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Dotaz Odpověď 

Mohu mít na kultuře U polní hnojiště - v JŽ vykreslím jako 
dočasně nezpůsobilou plochu?  

Odpověď je v řešení, bude doplněna. 

Znovu-zatravnění platí pouze pro T? Nebo i pro G? Povinnost zatravnění v ekoplatbě se váže jen na kulturu T. 

Můžu převést T, které je v ECP, na U (dám si to do neprodukčních 
ploch)? 

Není možné převádět pozemky, které jsou vymezené jako nadstavbové 
režimy v AEKO, a v 1. a 2. zóně CHKO a národních parků.  

Tzn, že se na G posunulo z 30.9. do 31.10., znamená to, že když budu 
převádět po 5ti letech a 1 měsíci, tak mi spadne G do T? 

Odpověď je v řešení, bude doplněna. 

Pokud budu chtít převést kulturu T na U, musím provést nějaký 
agrotechnický zásah? (konkrétně přesetí).  

Pokud odpovídá porost stanovené plodinové skladbě pro U, není potřeba 
žádná operace. 

Můžu převést T, které bylo v historii zařazeno do dotačního titulu - 
zatravnění orné půdy, dotace už skončila, na U (dám si to do 
neprodukčních ploch)? 

Ano, podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb., ve znění novelizujícího nařízení  
č. 52/2023 Sb.,  je převedení T na U umožněno pouze v roce 2023, a to za 
předpokladu, že není na daném DPB vymezena nadstavba AEKO. Je 
zvažována legislativní úprava na povinnost znovupřevedení na T v roce 
2025.  

Je omezena max doba trvání úhorů na stejném místě? Doba trvání úhoru není omezena, po dobu využívání DPB jako neprodukční 
plochy neběží nápočet „dozrávání“ do T.  

Jak postupovat v případě, že úhor v průběhu roku zničí např prasata? 
nahlásit vyšší moc? 

Je potřeba ohlásit vyšší moc a zdokumentovat. 

Při převodu T na U musím přesévat tyto plochy předepsanou směsí, 
když po letech TTP tam není? Nebo budou v tomto případě nějaké 
výjimky? 

Povinnost směsi platí pouze nektarodárný úhor, zelený úhor může být ve 
směsi, ale nemusí. Vhodným porostem jsou i trávy.  

Pokud se u ekoplatby var. A 5% N vázajících plodin nachází vojtěška, 
je nějakým způsobem omezena produkce (senážování) termínem? 

Sklizeň dusík vázajících plodin je umožněna, a to bez omezení termínu. 
Nicméně při sklizni před 15. 7. je potřeba, aby na pozemku zůstaly rostlinné 
zbytky tak, aby bylo možné ověřit plodinu a změřit plochu. 

Mohu prosím zaevidovat nový DPB do LPIS rovnou s kulturou U.  Zaevidování nového pozemku přímo s kulturou U není možné, v evidenci 
úhoru musí předcházet některá z následujících kultur: standardní orná 
půda, travní porost, trvalý travní porost, chmelnice, vinice, ovocný sad, 
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, plocha s 
víceletými produkčními plodinami, jiná trvalá kultura nebo školka. 
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Pokud jsem nyní změnila na DPB kulturu z T na R mohu si zde po 1.4. 
nastavit úhor? 

Změna z R na U je možná. 

Je bráno U a G jako jiná plodina při střídání plodin na R? Střídání plodin se váže jen ke kultuře R. 

Je možné plochu stávajícího trvalého travního porostu uplatnit jako 
plochu úhor pro první ekoplatbu a za jakých podmínek? 

Je nezbytné provést změnu kultury na kulturu U, nicméně převod není 
možné provést na plochách, které jsou vymezeny jako nadstavbové režimy 
AEKO. V případě převodu ploch vymezených v prioritních oblastech jako 
ploch vhodných pro základní režim OTP je vyžadován specifický 
management – provedení seče nebo pasty po 15. 8. a zároveň případné 
provádění mulčování je podmíněno předchozím souhlasem OOP. 

Mám dotaz ohledně ochranných pásů kolem vod, když tuto část 
převedeme do "G". Jaký musíme obecně dodržet režim na "G", kde je 
povinnost ochranné pásu kolem vody? 

Porost na pozemku musí odpovídat definici kultury, dále platí povinnost 
seče / pastvy v termínu do 31. 7. a v neposlední řadě potřeba upozornit na 
omezení hnojení a používání přípravků na ochranu rostlin, která jsou pro 
pozemky u vody nastaven prostřednictvím DZES a PPH. 

