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Dotaz Odpověď 

Proč je jednotná žádost čím dál složitější? Rozšiřuje se nabídka plateb, a spolu s každou další podmínkou tak 
narůstají nároky z hlediska administrace a kontrol. 

Jak je to prosím s krajinnými prvky pro započítaní do neprodukčních 
ploch? jsou způsobilé všechny, nebo jen ty na RUG? 

Do neprodukčních ploch se započítají pouze ty krajinné prvky, které 
jsou evidované na R, U nebo G. 

V LPISu mám pouze kultury J a S, jak budu moci deklarovat 
neprodukční plochu? 

Ve vašem případě nemusíte deklarovat neprodukční plochy, tato 
povinnost se váže pouze na kultury R, U a G. 

Pokud s DPB s kulturou R vstoupím do závazku zatravnění orné půdy, 
je možné po pěti letech, když závazek skončí, tento DPB osadit 
ovocnými stromy a evidovat kulturu J? Předpokládám, že prvním roce 
po zatravnění se v LPIS kultura změní z R na G  a G zde bude pět let. 
Změna z G na J by se provedla po skončení závazku zatravnění, ještě 
než se G změní na T, jelikož se DPB nachází v ECP zóně. Je tento 
postup možný? 

Z pohledu AEKO - Zatravňování je tento postup po ukončení pětiletého 
závazku možný. Upozorňujeme, že závazek trvá do 31.12. pátého 
roku po vstupu do závazku).  

Měl bych dotaz na neprodukční plochu A 8% z toho 3% úhor a zbytek 
meziplodiny. Od kdy do kdy musí být meziplodiny na pozemku, jaké 
druhy a zda musí být použito certifikované osivo? 

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

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

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

Upozorňujeme na přepočítávací koeficient pro meziplodiny 0,3, tzn. 
plochy meziplodin je potřeba trojnásobek. 

V rámci podopatření AEKO – Meziplodiny musí být založen porost 
meziplodiny od 20. 6. do 30. 9. příslušného kalendářního roku. Založit 
porost je možné pouze stanovenou směsí z uznaného osiva nebo u 
druhů neuvedených v druhovém seznamu z osiva kontrolovaného 
úředně.  

https://eagri.cz/public/web/file/718950/Prehled_osiv_web.pdf
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Směs musí být tvořena minimálně dvěma plodinami uvedenými níže, 
přičemž tyto plodiny jsou ve směsi zastoupeny alespoň z 50 %. 
Celkový minimální. výsevek je 9 kg / 1 hektar. 

Plodiny ve směsi pro meziplodiny proti utužení půdy: bob obecný, 
hrách polní, peluška, ředkev olejná, svazenka shloučená, svazenka 
vratičolistá, vikev setá.  

Plodiny ve směsi pro meziplodiny pro zlepšení struktury půdy: hořčice 
bílá, jetel alexandrijský, jetel nachový (inkarnát), jetel šípovitý, lnička 
setá, hrách polní, peluška, pohanka obecná, řeřicha setá, svazenka 
shloučená, svazenka vratičolistá, světlice barvířská, žito trsnaté. 

Když splním podmínku ekoplatby 5% pouze nektarodárným úhorem, 
mohu pak ochranné pásy kolem vod sklízet na seno, když na nich 
nebudu aplikovat hnojiva a POR? 

Pokud bude vyčleněný (tzn. také deklarovaný) dostatek jiných 
neprodukčních ploch (úhorů, krajinných prvků, jiných typů ochranných 
pásů), pásy podél vodních toků mohou být využity k produkci. 

Mohu požádat o premiovou ekoplatbu i v případě již osetého pásu 
kolem vody? Platí letošní "pardon" i pro tuto variantu ekoplatby? 

Výjimka platí i pro prémiový stupeň, pás se nemusí přesévat, nicméně 
zároveň tato plocha nemůže být zaplacena. 

Prosím o vysvětlení Prémiové ekoplatby §23 odst5 písm b vládního 
nařízení   Prémiová ekoplatba bude vyplacena jenom na prémiové 
pásy kolem vody nebo i na všechny plochy nektarodáného úhoru? 

