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Agroenvironmentálně-klimatická opatření 

(NV 75/2015 Sb.)  

 Opatření nárokového charakteru.  

 Žadatel (nemusí být zemědělský podnikatel a 

aktivní zemědělec) se zaváže plnit podmínky 

opatření po určitou dobu (5 let).  

 Dotace je vyplácena každoročně na hektar 

způsobilé plochy. 

 Zařazen musí být vždy celý DBP (výjimka biopásy)! 

 



Agroenvironmentálně-klimatická opatření  

 Žádost o zařazení je podávána do 15. května 

daného kalendářního roku.  

 Žádost o snížení zařazení je podávána do 15. 

května daného kalendářního roku (do 10.1. (30.4.), 

pokud došlo ke snížení výměry po 15.5. do 31.12. 

(31.3.) 

 Žádost o dotaci je podávána v rámci jednotné 

žádosti do 15. května daného kalendářního roku.  

 



Agroenvironmentálně-klimatická opatření  

Změna zařazení závazku 

 Integrovaná produkce – ekologické zemědělství 

 Integrovaná produkce révy vinné:  

 základní ochrana vinic → nadstavbová ochrana vinic 

 Ošetřování travních porostů:  

 MVL hnojené → MVL nehnojené  

 HSL hnojené → HSL nehnojené  

Zvýšení zařazené výměry  

 Max. o 35 % původně zařazené výměry 

 Zvýšení nad 35 % nebo navýšení v 5 roce = nový závazek 

 Zatravňování – vždy nový závazek 



Agroenvironmentálně-klimatická opatření  

Snížení zařazené výměry 

Bez vratky 

 Restituce nebo majetkové vyrovnání s církvemi 

 Pozemková úprava 

 Zásah vyšší moci 

 Mimořádná aktualizace LPIS do 5 % původní výměry 

 Stavba ve veřejném zájmu 

 Pozbytí užívání v LPIS do výše 25 %  

Ostatní - vratka dotace 

 



Minimální požadavky na používání hnojiv 

 Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období 
zákazu hnojení? 

 Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin 
(kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na 
pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se 
nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových 
vod? 

 Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku? 

 Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání 
dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou 
vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem? 

 Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné 
půdě a travním porostu se sklonitostí nad 100, s výjimkou tuhých 
statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné 
půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití? 

 



Minimální požadavky na používání přípravků 

na ochranu rostlin 

 Má žadatel používající přípravky na ochranu rostlin, 
nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou 
osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.? 

 Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 
používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu 
testování podle zákona č. 326/2004 Sb.?  

 Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v 
originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od 
jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako 
odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit 
vlastnosti skladovaných přípravků? 

 

 



Koeficienty pro přepočet zvířat na VDJ 

 

 

Druh a kategorie 

hospodářských zvířat 

Koeficient přepočtu na velké dobytčí 

jednotky  

skot nad 24 měsíců 1,0 

skot nad 6 měsíců do 24 

měsíců 
0,6 

skot do 6 měsíců 0,4 

ovce nad 12 měsíců 0,15 

kozy nad 12 měsíců 0,15 

koně nad 6 měsíců 1,0 

koně do 6 měsíců 0,4 
Poznámka: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní 



Koeficienty pro přepočet zvířat na VDJ 

 

 

Druh a kategorie 

hospodářských zvířat 

Koeficient přepočtu na velké dobytčí 

jednotky  

skot nad 24 měsíců 1,0 

skot nad 6 měsíců do 24 

měsíců 
0,6 

skot do 6 měsíců 0,4 

ovce nad 12 měsíců 0,15 

kozy nad 12 měsíců 0,15 

koně nad 6 měsíců 1,0 

koně do 6 měsíců 0,4 
Poznámka: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní 



 

Integrovaná produkce ovoce a révy vinné 

 

Minimalizace vstupů, postupy a technologie šetrné 

k životnímu prostředí - princip celofaremnosti. 

 Příjemci podpory  - uživatelé půdy evidovaní v LPIS, 

kteří se dobrovolně zaváží k provádění podmínek 

v rámci závazku. 

 Minimální vstupní výměra ovocných sadů a vinic 

evidovaných v LPIS je 0,5 ha. 