Pokud zřídím U na TTP, je to uznatelná neprodukční plocha do 
základní ekoplatby? 

Do ekoplatby není možné uznat, resp. není možné převádět pozemky, které 
jsou vymezené jako nadstavbové režimy v AEKO, a v 1. a 2. zóně CHKO a 
národních parků. 

K dotazu na výjimku na U pro 2023 - zodpověděla jste, že tam nemusí 
být ani 1% dusík vázajících a může být monokultura trávy - a obráceně 
to lze? Tedy 100% dusík vázajících povolených plodin a žádná tráva 
(hořčice či hrách?)? Nicméně se sklizní až po 15.8.? 

Zelené úhory je možné osít trávou nebo směsí trávy s dusík vázající 
plodinou (její podíl však může být max. 50 %), při vyšším podílu se dle 
definic jedná o porost dusík vázající plodiny, resp. její směsi, a to na kultuře 
R.  

Dusík vázající plodiny je možné sklidit, a to i před 15. 7. (15. 7. se ukončuje 
kontrolní období pro tento typ neprodukční plochy), ale na pozemku musí 
zůstat rostlinné zbytky tak, aby bylo možno ověřit plodinu a přeměřit její 
plochu.     

Mohou být do U převedeny T, které se nachází v OPVZ I. nebo Natura 
2000? 

Převod není možné provést na plochách, které jsou vymezeny jako 
nadstavbové režimy AEKO. Převod v oblastech NATURA zakazuje DZES 
9. 

Ruší ukončení KPÚ minimální dvouletý závazek zeleného úhoru k 30. 
9.? 

Komplexní pozemkové úpravy jsou obecně vyhodnocované jako výjimky, 
nicméně je potřeba vzít v úvahu konkrétní situaci. Není možné uplatňovat 
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výjimku v případě, že bylo možné předvídat nedodržení závazku, a žadatel 
přesto plochu deklaroval. 

Na podzim jsme provedli obnovu TTP - rozdiskovali jsme porost. Tyto 
plochy bychom nyní rádi dali do kultury U a plnili tím neprodukční 
plochy. Je to možné? Pokud ano, tak jak se máme na takové ploše 
chovat? Čím oset? 

Porost úhoru, aby byl započitatelný, musí naplňovat požadavky pro 
nektarodárný nebo pro zelený úhor. Podrobnější informace k plodinové 
skladbě jsou k dispozici na webu - 
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-
2027/aktuality/prehledy-osiv-pro-vybrane-intervence.html  

Když v současné době mám na bloku U již 5 let, takže dle současných 
pravidel nesplňuje podmínky složení a rád bych jej tam zachoval i v 
nových pravidlech, tak to znamená, že mám úhor znovu přeset? 

Porost úhoru, aby byl započitatelný, musí naplňovat požadavky pro 
nektarodárný nebo pro zelený úhor. Pokud nevyhovuje, je nutné plochy 
přesít. 

Mohu pro neprodukční ploch využít plok TTP? Neprodukční plochy se vyčleňují pouze z výměry R, U a G, plochy T nejsou 
započitatelné. 

Břehové čáry musím dodržet pouze na kultuře R? Pokud vyměříme 
plochu kolem vody a dáme do U, je to v pořádku? Zobrazují se nám i 
břehové čáry na G a T. 

Vyčlenění ochranného pásu se váže jen ke kultuře R, pro ostatní kultury 
není relevantní. Nicméně doplňujeme, že omezení hospodaření podél vod 
v rámci podmíněnosti platí na všech kulturách.  

Chci v rámci základní ekoplatby na neprodukční plochy uplatnit T, 
které chci převést před podáním žádosti na U. Jak bude pohlíženo na 
druhové složení rostlin, pokud jsou ve stávajícím porostu zastoupeny 
i jiné druhy rostlin než ze seznamu (vlhké stanoviště) ? Musí být u 
každého převodu TTP na U stanovisko OOP na možnost mulčování?  

Převod je podmíněn naplněním definice příslušné kultury. V případě 
splnění požadavků na zelený úhor (trávy nebo směsi dusík vázající plodiny 
s travou s max. 50 % podílem dusík vázající plodiny) není nutné porost 
přesévat. Přítomnost jiné plodiny je pochybením, plocha by nebyla 
uznatelná. Souhlas OOP s mulčováním bude vyžadován v případě úhorů 
vyčleněných na plochách, které jsou v LPIS v prioritních oblastech 
vymezeny jako vhodné pro základní režim OTP. 

