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Rozdělení plateb od roku 2023

 Současný stav: zákl. dotace SAPS + greening = cca 5 500 Kč/ha 

 Od roku 2023 se přímé platby změní takto: 

 SAPS (nově se nazývá BISS), cca 1 800 Kč/ha 

 Redistributivní platba (CRISS, příplatek na prvních 150 ha), cca 3 800 Kč/ha

 Celofaremní ekoplatba, cca 1 600 Kč/ha (prémiové hektary cca 8 100 Kč) + 

Precizní zemědělství 

 Do základních plateb cílených patří ještě platba pro mladé zemědělce a 

podpory vázané na produkci vybraných komodit RV (zelenina, ovoce, 

cukrovka, bílkovinné plodiny, škrobové brambory, chmel) a ŽV (chov ovcí/koz, 

hovězí maso, mléko) 

 Nově je zavedena alternativní platba pro malé zemědělce (ŽOD,

na 1 až 4 ha), která nahrazuje BISS, CRISS a celofaremní ekoplatbu



Hlavní změny dotací  2023



Aktivní zemědělec



Aktivní zemědělec - komentář

 Pokud nesplníte podmínku v zelených polích, musíte předložit

auditní zprávu, zda plníte podmínky z oranžového pole

 Audit se předkládá s žádostí !

 Běžný zemědělský subjekt bude nejčastěji plnit podmínky

zvýrazněné červeně – tj. podíl VCS/ZP a intenzitu

 Pozor výpočtově se nejedná o totožnou podmínku používanou v

zelené naftě – zde je základna celá výměra ZP, v rámci ZN je to

výměra ZP mínus výměra TTP – tedy kdo má v ZN 0,1 nemusí

nutně mít 10 % v tomto výpočtu a může jej čekat audit !



Základní požadavky DZES

DZES 1 + DZES 9

 Zákaz změny kultury T v ECP (environmentálně citlivé plochy) a v 

lokalitách Natura 2000 – Ptačí oblasti, Evropsky významné lokality.

 Za environmentálně citlivé plochy se považují plochy s trvalými travními porosty:

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

přírodních památkách, národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích a přírodních 

památkách, které se nenacházejí v oblastech NATURA 2000,

 DPB nebo jejich části, které se nachází v blízkosti vodního útvaru, 

 silně erozně ohrožené, 

 podmáčené a rašelinné louky, nebo 

 ve 3. aplikačním pásmu nitrátově zranitelných oblastí.

Od roku 2024 bude řešeno rozšíření ECP (OPVZ, infiltrační oblasti…)

Pardony na rozorání v ECP jsou pozemkové úpravy, rozorání v rámci EZ, změna na 

krajinotvorný sad, zalesnění s dotační podporou, vytvoření krajinného prvku, 

agrolesnictví. Tolerance rozorané plochy max. 0,1 ha



Základní požadavky DZES

DZES 2

 Ochrana mokřadů a rašelinišť – od roku 2025

DZES 3

 Zákaz vypalování strnišť na orné půdě

DZES 4

 Zřizování ochranných pásů podél vodních toků

– bez hnojení a chemie 3 m + 25 m na DPB nad 7°

(hodnoceno od břehové čáry)



DZES 5

 Zpracování půdy snižující riziko degradace půdy a 

eroze – stávající stav SEO + MEO, i přístup 

 Od roku 2024 se předpokládá rozšíření erozních ploch

 MOŽNOST ZAČLENĚNÍ OCHRANNÝCH PÁSŮ (bez obilnin) 

DO NEPRODUKČNÍ PLOCHY (DZES 8 + Celkofaremní

ekoplatba)

 Ochranný pás

 Způsobilá šíře pásu je 22 - 30 m

 Souvislý porost vyjmenovaných plodin ze seznamu 

 Od 1.6 do 15.7. bez produkce (neprobíhá seč s odklizem biomasy, ani pastva)