 



 

Integrovaná produkce ovoce 

 

 zakázané účinné látky 

 bez herbicidů v meziřadí, pouze mechanická údržba  

 povinný řez stromů (1.6. - 15.8 + nadrcení hmoty) 

 Povinný řez keřů (1.5. - 30.6. + nadrcení hmoty) 

 rozbory půdy (do 4. roku) a ovoce (každoročně) – dodržení limitů 
chemických látek 

 monitoring počasí a škůdců (uchování záznamů 10 let) 

 povinné školení každoročně (potvrzení SZIF do 30.9.) 

 min. počty jádroviny - 500 ks/ha, peckoviny – 200 ks/ha, 
bobuloviny – 2000 ks/ha  

 Sazba 11000 Kč/ha 



 

Integrovaná produkce révy vinné 

 
Základní ochrana vinic 

 zakázané účinné látky 

 plíseň révová a padlí révové max. 8 aplikací ročně, max. 30 
aplikací za závazek (min. 1 za rok biologický přípravek) 

 obaleči a roztoči – stanovený postup biologické ochrany 

 bez herbicidů v meziřadí – údržba mechanicky (do 15.8.) a max. 
2 aplikace herbicidu ročně v příkmenném pásu 

 povinné prosvětlení keřů (1.6. - 30.9) 

 do 3 roku závazku osít každé druhé meziřadí stanovenou směsí 

 povinné školení každoročně (potvrzení SZIF do 30.9.) 

 omezení použití mědi max. 3 kg/ha ročně 

 min. počty keřů – 1800 ks/ha 



 

Integrovaná produkce révy vinné 

 
Nadstavbová ochrana vinic 

Stejné podmínky jako základ + zpřísněné podmínky u:  

 plíseň révová a padlí révové max. 8 aplikací ročně, max. 20 
aplikací za závazek (min. 1 za rok biologický přípravek) 

 obaleči a roztoči – stanovený postup biologické ochrany 

 plíseň šedá – max. 2 aplikace (konvenční) a min. 1 za rok 
biologický přípravek) 

V případě vyklučení  

 podat žádost o změnu zařazení – snížení 

 nelze žádat o dotaci 

 do konce závazku nahradit – navýšení výměry (výsadba) 

 



 

Integrovaná produkce zeleniny 

 

Integrovaná produkce zeleniny - minimalizace 

vstupů, postupy a technologie šetrné k životnímu 

prostředí.  

 Příjemcem podpory - uživatelé orné půdy 

evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží 

k provádění podmínek v rámci závazku.  

 Minimální vstupní výměra zemědělské půdy 

evidované v LPIS je 0,5 ha. 

 



 

Integrovaná produkce zeleniny 

 
Na zařazené výměře 

 zakázané účinné látky 

 rozbory půdy (do 4. roku)  

 monitoring počasí a škůdců (1.3. - 30.9.) – záznamy uchovávat 
10 let 

 vedení evidenční karty DPB 

Na výměře uvedené v žádosti o dotaci 

 pěstovány podporované druhy zeleniny (do žádosti datum 
výsevu/výsadby a sklizně) 

 min. výsev/výsadba certifikovaným osivem/sadbou 

 rozbor půdy Nmin – každoročně před setím 

 max. přívod N/ha dle druhu zeleniny v souladu s NS 

 rozbor zeleniny (každoročně) 

 



 

Ošetřování travních porostů 

 
 Příjemcem podpory - uživatelé půdy evidované v LPIS, 

kteří se dobrovolně zaváží k provádění podmínek v rámci 

závazku.  

 Neplatí princip celofaremnosti, lze zařadit pouze celé 

DPB 

 Minimální vstupní výměra trvalých travních porostů (jen 

kultura T, ne G) evidované v LPIS je 2 ha. 

 Žadatel aplikuje na veškeré travní porosty evidované 

v evidenci půdy hnojiva maximálně do celkové výše 160 

kg N/ha TP (využitelný dusík) – dle NS. 

 Zákaz hnojení upravenými kaly a odpadními vodami 



 

Ošetřování travních porostů 

 
Název titulu Zaměření 

Obecná péče o extenzivní louky a 

pastviny 

Volná krajina; ZCHÚ, OP NP, Natura 

2000, pouze s povolením OOP. 

Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 

Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 

Horské a suchomilné louky hnojené ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 

Horské a suchomilné louky nehnojené ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 

Trvale podmáčené a rašelinné louky Volná krajina, ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 

Ochrana modrásků Volná krajina, ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 

Ochrana chřástala polního Volná krajina, ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 

Suché stepní trávníky a vřesoviště Volná krajina, ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 

Druhově bohaté pastviny ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 



 

Ošetřování travních porostů 

 

 
Základní trávy 

• 2663 Kč/ha 

• (EZ stejně) 

Nadstavby 

• MVLH – 4604 Kč/ha 

• (EZ 2619 Kč/ha) 

• MVLN – 5131 Kč/ha 

•  (EZ 3827 Kč/ha) 

• HSLH – 4521 Kč/ha 

• (EZ 3217 Kč/ha) 

• HSLN – 4715 Kč/ha 

• (EZ 3633 Kč/ha) 

• DBP – 5908 Kč/ha 

• (EZ 4576 Kč/ha) 

Speciality 

• PODML – 19193 Kč/ha 

• (EZ 17639 Kč/ha) 

• MODR – 4798 Kč/ha 

• (EZ 3661 Kč/ha) 

• CHŘÁS – 5492 Kč/ha 

• (EZ 4382 Kč/ha) 

• STEP – 9790 Kč/ha 

• (EZ stejně) 



 

Obecná péče o extenzivní louky a pastviny 

 

 
 min. intenzita 0,3 VDJ/ha TTP v LPIS (od 1.6. do 30.9., všechna zvířata) 

 max. intenzita 1,15 VDJ/ha TTP, zařazené plochy mimo podmáčenek 

(od 1.6. do 30.9., pouze pasená zvířata) 

 max. intenzita 1,5 VDJ/ha ZP v LPIS (od 1.6. do 30.9., všechna zvířata) 

 2 x ročně seč nebo 2 x ročně pastva (do 31.7., do 31.10), po pastvě 

sečení nedopasků (výjimka nad 10° svažitosti) 

 Koně – elektronický SR + deklaraci koní 

 seč od středu ke krajům či z jedné strany na druhou 

 u DPB, které se udržují sečí a jsou nad 12 ha ponechat 3 – 10 % plochy 

neposečené, max. velikost jedné plochy je 1 ha, posekat do 15.8. – 

výjimka na DPB, na kterých se pase 

 pouze bodová aplikace herbicidů a bez aplikace kalů, odpadních vod 

a kejdy, kromě kejdy skotu 

 mulčování, obnova, přísev v ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 na povolení 

OOP 



 

Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené 

 

 
 min. intenzita 0,3 VDJ/ha TTP v LPIS (od 1.6. do 30.9., všechna zvířata) 

 max. intenzita 1,15 VDJ/ha TTP, na který bude vyplacena platba (od 

1.6. do 30.9., pouze pasená zvířata) 

 max. intenzita 1,5 VDJ/ha ZP v LPIS (od 1.6. do 30.9., všechna zvířata) 

 2 x ročně seč v termínech dle ENVIRO, seč od středu ke krajům či 

z jedné strany na druhou 

 u DPB, které se udržují sečí a jsou nad 12 ha ponechat 3 – 10 % plochy 

neposečené, max. velikost jedné plochy je 1 ha, lze posekat nejdříve 

16.9. 

 přepasení až po 15.8. a bez příkrmu, pokud je povoleno v ENVIRO 

 hnojení pouze hnojem a kompostem 

 mulčování, obnova, přísev na povolení OOP 



 

Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené 

 

  Stejné podmínky jako u hnojených MVL pouze nelze hnojit.  

 Pastva se jako hnojení nebere, proto může být i na 

nehnojených MVL povolena v ENVIRO. 

 

LPIS (3), Nejisté ENVIRO – cesta na CHKO ….. 



Horské a suchomilné louky hnojené 

 min. intenzita 0,3 VDJ/ha TTP v LPIS (od 1.6. do 30.9., všechna zvířata) 

 max. intenzita 1,15 VDJ/ha TTP, na který bude vyplacena platba (od 

1.6. do 30.9., pouze pasená zvířata) 

 max. intenzita 1,5 VDJ/ha ZP v LPIS (od 1.6. do 30.9., všechna zvířata) 

 1 x ročně seč v termínech dle ENVIRO 

 seč od středu ke krajům či z jedné strany na druhou 

 u DPB, které se udržují sečí a jsou nad 12 ha ponechat 3 – 10 % plochy 

neposečené, max. velikost jedné plochy je 1 ha, lze posekat nejdříve 

16.9. 

 přepasení až po 15.8. a bez příkrmu, pokud je povoleno v ENVIRO 

 hnojení povinně jednou za závazek (do 4. roku), pouze hnojem a 

kompostem 

 mulčování, obnova, přísev na povolení OOP 



 

Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené 

 

  Stejné podmínky jako u hnojených HSL pouze nelze hnojit.  

