
Termíny požadavků podmíněnosti a EFA 
 
PPH a DZES  
 
Plnění PPH a DZES 1. 1. – 31. 12. čl. 97 nařízení EPaR č. 1306/2013 
 
PPH 1/1 
 
Zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a TTP pro 
klimatický region 0 – 5  
 Minerální dusíkatá hnojiva 

1. 11. – 15. 2. § 6 a tabulka č. 1 přílohy č. 2 NV 
262/2012 Sb. o stanovení 
zranitelných oblastí a akčním 
programu 
  Minerální dusíkatá hnojiva  

na zemědělských pozemcích  
s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů  
a s porostem pšenice ozimé nebo řepky 

1. 11. - 31. 1. 

 Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem 15. 11. – 15. 2. 

 Hnojiva s rychle  
uvolnitelným dusíkem na zemědělských pozemcích  
s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů  
a s porostem pšenice ozimé nebo řepky 

15. 11. – 31. 1. 

 Hnojiva s pomalu  
uvolnitelným dusíkem - platí i pro upravené kaly 

15. 12. – 15. 2. 

• Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem - platí i pro upravené kaly; 
pokud nedojde  
k následnému pěstování ozimých plodin je zakázáno hnojení 

1. 6. – 31. 7. 

Zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a TTP pro 
klimatický region 6 – 9  
 Minerální dusíkatá hnojiva 

15. 10. – 28. 2. 

 Minerální dusíkatá hnojiva  
na zemědělských pozemcích  
s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů  
a s porostem pšenice ozimé nebo řepky 

15. 10. – 15. 2. 



 Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem 5. 11. – 28. 2. 

 Hnojiva s rychle  
uvolnitelným dusíkem na zemědělských pozemcích  
s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů  
a s porostem pšenice ozimé nebo řepky 

5. 11. – 15. 2. 

 Hnojiva s pomalu  
uvolnitelným dusíkem - platí i pro upravené kaly 

15. 12. – 28. 2. 

• Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem - platí i pro upravené kaly; 
pokud nedojde  
k následnému pěstování ozimých plodin je zakázáno hnojení 

1. 6. – 31. 7. 

 
 
PPH 1/2 
 
Výpočet dodaného dusíku v použitých hnojivech a 
upravených kalech pro dodržení limitů  
pro jednotlivé plodiny. 

1. 1. – 31. 12.  § 8 NV 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných 
oblastí a akčním programu 

 
 
PPH 1/3 
 
Výpočet ročního množství použitých organických, 
organominerálních a statkových hnojiv  
v průměru zem. podniku (maximální limit 170kg/ha/rok)

1. 1. – 31. 12.  § 8 NV 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných 
oblastí a akčním programu 

 
 
PPH 2/2 
 
Omezení údržby zeleně v době hnízdění 1. 3. – 15. 8. Doporučený termín, kterým se vymezuje období 

vegetačního klidu zpravidla mezi 1.11. a 31.3.  
§ 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. a vyjádření ČIŽP 
(MŽP). Z důvodu ochrany volně žijících ptáků je 
žádoucí, aby nezbytná údržba dřevin byla 
prováděna mimo období od 1. 3. do 15. 8. (tj. 



mimo dobu hnízdění). 
§ 5a zákona č. 114/1992 Sb., o OPK

 
 
DZES 4 
 
Období pro zapravení tuhých statkových hnojiv, s výjimkou 
hnojiv z chovu drůbeže, nebo kompostu minimálně v dávce 
25 tun na hektar na DPB, jehož průměrná sklonitost 
přesahuje 4 stupně (pokud je vybrána tato možnost pro 
plnění podmínek standardu) 

1. 1. – 31. 12. čl. 97 nařízení EPaR č. 1306/2013 
(§ 7 vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a 
způsobu používání hnojiv) 

Zachování porostu meziplodiny na DPB, jehož průměrná 
sklonitost přesahuje 4 stupně (pokud je vybrána tato 
možnost pro plnění podmínek standardu) 

20. 9. – 31. 10.  Vychází z termínů agrotechnických postupů a 
doporučení VÚRV, VÚMOP pro PT 

20. 9. – 15. 2. Pouze doporučení vycházející z komentářů 
VÚRV 

 
 
DZES 5 
 
Hlášení PT podrývání pro řepu cukrovou a jarní variantu 
řepky olejné 

do 15. 5. Vychází z termínů agrotechnických postupů a dohod 
se SZIF ve vztahu ke kontrolám DZES 5 a termínu 
podání JŽ

