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Dotaz Odpověď 

Dobrý den, asi je brzo, nicméně položím dotaz: momentálně je 
DPB evidovaný třetím rokem v kultuře G. Zvažujeme, že blok 
převedeme na dva roky do U. Lze zvažovat ponechat režim U na více 
než dva roky? Bude tento blok po ukončení dvouletého (případně 
víceletého) úhoru automaticky zařazen nevratně  do T, nebo se 
vrátíme do výchozího bodu ze kterého dnes u bloku vycházíme, to jest 
třetí rok U ... a následně vrácení do R? Děkuji 

Úhory, ať už nektarodárné nebo zelené, mohou být i víceleté. Po dobu, 
po kterou jsou deklarované jako tzv. neprodukční plocha, se 
nenapočítává pětiletá lhůta pro převod do „T“. 

Kdy vstoupí v platnost nařízení vlády týkající se této SZP? Nebude to 
14 dní před podáváním žádostí? 

Účinnost NV je předpokládána k 1/4/2023. V současné době je možné 
základní podmínky nalézt ve Strategickém plánu SZP. Pro širší přenos 
informací MZe zajišťuje tato školení k příjmu žádostí, jejich záznam je 
veřejně k dispozici.   

Chtěl bych vědět, jestli všechny podklady, které jsou zatím známy, ale 
nejsou oficiálně potvrzeny, budou platit? 

Návrhy nařízení vlády jsou aktuálně v legislativním procesu, může 
dojít k úpravám. Prezentované podmínky jsou součástí návrhů 
jednotlivých nařízení vlády. V současné době již proběhlo 
připomínkování ze strany platební agentury, ministerstev, nevládních 
organizací a dalších připomínkových míst v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení, tzn. věcná část nařízení vlády je v tuto chvíli již 
připravena, nicméně úpravy nejsou zcela vyloučeny. O případných 
změnách budeme informovat na seminářích nebo na stránkách 
eagri.cz. 

Jak se bude pohlížet na zemědělce, kteří mají z podzimu osetou 
veškerou plochu ozimými plodinami a na neprodukční plochy nemají 
další plochu? V době zasetí ozimých plodin se přesně nevědělo jak a 
jestli budou nějaká nová nařízení platit.  

Přijdou tak o část dotací nebo budou muset část plodin zaorat? pokud 
ano, dostanou za to náhradu nebo bude letošní rok ještě "pardónován" 
? Poprosil bych o odpověď na tento dotaz.  

Z MZe mi bylo odpovězeno  

Dobrý den, 

Povinnost vyčleňování neprodukčních ploch je, včetně všech 
zásadních parametrů, dlouhodobě známá. Nicméně pro účely 
vyčleňování neprodukčních ploch v podmíněnosti (DZES 8) lze využít 
výjimku, kterou připravila EK v reakci na situaci na zemědělských 
trzích, a plochy vyčleněné jako neprodukční využít pro pěstování 
tržních plodin, včetně možnosti použití přípravků na ochranu rostlin. 
Nesmí to však být kukuřice nebo sója. Je potřeba zdůraznit, že výjimka 
platí jen pro DZES, kdo předpokládá požádat o tzv. ekoplatbu, musí 
naplnit všechny požadavky stanovené pro vyčleňování neprodukčních 
ploch.  

Návrhy nařízení vlády jsou aktuálně v legislativním procesu, může 
dojít k úpravám. Prezentované podmínky jsou součástí návrhů 
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přesné datum publikování jednotlivých nařízení vlády pro přímé a 
platby a rozvoj venkova ve Sbírce zákonů zatím není stanoveno, 
nicméně účinnost těchto nařízení se předpokládá od 1. dubna 2023.       

Takže má vůbec smysl dělat webináře, když ještě není úplně jasno? 

jednotlivých nařízení vlády. V současné době již proběhlo 
připomínkování ze strany platební agentury, ministerstev, nevládních 
organizací a dalších připomínkových míst v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení, tzn. věcná část nařízení vlády je v tuto chvíli již 
připravena, nicméně úpravy nejsou zcela vyloučeny. O případných 
změnách budeme informovat na seminářích nebo na stránkách 
eagri.cz. 

Dobrý den, prezentace, o které mluvíte je ke stažení? Slaidy nikde 
nevidím. Děkuji za odpověď. 

Aktuální informace jsou ke stažení na internetových stránkách 
Ministerstva zemědělství: 

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-
2027/zakladni-informace/ 

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-
2027/projednavani-s-nno/ 

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-
2027/aktuality/ 

Pokud žadatel nebude automaticky aktivním zemědělcem, bude mu 
kromě info na PF SZIF nějakým způsobem oznámeno, že si musí 
zajistit audit v dostatečném předstihu před termínem příjmu JŽ? 
Dostane oznámení např. do datové schránky?  

Informace bude dostupná v aplikaci na Portálu farmáře. 
Upozorňujeme, že v průběhu legislativního procesu ještě došlo 
k doplnění alternativy k auditorské zprávě – je možné předložit doklady 
o naplnění limitu min. 30 % příjmu ze zemědělství, a to daňovým 
přiznáním a daňovými a účetními doklady.  

Při prokazování aktivního zemědělce je jednou z činností pěstování 
VCS plodin na výměře vyšší než 10%. Je to ve vztahu k orné půdě 
nebo zemědělské půdě žadatele? Děkuji 

Podíl se počítá vůči celkové výměře zemědělské půdy. 

Pokud nedodržím plochy kolem vody a oseju je do 1.4..23 jinou 
plodinou ,můžu žádat o ekoplatbu? 

Na plochy oseté před 1. 4. 2023 se povinnost vyčleňovat pás podél 
vody nevztahuje, podmínky ekoplatby jsou v takovém případě splněny. 

Minulý rok jsem nemusel být zemědělským podnikatelem, tento rok 
tedy ano? 