Jak bude nahlíženo na složení rostlin v porostu T, který budu převádět 
na U a využiji pro neprodukční plochy a ekoplatbu? 

Převod je podmíněn naplněním definice příslušné kultury. V případě 
splnění požadavků na zelený úhor (trávy nebo směsi dusík vázající plodiny 
s travou s max. 50 % podílem dusík vázající plodiny) není nutné porost 
přesévat. 

Jaká je nejkratší a nejdelší doba úhoru na jednom DPB? Nejkratší doba je stanovené kontrolní období, tj. 1. 2. až 15. 8. délku nijak 
neomezujeme, úhor může být víceletý. 

Bude výjimka pro rok 2023 mimo ekoplatbu na úhoru mít dle 
povoleného seznamu plodinu, kterou budu moci ošetřovat POR a 
následně sklidit? Toto je napsáno ve zveřejněném návrhu na MZe. 

Výjimka (tj. možnost osetí úhoru tržní plodinou a případného ošetření POR) 
platí jen pro rok 2023 a pouze v rámci podmíněnosti. Žadatel o ekoplatbu 

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/aktuality/prehledy-osiv-pro-vybrane-intervence.html
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/aktuality/prehledy-osiv-pro-vybrane-intervence.html
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pak musí splnit jak plodinovou skladbu úhoru, tak zákaz produkce a 
používání POR. 

Pokud žadatel nežádá o ekoplatbu, má povinnost zatravnění rozorané 
plochy v ECP oblasti do data podání JŽ nebo je možné zatravnit také 
do 31.10.? 

Podmínka zatravnění platí jen v ekoplatbě. Konečným termínem pro 
naplnění je 31. 10. 

U biopásů budou od roku pouze 5leté závazky nebo tam bude nějaká 
výjimka pro rok 2023. A jak je možné využít kombinovaný biopás místo 
ochranných pásů kolem vod? 

Podopatření AEKO - Biopásy je uzavíráno ve formě pětiletých závazků. 
Podle § 13 odst. 13 nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům se však povinnost vyčlenit ochranný pás podél 
vody nevztahuje na plochu, na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace 
na podopatření biopásy. Pokud bude na DPB založený kombinovaný 
biopás, nemusí žadatel plnit podmínku ponechání ochranných pásů kolem 
vod. 

Mám kolem vodních toků jetelotrávu, pokud tyto plochy převedu do 
T.  Tím si pořeším pásy kolem vod. Nemusím dodržovat směs plodin 
a datumy. Tyto plochy dám jako neproduktivní, kde kontrolní období je 
od 1.6 do 15.8. Lze tedy před 1.6. udělat první seč (senáž), a po 15.8. 
tyto plochy mulčovat. (nebo sklidit) ? Následně tyto pásy nechat každý 
rok? 

Pro převod na T je potřeba naplnit definici kultury T – dusík vázající plodina 
nesmí překročit 50 % zastoupení. Vyčlenění ochranného pásu se váže jen 
ke kultuře R, pro ostatní kultury nejsou podmínky (termíny, povinnost 
údržby atd.) relevantní.  

Pokud se předpokládá využít pásy jako neprodukční plochy, naopak je 
relevantní pouze kultura R a spolu s tím platí všechny zmíněné podmínky. 
Zákaz produkce platí po stanovené kontrolní období, tzn. mezi 1. 6. a 15. 
7. (resp. 15. 8. v případě prémiové ekoplatby). Pásy mohou být víceleté. 

Jsme EZ, splňujeme 75% TTP, máme 34 ha orné půdy, je povinné 
přihlásit se k základní nebo prémiové Ekoplatbě - jsou tyto platby 
poskytovány na veškerou půdu nebo jen na půdu, na kterou se to 
vztahuje? (např. pás).  

Pro plnění základní ekoplatby platí pro EZ výjimka pro diverzifikaci plodin, 
ostatní podmínky (zajištění organické složky do půdy a zejména vyčlenění 
neprodukčních ploch) musí být naplněny bez ohledu na EZ režim. Základní 
ekoplatba je poskytována na veškerou výměru, prémiová pak pouze na 
dotčené plochy (neprodukční liniové prvky a prémiové pásy podél vod). 