Základní požadavky DZES



Eroze od roku 2024

 Příčina změny – tzv. Cp faktor „povoleného smyvu/ha a rok“ z 

17-17-5 na 9-9-2 = soulad s protierozní vyhláškou 240/2021 

Sb.,

 Pravděpodobná cesta zmírnění – rozdělení SEO na SEO hard a 

SEO light s menšími omezeními

 V LPIS nová tisková sestava 12c



Možnosti vedení elektronické evidence hnojení

DZES 6

 Minimální půdní pokryv 

 R = po sklizni hlavní plodiny do 31.10. - 80 % výměry bez orby

 založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté jeteloviny,

 ponechání strniště sklizené plodiny, 

 podmítka, 

 pásové zpracování, 

 meziplodina, 

 výskyt bylinné směsi dle AEKO

 V = 25 % zelený pokryv 1. 6. – 31. 10.

 S = 50 % zelený pokryv 1. 6. – 31. 10.

 U = pokryv 1. 6. – 31. 10. 
Výjimku mají sady a vinice mladší 3 let a EZ pěstování okopanin, kořenové a hlízové 

zeleniny na těžkých jílovitých půdách

Základní požadavky DZES



Základní číselníky pro použití elektronických evidencí 

DZES 7a

 Střídání plodin na orné půdě – v roce 2023 se nekontroluje

 Nepěstovat po sobě stejnou hlavní plodinu na min. 40 % výměry 
orné půdy 

 Na celé ploše střídání po 4 letech (60 % – 3 roky stejná plodina a 
4. rokem jiná)

 Hlavní plodina na úrovní rodu (ozimé a jarní varianty se považují za 
jednu plodinu, špalda je samostatná plodina), u brukvovitých, 
lilkovitých a tykvovitých zelenin na úrovni druhu

 Za střídání se považuje rozdělení meziplodinou, která bude 
ponechána na pozemku až do následujícího roku, do zahájení 
předseťové přípravy pro následují plodinu

 Neplatí pro podniky:
 do 10 ha orné půdy a EZ
 pěstování vyjmenovaných plodin na R, U, T = více než 75 % výměry

Základní požadavky DZES



Systém evidence  - aplikace LPIS, EPH

DZES 7b

 Pěstování plodin na souvislé ploše o max. výměře 30 ha, na 

plochách SEO (dle zařazení DPB) max. výměra 10 ha 

 Rozdělení plodinami, ochranným pásem, jinou kulturou, krajinným prvkem

 Nevztahuje se na DPB s trávami, leguminózami a dalšími vyjmenovanými plodinami

 Výjimka pro DPB se závazkem Biopásy zůstává, DPB do 40 ha libovolný, nad 40 

ha min. 5 % plochy

 Stále platí 10% tolerance překročení plochy

 MOŽNOST ZAČLENĚNÍ OCHRANNÝCH PÁSŮ DO NEPRODUKČNÍ PLOCHY(DZES 8 

+ Celofaremní ekoplatba)

 Ochranný pás

 Způsobilá šíře pásu je 22 - 30 m

 Souvislý porost vyjmenovaných plodin ze seznamu 

 Od 1.6 do 15. 7. bez produkce (neprobíhá seč s odklizem biomasy, ani pastva)

Základní požadavky DZES



Systém evidence  - aplikace EPH

DZES 8 (návaznost na Celofaremní ekoplatbu – navýšení o 1 %)

 Minimální podíl zemědělské plochy (R+G+U) vyčleněný pro 

neprodukční plochy nebo prvky –

 Varianta 1: minimálně 7 % celkem:

 z toho alespoň 3 % pouze: krajinné prvky, úhor, ochranný pás

 dále lze doplnit: plochy s plodinami vázajícími dusík (PVN), meziplodiny 

(přepočítací koeficient 0,3) 

 Varianta 2: bez meziplodin a plodin vázajících dusík – min. 4 %

 neplatí pro podniky (výjimka se nevztahuje na Celofaremní ekoplatbu):

 do 10 ha orné půdy a EZ

 pěstování vyjmenovaných plodin na R, U, T = více než 75 % výměry

Protože se jedná o DZES podmínku, vztahuje se na téměř na všechny subjekty s R,U,G (nežádání o Ekoplatbu

mě nezachrání)