Prémiová ekoplatba bude vyplacena na plochu ochranných pásů podél 
vod (do maximální šíře 30 m) a dále na plochu „nadstavbových“ 
neprodukčních ploch, kterými jsou pouze liniové nektarodárné úhory 
(minimálně 50 m od sebe vzdálené), krajinné prvky a dále ochranné 
pásy s výjimkou pásů podél vod (např. pásy dělící plochu plodiny 
protierozní pásy, biopásy a další). Těchto „nadstavbových“ ploch musí 
být minimálně 2 % výměry RUG (z celkových minimálně 7 % 
vyčleněných neprodukčních ploch). K ochranným pásům 
z podmíněnosti pak doplňujeme, že pro započitatelnost do prémiového 
stupně jsou vyžadovány specifické parametry ochranných pásů, např. 
osetí směsí nebo přítomnost porostu od 1. 6. do 31. 8.   

Mohu zařadit půdní blok s kulturou G do nadstavby prémiové 
ekoplatby  (předpokládaná platba 9000,-Kč) i když je blok široký pouze 
okolo 4m? Neplní parametry liniového úhoru o minimální šíři 6m. 

Prémiová ekoplatba je relevantní pouze pro kulturu R (nebo U, pokud 
jde o podmínku neprodukčních ploch). 

§ 10 střídání plodin - lze plnit zařazením meziplodin, ale není uvedeno 
"jakých", není odkaz na přílohu. Mohu zasít cokoliv? 

Pro potřeby přerušení osevního sledu meziplodinou nejsou vymezené 
konkrétní druhy, nicméně předpokládáme, že žadatel bude plochou 
meziplodiny zároveň naplňovat další podmínky nebo podpory a 
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doporučujeme pak odkontrolovat, že se jedná o některý ze 
stanovených druhů.  

Máme 2.5ha orné půdy. Do nového pětiletého závazku se překlopíme 
až v roce 2024. Musím mít i v letošním roce (poslední rok pětiletého 
závazku) úhor? 

Z dotazu není zřejmé, o jaký pětiletý závazek se jedná. V rámci 
závazku AEKO ani EZ není stanovena povinnost hospodařit na 
zemědělské kultuře úhor. Pokud se jedná o povinnost vyčlenění 
neprodukčních ploch se týká žadatelů, kteří mají více než 10 ha orné 
půdy, a to i v případě, že se jedná o zemědělce hospodařícího 
v režimu EZ. Toto je ale výjimka uplatnitelná pouze na úrovni 
podmíněnosti, v případě, že se předpokládá vstoupit do ekoplatby, pak 
povinnost vyčlenit neprodukční plochu platí i pro takto malé výměry. 
Úhor je jednou z možností, jak povinnost vyčlenění neprodukčních 
ploch naplnit.     

Je možné mít pásy podél vod zadeklarovaný jako kulturu G? Předpokládáme, že pásy zůstanou součástí DPB „R“. Nicméně dalším 
možným řešením je pás vyčlenit také rozdělením původního DPB na 
dvě různé kultury. V takovém případě je však nutné upozornit, že 
s jinou kulturou platí v ekoplatbě jiné podmínky – v případě G to je 
povinná agrotechnika do 31. 7., zachování kultury G do 31. 10., 
případně povinnost vyčlenění neprodukčních ploch a zejména 
„dozrávání“ travního porostu do kultury T.  

Neprodukcni plocha pas podel vod sklizen po 15.7 nebo 15.8 ? Termín neprodukce do 15. 8. platí pro úhory, 15. 7. pro ochranné pásy 
a souvrať.  

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.  

Je možnost dát travní porost (T) do úhoru - tzv. zelený úhor a sklízet 
seno před 15.8.? 

Možnost převodu T na U je možná pouze pro rok 2023. Od 
zaevidování DPB do kultury úhor do 15. 8. lze pouze mulčovat, není 
možné sklízet nebo spásat, po 15. 8. lze porost sklidit.  

Je možné deklarovat "cerný uhor" mimo ekoplatbu? V ekoplatbě se posuzují všechny DPB, které žadatel užívá, není 
možné si vybrat některé z nich a na ty ekoplatbu nežádat, tzn. úhory 
(všechny DPB „U“ v LPIS) pro tyto účely mohou být jen nektarodárným 
úhorem nebo dvouletým zeleným. 
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Navíc, i pro splnění podmínek podmíněnosti, standardu č. 6, je obecně 
na kultuře „U“ vyžadováno zajištění pokryvnosti, a to minimálně od 1.6. 

