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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!

AEKO Meziplodiny

3800 Kč/ha

Dva tituly - MPL struktura půdy a 

MPL utužená půda

Vstup min. 0,5 ha, max. 10 % z výměry R

Dotační žádost každý rok na min. 75 % zařazené 

výměry.

Nelze kombinovat s EZ!

Lze kombinovat s ekoplatbou, ale pak redukce 

platby!

Založení porostu od 20.6. do 30.9.

Ponechání porostu do 31.1.

Zapravení porostu 1.2. až 30.4.

Směs MPL - uznané osivo a min. výsev, směs 

částečně předepsána

AEKO Druhově bohaté pokrytí orné půdy

10425 Kč/ha

Vstup min. 2 ha, max. 25 % výměry R

Dotační žádost každý rok na min. 75 % zařazené 

výměry

Lze kombinovat s EZ, ale platba za EZ se 

neposkytuje!

Lze kombinovat s ekoplatbou, ale pak redukce 

platby!

Založení porostu stanovenou směsí do 31.5. v 1. 

roce, poté do 30.4.

Možnost mulčování do 15.6., bez zásahu od 16.6. 

do 14.9., Možnost mulčování od 15.9. do 14.10., 

zapravení od 15.10. do 31.10.

Bez použití hnojiv/POR

Ekoplatba základní

1625 Kč/ha

Podmínky pro každou kulturu a pro všechny DPB v 

LPIS

Pro R:

Diverzifikace plodin

Udržitelné hospodaření s OH

Ochranné pásy u vody

Neprodukční plochy (3 % RUG zelený úhor, 5 % 

MPL/PVN)

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 Cukrovka

6478 Kč/ha

Evidence v LPIS do 31.8.

Min. výsev 0,8 VJ/ha

Doložení faktury+smlouvy s cukrovarem

VCS Zelenina VP/VVP

4677/ 1395 Kč/ha

Evidence DPB v LPIS do 31.8.

Vyjmenované podporované druhy

Stanoven min. výsev/sadba pro každý druh

Uznané osivo/sadby

Stanovena min. vegetační doba od data 

výsevu/výsadby

Pěstování/posklizňové zbytky po 1.6. min. 10 dní

VCS Škrobové brambory

13458 Kč/ha

Min. 1 ha škrobových brambor

Evidence DPB v LPIS do 31.10.

Min. 2 t/ha uznané sadbby

Min. 6 t dodaného škrobu/ha

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

Vstup min. 2 ha, max. 50 % výměry R

Dotační žádost každý rok na min. 75 % zařazené 

výměry

Lze kombinovat s EZ, ale platba za EZ se 

neposkytuje!

Lze kombinovat s ekoplatbou, ale pak redukce 

platby!

Krmný jednoletý biopás - vysetí stanovenou směsí 

do 15.6., ponechání bez zásahu do 15.3., 

zapravení od 16.3. do 15.6. a znovuvysetí

Nektarodárný dvou až tříletý biopás - vysetí 

stanovenou směsí do 15.6., ponechání bez zásahu 

do 15.3. třetího nebo čtvrtého roku, zapravení od 

16.3. do 15.6. a znovuvysetí, každoročně 1x seč s 

odklizem od 1.7. do 15.9.

Kombinovaný - kombinace krmného jednoletého 

biopásu a jetelotravního pětiletého biopásu 

vystého do 31.5.prvního roku

Krmný/nektarodárný - min. šíře 6 m, max. šíře 24 

m, min. délka 50 m, max. 50 % výměry z DPB, 

min. 50 m od silnice 1. a 2.tř a dalšího biopásu v 

rámci DPB (možnost proluky mezi biopásy do 50 

m) 

Kombinovaný - kombinace krmného biopásu (viz 

výše) a podélně navazující jetelotravní biopás min. 

šíře 18 m, max. šíře 24 m

AEKO A EKOLOGICKÉ ZEMĚDELSTVÍ NA ORNÉ PŮDĚ

Pětiletý závazek

Cross compliance

DOTACE PRO FARMU RV

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

Ekologické zemědělství na orné půdě

ROP 5975/8075 Kč/ha

RZSB 15950/16500 Kč/ha

RVP+RTS+G 3000/3425 Kč/ha

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

Školení UKZUZ 1x za závazek

Povinnost sklizně a u RZSB a ROP povinnost 

prokázat produkci v min. referenční výši u 

převládajícího druhu

Zlepšující plodiny na 20 % výměry ROP, RZSB, RVP 

- bez možnosti pastvy

RZSB - seznam podporovaných plodin, min. 

výsev/výsadba

RZSB brambory - před pěstováním brambor 

povinně zelené hnojení/statková hnojiva/kompost

ROP - negativní seznam nepodporovaných plodin 

(šťovík kyselý, ozdobnice)

RVP - sólo titul pro pěstování víceletých pícnin na 

orné půdě

RJ - speciální podmínky pro jahodník

PŘÍMÉ PLATBY

Aktivní zemědělec

Cross compliance

Min. 1 ha způsobilé kultury/plodiny

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!

VCS Bílkovinné plodiny

1542 Kč/ha

AEKO Biopásy

16900/14925/15975 Kč/ha

Tři tituly - krmné, nektarodárné a 

kombinované