POZOR!: Pokud žadatel bude žádat EKOPLATBU, pak se jej fakticky žádná výjimka NETÝKÁ – ani výše

uvedená, ani výjimka „tzv. povolené produkce na úhorech“

Základní požadavky DZES



Systém evidence  - aplikace EPH

 Krajinné prvky (evidované v LPIS 

na R, G nebo U)

 mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, 

stromořadí, solitérní dřevina, příkop, mokřad, skalka

Úhor s porostem (pro DZES 8 stačí jednoletý zelený, povinný

seznam – více plodin, není povinná šíře, souvislý porost min. jedné plodiny

ze seznamu od 1.6. do 15.8)

 Ochranné pásy 
 kolem krajinného prvku, 

 ozeleněný kolejový řádek,

 souvrať, 

 podél vodních útvarů (Ekoschémata), 

 podle DZES 5 a 7b, 

 Biopás (AEKO), 

 Agrolesnictví (AEKO),

 Druhově bohaté pokrytí orné půdy (AEKO)

 Meziplodiny (přepočtový 

koeficient 0,3)

 porost směsi min. dvou stanovených plodin 

(max. 90 % jedné plodiny) nebo podsev 

do hlavní plodiny, který je pěstován min. 

8 týdnů, po sklizni hlavní plodiny 

 porost musí být od založení nebo sklizně 

hl. plodiny bez hnojení, POR a 

zemědělských zásahů 

 PVN

 porost min. jedné ze stanovených 

plodin nebo posklizňové zbytky od 1. 

6. do 15. 7. 

 porost lze sklidit, ale musí být bez 

aplikace POR a hnojiv od vysetí do 

sklizně 

 po sklizni musí být do 31. 10. na 

DPB založen ozimý porost 

Neprodukční plochy
(obecně platí i pro Celofaremní ekoplatbu)



Systém evidence  - aplikace EPH

Ochranný pás kolem krajinného prvku

 Pás na DPB s kulturou R

 Způsobilá šíře pásu od hranice krajinného 

prvku (nebo společné hranice krajinného 

prvku a DPB) je 1 - 30 m

 Souvislý porost vyjmenovaných plodin ze 

seznamu od 1. 6. do 30.11. 

 Provedení seče nebo mulčování po 31.8.

 Bez hnojení, aplikace upravených kalů a POR

Ozeleněný kolejový řádek

 Část plochy DPB s kulturou R vymezená 

pásem odpovídající kolejovým řádkům 

mechanizace

 Způsobilá šíře pásu je 1,5 - 6 m

 Souvislý porost vyjmenovaných plodin ze 

seznamu od 1. 6. do 15. 8., které jsou 

zároveň jiné, než hlavní plodina

 Bez hnojení, aplikace upravených kalů a POR

Ochranný pás typu souvrať

 Pás na DPB s kulturou R, udržován od 

založení porostu hlavní plodiny do 15. 

7.

 Způsobilá šíře pásu od hranice DPB je 

6 - 30 m

 Souvislý porost vyjmenovaných plodin 

ze seznamu od 1. 6. do 15. 7., které 

jsou zároveň jiné, než hlavní plodina

 Bez hnojení, aplikace upravených kalů 

a POR

Ochranné pásy



Systém evidence  - aplikace EPH

DZES 8

 Nesmí dojít k poškození krajinných prvků a ořezu dřevin 

v období od 1. 4. do 31. 10.

Poškozením se rozumí

 Snížení výměry, poškození vegetačního/skalnatého/kamenného 

krytu krajinného prvku

 Provádění odvodnění

 Navážení zeminy, uskladnění organického materiálu

 Mechanické poškození nadzemní a podzemní části dřevin mimo 

odborný řez

 Aplikace hnojiv, upravených kalů a POR 

Základní požadavky DZES



Vedení evidence hnojiv ve formátu Excel

 Rozdělení 

Celofaremní ekoplatba (základní/prémiová úroveň)

Precizní zemědělství

 Celofaremní ekoplatba obsahuje řadu požadavků, které si nelze volit 

samostatně, a které zemědělec pro získání platby musí splnit na 

všech zemědělských kulturách, které obhospodařuje. 