Můžu meziplodinou plnit neprodukční plochu, i když bude porost 
založen až od 1.9. daného roku? 

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

V rámci podopatření AEKO – Meziplodiny musí být založen porost 
meziplodiny od 20. 6. do 30. 9. příslušného kalendářního roku, přičemž 
tento porost meziplodiny může plnit neprodukční plochu (odpočet je 
stanoven na 50 EUR/ha). 



Webinář – Jednotná žádost – 22/2/2023 – dotazy položené prostřednictvím chatu 
 

5 
 

Lze využít greening jako součást neprodukční plochy? EFA ploch jsou započitatelné, ale podmínky se výrazně mění v požadavku 
na strukturu neprodukčních ploch – alespoň 3 % musí být zastoupeny 
pouze úhorem, krajinnými prvky anebo ochrannými pásy. 

Orba před založením ozimé plodiny nebude omezena (DZES 6)? Ke splnění podmínek je potřeba, aby ozima byla vyseta do 31. 10., 
alternativně lze využít 20 % toleranci (pokryvnost musí být zajištěna 
minimálně na 80 % výměry R). 

Jestliže mám výměru 10,35 ha na silně erozním poli, musím zaset jen 
10 ha, nebo celou výměru? 

Na SEO ploše musí být výměra pěstované plodiny max. 10 ha. 

Ohledně splnění podmínek podmíněnosti - mám zasetý jetel na 9 ha z 
celkových 34 ha orné půdy, splňuji tímto podmínku podmíněnosti 
plodin vázajících dusík? 

Podmínka je splněná pouze částečně – dusík vázající plodiny nejsou 
samotné k naplnění neprodukčních ploch dostačující, je potřeba doplnit 
požadovaná 3 % úhorem, krajinnými prvky nebo ochranným pásem. 

Dobrý den, mám dotaz ohledně zákazu hnojení meziplodin. 
Můžeme před setím meziplodiny aplikovat fugát (digestát)? 

Ano, před vysetím meziplodiny je umožněno aplikovat fugát (digestát). 
Zákaz aplikace hnojiv je až na ploše s vysetými meziplodinami. 

Mluvila jste o rozšíření kontroly produkce zeleninových druhů, kde jsou 
podmínky zveřejněny. 

Detailní podmínky budou uveřejněny v metodikách a nařízení vlády 
k přímým platbám, aktuálně se uzavírá legislativní proces. 

Pokud si do neprodukční plochy zařadím ochranný pás typu souvrať, 
lze ho po kontrolním období sklidit? 

Po ukončení kontrolního období, tj. po 15. 7. lze porost sklidit. Pozn. – 
pokud by souvrať měla sloužit také k plnění podmínek prémiové ekoplatby, 
posunuje se tento termín až za 15. 8. 

Mám dotaz na aktivního zemědělce. Poslední uzavřené účetní období, 
znamená zakončení podáním daňového přiznání. Mám daňového 
poradce, podávám přiznání až v červnu po podání žádosti o dotace. 

K prokázání se využijí údaje za poslední uzavřené účetní období, tzn. 
případně i s dvouletým odstupem. 

Aktivní zemědělec -  pokud zemědělec hospodaří zároveň i v 
lesnictví  je tento příjem braný  jako zemědělský příjem? 

Příjmy z lesnické činnosti se nezapočítávají do příjmů ze zemědělství. 

Podmínka pro aktivního zemědělce je splnění 0,3 VDJ na celou plochu 
nebo jen na TTP? 

Kritéria se počítají z celkové výměry zemědělské půdy. 

U aktivního zemědělce: jak se bude počítat ta podmínka VCS 30 % + 
obilniny + olejniny. Jsme podnik a máme: 140 ha cukrovky, 90 ha 
vojtěšky, 900 ha obilovin a 300 ha olejnin. Vchází to pro nás? A 

Podle uvedených výměr by měla být podmínka splněna, nicméně je třeba 
upozornit na to, že se podíly počítají z celkové výměry zemědělské půdy. 
K tomu v otázce chybí informace, doporučujeme proto ověřit splnění 



Webinář – Jednotná žádost – 22/2/2023 – dotazy položené prostřednictvím chatu 
 

6 
 

budeme to muset nějak v žádosti prokazovat nebo se ta podmínka 
splní tímto automaticky a nebudeme muset nic dokládat? 

v aplikaci, která bude pro podmínku aktivního zemědělce k dispozici na 
Portálu farmáře. 

