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EKOPLATBA



ZÁKLADNÍ PRINCIPY EKOPLATBY

DODRŽOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH POSTUPŮ PŘÍZNIVÝCH PRO 
KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ  D), E) , F)

ČS STANOVÍ SEZNAM POSTUPŮ – PRO ZEMĚDĚLCE 
DOBROVOLNÉ

POSTUPY JDOU NAD RÁMEC

podmíněnosti

minimálních požadavků na používání hnojiv a produktů na ochranu 
rostlin 

dalších povinných požadavků stanovených vnitrostátními a unijními 
právními předpisy 

ROČNÍ PLATBA NA ZPŮSOBILÁ HEKTAR VE FORMĚ:

doplňková platba k základní podpoře příjmů

platba kompenzující příjemcům zcela či částečně dodatečně vzniklé 
náklady a ušlé příjmy



Právní rámec

NAŘÍZENÍ K SP

Článek 28
• Zaměření
• Cíle
• Minimální požadavky
• Forma platby

PRACOVNÍ 
DOKUMENTY EK

VÝKLADY EK

4 vlajkové lodi
• Říjen 2020
• Vazba na F2F
• Oblasti nebo 

příklady praktik

Seznam možných 
praktik
• Leden 2021
• Příklady praktik
• Indikativní seznam

• Odpovědi na dotazy 
členských zemí

• Postupy 
programování

• Konstrukce sazby
• Indikátory
• Vazba na WTO

(dokument 
projednáván na výboru 
PP v prosinci 2020 a 
lednu 2021)



TRIALOG

Pozice Rady:

doplněna možnost platby na VDJ

explicitně umožněna forma „na všechny hektary“ (komisní 

výklad toto potvrzuje i při původním textu)

doplněna možnost kolektivního plnění

technická legislativní zpřesnění textu

diskuse k pevnému procentu z obálky PP: 20 - 30 % ?



TRIALOG

Pozice EP:

doplněna platba na dobré životní podmínky zvířat

povinnost nastavit široké spektrum postupů s různou úrovní 
environmentálních ambic

propojení na definici aktivního zemědělce

detailnější rozpracování dílčích cílů

zakotven princip seznamu, který schválí EK a pravidelně jej bude 
vyhodnocovat

povinnou položkou v seznamu je nástroj pro udržitelné 
hospodaření s živinami



NÁVRH CELOFAREMNÍHO MODELU 

MZe připravilo návrh celofaremního pojetí ekoplatby:

Mezistupeň mezi základními povinnostmi podmíněnosti a cílenými 

managementy II. pilíře 

Obdoba greeningu x s vyšší environmnetální ambicí

Motivační, a tedy s plošným efektem environmentálně přínosnějších postupů 

než je podmíněnost

Predikovatelné, a tedy s omezením rizika nečerpání

Srozumitelné pro praxi

Návrh na vyčlenění zvláštní obálky pro převod základního managementu 

OTP do I. pilíře, tzn. paralelní fungování obou režimů v I.pilíři



NÁVRH CELOFAREMNÍHO MODELU 

pro každou ze zemědělských kultur nastavena sada podmínek

při splnění všech podmínek nárok platby na veškerou výměru

kontrolní a sankční mechanismus bude dále diskutován

obecně předpokládáme:

• dílčí porušení = odpočet hektarů z platby

• rozsáhlejší porušení = proporční krácení



TRAVNÍ POROSTY –T, G
Provádění agrotechnických zásahů ve vymezeném časovém úseku:

provádění seče nebo pastvy v termínu do 31.7.; 

na kultuře G ponechání neposečené části (3-15 %) od určité velikosti DPB (12ha+);

zákaz mulčování na kultuře G

v oblastech Natura 2000 se neprovádí mulčování bez souhlasného stanoviska místně 
příslušného orgánu ochrany přírody (OOP). 

Zákaz přeměny ploch s kulturou T

kontrolní období: 1. 1. do 31. 12. roku podání žádosti

Výjimky:

přeměna na trvalé kultury včetně krajinotvorných sadů s kulturou J

zalesněné plochy a krajinné prvky.