 Pastva se jako hnojení nebere, proto může být i na 

nehnojených MVL povolena v ENVIRO. 



 

Trvale podmáčené a rašelinné louky 

 

 
 1 x ročně ruční seč v termínech dle ENVIRO 

 nehnojit, nepást 

 bez mulčování, obnovy, přísevu  

 válení a smykování na povolení OOP 



 

Ochrana modrásků 

 

  max. intenzita 1,15 VDJ/ha TTP, na který bude vyplacena 

platba (od 1.6. do 30.9., pouze pasená zvířata) 

 max. intenzita 1,5 VDJ/ha ZP v LPIS (od 1.6. do 30.9., 

všechna zvířata) 

 1 x nebo 2 x seč v termínech dle ENVIRO s ponecháním  

15 – 20 % plochy DPB neposečené (lze posekat nejdříve 

v druhé seči) 

 nehnojit, přepásat lze dle ENVIRO, ale pouze po 1.10. 

(pokud OOP souhlasí může nahradit druhou seč) 

 mulčování, obnova, přísev, válení, smykování na povolení 

OOP 



 

Ochrana chřástala polního 

 

 
 max. intenzita 1,15 VDJ/ha TTP, na který bude vyplacena 

platba (od 1.6. do 30.9., pouze pasená zvířata) 

 max. intenzita 1,5 VDJ/ha ZP v LPIS (od 1.6. do 30.9., 
všechna zvířata) 

 1 x ročně seč po 15.8. do 30.9., pouze jeden žací stroj 

 seč od středu ke krajům či z jedné strany na druhou 

 seč lze nahradit pastvou po 15.9. (nutno sekat nedopasky), 
pokud je povoleno v ENVIRO 

 nehnojit 

 mulčování, obnova, přísev, válení, smykování na povolení 
OOP 



 

Suché stepní trávníky a vřesoviště 

 

 
 min. intenzita 0,3 VDJ/ha TTP v LPIS (od 1.6. do 30.9., všechna 

zvířata) 

 max. intenzita 1,15 VDJ/ha TTP, na který bude vyplacena platba (od 

1.6. do 30.9., pouze pasená zvířata) 

 max. intenzita 1,5 VDJ/ha ZP v LPIS (od 1.6. do 30.9., všechna 

zvířata) 

 pást ovcemi/kozami (skotem, je-li povoleno v ENVIRO) v termínu dle 

ENVIRO (lze nahradit sečí, je-li v ENVIRO) 

 pastvou dodat min. 5 kg N/ha bloku, max. 50 kg N/ha bloku (neplatí, 

je-li pastva nahrazena sečí) 

 nehnojit 

 sekat nedopasky dle ENVIRO, bez mulčování, obnovy, přísevu  

 válení a smykování na povolení OOP 



 

Druhově bohaté pastviny 

 

 
 min. intenzita 0,3 VDJ/ha TTP v LPIS (od 1.6. do 30.9., všechna 

zvířata) 

 max. intenzita 1,15 VDJ/ha TTP, na který bude vyplacena platba 
(od 1.6. do 30.9., pouze pasená zvířata) 

 max. intenzita 1,5 VDJ/ha ZP v LPIS (od 1.6. do 30.9., všechna 
zvířata) 

 pastvou dodat min. 10 kg N/ha bloku 

 Nehnojit 

 Zákaz příkrmu (nutno zimoviště) 

 sekat nedopasky (výjimka nad 10° svažitosti) 

 pouze bodová aplikace herbicidů 

 mulčování, obnova, přísev, válení, smykování na povolení OOP 



 
Zatravňování orné půdy 
 

  Příjemcem podpory - uživatelé půdy evidované v LPIS, 

kteří se dobrovolně zaváží k provádění podmínek v rámci 

závazku. 

 Minimální vstupní výměra zatravňované orné půdy 

evidované v LPIS je 0,5 ha. 