Hraje nějakou roli kultura U v rámci diverzifikace plodin? Bere se U 
jako plnohodnotná plodina? 

V roce 2023 ještě pokračují pravidla greeningu, tzn. úhor se považuje 
za plodinu. Od r. 2024 předpokládáme diverzifikaci posuzovat jen na 
kultuře R. 

Mohu do U přihlásit i nový pozemek, který doposud nebyl v LPIS? 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. 

Říkala jste, že letos jde udělat Ú z TTP, a příští rok to tedy už nepůjde 
z TTP?  

Jedná se o možnost využitelnou pouze pro rok 2023, s tímto 
omezením bylo schváleno nařízení vlády č. 52/2023. 

Jak se budou započítávat 6 m pásy kolem vodních toků, můžu i třeba 
vetší šíří nahradit dvouletým zeleným úhorem a může 
úhor  v součtu  nahradit i protierozní pás u kukuřice? 
Příklad- 6m pás  u vody a vedle  16 m pás protierozní u kukuřice aby 
splnoval  šíří 22 m nebo musí být 6 m uhor( pás podle vody), a 16 m 
jiná plodina, nebo musí být 6 m uhor a 22 m jiná plodina jako 
protierozní pás u kukuřice ? 

Ano, doplnění protierozního pásu jiným prvkem, který naplňuje 
parametry protierozního pásu, je možné. Jak ochranným pásem podél 
vody, tak zeleným úhorem. 

Vodní pás zadaný do neprodukční plochy se zařazením do základní 
ekoplatby je možné průběžně mulčovat ale až po datu 15.7. je  možné 
tento pás poprvé posekat s odvozem hmoty ? 

Termín neprodukce pro ochranné pásy je do 15. 7.  Poté je seč 
s odvozem hmoty možná. 

Když mám zaseté žito na senáž. V dubnu sklidím a hned budu sít 
kukuřici. Musím před setím kukuřice zasít pásy kolem vod? 

Ano, v případě setí hlavní plodiny po 1. dubnu 2023 je povinnost založit 
ochranné pásy podél vody platná, výjimka platí jen pro porosty vyseté 
do 1. dubna. 

Mám zasetou řepku. Zvěř udělala takové škody, že je tam holá půda. 
Mohu plochu vyjmout a udělat z ní úhor? 

Z DPB „R“ je možné změnou evidence udělat DPB „U“. Pro zápočet 
do ekoplatby je pak třeba změnu provést do podání žádosti, zároveň 
plochu osít stanovenou směsí, viz dokument Prehled_osiv_web.pdf 
(eagri.cz)  

https://eagri.cz/public/web/file/718950/Prehled_osiv_web.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/718950/Prehled_osiv_web.pdf
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Když v LPISu rozkliknu vrstvu pásy podél vod. Někde mám základní 
pás, někde prémiový a někde jsou oba. Povinné jsou jen ty základní, 
nebo je to buď a nebo (buď základní nebo prémiový)? 

Rozdíly jsou dány tím, že základní pásy se „předkreslují“ na DPB ve 
vzdálenosti do 6 m od břehové linie, u prémiových je to navíc i na DPB 
nad 6 m (max. do 10 m). 

Povinnost vyčlenit základní pásy platí při požádání o základní 
ekoplatbu, povinnost prémiových pásů pak platí pouze v případě 
žádosti o prémiovou ekoplatbu. Pokud žadatel o prémiovou ekoplatbu 
nežádá, nemusí naplňovat prémiové pásy, stačí pokrýt základní pásy.   

Chtěl bych se zeptat na možnost využití našich liniových výsadeb 
stromů podél naší orné půdy, kterou nám doposud SZIF vyhazoval z 
dotací. Můžeme je využít na zmíněné % pásů podel R jako 
krajinotvorný prvek aniž by byl v Dnešní době zapsán v LPISu jakožto 
krajinotvorný prvek? Nebo musí být před podáním žádosti proveden 
zákres? 

Aby stromořadí, případně jiný krajinný prvek, bylo možné zohlednit do 
platby, musí být součástí zemědělské půdy, resp. DPB R, U nebo G. 
Bohužel z evropské právní úpravy vyplývá, že „vnější“ krajinné prvky 
není možné zahrnout do platby na plochu  

Prosím rád bych se zeptal kde mohu najít přepočítací koeficienty pro 
výpočet neprodukční plochy. 