Zemědělský podnikatel je součástí definice aktivního zemědělce.  
Z environmentálních opatření II. pilíře se podmínka aktivního 
zemědělce vztahuje pouze na opatření Oblasti s přírodními 
znevýhodněními (ANC).   

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/projednavani-s-nno/
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/projednavani-s-nno/
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/aktuality/
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/aktuality/
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Dobrý den zeptám se na aktivního zemědělce, co se zahrnuje do 
příjmů ze zemědělské prvovýroby jsou to i např. dotace, spotřební daň 
apod.?  

Je potřeba upřesnit, že se započítávají příjmy ze zemědělství, ne 
pouze z prvovýroby, tzn. např. včetně služeb v zemědělství. Provozní 
dotace se započítávají také, vratka spotřební daně však ne. 

A další dotaz opět na splnění aktivního zemědělce 0,3 VDJ/ha stále 
platí v období od 1.6.-30.9. viděla jsem některých materiálech? 

Kontrolní období pro nápočet intenzity je od 1. 6. do 30. 9. předchozího 
roku. 

Vojtěška jalo VCS bílkovinná plodina, dále zařazena jako PVN 
neprodukční plocha v ekoplatbě :- bude zde odečet v platbě jako 
souběh s ekoplatbou, neprodukční plochou?  

Plochy lze zahrnout do obou podpor bez toho, že by se sazba 
odečítala, nicméně upozorňujeme na zákaz použití prostředků na 
ochranu rostlin, který pro plochy s dusík vázajícími plodinami platí 
v ekoplatbě.  

Zemědělské vzdělání pro mladého zemědělce bude muset být formou 
střední či vysoké školy nebo bude "stačit" i např. kurz zemědělského 
minima?  

Kurzy zemědělského minima jsou jednou z možností prokázání 
zemědělské kvalifikace. 

Jaké jsou nevýhody platby na malého zemědělce?  Platba pro malé zemědělce vyloučí možnost požádat o jiné přímé 
platby. Méně výhodná je tedy pro žadatele, kteří chtějí požádat ještě o 
platbu vázanou na produkci nebo např. mladého zemědělce 

Diverzifikace plodin  -  počítají se i plodiny na G a U  nebo  jen plodiny 
na kultuře R? 

V letošním roce, v zájmu plynulejšího přechodu na nové podmínky, 
platí postup jako u greeningu – plochy G a U se započítají také. 
Nicméně od příštího roku se bude hodnotit už pouze kultura „R“. 

Je v přepočtových koeficentech zahrnut i kompost? Kompost je v přepočítacích koeficientech obsažen, a to ve dvou 
variantách v závislosti na poměru C:N. 

Dobrý den, mám dotaz týkající se Mladého zemědělce. S.r.o. již 
čerpalo tuto dotaci na svého jednatele. Nyní bude s.r.o. převedeno na 
jiného jednatele, který bude novým 100% vlastníkem. Bude moci 
čerpat tuto dotaci? Děkuji 

Nový jednatel musí naplňovat podmínky pro mladého zemědělce, tzn. 
věk a zemědělskou kvalifikaci. V takovém případě, pokud ještě 
„nedoběhlo“ pětileté období nároku na platbu, si společnost požádat 
může. Nicméně pokud již historicky bylo vypláceno po dobu 5 let, 
společnost ztrácí na podporu nárok.  

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda se plánuje speciální sazba pro 
LAKR (byliny) a květiny. Děkuji 

Platba vázaná na produkci neobsahuje speciální podporu LAKR, ani ji 
v současné chvíli neplánujeme. 

Ekoplatba základní   na R - jak se bude vypočítávat plocha 
neprodukčních ploch v případě že mám k 1.4. kompletně zaseto? 

Povinnost vyčlenit neprodukční plochy platí v ekoplatbě bez ohledu na 
termín vysetí. Nicméně pro účely vyčleňování neprodukčních ploch 
v podmíněnosti (DZES 8) lze využít výjimku, kterou připravila EK 
v reakci na situaci na zemědělských trzích, a plochy vyčleněné jako 
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neprodukční využít pro pěstování tržních plodin, včetně možnosti 
použití přípravků na ochranu rostlin. Nesmí to však být kukuřice nebo 
sója. Je potřeba zdůraznit, že výjimka platí jen pro DZES, kdo 
předpokládá požádat o tzv. ekoplatbu, musí naplnit všechny 
požadavky stanovené pro vyčleňování neprodukčních ploch.  

Není změna u PKVZ?  30.11 na 31.10.?  Kontrolní období pro porost na ochranném pásu podél vody se 
v průběhu legislativního procesu zkrátilo do 31. 10. 

Dotaz k ochranným pásům u vody: pokud se žadatel přihlásí do 
Ekoplateb, ale rozhodne se, že ochranný pás u vody nevyužije jako 
neprodukční plochu, může hmotu na pásu sklízet na krmení a zároveň 
to nepovede k sankci z Ekoplatby? Ochranný pás u vody tedy není 
automaticky neprodukční plocha?   

Ochranné pásy podél vodních toků nemusí být neprodukční plochou – 
volba ploch záleží na žadateli. V případě, že ochranný pás podél vody 
žadatel nedeklaruje jako neprodukční plochu, lze porost sklidit.   

Dobrý den, včera paní Kozlovská uváděla období neprodukce od 1.6. 
do 15.8. Vy jste uvedla 15.7. Který platí?   

Termín do 15. 8. platí pro úhory, 15. 7. pro ochranné pásy a souvrať. 

Biopás krmný tedy může být nad plochou ochranného pásu 
základního a nemusí se deklarovat do neprodukčních ploch? 

Povinnost vyčlenit ochranný pás podél vody se nevztahuje na plochu,  
na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření 
biopásy. V tomto případě není zaveden odpočet platby. 

Biopás není nutné deklarovat jako neprodukční plochu.  