Bude u dělení plodin po 30 ha opět tolerance do max výměry 33 ha? Ano, podmínka obsahuje 10 % toleranci. 

Začínající zemědělec v roce 2023 - zvířata bude mít od dubna - musí 
splňovat ICH 0,3 VDH červen - září nebo za celý rok? I když leden - 
březen ještě žádná zvířata nevlastnil? 

Do převažujícího faremního systému živočišná výroba (FS ŽV) bude v roce 
2023 žadatel zařazen, pokud v průměru za celý kalendářní rok 2022 plnil 
intenzitu chovu hospodářských zvířat ve výši 0,3 VDJ/ha z.p. a zároveň 
splní intenzitu chovu alespoň 0,3 VDJ/ha z.p. každý den v období od 1.6. 
do 30.9. 2023. 

Pouze v případě, že žadatel nebyl k 1. 1. 2022 evidován ani v LPIS a 
zároveň ani v IZR, průměrná intenzita chovu za rok 2022 se 
nestanovuje a pro účely stanovení faremního systému v roce 2023 se 
použije pouze každodenní intenzita v období od 1. 6. do 30. 9. 2023. 

Průměrná intenzita chovu v období od 1.1.2023 do 31.12.2023 bude 
vypočtena pro stanovení faremního systému v roce 2024 (v případě podání 
žádosti o dotaci ANC), tzn. i když v období leden – březen 2023 žádná 
zvířata žadatel nechoval.  

Dotace ANC, i když s nižší sazbou, je poskytována také v případě, že 

žadatel nedosáhne požadované intenzity chovu hospodářských zvířat nebo 
zvířata vůbec nechová. 

Můžu převést T na U když mi letos 31.12.2023 končí závazek AEKO 
základní ošetřování TTP? 

Závazek AEKO trvá do 31.12.2023 a to včetně evidovaného TTP v LPIS. 
Pokud by byla zemědělská kultura změněna na U před koncem tohoto 
závazku, bude udělena sankce – vrácení.  Podle nařízení vlády č. 307/2014 

Sb, ve znění novelizujícího nařízení  č. 52/2023 Sb.,  je převedení T na U 
umožněno pouze v roce 2023. 

Je letos možné zařadit do neprodukční plochy biopásy, které máme 
v 5-letém závazku AEKO? 

Ano, v roce 2023 je umožněno zařadit biopásy podle nařízení vlády č. 
75/2015 Sb.  do neprodukčních ploch, a to s odpočtem ve výši 479 EUR/ha.  

Pokud letos vstoupíme do AEKO základní ošetřovačka, můžeme 
během 5ti let přidávat nějakou výměru dalších porostu T? 

Ano, za předpokladu dodržení kvóty pro navýšení zařazené výměry, tj. do 
35 % celkové výměry zařazené v 1. roce závazku. Pokud dojde 
k překročení kvóty, žadatel požádá o zařazení do nového období 5ti letého 
závazku. 
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Jak zjistím, jestli můžu přejít na PB na druhově bohaté pastviny anebo 
na některém PB zase na málo úživné pastviny? 

Titul Druhově bohaté pastviny je vymezen pouze v prioritních oblastech 
(ZCHÚ, NP, Natura 2000) také nový titul Málo úživné pastviny je vymezen 
pouze v prioritních oblastech. Typ managementu je stanoven ve vrstvě 
ENVIRO LPIS. Převod je možné konzultovat s orgánem ochrany přírody 
z hlediska typu vymezení managementu. 

Meziplodiny – musí být jen uznané osivo? Nemůžeme použít naši 
hořčici, případně farmářské? 

Nelze použít farmářské osivo, musí se jednat o osivo vytvořené z uznaného 
osiva nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o 
oběhu osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně nebo pod úředním 
dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby.  

V rámci fyzické kontroly na místě bude ověřován doklad o koupi uznaného 
osiva s doložením uznávacích listů nebo posudek na kvalitu osiva vydaný 
ÚKZÚZ, doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady 
související s nákupem uznaného osiva. nebo míchací protokol směsi, 
jedná-li se o směs osiva. 

Doplňujeme, že pokud jde o opatření prvního pilíře, u žádné z podmínek 
ekoplatby (ani podmíněnosti) není povinně vyžadované certifikované osivo, 
tzn. neplatí „papírová“ kontrola, podmínka bude kontrolována podle stavu 
porostu. 

