ochrana 

modrásků: 
173 €**/*** 

 
 
 

 
 

 

trávy na   
orné     

PO/EZ: 
                                                                                             81/ 69 € 

  

 
ochrana               

chřástala:  
198 €**/*** 

 

  
odplevelení 
doč. úhorem 

PO/EZ: 
35 / 29 € 

 

 
stepi a 

vřesoviště 
353 € 

 
vinice 

PO/EZ: 
900 / 845 € 

 
                                                               

 

druhově bohaté 

pastviny:  
213 €**/*** 

 

 

 

sady intenzivní 
                          PO/EZ:  

830 / 779 € 

 

sady ostatní 
PO/EZ:  

 
 
krajinotvorné      

sady PO/EZ: 
70 / 67 € 

 

   *  OSS: organizační složka státu 

  **  v 1. zónách CHKO nebo ZOD odečet ve výši 86 € 

 ***  na území NP odečet ve výši 76 € 

**** na území NP, v 1. zónách CHKO nebo ZOD odečet   

ve výši 32 € 
 

Finanční alokace jsou součástí 9. modifikace programového 
dokumentu PRV, která bude schvalována v 1. pol. 2021“ 