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pokud budu chtít převést blok T do 
U, abych tím plnila neprodukční plochu, ale na dílu půdního bloku se 
nachází ECP, kterou dle DZES 1 nemohu převést na jinou kulturu, 
bude platit pro tento případ nějaká výjimka? Pokud by výjimka nebyla, 
platí, že pokud plocha ECP v bloku není více jak 0,1ha, mohu blok 
trávy do úhoru převést?  

Pro převody DPB „T“ do kultury „U“ bude platit výjimka v případě, že 
plocha bude využita jako neprodukční plocha, po tuto dobu se nebude 
jednat o porušení DZES 1.   

Mám dotaz na převedení málo produktivní TTP na kulturu U. Má tento 
převod a následné využití DPB jako neproduktivní plochy nějaké 
omezení?  

V případě, že by na DPB byl v LPIS vymezen nějaký druh tzv. ECP 
(environmnetálně citlivý porost): 

a) v 1. a 2. zóně chráněných krajinných oblastí a na území národních 
parků,  

b) v národních přírodních památkách, národních přírodních 
rezervacích, přírodních rezervacích a přírodních památkách, které 
se nenacházejí v oblastech Natura 2000,  
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c) ve vzdálenosti do 12 m od vodního útvaru,  
d) jako silně erozně ohrožené,  
e) jako podmáčené a rašelinné louky nebo 
f) ve 3. aplikačním pásmu zranitelných oblastí1). 
 

je převod podmíněn tím, aby byla plocha vyčleněna jako neprodukční. 
Pokud by takto vyčleněna nebyla, jedná se o porušení DZES 1 
s povinností DPB zpět zatravnit   

V základní ekoplatbě na TTP stačí tedy 1x posekat a v rámci AEKO 
2x?  

V základní ekoplatbě na TTP je povinná jedna seč nebo pastva, u 
AEKO – ošetřování extenzivních travních jsou definovány 2 operace -  
seče nebo pastvy v termínu do 31.7 a do 31.10. pokud není stanoveno 
ve vrstvě ENVIRO jinak.  

Co se týká úhoru - jsou přechodná ustanovení pro rok 2023? Mám 20 
ha z toho 15 ha orné kde mám zasetou ozimou pšenici na celé výměře, 
5 ha TTP kde část paseme a část sklízíme na seno. Musím mít pro rok 
2023 zaznamenán úhor? Popřípadě na jakou dotaci tedy dosáhnu? Na 
základní ano na ekoplatby ne?  

I v roce 2023 musí být vyčleněno určité procento neprodukčních ploch. 
Pro potřeby podmíněnosti (DZES 8 ) je možné využít výjimky a 
vyčleněné úhory využít pros pěstování a sklizeň tržní plodiny, nicméně 
takový postup není možné využít v ekoplatbě. Pro základní ekoplatbu 
je pak potřeba vyčlenit alespoň 5 % úhorů, ochranných pásů nebo 
krajinných prvků, případně alespoň 8 % v kombinaci s dusík vázajícími 
plodinami nebo meziplodinami (z nich alespoň 3 % prostřednictvím 
úhorů, ochranných pásů nebo krajinných prvků. 

Pro převedení T na U pude podmínkou souhlas OOP, vzhledem k 
tomu, že zmiňujete "omezení ze strany OOP"?  

V průběhu legislativního procesu došlo na základě připomínek rezortu 
životního prostředí k doplnění ustanovení – nebude umožněn převod 
v oblastech s vymezenými nadstavbovými režimy AEKO, v oblastech 
s vymezeným základním režimem bude podmíněno mulčování pouze 
se stanoviskem OOP a navíc bude povinnost tyto DPB po 15. srpnu 
posekat s odklizem biomasy.   

Musím prokázat původ osiva u osetí úhoru nebo kolem vody? Co když 
si to nechám udělat službou?  

U žádné z podmínek ekoplatby (ani podmíněnosti) není povinně 
vyžadované certifikované osivo, podmínka bude kontrolována podle 
stavu porostu. Agrotechnické postupy nemusí provádět žadatel 

 
1) Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. 
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osobně, tzn. je možná i služba, nicméně žadatel zůstává zodpovědný 
za postup, resp. splnění stanovených podmínek. 

Podmínku neprodukčních ploch pro základní ekoplatbu splním 
vytvoření 5% ochranných pásů (typu souvrať), zbylá 2% neprodukční 
plochy pro prémiovou ekoplatbu (7%) bych mohl plnit krmnými biopásy 
zařazenými v AEKO. Jaký by byl odpočet u takto použitých krmných 
biopásů?  

Pokud jde o prémiovou ekoplatbu, došlo v průběhu legislativního 
procesu k posunu v pojetí „nadstavby“ – alespoň 2 % se vyžadují 
pouze formou liniových nektarodárných úhorů, krajinných prvků nebo 
ochranných pásů, které nicméně pro účely prémiové ekoplatby musí 
být založené ve směsi a porost ponechán do nejméně 15. 8. 

V případě plnění neprodukčních ploch krmnými, nektarodárnými nebo 
kombinovanými biopásy bude proveden odpočet ve výši 460 EUR/ha 
biopásu.  

Dobrý den, DZES 6 (pokryvnost) - minimálně 80 % výměry R - týká se 
i ekologického zemědělství?  

EZ má z pokryvnosti pouze drobnou výjimku, a to v případě pěstování 
kořenové a hlízové zeleniny na těžkých půdách, obecně je pokryvnost 
vyžadována také pro EZ. 

Počítáte s webinářem zaměřeným především na Podmíněnost? Dnes 
jste Podmíněnost probrala jen velmi povrchně.  

V prezentaci jsou uvedené hlavní změny v podmíněnosti, ostatní 
podmínky pokračují ve velmi obdobném nastavení. Nicméně v případě 
zájmu je určitě možné uskutečnit i webinář zaměřený specificky na 
podmíněnost. 