Jsou uveřejněné na adrese 

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/nova-szp/vahove-koeficienty-
pro-neprodukcni.html  

Chtěl bych z PB T (závazek do konce 2023) někdy v budoucnu jaro 
2023 až 2024 - až podmínky dovolí, část rozorat a v rámci náhrady 1:1 
z PB G převést stejnou výměru na T. Lze to? 

Po roce 2024 již postup přeměny T na U nebude umožněn, právní 
předpis omezuje úpravu pouze na rok 2023. 

Jsme ve III. aplik. pásmu, chceme převést TTP na ZÚ aniž bychom T 
fyzicky rozorali a ZÚ dáme do NP - Je to možné? 

Pokud je II.pásmo ZOD jediným důvodem ochrany DPB z titulu ECP, 
případně na něm nejsou vymezené žádné nadstavbové režimy AEKO, 
pak jeho přeměna na zelený úhor je možná. 

Bude možné převést víceletou travní směs aktuálně na části bloku v R 
přímo převedení do U neprodukční základní ekoplatba? 

Převod z kultury R do kultury U není nijak omezen, s výjimkou 
případných běžících závazků v AEKO. 

Převedu plochu "T" do "U" na neprodukci. Na této ploše musím pak 
osít příslušnou smeš dle podmínek? 

Zelený úhor je v souladu s definicí trvalých travních porostů, není 
potřeba provádět žádné agrotechnické operace.  

Pokud dotaz směřoval k nektarodárnému úhoru, neshledáváme 
přeměnu T na nektarodárný úhor za účelnou. 

Někde jsem četl, že když máme pastvu, tak ji mohu změnit na úhor a 
pak jen posekat nedopasky? 

Jedná se o postup převodu kultury T na kulturu U, který je možný 
pouze za určitých omezených podmínek, viz prezentace. Nicméně 

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/nova-szp/vahove-koeficienty-pro-neprodukcni.html
https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/nova-szp/vahove-koeficienty-pro-neprodukcni.html
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změnou, a tedy příslušností ke kultuře U se vylučuje možnost pastvy 
až do 15. 8. (tzn. pastvu je případně možné provádět až poté). 

Je možné po těch 3 letech zaset nektarodárný biopás na stejné místo 
kde byl?             

Ano, biopás je možné opakovaně zasít na stejné místo.  

Pokud bych hnůj na podzim pod ozimy zapravila jen disky nebo 
kypřičem bez klasické orby projde to DZES 6 když to bude nad 20% 
R? 

Na otázku bohužel není jednoznačná odpověď – podmínka je 
postavená na zachování nějaké minimální míry zbytků strniště hlavní 
plodiny. Splněním je doslovně „podmítnutí strniště a jeho ponechání 
bez orby“, tzn. předpokládá se, že na pozemku budou znatelné zbytky 
strniště. Záleží tedy na provedení operace tak, aby podmínka byla 
naplněná.  

Mám pásy a vojtěšku, na které mi primárně myslivci a občas někdo 
jiný vyjíždí koleje/cesty. Jak se tohle bude řešit ohledně dotací a 
systému AMS? 

Pokud je přejezdy porost výrazně degradován, doporučujeme plochu 
vykreslit – kontrola (ať už na místě nebo jiné formy kontroly) by takovou 
situaci vyhodnotila jako porušení s dopadem do sankcí. 

Chtěla bych se zeptat, zda celofaremní ekoplatbu lze splnit 
úhorem+meziplodinou, když bude dodrženo 7 % z orné půdy? 

Základní celofaremní ekoplatba vyžaduje vyčlenění 8 % (z toho 
alespoň 3 % úhor, zbytek lze doplnit meziplodinami, nicméně pozor na 
přepočítací koeficient 0,3, tzn. plochy meziplodin je potřeba 
trojnásobek).  

Pokud dotaz směřoval k prémiové ekoplatbě, do ní meziplodiny není 
možné započítat vůbec. Požadovaných 7 % může být pouze 
prostřednictvím úhorů (ochranných pásů či krajinných prvků), z toho 
minimálně 2 % liniovými prvky. 

