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Základní platba BISS 

1812 Kč/ha

Redistributivní platba CRISS

3848 Kč/ha (jen na 150 ha)

Zemědělské obhospodařování

Evidence DPB v LPIS do 31.8.

Na poskytnutí základní platby BISS se váže 

poskytnutí CRISS, ekoplatby a platby pro mladé 

zemědělce!

VCS Bílkovinné plodiny

1542 Kč/ha

Hrách vč. pelušky, bob, lupina, sója, vojtěška, jetel 

+ směsi s obilninami a nově i trávami, pokud je 

bílkovina v převaze.

Pokryv půdy nebo posklizňové zbytky od 1.6. do 

15.7.

Evidence DPB v LPIS do 31.8.

Pokud započítám do ekoplatby-neprod. ploch 

jako PVN, pak nesmím aplikovat POR/hnojiva a po 

sklizni musí přijít ozim!

AEKO Ošetřování extenzivních TP

Základ 2 275 Kč/ha (EZ sazba stejná)

MVLH/EZ 4 150/2 450 Kč/ha, 

MVLN/EZ 4 625/ 3 400 Kč/ha

HSLH/EZ 4 250/3 000 Kč/ha, 

HSLN/EZ 4 275/3 375 Kč/ha

PODM/EZ 17 275/16 000 Kč/ha, 

CHRAS/EZ 4 975/4 050 Kč/ha

MODR/EZ 4 350/3 375 Kč/ha, 

VYSL/EZ 3 700 Kč/ha

SSTVMUP/EZ 8 800/8 250 Kč/ha, 

DBP/EZ 5 275/3 875 Kč/ha

Vstup min. 2 ha T, není celofaremní

Ve volné krajině základní titul + tam kde je 

vymezena nadstavba povinně nadstavbový titul.

V ZCHÚ, OPNP a Natura 2000 povinně nadstavba - 

základní titul lze, pokud je vymezen OOP v 

ENVIRO.

Novinky:

Nápočet min. intenzity 0,3 jako v EZ (zápočet i 

KONV zvířat) + zůstává max. intenzita 1,5

Ruší se intenzita 1,15! Vrací se limity N - hnojení a 

pastva

Nepokosené plochy povinně na sečených DPB 

nad 10 ha - 3 až 15 %, max. 1 ha do 

15.8.(15.9./15.10. u titulů s posunutou sečí)

VCS dojnice

Žádost na min. 2 ks

Dotace na krávy s TPM  stojící na hospodářství 

zapojeném do kontroly mléčné užitkovosti k 31.3.

Včasnost hlášení

DŽPZ

WELSTA 1500 Kč/VDJ

WELLEH 400 Kč/VDJ

WELSUCH 1100 Kč/VDJ

WEL prasničky 1300 Kč/VDJ

WEL prasnice 2050 Kč/VDJ

WEL selata 1875 Kč/VDJ

U titulu WELSTA mají nově nárok na dotaci i 

chovaná telata do dvou měsíců věku. 

U titulu WELSTA mají nově nárok i ekologičtí 

zemědělci (WELLEH a WELSUCH + prasate ne).

U titulu WELSUCH bude nově rozlišován typ 

výběhu na  Výběh s přímou návazností nebo 

Výběh do 500 metrů. 

VCS Masná teleta

Žádost na min. 3 ks

Dotace na telata narozená a žijící min. 1 měsíc v 

období 1.4. až 28.2.2023 

Včasnost hlášení

Matka telete kráva KBTPM min. od data narození 

telete do data podání žádosti + min. 50 % podíl 

krve masného plemene

Otec býk masného plemene evidovaný v ÚRP

Mladý zemědělec

2743 Kč/ha (jen na 90 ha)

První žádost max. věk 40 let a max. 24 měsíců v 

EZP

Nárok na dotaci max. 5 let a max. na 90 ha

Zemědělské vzdělání - doklad k žádosti (výjimka 

pro "staré mladé")

VCS Pasené ovce/kozy

Žádost na min. 14 ks

Kontrolní období od 15.5. do 11.9.