 Zatravňovaná plocha v rámci půdního bloku nesmí mít 

v LPIS v období od 20.4.2004 evidovanou kulturu travní 

porost (nebo TTP). 

 Částečné zatravněné DPB – nejdříve rozdělit v LPIS 

 

 



 

 

Zatravňování orné půdy 
 

 

 

Název titulu Zaměření 

Zatravňování orné půdy – 

běžná směs 

Půdy SEO a MEO (50 % výměry DPB) 

Půdy v ZOD (50 % výměry DPB) 

Zatravňování orné půdy -  

druhově bohatá směs 

Půdy SEO a MEO v ZCHÚ a OP NP 

Půdy v ZOD v ZCHÚ nebo OP NP 

Zatravňování orné půdy – 

regionální směs 

Půdy SEO a MEO v ZCHÚ a OP NP 

Půdy v ZOD v ZCHÚ nebo OP NP 

Zatravňování orné půdy podél 

vodního útvaru – běžná směs 

Půdy podél vodních útvarů (od 25 m) 

Půdy v OPVZ (50 % výměry DPB) 

Zatravňování orné půdy podél 

vodního útvaru – druhově 

bohatá směsí 

Půdy podél vodních útvarů v ZCHÚ a OP NP 

Půdy v OPVZ v ZCHÚ nebo OP NP 

Zatravňování orné půdy podél 

vodního útvaru – regionální 

směs 

Půdy podél vodních útvarů v ZCHÚ a OP NP 

Půdy v OPVZ v ZCHÚ nebo OP NP 



 

 

Zatravňování orné půdy 
 

 

 

 

Normální 
směs 

• 8370 Kč/ha 

• 9099 Kč/ha 
(u vody) 

Druhově 
bohatá směs 

• 9342 Kč/ha 

• 10395 
Kč/ha (u 
vody) 

Regionální 
směs 

• 10800 
Kč/ha 

• 11556 
Kč/ha (u 
vody) 



 
Zatravňování orné půdy (8 600 – 11 870 Kč/ha) 
 

  
Běžná směs 

 provést zatravnění do 31.5. prvního roku závazku 

 provést změnu kultury v LPIS (R → G  (T)) 

 do vysetí travní směsi lze aplikovat hnojiva, pak již nelze 

hnojit 

 herbicidy pouze bodově v prvním a druhém roce závazku 

 první rok závazku min. 2 seče, další roky min. 2 x ročně seč 

nebo min. 2 x ročně pastva 

 sekat nedopasky 

 neprovádět obnovu 



 
Zatravňování orné půdy 
 

  

Podél vodního útvaru – běžná směs 

 Stejné podmínky jako u běžné směsi, ale povinnost zatravnit alespoň 

15 metrový pás u vody. 

Druhově bohatá směs 

 Stejné podmínky jako u běžné směsi, rozdíl je ve složení směsi. 

Podél vodního útvaru – druhově bohatá směsí 

 Stejné podmínky jako u běžné směsi, rozdíl je ve složení směsi a 

povinnosti zatravnit alespoň 15 metrový pás u vody. 

Regionální směs 

 Stejné podmínky jako u běžné směsi, rozdíl je ve složení směsi. 

Podél vodního útvaru – regionální směs 

 Stejné podmínky jako u běžné směsi, rozdíl je ve složení směsi a 

povinnosti zatravnit alespoň 15 metrový pás u vody. 



 

Biopásy 

 
 

Podpora zakládání neprodukčních ploch na orné půdě.  

Rozdělení: 

Krmné biopásy 

Nektarodárné biopásy 

 Příjemcem podpory - uživatelé půdy evidované v LPIS, 

kteří se dobrovolně zaváží k provádění podmínek 

v rámci závazku  

 Minimální vstupní výměra orné půdy evidované v LPIS 

je 2 ha. 

 



 

Biopásy (18 600/16 400 Kč/ha) 

 
 

Krmné biopásy 

 vysít biopás stanovenou směsí do 15.6. 

 zapravit biopás po 31.3. následujícího roku (do 31.5.) 

 nevjíždět na biopás, nehnojit, neaplikovat POR 

 max. 20 % výměry DPB 

 biopás má být 6 -24 m široký a min. 30 m dlouhý 

 biopásy musí být 50 m od sebe a 50 m od komunikací 

 založen ve směru orby, při okrajích nebo uvnitř DPB 

 



 

Biopásy 

 
 

Nektarodárné biopásy 

 Velikost a umístění biopásu se neliší od krmného biopásu. 