Nektarodátný úhor je tedy na jeden rok? Požadavek na dvouletý úhor se týká pouze zeleného úhoru, u 
nektarodárného úhoru předpokládáme, s ohledem na stanovené 
plodiny, spíše jednoleté trvání.  

Nektarodárný úhor i zelený úhor jsou na 2 roky? Požadavek na dvouletý úhor se týká pouze zeleného úhoru, u 
nektarodárného úhoru předpokládáme, s ohledem na stanovené 
plodiny, spíše jednoleté trvání. 

Máme informace, že v NL v letošním roce nebudou vyžadovat úhory 
(3%) z důvodu války na Ukrajině. V ČR se nic takového nechystá?  

ČR zavedla tutéž výjimku, kterou EK umožnila k DZES 7 a DZES 8. 
Nicméně není využitelná pro ekoplatbu, v případě ekoplatby musí být 
požadavky na neprodukční plochy splněny. 

Orat po 31.10. lze ale celou výměru ne? Kontrolní období pro naplnění požadovaných postupů končí 31. 10.  
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Chtěla bych se zeptat na DZES 6 - pokryvnost. Kontrolní období je do 
31. 10., tzn. že od 1. 11. mohu hnojit a orat pod jařiny bez omezení? 

Viz předchozí odpověď. 

§ 9 minimální pokryv půdy ..  osetí DPB meziplodinou - není odkaz na 
seznam plodin. Mohu zasít cokoliv? 

Detailnější informace ohledně přehledu osiv pro vybrané intervence 
jsou uvedeny na internetových stránkách MZe: 

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-
2027/aktuality/prehledy-osiv-pro-vybrane-intervence.html 

V seznamu osiv nejsou uvedeny standardy DZES 6 a 7A .. 
meziplodiny. 

Pro tyto podmínky lze využít jakékoliv meziplodiny bez omezení. 

Co se týče plodin vázajících dusík. Počítá se jen vojtěška zasetá v roce 
2023 nebo i ta co už byla zaseta v minulosti. 

Započítává se plodina, která je deklarovaná (a pěstovaná) jako hlavní 
plodina, bez ohledu na rok založen porostu, tzn. započítává se i 
historicky vysetá plodina. 

Mohu padesáti hektarový blok osetý jednou plodinou rozpůlit polní 
cestou která bude sloužit pro výkon myslivosti a bude vyjmuta z dotací. 

DPB lze rozdělit jen trvalým prvkem, stabilním v čase, tzn. při 
aktualizaci musí být taková cesta na ortofotosnímcích historicky 
dohledatelná jako stabilní. 

Bude výjimka pro 4lete střídání plodin na daném dílu? pěstujeme 
bojínek luční na semeno, 1.rok založeny do krycí plodiny, a další 3-
4roky sklizeň. Zřejmě někdo nevzal v potaz takovéto plodiny... 

S výjimkami se počítá, zejména pokud jde pro víceleté plodiny. 
Podrobnosti budou upraveny pro rok 2024 a další. 

To precizni zemedelstvi je slendrian. Kdo to bral vazne musel 
investovat jiz v lonskem roce. Do ledna byla podpora slibovana. Jak se 
bude pristupovat k podnikum, ktere do teto technologie investovali? 
Nejake odlozeni jim nepomuze, protoze jsou do budoucna vynechany 
z podpory. Jak se k tomu bude stat stavet? 

Důvody nespuštění plošné podpory precizního zemědělství jsou 
popsány v tiskové zprávě, která je k dispozici na webu MZe.   

Doplnění sazeb pro mladé zemědělce pro r. 2023  Pro rok 2023 se předpokládá sazba v rozpětí mezi 93 a 125 €, finální 
částka bude známa po přepočtu sazeb na začátku října 2023. 

Chtěla jsem se zeptat, zda ,,mladý zemědělec" a ,,mladý začínající 
zemědělec" je jedna a ta samá dotace, nebo je každá jiná? 

Strategický plán obsahuje dvě různé dotace pro mladé zemědělce, a 
to plošnou platbu na hektar a investiční podporu na podnikatelský plán.  

Bude brána kukuřice jako obilovina kvůli aktivnímu zemědělci? Ano, kukuřice bude započítávána do kritéria 30 % VCS + obilovin + 
olejnin. 