Dotaz k DZES 7 –rotace plodin - Jak dlouho musí být plodina na 
pozemku minimálně, aby byla splněna podmínka 
rotace?(např.4měsíce) 

Rotace se vyhodnocuje podle hlavní plodiny, která by se měla na 
pozemku nacházet významnou část vegetačního období, což je v ČR 
nastaveno od 1.6. do 31. 8., nicméně konkrétní lhůta stanovena není.  

Dobrý den, jaké je složení osiva pro jetelotravní biopás 
v kombinovaném biopásu. Dohledala jsem jen, že zastoupení trav ve 
směsi musí tvořit méně než 50%, v příloze jsou směsi osiv jen pro 
krmný nebo nektarodárný biopás. Rádi bychom si již obstarali osivo.  

Konkrétní směs pro kombinovaný biopás není nařízením vlády 
stanovena. Zastoupení trav ve směsi musí být nižší než 50 %. 
Doporučuje se více druhů jetelovin, více druhů trav a doplnění 
bylinami.  

Může být některý typ úhoru jednoletý?  Požadavek na dvouletý úhor se týká pouze zeleného úhoru, u 
nektarodárného úhoru předpokládáme, s ohledem na stanovené 
plodiny, spíše jednoleté trvání. 

Bude stanovena minimální šířka úhoru? (zelený, nektarodárný, 
neřeším teď liniový úhor). Pokud si jej dá žadatel kolem vody, pokud 
bude stačit např. třímetrový.  

Minimální šíře úhoru stanovená není. Nicméně bude se jednat o jinou 
kulturu, tzn. jiný DPB, který musí být v terénu vizuálně odlišitelný. 
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Dobrý den, je možné vstoupit do nových závazků od letoška, nebo je 
nutné dokončit pětiletý závazek uzavřený v roce 2020? Jaké dotace 
(AEKO, ANC) se na mě budou vztahovat?  

Pětiletý závazek, ke kterému se žadatel zavázal v roce 2019 (nebo 
2020 pro zatravňování) je nutné dokončit. Na plochách bez závazku 
AEKO je možné vstoupit do nového pětiletého závazku AEKO podle 
nových podmínek. 

Dotace poskytovaná v oblastech s přírodními omezeními není 
víceletým závazkem, jedná se o jednoleté opatření. Žádost o dotaci 
bude možné letos podat v termínu do 15. května.  

Prosím Vás v Ekoplatbě  vyčleněné 3% na úhor mohu tuto plochu po 
15.8 sklidit nebo nemohu sklidit do doby dokud nebudu rušit úhor  

Po 15. 8. lze plochu sklidit, v určitých případech to je dokonce 
povinnost – jedná se o úhory vzniklé převodem z T, které bylo 
vymezeno pro základní režim OTP. 

Dobrý den, v případě změny kultury T na U, musím stávající louku 
rozorat a znovu zasít povinnou směsí na úhor?  

Zelený úhor nemusí být nutně založený ve směsi, vyhovujícím 
porostem i tráva, tzn. není potřeba rozorávat a přesévat. 

Jakým způsobem obhospodařovat zelený víceletý úhor? Od zaevidování DPB do kultury úhor do 15. 8. lze pouze mulčovat, 
není možné sklízet nebo spásat, po 15. 8. lze porost sklidit. 

Má-li být úhor dvouletý je možné jej přesívat různými plodinami? 
Minimální rozhodné období je tedy od 1.2. do 15.8 každého z roků? a 
15.8. druhého roku je tedy možné jej změnit na např. ozimou kulturu?  

Dvouletý úhor lze přesít, a to v období mezi 15. 8. a 31. 10. Mezi 1. a 
2. rokem stále zůstává v kultuře „U“, po ukončení kontrolního období 
druhého roku, tzn. po 15. 8. lze úhor ukončit a převést na „R“. Výjimkou 
jsou však úhory, které vznikly přeměnou z „T“, u nich se vyžaduje 
„návrat“ do kultury „T“. 

Dobrý den, pokud budu pásy kolem vody plnit kombinovaným 
biopásem, rozumím tomu správně, že se nám od plochy biopásů, na 
kterou budeme pobírat dotaci na biopásy, odečte plocha pásu kolem 
vod uvedená v LPIS, a zároveň mám bude sazba ponížena, protože 
nahrazuje plochu pásů kolem vod pro zákl. ekoplatbu? 

Povinnost vyčlenit ochranný pás podél vody se nevztahuje na plochu,  
na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření 
biopásy. V tomto případě není zaveden odpočet platby jako náhrada 
za ocranný pás podél vodního toku. Nicméně při souběhu biopásu a 
celofaremní ekoplatby bude odečtena částka ve výši  71 EUR/ha u 
krmného biopásu, u nektarodárného o 29 EUR/ha a o 43 EUR/ha u 
kombinovaného biopásu.  

 

V ekologickém zemědělství je zákaz změny kultury pozemku do konce 
roku (31.12.) - a na změnu na úhor mám tedy 1 měsíc do 1.2. (od 
příštího roku)?  

V opatření ekologické zemědělství je změna kultury umožněna až po 
31.12., včetně změny kultury na úhor. Žadatel si může úhor do 
opatření ekologické zemědělství zařadit, avšak nebude mu na něj 
poskytnuta dotace. 
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Výjimkou je změna kultury travní porost na trvalý porost nebo změna 
kultury trvalý travní porost na standardní ornou půdu, pokud proběhla 
po 31.8.   

V případě změny na kulturu úhor pro započítání do ekoplatby je 
potřeba, aby byla v LPIS provedena do 1. 2. (v roce 2023 se termín 
evidence posunuje z února na termín podání žádosti, resp. den 
předem, aby změna v LPIS nabyla účinnosti). 

Budu moci mít úhor (neprodukční plochu) na DPB, který 
obhospodařuji, ale nemám k tomuto bloku částečně / nebo zcela 
právní důvod k užívání (červené plochy)? 

Na plochách DPB, kde chybí PDU, se vyžaduje naplňování podmínek 
stanovených pro daný DPB. Stejně tak budou tyto plochy uznány 
pro naplnění podmínek.  