Vyčlenění neprodukčních ploch

5 % vyčleněno jako úhor, krajinný prvek nebo ochranný pás (? nepokosené plochy)



TRAVNÍ POROSTY –T, G

Připomínky ke Strategickému plánu:

Nesouhlas se zákazem přeměny zejména v oblastech NATURA 2000

Požadavek na doplnění povinnosti vyčlenění neprodukčních ploch

Umožnit zmulčování nedopasků na G

Požadavek na zavedení  x  nesouhlas se zavedením povinnosti 
neposečených ploch na G

Požadavek na započtení nepokosených ploch jakožto neprodukčních 
ploch

Požadavek systému náhrad v případě rozorávky

Požadavek na povinnou obnovu druhově bohatšími směsmi



ORNÁ PŮDA – R
Diverzifikace plodin:

subjekt hospodařící na výměře od 10 ha do 30 ha 

minimálně 2 plodiny (nastaven max. podíl 1 plodiny) 

subjekt hospodařící na výměře nad 31 ha do 150 ha

minimálně 3 plodiny - (nastaven max. podíl 1 a 2 plodin) 

ke zvážení a diskusi - možnost vyčlenění určitého podílu pro pěstování leguminóz.

subjekt hospodařící na výměře nad 151 ha do 500 ha 

minimálně 4 plodiny - (nastaven max. podíl 1, 2 a 3 plodin) 

ke zvážení a diskusi - možnost vyčlenění určitého podílu pro pěstování leguminóz.

subjekt hospodařící na výměře nad 501 ha

minimálně 5 plodin - (nastaven max. podíl 1, 2, 3 a 4 plodin) 

ke zvážení a diskusi - možnost vyčlenění určitého podílu pro pěstování leguminóz.



ORNÁ PŮDA – R
Navýšení obsahu organické hmoty v orné půdě - na ploše odpovídající 
výměře min. 30 % orné půdy

aplikace hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem v minimální dávce 25 t/ha 
(koeficient pro zápočet ploch při dávce 30 t/ha je 1,0; při odlišné průměrné dávce se 
koeficient poměrně změní),

aplikace hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem, mimo močůvky, hnojůvky a silážních 
šťáv (koeficient pro zápočet ploch pro každou dávku je 0,2) nebo zapravení řepného 
chrástu či strniště po sklizni kukuřice na siláž vyššího než 40 cm (koeficient pro zápočet 
ploch je 0,2),

pěstování víceletých pícnin, a to i na semeno (koeficient pro zápočet ploch je 0,5 za 
každý užitkový rok) nebo zapravení slámy, vč. omlatků po sklizni jetelovin či trav na 
semeno (koeficient pro zápočet ploch je 0,5), nebo

zapravení do půdy nadzemní hmoty meziplodin pěstovaných na zelené hnojení, 
vč. výdrolu řepky, s minimálním trváním porostu po dobu 8 týdnů, zapravení do půdy 
nesklizeného posledního obrostu před zrušením porostů víceletých pícnin, používání 
půdoochranných technologií strip-till či setí do ochranné plodiny (koeficient pro 
zápočet ploch je 0,05).



ORNÁ PŮDA – R

Vyčlenění neprodukčních ploch:

vyčlenění 5 % neprodukční plochy + postupný náběh procenta

zákaz aplikace hnojiv, upravených kalů a POR 

není povolena produkce (povolena není seč ani pastva).

seznam neprodukčních ploch: 

krajinné prvky (mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí, 
solitérní dřevina, příkop, mokřad, rybníky?)

úhor (porost ze stanovených plodin)

ochranný pás (pásy v opatření standardů CC, bez produkce)

Diskuse v Trialogu k možnosti započítání meziplodin a dusík vázajících plodin

neprodukční charakter, zákaz vstupů

pravděpodobně s přepočítacím koeficientem



ORNÁ PŮDA – R
Připomínky ke Strategickému plánu:

Snížit podíl výměry povinné pro doplňování organiky na 20 %

Přehodnotit koeficienty organické hmoty

Neumožnit načítání ploch v případě kombinací postupů (aplikace kejdy se 
slámou…)

Maximálně rozšířit seznam uznávaných postupů (např. hnojiva z chovu 
drůbeže, močůvku)