Jiná je směs a to, že tento biopás zůstává na místě 2 až 

3 roky, tj. zapraven je po 31.3. třetího nebo čtvrtého 

roku závazku a posléze je zaset nový biopás.  

 Biopás se udržuje sečí s odklizem (1.7.-30.9.), tudíž jsou 

na něm v tomto termínu povoleny pojezdy mechanizací. 



 
 

Ochrana čejky chocholaté 

 
Podpora zlepšení stavu populace ohroženého druhu čejky 

chocholaté. Ochrana hnízdišť v období rozmnožování.  

Plochy vymezené v LPIS. 

 Příjemcem podpory - uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří 

se dobrovolně zaváží k provádění podmínek v rámci 

závazku. 

 Minimální vstupní výměra orné půdy evidované v LPIS je 0,5 

ha. 



 
 

Ochrana čejky chocholaté 

 
 od 15.4. (1.1.) do 15.6. bez pojezdů mechanizace 

 od 16.6. do 15.7. výsev stanovené směsi (certifikované 

osivo) 

 od 15.11. do 31.12. sklizeň/zaorání porostu 



 

Kompenzační platby pro zemědělské oblasti 

Natura 2000 (NV 73/2015 Sb) 

 

 
Kompenzace za ztížené hospodaření v oblastech vymezených 

dle směrnic Natura 2000 a 1. zóny NP a CHKO v LPIS. 

 Na těchto plochách je zakázána aplikace hnojiv.  

 Příjemcem podpory - fyzická nebo právnická osoba, která 

provozuje zemědělskou činnost podnikatelsky. 

 Žádost o platbu lze podat na minimálně 1 ha zemědělské 

půdy způsobilé pro platbu.  



 

Platby pro oblasti s přírodními či jinými 

zvláštními omezeními (NV 72/2015 Sb.) 

 
Kompenzace za ztížené hospodaření v oblastech s 

přírodními či jinými omezeními.  

Zacílení 

zemědělská půda v horských oblastech (LFA-H) a 

oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-

S)  

travní porosty (T + G pokud k 30.9.2014 bylo T) 

v oblastech, které čelí značným přírodním 

omezením (LFA-O).  

Noví žadatelé se nezavazují k 5letému hospodaření. 
 

  



 

Platby pro oblasti s přírodními či jinými 

zvláštními omezeními  

 
Kurs 27,74 E/Kč) 

  

LFA H 
• H1 – 3800 Kč/ha 

• H2 – 3578 Kč/ha 

• H3 – 2524 Kč/ha 

• H4 – 3051 Kč/ha 

• H5 – 2274 Kč/ha 

LFA O 
• OA – 2274 Kč/ha 

• OB – 1539 Kč/ha 

LFA S 
• S – 2274 Kč/ha 



 

Platby pro oblasti s přírodními či jinými 

zvláštními omezeními  

 
Příjemcem podpory  
 fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním 

jménem na vlastní zodpovědnost, 

 obhospodařuje v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu, 

 splňuje definici aktivního zemědělce.  

Degresivita  

 výměra z.p. do 300 ha – plná výše platby  

 výměra z.p. nad 300 ha do 500 ha – platba snížená o 10 %  

 výměra z.p. nad 500 ha do 900 ha – platba snížená o 18 %  

 výměra z.p. nad 900 ha do 1800 ha – platba snížená o 22 %  

 výměra z.p. nad 1800 ha do 2500 ha – platba snížená o 27 %  

 výměra z.p. nad 2500 ha – snížení platby o 32%  

 



 

Platby pro oblasti s přírodními či jinými 

zvláštními omezeními 

 
 minimální záchovná intenzita chovu býložravců  v 

kontrolním období (od 1. 6. do 30. 9.) = 0,3 

VDJ/ha travního porostu (T+G) - pokud k 30.9. 

2014 bylo T 

 POZOR – farmy bez T (G) nemusí plnit intenzitu! 

 Koně – elektronický SR + deklaraci koní 

 Minimální vstupní výměra 1 ha způsobilé plochy 

 DPB v LPIS od podání žádosti do 30.9. 