 Pokud zemědělec splní stanovené postupy a podmínky Celofaremní

ekoplatby, bude mít nárok na platbu na všechny hektary podniku. 

 Zemědělec plní podmínky od 1 ha, výjimky zde nejsou uplatňovány.

Celofaremní ekoplatba



Kultura T, G 

 Provádění seče nebo pastvy v termínu do 31. 7.

 Ponechání na sečených DPB s výměrou větší než 12 ha 3–15 % 

neposečené plochy do 15.8.

 Zákaz změny kultury G do 31.10. (výjimku má změna na T) – změna 

G na R půjde až po 31.10. 

 V případě přeměny ploch s kulturou T mimo ECP a Natura 2000 –

zatravnění „náhradou“ 1:1

 Kontrolní období: 1. 1. – 31. 12. roku podání žádosti

 Výjimky: přeměna na trvalé kultury, včetně krajinotvorných sadů 

s kulturou J, zalesněné plochy a krajinné prvky, agrolesnictví, 

ekologické zemědělství

Celofaremní ekoplatba



Kultura R

Počet plodin v osevním postupu – podmínka dle celkové 

výměry kultury R: 

 4 ha až 30 ha – 2 plodiny, hlavní max. 75 % 

 nad 30 ha až 150 ha – 3 plodiny, hlavní max. 75 %, 

dvě hlavní dohromady max. 95 % 

 nad 150 ha – 4 plodiny, hlavní max. 75 %, tři hlavní 

dohromady max. 95 % 

Podmínka 4 plodin v osevním postupu u výměry R nad 150 ha bude 

vyžadována až od podzimu 2023 

Celofaremní ekoplatba



Kultura R

Udržitelné hospodaření s organickou hmotou na ploše 

min. 35 % orné půdy (R+G+U) – model OH

 flexibilita dle pěstovaných plodin

 přepočtové koeficienty pro aplikaci statkových a 

organických hnojiv, příp. upravených kalů i používání 

půdoochranných technologií

 hodnoceno za hospodářský rok

Celofaremní ekoplatba



https://www.vurv.cz/poradenstvi/software/



Kultura R

Ochranné pásy podél vodních toků na kultuře R 

 Vymezují se jen kolem útvarů stálých povrchových vod (plná modrá čára v LPIS)

 Vyčlenění min. 6 m ochranného travního pásu dovnitř podél hranice DPB (při 

výběru prémiové úrovně ekoplatby se jedná o min.12 m) – bude 

vyznačeno v LPIS

 Založení porostu (trávy čeledi lipnicovité (ne obilniny), jeteloviny max. 10 

%) do 1. 6.

 Seč do 31. 8. + odkliz 

 Bez hnojení a POR do 30. 11. 

 Výjimka na ozimy, biopásy a čejky v roce 2023

MOŽNOST ZAČLENĚNÍ OCHRANNÝCH PÁSŮ DO NEPRODUKČNÍ PLOCHY (DZES 8 + 

Celofaremní ekoplatba)

 Způsobilá max. výměra 30 m

Celofaremní ekoplatba



Vyčlenění neprodukčních ploch

Varianta 1: Vyčlenění min. 8 % plochy (zákaz aplikace hnojiv, 

upravených kalů a POR)
 z toho alespoň 3 % pouze: 

 krajinné prvky (mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí, 

solitérní dřevina, příkop, mokřad, skalka)

 úhor

 ochranný pás

 dále lze doplnit:

 plochy s plodinami vázajícími dusík

 meziplodiny (přepočítací koeficient 0,3)