Kombinované biopásy: Lze plochu přidaného pásu s jetelotravní směsi 
kombinovat s DT VCS Bílkovinná plodina? Dochází k nějakému 
krácení platby Biopásy, nebo platby VCS? 

Ano, kombinace těchto dvou opatření je umožněna, přičemž nedochází ke 
krácení platby, a to za dodržení následujících podmínek: v rámci 
podopatření biopásy lze zařadit minimální výměru 2 hektary zem.ědělské 
půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, v rámci VCS činí 
tato plocha 1 hektar. Založený biopás musí splňovat předepsané rozměry. 
Plocha s bílkovinnými plodinami se může na DPB nacházet i na části.  

Mezi bílkovinné plodiny patří: hrách, a to včetně pelušky, bob, lupina, sója, 

vojtěška, jetel nebo směs těchto nebo směs těchto plodin s obilovinami 

nebo travami čeledi lipnicovité, přičemž poměr plodin v této směsi činí v 

porostu více než 50 %. 

 

Směs osiv pro kombinovaný jetelotravní biopás musí mít ve směsi 

zastoupení trav méně než 50 %, přičemž bude tvořen z uznaného osiva 

nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu 
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osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně nebo pod úředním dozorem 

podle zákona o oběhu osiva a sadby. 

Je možnost kombinace druhově bohatého pokrytí orné půdy a biopásu 
na jednom DPB. Platba jde na obojí? 

Ano, kombinovatelnost obou podopatření je umožněna na 1 DPB, ovšem 
dotace nebude poskytnuta na  plochu  překrývající se s druhově bohatým 
pokrytím. 

Budou platit biopásy nadále jako protierozní opatření pro rozdělování 
pozemků i od roku 24? 

Biopásy nejsou samostatnou půdoochrannou technologií, mohou být 
využity k naplňování pouze 2. části standardu – omezení plochy plodiny. 
Pro tyto účely se podmínky nemění, biopásy slouží jako alternativa dělení 
ochranným pásem. U DPB nad 40 ha musí biopás pokrýt alespoň 5 % 
výměry.   

Nelze mít tedy ZP v ekologii a zvířata v konvenci v rámci jednoho IČO, 
neplnila bych na EZ TTP intenzitu 0,3? 

Možný souběh konvenčního a ekologického hospodaření se řídí evropskou 
legislativou (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848), 
podle které musí být podnik rozdělen na jasně a účinně oddělené 
ekologické produkční jednotky, produkční jednotky v přechodném období a 
konvenční produkční jednotky. Ekologicky chovaná zvířata se pasou na 
ekologicky obhospodařované půdě. Plnit intenzitu chovu na trvalém 
travním porostu lze pouze zvířaty, které mají ekologický status.  

Zůstanou v DŽPZ tituly pro nedojené krávy a býky ve výkrmu? V rámci opatření DŽPZ Programu rozvoje venkova nebyla tato podpora 
nikdy zahrnuta, podpora DŽPZ směřuje pouze do sektoru chovu dojnic a 
prasat. Jedná se o podporu z národních dotací, jejichž pravidla jsou 
uvedena v Zásadách. 

Chtěl bych se zeptat, když počítám intenzitu chovu a mám jeden půdní 
blok v CHKO, budu počítat i tento blok? 

Pokud se DPB alespoň z 50 % nachází v oblastech 1. a 2. zón chráněných 

krajinných oblastí, v maloplošných zvláště chráněných územích nebo v 

zónách soustředěné péče o přírodu v národních parcích, anebo je zařazený 

do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky, ochrana modrásků a ochrana 

chřástala polního, tak se na něj nevztahuje podmínka plnění intenzity chovu 

hospodářských zvířat. Do výměry k intenzitě 1,5 VDJ/ha zemědělské půdy 

obhospodařované žadatelem a vedené v LPIS s druhem zemědělské 

kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura se výměra DPB 

započítává. Pokud je DPB v dobíhajícím závazku podle NV č. 75/2015 Sb., 

také se jeho výměra započítává do intenzity 1,15 VDJ/ha. 

aspi://module='EU'&link='32008R0889%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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Existuje maximální výměra, na kterou budu moct žádat na to 
Agrolesnictví? 

Maximální výměra pro agrolesnický systém není stanovena. Stanovena je 
pouze minimální výměra ve výši 0,5 ha (T, G, R). 

 