Můžeme tedy žádat o kombinované tituly na kulturu U - přímé platby, 
ekoplatby, ekologické zemědělství - jde tedy takto kombinovat?  

Na kulturu U je možné podat žádost o dotaci na Základní podpora 
příjmu pro udržitelnost a na celofaremní ekoplatbu.  

V rámci dotace na Ekologické zemědělství je možné kulturu U do 
opatření zařadit, avšak na tuto kulturu není možné podat žádost o 
dotaci. Výměru úhoru v režimu ekologického zemědělství, nebo 
v režimu přechodu na ekologické zemědělství může žadatel započítat 
do tzv. základny pro výpočet 20 % výměry, na které budou pěstovány 
zlepšující netržní plodiny (ZNP) a zároveň je umožněno tímto úhorem 
plnit podmínku ZNP. 

Zmínila jste pozastavení dozravani U v pripade prihlaseni do 
neprodukcnich ploch. Znamena to, ze pokud udelam U z R a 
ponecham tento pozemek v U napriklad osm let a ponecham tuto 
plochu jako neprodukcni, mohu po teto dobe zmenit opet pozemek z 
U na R? 

Lze podmínku prémiové ekoplatby splnit pouze ochrannými pásy typu 
SOUVRAŤ?  

Úhory vyčleněné jako neprodukční ploch původně z kultury R, bude po 
ukončení úhoru možné převádět do standardní orné půdy. Pokud jsou 
vyčleněné jako neprodukční plochy, nenapočítává se u nich tzv. 
„dozrávání“, tzn. neběží pětiletá lhůta pro převod na trvalé travní 
porosty. 

K dotazu na souvrať - pokud jde o prémiovou ekoplatbu, došlo 
v průběhu legislativního procesu k posunu v pojetí „nadstavby“ – 
alespoň 2 % se vyžadují pouze formou liniových nektarodárných 
úhorů, krajinných prvků nebo ochranných pásů, které nicméně pro 
účely prémiové ekoplatby musí být založené ve směsi a porost 
ponechán do nejméně 15. 8. Souvrať je považována za typ 
ochranného pásu, a je tedy vhodná pro naplnění prémiové ekoplatby, 
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ale musí být zároveň naplněné nově doplněné podmínky, tzn. směs ze 
stanovených plodin a delší přítomnost porostu. 

Lze meziplodiny brát současně jako netržní plodiny v ekologickém 
zemědělství? A je zde někde podmínka, že musí být po meziplodinách 
oseté pouze ozimy? 

Meziplodiny v rámci přímých plateb mohou plnit funkci ZNP v rámci 
Ekologického zemědělství.  

Meziplodiny v rámci AEKO nelze použít pro plnění podmínky ZNP 
v rámci Ekologického zemědělství. Podmínku pěstování 20 % 
zlepšujících netržních plodin je možné plnit vybranými víceletými 
bylinami, pěstováním víceletých pícnin a úhorem v režimu EZ nebo 
přechodu na EZ nebo vybranými ochrannými pásy podle přímých 
plateb. Zlepšující netržní plodiny v ekologickém zemědělství se pěstují 
jako letní, nebo podzimní varianta.  

Pokud se jedná o AEKO meziplodiny, následnou plodinou musí být 
jařina (termín pro ponechání meziplodiny AEKO je do 31.1. ),  

Pokud se jedná o meziplodiny pro PP, pak platí její pěstování po dobu 
8 týdnů. 

Pokud mám u pozemků stále vázanost na agroenvironmentálně –
klimatická opatření až do 31.12.2023, ale pro titul ekologické 
zemědělství již žádnou vázanost nemám (dosud jsem podával žádosti 
o zařazení do opatření navazující ekologické zemědělství). Jaké jsou 
možnosti zařazení/nezařazení do nových pětiletých závazků v dubnu 
2023? děkuji 

V roce 2023 může být podána žádost na dobíhající AEKO závazky na 
trvalý travní porost. Zároveň bude umožněno podat novou žádost o 
zařazení do opatření AEKO – ošetřování extenzivních travních 
porostů, souběh „starého“ a „nového“ závazku u jednoho žadatele je 
povolen na dílech půdních bloků dosud nezařazených. 

Co se týká dotace na ekologické zemědělství - vzhledem k tomu, že 
na DPB nevztahuje závazek ekologického zemědělství, je možné 
požádat o zařazení do nového závazku na opatření ekologické 
zemědělství podle podmínek Strategického plánu SZP na období 5 let.  

Souběh dobíhajících závazků AEKO na trvalých travních porostech a 
nového EZ je možný.  

Co jsou nízkovzrústné jeteloviny - bude seznam?  Seznamy plodin, včetně pravidel pro směsi jsou k dispozici na adrese 
v https://eagri.cz/public/web/file/718950/Prehled_osiv_web.pdf  

Termíny výplat budou stejné jako nyní, nebo budou změněné?  Maximální snahou je dodržet stávající termíny výplat, nicméně se 
bohužel v první roce nových podmínek nedá vyloučit časový posun. 

https://eagri.cz/public/web/file/718950/Prehled_osiv_web.pdf
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Kdy prosím uvidíme na Portálu farmáře, zda splňujeme aktivního 
zemědělce či ne. Dále v případě výběru druhé varianty dokládání 
formuláře vypracované SZIFem, jak toto bude detailně probíhat. To 
budeme např. faktury za prodej obilí scanovat při podání JŽ? 

Aplikace pro kontrolu podmínek aktivního zemědělce se dokončuje. 
V případě dokládání daňových a účetních dokladů se budou na Portál 
farmáře „nahrávat“ jednotlivé doklady, nicméně nemusí být nutně 
všechny, postačuje takový počet, aby jejich finanční objem překročil 
požadovaných 30 %. 

Lze zcela vystoupit z dotací? a pak není nutné např. dodržet 10 ha na 
SEO atd. a další DZES, které nemají oporu v zákonech ... Jaký je 
výklad?  