Varianta 2: bez meziplodin a plodin vázajících plodin min. 5 %

Prémiová úroveň Celofaremní ekoplatby nabízí plnění této podmínky 

na úrovni 7 % (bez meziplodin a PVN) – prémiová platba pouze na 

prémiové hektary

Celofaremní ekoplatba



Kultura U
 Současně platí - úhor lze v LPIS vytvořit jen z kultury R, která byla v LPIS min. 1 rok (nově 

bude možnost změny kultury G na U), 

 pro základní ekoplatbu doporučená min. šíře 6 m/pro prémiovou ekoplatbu povinná min. šíře 6 m a 

min. délka 20 m, max. započitatelná šíře 30 m (prémiový hektar)

 Současný stav - kulturu „úhor“ je nutné v LPIS ohlásit do 31. 12. (bude posun – v roce 2023 

k podání JŽ)

 Úhor má varianty: 

 nektarodárnou – směs min. 3 stanovených plodin v daném poměru, lze pěstovat jen 

jeden rok, nebo 

 zelenou – min. 1 ze stanovených plodin, úhor na stejném DPB musí být min. dva roky po 

sobě

 Úhor je plocha bez produkce – bez pastvy a sklizně, bez aplikace hnojiv a POR

 Plodina na úhoru musí být založena nejpozději do 1. 6. a musí být bez zásahu min. do 

15. 8., zelený úhor lze kdykoliv mulčovat

 Po 15. 8. dodržet pokryvnost dle DZES 6 do 31.10.

Celofaremní ekoplatba



Seznamy „povolených“ plodin na úhoru nejsou stále 
dokončené – stav k 27.10. 

POZOR: Na 
zeleném úhoru 
pro ekoplatbu
nejsou běžné 
jeteloviny –
není  tam 
vojtěška (tolice 
dětelová není 
vojtěška) !!  

Jedinou 
zárukou je 
tráva/a nejspíš 
jetelotráva  = 
zajistěte si 
osivo

Jen jetel plazivý



Kultura S, V, J

 udržování pokryvnosti meziřadí a manipulačních prostor (S, 

J = 100 %, V = 50 %), ve stanoveném termínu údržba, 

mechanicky bez použití herbicidu (např. mulčování nebo 

jiná mechanická údržba), použití herbicidů pouze 

v příkmenném pásu omezeně

Kultura C 

 mechanická údržba meziřadí + 30 % organicky hnojeno

Celofaremní ekoplatba



 Deklaruje se plocha plodiny

 Na ploše plodiny musí být alespoň 1 aplikace minerálního N hnojiva 

provedena variabilně

 Na ploše plodiny musí být alespoň 1 aplikace některého z hnojiv s P, 

K, Mg, Ca provedena variabilně (u složených hnojiv dle řídícího 

prvku)

 Musí být variabilně aplikováno min. 65 % z objemu celkového 

množství daného prvku v minerálních hnojivech/hospodářský rok. 

Nezapočítávají se marginální aplikace do 3 kg/ha

 Hnojení se řídí 
 pomocí celoplošné diagnostiky stavu porostů s využitím senzorových měření 

(např. N senzory) 

 pomocí aplikačních map dle dálkového průzkumu země, výnosových map či 

map výnosového potenciálu

 pomocí rozboru půdních vzorků (odborná osoba x on-the-go senzory)

Precizní zemědělství



 Variabilní hnojení se dokládá: 

 Aplikační předpisovou mapou, 

 záznamovou mapou, 

 kartou DPB s příslušnými záznamy – mapy formát SHP = výstup ze systému

 Žadatel vede evid. hnojení s údaji, zda se jedná o variabilní aplikaci 

+ je povinen spočítat bilanci N s max. přebytkem + 60 kg N/ha 

Předpoklady:
 Existence aplikačních map přenositelných do terminálů v traktoru – externí zpracování od

dodavatelů „PZ“

 Pro aplikační mapy nutná znalost zásobenosti živin = zajištění vzorků

 Traktor táhnoucí rozmetadla min. hnojiv musí být vybaven terminálem se SW schopným přijmout

a použít ve vztahu k taženému zařízení apl. mapy

 Tažené rozmetadlo musí umět diferencovat dávku

 To samé platí pro postřikovač pro případ aplikace DAM a tekutých hnojiv

 Nutnost vedení technologických karet DPB a pojezdových záznamů

Precizní zemědělství



 Zařazení výměry - min. 2 ha (max. 50 % výměry R), každoroční žádost o dotaci musí být 

podaná na min. 75 % zařazené výměry

 Rozměry - šíře 6 - 24 m (jetelotravní kombinovaný 18 - 24 m), délka min. 50 m (max. 50 % 

výměry DPB), pás na okraji DPB nebo uvnitř ve směru orby, min. 50 m od silnice a dalšího 

biopásu na DPB (proluka do 50 m není porušení)