Doplnit strip-till

Návrh podmínek diverzifikace nedostatečný

Požadavek na doplnění povinnosti vyčlenění neprodukčních ploch 

Požadavek na zahrnutí vnějších krajinných prvků

Zahrnout meziplodiny a dusík vázající plodiny do neprodukčních ploch



ÚHOR – U

Vyčlenění a udržování nektarodárného úhoru:

bez aplikace hnojiv;

bez aplikace upravených kalů a POR (včetně aplikace desikantů a mořidel);

nesmí být sklizen ani spasen; 

minimální doba údržby od 1.1. do 15.7.;

porost založen nejpozději 1. června příslušného kalendářního roku podání 
žádosti, a který zůstane ponechán na pozemku alespoň do 15. července 
příslušného kalendářního roku podání žádosti

porost pouze ze stanovených plodin 

porost je zakládán ve směsi nejméně 3 druhy plodin (žádná z plodin 
nepřekročí 80%, s výjimkou trav, které nepřekročí 30%);



ÚHOR – U 

Připomínky ke Strategickému plánu:

Doplnit plodiny jako způsobilé plodiny také meziplodiny a dusík 
vázající plodiny

Rozdělit sazbu na „základní“ = úhor dle DZES a „nadstavbovou“ = 
nektarodárný úhor 

Zkrátit 8-mi měsíční kontrolní období

Nesouhlas se zákazem desikace (některé z plodin vytvoří významný 
objem biomasy)

Zvážit možnost sklizně

Bez administrativní zátěže prokazování směsi plodin (ne dokládat 
míchací protokoly)



TRVALÉ KULTURY – S, V, C, J
Trvalá kultura Sad (S)

Udržování meziřadí a manipulačních prostor ve stanoveném termínu

zajištění pokryvnosti meziřadí a manipulačních prostor;

mechanicky bez použití herbicidu (např. mulčování nebo jiná mech. údržba);

minimální doba údržby – specificky s ohledem na odlišnost technologie 
pěstování. 

Trvalá kultura Vinice (V)

Udržování meziřadí a manipulačních prostor ve stanoveném termínu

zajištění pokryvnosti meziřadí a manipulačních prostor;

mechanicky bez použití herbicidu (např. mulčování nebo jiná mech. údržba);

minimální doba údržby – specificky s ohledem na odlišnost technologie 
pěstování. 



TRVALÉ KULTURY – S, V, C, J
Trvalá kultura Chmelnice (C)

Udržování chmelového meziřadí a manipulačních prostor s omezenými vstupy
mechanicky bez použití herbicidů (např. mech. kultivace, mulčování apod.)

Navýšení obsahu organické hmoty v půdě ve chmelnicích - na ploše min. 30 % 
chmelnic

aplikace hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem v minimální dávce 25 t/ha
aplikace hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem, mimo močůvky, hnojůvky a siláž. šťávy 
zapravení slámy v množství min. 5 t/ha
zapravení do půdy nadzemní hmoty meziplodin pěstovaných na zelené hnojení

Trvalá kultura Jiná kultura (J)

Udržování meziřadí a manipulačních prostor ve stanoveném termínu

zajištění pokryvnosti meziřadí a manipulačních prostor;

mechanicky bez použití herbicidu (např. mulčování nebo jiná mechanická údržba);

minimální doba údržby



TRVALÉ KULTURY – S, V, C, J

Připomínky ke Strategickému plánu:

Požadavek na zohlednění specifik jednotlivých kultur, zejména 
chmelnic

Hledat alternativu k ozelenění meziřadí (ne pro všechny typy 
hospodaření je vhodné)



NÁVRH CELOFAREMNÍHO MODELU 

Připomínky ke Strategickému plánu:

Nedostatečné environmentální ambice návrhu

Není žádný přínos nad rámce povinností, např. chybí závazek 
neprodukčních ploch

Požadavek na doplnění podmínky max. 20 ha monokultury

Požadavek na řešení OPVZ

Nesouhlas souběhu se základním režimem OTP

Požadavek na doplnění speciálních postupů se zvláštní obálkou-
precizního zemědělství

Jaký je plánovaný finanční objem pro ekoschémata?



AEKO

DĚKUJI ZA POZORNOST

DISKUSE