Pravidla podmíněnosti platí pouze pro dotační podmínky. Žádost o 
dotace je dobrovolným krokem, tzn. pokud se tak zemědělec 
rozhodne, žádat nemusí, a tím se na něj nebudou vztahovat pravidla 
podmíněnosti, resp. DZES - část podmíněnosti je zároveň zákonnými 
povinnostmi.  

U směsí trav a jetelovin bude stačit kontrola papírová (míchací protokol 
dodavatele osiva) či kontrola na místě a počítání rostlin na ploše?  

U žádné z podmínek ekoplatby (ani podmíněnosti) není povinně 
vyžadované certifikované osivo, tzn. neplatí „papírová“ kontrola, 
podmínka bude kontrolována podle stavu porostu. 

Existuje někde seznam ploch, které je nutné založit certifikovaným 
osivem a u kterých stačí kontrola porostu na místě? 

U žádné z podmínek ekoplatby (ani podmíněnosti) není povinně 
vyžadované certifikované osivo, tzn. neplatí „papírová“ kontrola, 
podmínka bude kontrolována podle stavu porostu. 

Pro Agroenvironmentálně-klimatická opatření platí, že porosty 
biopásů, meziplodin, druhově bohaté pokrytí orné půdy a směs pro 
podopatření ochrana čejky chocholaté musí být založeny uznaným 
osivem nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu osivy 
kontrolovanými úředně.  

Seznam osiv je uveden na webových stránkách eagri.cz: 
https://eagri.cz/public/web/file/718950/Prehled_osiv_web.pdf 

Dobrý den, pásy kolem vody chceme plnit kombinovaným biopásem. 
Někde však ochranný pás kolem vody nemůžeme po celé délce řešit 
kombinovaným biopásem, neboť by se nacházel blíže než 50 m od 
cesty, proto bychom na části blíže než 50m od cesty zaseli ochranný 
pás kolem vody a dále pokračovali kombinovaným biopásem o stejné 
šíři. Jak je to s termíny údržby? Ochranné pásy kolem vod budou plnit 
neprodukční plochu, biopásy ne.  

Povinnost vyčlenit ochranný pás podél vody se nevztahuje na plochu,  
na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření 
biopásy. 

https://eagri.cz/public/web/file/718950/Prehled_osiv_web.pdf
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Kdy mají být meziplodiny na poli (plocha s meziplodinami)?  Je 
stanovený konkrétní termín (datum)?  

Pro meziplodiny, které pokrývají podmínku vyčlenění neprodukčních 
ploch, není stanoven termín vysetí, nicméně je požadováno, aby se 
porost nacházel na pozemku alespoň 8 týdnů. 

V rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření je pro podpoření 
meziplodiny stanoven termín pro založení porostu meziplodiny od 20. 
6. do 30. 9. Porost je nutné ponechat na DPB do 31. 1. následujícího 
kalendářního roku, přičemž nesmí být porost meziplodiny 
mechanicky ani chemicky omezován v růstu. Termín pro zapravení 
porostu meziplodin do půdy je stanoven od 1. 2. do 30. 4. 
následujícího kalendářního roku, s výjimkou použití bezorebných 
technologií. 

V rámci ekologického zemědělství jsou ZNP ve variantách letní 
(termín od 31.7. do 10.9) a podzimní (6.9 do 31.10.)  

Dobrý den, v případě realizace úhoru na kultuře T, bude spektrum 
plodin posuzováno jak ? Narážím na to že kultury T své  spektrum 
plodin  mají a bez obnovy (omezeně přísevu) je moc neovlivním.  

Pro zelený úhor je porost trav vhodným porostem, není potřeba 
obnova. 

Mohl by se zveřejnit nějaký videonávod jak si uživatel může zjistit v 
Lpis co se ho týká ohledně SEO, MEO, pásy kolem vody,spádů 
apod....Podle čeho se má řídit...hodně zemědělcům by to podle mého 
soudu pomohlo se lépe orientovat v problematice a nebyly by tak 
zahlcené pobočky SZIF 

Zvážíme možnosti. 

V případě ochranných pásů kolem vod a úhorů - bude to ráj pro 
hraboše a divoké prasata, počítá legislativa s těmito problémy, resp. 
vyššími moci? A budou dovoleny v případě kalamity hrabošů, jako 
tomu bylo v roce 2020 povolen plošný Stutox? Nyní ÚKZUZ na 
přemnožení hrabošů již upozorňuje a je už znatelně vidět  na loukách.  

Legislativa obecně počítá s případy vyšší moci. 

Co znamená povolené přihnojení na Chřástalovi -  bude to na základě 
vymezení Enviro vrstvy  nebo jen tehdy když požádám o povolení 
hnojit OOP?  

Přihnojení je povolené na základě souhlasného stanoviska OOP. 
V tomto případě dochází k odpočtu platby ve výši  95 EUR/ha, nejedná 
se o evidování ve vrstvě ENVIRO, nicméně souhlasné stanovisko 
musí být uvedeno u příslušného DPB v LPIS. 
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Prosím o upřesnění podmínek u titulu druhově bohaté pastviny, v 
poslední verzi NV v § 16 je v článku 12 definováno zemědělské 
obhospodařování od 1.dubna do 31.července, znamená to, že na 
předmětném bloku nesmějí zvířata pobývat v období od 1.ledna do 
31.března? Děkuji.  

Na předmětném dílu půdního bloku nesmějí zvířata pobývat v období 
od 1.ledna do 31.března, s výjimkou povolení OOP. Pastva je 
umožněna od 1. dubna do 31. prosince.  

Jsou prosím již v ucelené tiskové podobě někde k nalezení  dotační 
tituly II. pilíře? Nebo to jsou jen zatím  prezentace .ppt ?  