Povinnost pastvy na T + nově možnost i na 

kulturách G, U, S, J

Zpracoval tým PV-AGRI s.r.o z návrhů podmínek k 14.11.2022

Vakcinace AMS

Prasnička a prasnice 175 Kč/VDJ

Selata a předvýkrm 950 Kč/VDJ

Výkrm 225 Kč/VDJ

Na úrovni hospodářství se provede deklarace 

počtu vakcinovaných kusů jednotlivých kategorií 

prasat:

- Sele (prase v období od narození do konce 

předvýkrmu, nejvýše však do konce 14. týdne 

věku)

- Prase ve výkrmu  (prase v období od ukončení 

předvýkrmu, nejpozději však od začátku 15. týdne 

věku, do dne porážky, nezařazené do kategorií 

podle odstavce 1 písm. c) nebo d))

- Prasnička (dospělá samice prasete od stáří 5 

měsíců do ukončení první březosti),

- Prasnice (dospělá samice prasete, u které 

proběhl alespoň 1 porod)

Na úrovni každého objektu pak zaškrtne, zda v 

tomto objektu chová příslušnou kategorii prasat a 

pokud pak vybere z číselníku 1..N patogenů proti 

nimž vakcinuje.

Opatření nevyžaduje osvědčení (shodně jako 

DŽPZ prasnice/prasničky).

DOTACE PRO FARMU ŽV

Mezi základní dotace patří také dotace pro oblasti ANC - výše sazby se řídí typem oblasti a tím, zda je farma RV nebo ŽV.

PŘÍMÉ PLATBY

Aktivní zemědělec

Cross compliance

Min. 1 ha způsobilé kultury/plodiny

Ekoplatba základní

1625 Kč/ha

Podmínky pro každou kulturu a pro všechny DPB 

v LPIS

Pro T+G:

Seč/pastva do 31.7. (nebo podle podmínek AEKO)

Nepokosená plocha na sečených DPB nad 12 ha 

min. 3%

Pro T:

Rozorání T mimo ECP - zatravnění za náhradu

Pro G:

Zákaz změny G na jinou kulturu než T do 31.10.

Neprodukční plochy jen pokud mám zároveň 

min. 1 ha R (3 % RUG zelený úhor, 5 % MPL/PVN)

AEKO A EKOLOGICKÉ ZEMĚDELSTVÍ NA ORNÉ PŮDĚ

Pětiletý závazek

Cross compliance

AEKO Zatravňování orné půdy

běžná směs 7 800 Kč/ha, běžná směs 

u vody 8 425 Kč/ha

druhově bohatá směs 8700 Kč/ha, 

DS u vody 9 750 Kč/ha, 

regionální směs 1.rok 27 850 Kč/ha, 

od 2.roku 5 925 Kč/ha

RS u vody 1.rok 28 400 Kč/ha, od 2. 

roku 6 475 Kč/ha

zatravnění infiltračních oblastí 7800 

Kč/ha

zatravnění dráhy soustředěného 

odtoku 12050 Kč/ha

Vstup min. 0,5 ha R

V platbě není kombinovatelné s EZ!

V historii DPB nesmí být T po 1.1.2015.

Zatravnění BS - víc jak 50 % výměry DPB v ZOD 

nebo SEO/MEO

Zatravnění BS u vody - víc jak 50 % výměry v OPVZ 

nebo max. do 100 m od vodního toku

Zatravnění DS/RS - platí výše uvedené + 50% DPB 

v ZCHÚ, OP NP, Natura 2000

vysetí trávy max. do 31.5. prvního roku - uznaná 

travní směs nebo schválená OOP (DS/RS)

aplikace hnojiv max. do vysetí trávy, pak už nelze

aplikace POR jen první dva roky závazku

změna kultury v LPIS na G/T

seč/pastva do 31.7.(do 31.8. v ANC-H1) a do 

31.10. (možnost pastvy v prvním roce až po 15.9., 

pak již bez omezení)

při pastvě povinnost likvidace nedopasků

Ekologické zemědělství na TTP

Vstup min. 0,5 ha, možnost souběhu EZ/KONV - 

pozor souběh u zvířat - nutné uddělení na základě 

druhu

seč/pastva do 31.7.(do 31.8. v ANC-H1) a do 

31.10.

min. intenzita od 1.6. do 30.9. 0,3 VDJ/ha TTP 

(odpočet DPB alespoň z 50 % v oblastech 1. a 2. 

zón chráněných krajinných oblastí, v maloplošně 

zvláště chráněných územích nebo v zónách 

soustředěné péče o přírodu v národních parcích + 

DPB zařazené v AEKO PODML, MODR a CHRAS), 

započítání pouze zvířat evidovaných na 

ekologickém CZ