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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Nesnížila se povinnost ponechání nepokosených ploch na DPB z 12 
ha na 10 ha? 

Ano, snížila. V rámci podopatření AEKO - Ošetřování extenzivních 

travních porostů je povinností ponechávat každoročně při 

zemědělském obhospodařování nepokosenou plochu na zařazeném 

DPB do titulu Obecná péče o extenzivní louky a pastviny, Mezofilní a 

vlhkomilné louky hnojené/nehnojené, Horské a suchomilné louky 

hnojené/nehnojené nebo Platba na výsledek s výměrou nejméně 10 

ha při první operaci sečením. 

Výměra 12 hektarů, tzn. ponechání plochy až od 12 ha, je nově 

podmínkou ekoplatby. 

Pokud mám DPB v CHKO a je na něm enviro vrstva "MVLN - pastva 
ne", mohu na tomto pozemku pást, pokud neberu dotace EZ a AEKO? 

Pokud žadatel nemá zařazený DPB v opatření EZ nebo v podopatření 
AEKO – Ošetřování extenzivních travních porostů, na kterém je místně 
příslušným orgánem ochrany přírody navržen ve vrstvě ENVIRO titul 
MVLN, nevztahují se na něj podmínky definované v nařízení pro 
AEKO, příp. EZ. Žadatel na takovém DPB může pást, nicméně 
doporučujeme kontaktovat AOPK. 

Kde najdu, zda má hnízdiště čejka? V rámci monitoringu ČSO byla nově vymezena dlouhodobá hnízdiště 
čejky chocholaté. Způsobilost DPB pro podání žádosti o poskytnutí 
dotace na podopatření Ochrana čejky chocholaté je vztažena vždy 
k danému DPB. V případě, že je DPB s čejkou „kolizní“, je nutné 
kontaktovat příslušná OPŽL SZIF. 

U IP brambor absolvování povinného školení být nemusí? Žadatel musí absolvovat každoročně do 31. srpna školení zajišťované 
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským za účelem 
rozšíření znalostí o systému integrované produkce zeleniny, 
víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor. V roce 2023 je 
možnost absolvování školení do 30. listopadu. 

U DŽPZ zvětšení lehacího prostoru máte, že nelze pro robotické stáje, 
co je tím myšleno? Máme dojící automaty ve stáji, můžeme na tento 
titul žádat? 

 Automatickým dojicím systémem se dle vyhlášky č. 208/2004 Sb., o 
minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění 
pozdějších předpisů (ustanovení § 2 odst. 7), rozumí roboticky 
komplexně řízený systém automatického dojení, který současně 
zajišťuje plně řízený pohyb stáda ve stáji a požadavky dojnic na 
krmení, napájení a odpočinek, a to pomocí jednosměrného a 
výběrového systému branek, které dělí stáj na různé části a na základě 
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kritérií stanovených chovatelem určují, zda bude povoleno dojení či 
nikoliv, a směrují dojnice do dojicí jednotky nebo do jiné části stáje. 

Dále se v § 2 odst. 7 vyhlášky č. 208/2004 Sb. uvádí, že ve stájích s 
automatickým dojicím systémem je možné navýšit počet ustájených 
zvířat až o 20 % oproti počtu lehacích boxů, pokud je objemné krmivo 
podáváno do nasycení podle vlastní potřeby zvířete a pokud systém 
řízení pohybu zvířat zajistí, aby počet zvířat v prostoru s lehacími boxy 
nebyl větší než počet těchto boxů, a zároveň musí být zajištěn 
odpovídající počet dojicích jednotek na počet dojnic, nesmí docházet 
ke snížení průchodnosti dojicího boxu a nadměrné kumulaci dojnic 
čekajících na dojení. Takto nastavené počty ustájených zvířat, resp. 
lehacích boxů, nejsou v souladu s podmínkami podoopatření zvětšení 
lehacího prostoru v chovu dojnic. Pokud tedy chovatel využívá tuto 
výjimku na navýšení počtu dojnic nad počty lehacích prostor, nemůže 
čerpat dotaci na podopatření zvětšení lehacího prostoru pro chované 
dojnice. 

Z možnosti zažádat o podopatření zvětšení lehacího prostoru nejsou 
tedy vyloučeni žadatelé, kteří využívají pouze dojící automaty. 

 