V současné době je možné základní podmínky nalézt ve Strategickém 
plánu SZP. Pro zajištění přenosu informací MZe zajišťuje tato školení 
k příjmu žádostí. Účinnost NV je předpokládána k 1/4/2023. 

Vysvětlete prosím rozdíl mezi neprodukční plochou pro DZES 8 a pro 
celofaremní ekoplatbu. Odpočty jsou 460+71, popř. 460+29 EUR?  

Dle legislativy EU je povinnost zajistit zabránění dvojímu financování 
za stejné aktivity, částka 460 EUR/ha je odečítána vůči neprodukčním 
plochám a stejně jako u biopásu je újmou za neprodukci na orné půdě. 
Odečet ve výši 71 resp. 29 EUR/ha je zamezením dvojímu financováni 
vůči celofaremní ekoplatbě. 

Lze z DPB zařazeného do celofaremní ekoplatby jako neprodukční 
plocha sklidit trávu před 1.6. (úhor, ochranný pás)?   

Zákaz produkce (tj. sklizně nebo pastvy) platí u úhoru od termínu 
zaevidování úhoru v LPIS (1. 2., v roce 2023 specificky datum podání 
žádosti), u ochranných pásů od 1. 6.  

Prosím, co znamená, že bude umožněno započítávat jelenovité do 
intenzity? Můžu si vybrat, jestli chci započítat či nikoliv?  

Podmínky dotačních opatření umožňují započítat jelenovité v případě, 
že bude účinná národní legislativa zavádějící individuální evidenci 
jelenovitých – jedná se o novelizaci vyhlášky č. 136/2004 Sb. Tato 
vyhláška však dosud novelizována není.  

IP zeleniny a ovoce odběry a rozbory vzorků: mají malí pěstitelé např. 
do 5 ha nějakou úlevu?  

Pro menší pěstitele jsou v nařízení vlády stanoveny výjimky. Např, pro 
IP ovoce podmínka odběru a rozboru vzorku plodů na zjištění reziduí 
pesticidů není vyžadována pro pěstitele do 5 ha. Obdobně je výjimka 
pro pěstitele v podopatření IP zeleniny, víceletých produkčních plodin, 
jahodníku a brambor.  

V rámci EZ povinné školení – kým, kdo všechno a na co? Máme RV i 
ŽV. 

S ohledem na měnící se legislativu ekologického zemědělství, nově 
povolený souběh s konvenčním zemědělstvím a na nové trendy 
v agrotechnických postupech v EZ, bude nově zavedené školení, které 
je povinné 1x za závazek. Školení budou zaštiťována Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), případně 
delegována na organizace působící v oblasti ekologického 
zemědělství.  V závislosti na tom, jaká je Vaše zemědělská činnost, 
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bude možné si vybrat témata školení. Podmínka absolvování 
povinného školení v opatření Ekologické zemědělství je zohledněna 
v sazbě. Jejím vypuštěním by tedy došlo ke snížení sazby. Školení je 
určeno pro žadatele, popř. pro jím pověřenou osobu.  

Jak bude posuzováno navýšení/snížení výměry v závazku v případě 
souběhu EZ-IP ovoce, když by chtěl pěstitel např. převést část sadů z 
IP na EZ či opačně?  

Je umožněno převést závazek IP na EZ. V tomto případě se nejedená 
o snížení v rámci kvóty. Tato výjimka není udělena na opačný postup, 
tj. z EZ do IP.  

Intenzita chovu u TTP - 1. a 2. zóna CHKO se musí nezapočítávat, 
nebo může? v případě paušálního odpočtu této plochy by nám hrozilo 
překročení 1,15 VDJ, protože hospodaříme převážně v CHKO 

Výjimka v podobě nezapočítávání výměry TTP v 1. a 2. zóně  CHKO 
se uplatňuje pouze pro výpočet minimální intenzity 0,3 VDJ/ ha TTP. 
Tyto plochy jsou standardně započítání do intenzity 1,15 VDJ/ha TTP 
zařazeného v dobíhajícím závazku a pro výpočet intenzity 1,5 VDJ/ha 
z.p. 

Jsou nějaké zvláštní požadavky na oddělení porostů/provozů v rámci 
EZ a IP ovoce?  

Integrovaná produkce je z pohledu ekologické legislativy konvencí, a 
tak pro souběh s ní platí stejné podmínky jako s konvenčním 
zemědělstvím. Plochy, kde je pěstováno ovoce, nebo zelenina v IP, 
musí být jasně a účinně odděleny. Pro konvenční (IP) i EZ jednotku 
musí být vedeny samostatné evidence a látky pro IP 
(POR/hnojiva…atd.) musí být skladovány odděleně od látek pro EZ. 
To samé platí pro produkci. Podmínky souběhu jsou stanoveny 
evropskou legislativou (čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848). Podle aktuálně platné legislativy ekologického 
zemědělství je možné pěstování rostlin různých odrůd, včetně ovoce 
a zeleniny, které lze snadno odlišit. Informace k souběhům závazků 
jsou k dispozici na eagri.cz.  

Prosím o upřesnění - je možné plnit základní a prémiovou ekoplatbu 
všemi pásy: ochranný pás kolem krajinného prvku, ozeleněný kolejový 
řádek, ochranný pás typu souvrať, ochranný pás podél vodních útvarů, 
viz intervence Celofaremní ekoplatba základní a prémiová úroveň, 
ochranný pás podle DZES 5 vyjma obilnin a jejich směsí (ječmen, 
oves, proso seté, pšenice, triticale, žito) a řepky, ochranný pás podle 
DZES 7 b, ochranný pás podle agrolesnictví?V přednášce nebyly 
kromě jednoho jmenované.  

Pokud jde o prémiovou ekoplatbu, došlo v průběhu legislativního 
procesu k posunu v pojetí „nadstavby“ – alespoň 2 % se vyžadují 
pouze formou liniových nektarodárných úhorů, krajinných prvků nebo 
ochranných pásů, které nicméně pro účely prémiové ekoplatby musí 
být založené ve směsi a porost ponechán do nejméně 15. 8. 