 Založení porostu směsí uznaného osiva vyjmenovaných plodin (na zbytku DPB může být 

plodina ze směsi pěstována pouze samostatně nebo v podsevu), bez aplikace hnojiva a POR

 Titul krmné biopásy (16 900 Kč) (se souběhem s Ekoplatbou a při použití jako neprod. plocha snížení sazby)

 Zasetí směsi do 15. 6.

 Ponechání bez zásahu do 15. 3. následujícího kal. roku

 Zapravení porostu od 16. 3. až 15. 6.

 Titul nektarodárné biopásy (14 925 Kč) (se souběhem s Ekoplatbou a při použití jako neprod. plocha snížení sazby)

 Zasetí směsi do 15. 6.

 Ponechání bez zásahu 2 - 3 roky do 15. 3. 

 Zapravení porostu od 16. 3. a následné založení biopásu na další 2 – 3 roky

 Každoroční seč s odklizem 1. 6. až 15. 9.

 Titul kombinované biopásy (15 975 Kč) (se souběhem s Ekoplatbou a při použití jako neprod. plocha snížení sazby)

 Založení podélně navazujícího krmného biopásu a jetelotravního biopásu

 Krmný biopás stejné podmínky

 Jetelotravní biopás udržován po celou dobu závazku, každoroční seč 16. 8. až 31. 10.

Biopásy AEKO



 Titul pro zlepšení struktury půdy

 Titul proti utužení půdy (DPB vymezené v LPIS)

Sazba 3800 Kč/ha (se souběhem s Ekoplatbou a při použití jako neprod. plocha snížení 

sazby)

 Zařazení výměry - min. 0,5 ha (max. 10 % výměry R)

 Každoroční žádost o dotaci musí být podaná na min. 75 % zařazené výměry

 Založení porostu od 20. 6. do 30. 9. směsí uznaného osiva plodin (min. 50 % 

vyjmenovaných plodin)

 Výsevek min. 9 kg/ha

 Bez zásahu do 31. 1. následujícího kalendářního roku

 Zapravení porostu 1. 2. až 30. 4. (kromě bezorebných technologií)

 Bez hnojení a aplikace POR

 Nelze kombinovat s EZ

Meziplodiny AEKO



Sazba 10425 Kč/ha (se souběhem s Ekoplatbou a při použití jako neprod. plocha 

snížení sazby)

Lze realizovat tam, kde za všech okolností je dosahováno provozní ztráty

 Zařazení výměry - min. 2 ha (max. 25 % výměry R)

 Každoroční žádost o dotaci musí být podaná na min. 75 % zařazené výměry

 Každoročně založení porostu směsi uznaného osiva vyjmenovaných plodin na max. 

50 % výměry DPB, a to do 31. 5. v prvním roce závazku a do 30. 4. od druhého 

roku závazku

 Výsevek min. 8 kg/ha

 Na zbylé výměře DPB lze pěstovat plodiny ze směsi pouze samostatně

 Do 15. 6. lze mulčovat kvůli likvidaci plevelů (ale nemusí)

 Do 16. 6. do 14. 9. ponechat porost bez zásahu

 Od 15. 9. do 14. 10. lze mulčovat nebo sekat (ale nemusí)

 Po 15. 10. zapravit

 Bez hnojení a aplikace POR

 Minimální počet 6 druhů plodin ve směsi. 

 Lze kombinovat s EZ, ale bez dotace EZ!

Druhově bohaté pokrytí orné půdy AEKO