Za ochranný pás, který se započítá do prémiové ekoplatby jako 
„hodnotnější“ prvek, se pak považuje ochranný pás kolem krajinného 
prvku, ozeleněný kolejový řádek, souvrať, ochranný pás podél vody, 
ochranný pás založený jako půdoochranná technologie v DZES 5, 
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ochranný pás založený pro účely DZES 7, ochranný pás 
v agrolesnictví a biopás. Maximální započitatelná šíře je 30 m 
Nicméně je potřeba naplnit veškeré požadavky, viz první část 
odpovědi. 

EZ - povinné školení. Prosím, kdo tato školení bude provádět? Kde 
budou vypsané termíny a bude možnost se přihlásit? Kdo všechno, 
konkrétně, musí toto školení absolvovat?  

Školení budou zaštiťována Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), případně delegována na organizace 
působící v oblasti ekologického zemědělství. V závislosti na tom, jaká 
je Vaše zemědělská činnost, bude možné si vybrat témata školení. 
Podmínka absolvování povinného školení v opatření Ekologické 
zemědělství je zohledněna v sazbě. Jejím vypuštěním by tedy došlo 
ke snížení sazby. Školení je určeno pro žadatele, popř. pro jím 
pověřenou osobu. Informace o termínech a přihlašování na školení 
budou zveřejněny na stránkách eagri.cz. Školení je povinné pro 
každého, kdo vstoupí do opatření Ekologické zemědělství. 

Zatížení zvířaty v ANC bude na hektar veškeré zemědělské půdy 
žadatele?  

Posuzování intenzity chovu hospodářských zvířat pro účely stanovení 
faremního systému žadatele v opatření ANC se vztahuje na 
zemědělskou půdu evidovanou na žadatele v LPIS s kulturou orná 
půda, trvalý travní porost a trvalé kultury definovanými podle NV 
307/2014 Sb.  

Intenzita je posuzována za 2 časová období – každý den od 1.6. do 
30.9. roku, na který byla žádost podána a  zároveň v průměru za celý 
kalendářní rok předcházející roku podání žádosti. 

Poskytují se platby rovněž na území maloplošných přírodních 
rezervaci?  

Ano, platby jsou poskytovány v rámci AEKO – ošetřování extenzivních 
travních porostů vymezených v ENVIRO. 

Sazba EKo na běžnou ornou půdu, kolik je?   

Standardní orná půda Přechodné 
období  

Ekologické 
zemědělství 

Zelenina a spec. byliny  
do 6 ha celkové výměry 

680 EUR/ha 660 EUR/ha 

Zelenina a spec. byliny 
nad 6 ha celkové 
výměry 

660 EUR/ha 638 EUR/ha 
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Pěstování jahodníku 660 EUR/ha 638 EUR/ha 

Pěstování víceletých 
pícnin 

137 
EUR/ha 

120 
EUR/ha 

Pěstování trav  
na semeno 

137 
EUR/ha 

120 
EUR/ha 

Pěstování ostatních 
plodin 

323 
EUR/ha 

239 
EUR/ha 

 

Prezentace byla doplněna. 

T na U: Je pravdou, že možnost převodu TTP do U má být na základě 
podnětů MŽP zcela zrušena?   -  dle vyjádření pana Hladíka to nebude 
pro ně akceptovatelné? 

V rámci legislativního procesu byly podmínky uznatelnosti upravené 
tak, aby MŽP postup akceptovalo. 

Mohu dosáhnout na podporu a jakou při pěstování rychle rostoucích 
dřevin na orné půdě/topol/? 

Na kulturu rychle rostoucí dřeviny je možné získat dotaci v rámci 
základní platby na zemědělskou plochu, redistributivní platby a 
opatření Oblasti s přírodními znevýhodněními (ANC) v případě, že je 
katastr uveden na seznamu oblastí v ANC. V nařízení vlády bude 
specifikován druh způsobilých dřevin a délka sklizňového cyklu pro 
jednotlivé rychle rostoucí dřeviny, včetně topolů. 

Dále je možné požádat o ekoplatbu, nicméně to je tzv. celofaremní 
režim, tzn. je potřeba naplnit podmínky na všech zemědělských 
kulturách. Pro získání ekoplatby na kultuře RRD je pak kromě výše 
zmíněných podmínek nutné dodržet zákaz používání přípravků na 
ochranu rostlin, zajistit pokryvnost manipulačních ploch a zejména 
dodržet odstup mezi jednotlivými sklizňovými cykly. 

Posun termínu školení IP se posouvá i u starých dobíhajících 
závazků? 

Ano, je připravena novela nařízení vlády 75/2015 Sb., kde je uvedeno, 
že jestliže žadatel v roce 2023 absolvuje nejpozději do 30. listopadu 
školení zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem 
zemědělským, je tím splněna podmínka absolvování školení.  

Dobrý den, kdy bude prosím v LPIS vrstva nové ENVIRO 2023+, 
děkuji. 

V současné době dochází k převymezování vrstvy ENVIRO na 
základě monitoringu orgánů ochrany přírody. Předpokladem je, že 
větší část úprav bude dokončena před zahájením příjmu žádostí. 
V případě, že žadatel hospodaří na TTP v prioritních oblastech je 
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doporučeno, aby kontaktoval místně příslušný orgán ochrany přírody 
K dispozici je vrstva Ochrana čejky chocholaté na orné půdě.  

Bude možné žádat o dotaci na Krajinotvorný sad jen u kultury J, nebo 
i na S? Bude možné krajinotvorný sad zařadit do neprodukční plochy? 

Žádost o dotaci na Krajinotvorný sad lze podat jen na kulturu J 
s vymezeným ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad.  
V rámci kultury S nebude vymezen žádný krajinotvorný sad. 
Neprodukční plocha je vymezována pouze vůči orné půdě, nikoliv vůči 
trvalý kulturám. 

 