Hlášení PT podrývání pro ozimou variantu řepky olejné do 15. 9. Vychází z termínů agrotechnických postupů a dohod 
se SZIF ve vztahu ke kontrolám DZES 5 a termínu 
podání JŽ

 
DZES 6 
 
Rozhodné datum ke stanovení celkové výměry druhu zem. 
kultury orná půda v evidenci půdy (LPIS) užívané 
žadatelem pro plnění podmínek standardu DZES 6

31.5. Termín stanoven s ohledem na termín podání JŽ 
podle § 3 NV 50/2015 Sb., o stanovení některých 
podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům 

Období pro aplikování tuhých statkových hnojiv nebo 
tuhých organických hnojiv minimálně v dávce 25 tun na 
hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu 

1. 1. – 31. 12. čl. 97 nařízení EPaR č. 1306/2013 
(§ 7 vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a 
způsobu používání hnojiv)



drůbeže minimálně v dávce 4 tuny na hektar
Pokrytí 20 % výměry DPB s druhem zem. kultury orná 
půda, popřípadě jeho odpovídající části porostem dusík 
vážících plodin (pokud je vybrána tato možnost pro plnění 
podmínek standardu)

1. 6. – 15. 7. Vychází z potřeb pro účely kontroly SZIF k ověření 
zapojeného porostu v závislosti na agrotechnických 
postupech  

 
DZES 7 b 
 
Období zákazu řezu dřevin (uvedená podmínka se 
nevztahuje na zásahy provedené se souhlasem 
příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny) 

31. 3. – 1. 11. Doporučený termín, kterým se vymezuje období 
vegetačního klidu zpravidla mezi 1.11. a 31.3.  
§ 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. a vyjádření ČIŽP 
(MŽP)

 
 
 
EFA 
 
EFA úhor s porostem 
 
Zaevidování DPB do kultury „U“ v LPIS pro deklarování 
EFA úhoru s porostem  

1. 1. – 31. 8. NV č. 50/2015 Sb., minimální doba trvání úhoru 
musí být min. 6 měsíců  
§ 11, § 12 NV 50/20015 Sb.

Plnění stanovených podmínek EFA 1. 1. – 31. 8. § 11 NV 50/2015 Sb.
Zákaz aplikace hnojiv a POR na EFA zelený úhor 1. 1. – 15. 7. Je zakázána produkce, snížení vstupů nařízení EU 

639/2014 čl. 45  
§ 12 NV 50/20015 Sb.

Trvání porostu kulturní plodiny u EFA zeleného úhoru s 
porostem 

 1. 6. – 15. 7. § 12  NV 50/2015 Sb. 

Zemědělská údržba ploch 1. 1. – 15. 7. § 12 NV 50/20015 Sb.
 
EFA medonosný úhor 
 
Zaevidování DPB do kultury „U“ v LPIS pro deklarování 
EFA medonosného úhoru 

1. 1. – 31. 8. NV č. 50/2015 Sb., minimální doba trvání úhoru 
musí být min. 6 měsíců  



§ 11, § 12a NV 50/20015 Sb.
Plnění stanovených podmínek EFA 1. 1. – 31. 8. § 11 NV 50/2015 Sb.
Zákaz aplikace hnojiv a POR na EFA medonosný úhor 1. 1. – 15. 7. Je zakázána produkce, snížení vstupů nařízení EU 

639/2014 čl. 45  
§ 12a NV 50/20015 Sb.

Trvání souvislého porostu plodin pro EFA plochu 
medonosný úhor 

1. 6. – 15. 7. § 12a NV 50/2015 Sb. 

Zemědělská údržba ploch 1. 1. – 15. 7. § 12a NV 50/20015 Sb.
   
 
EFA krajinný prvek 
 
Evidence krajinného prvku EFA v LPIS od data podání žádosti do 

31. 8.
§ 13 NV 50/2015 Sb. 

 
 
EFA plodiny, které vážou dusík 
 
Zákaz aplikace POR na porostu EFA plodiny, které vážou 
dusík (na pozemku se nachází porost N-vázající plodina 
pro EFA) 

1. 1. – 15. 7. Je zakázána aplikace POR, nařízení EU 639/2014 
čl. 45  
§ 18 NV 50/2015 Sb.

Zajištění souvislého pokryvu půdy nebo prokazatelného 
výskytu posklizňových zbytků 

1. 6. – 15. 7. § 18 NV č. 50/2015 Sb., stanovení období vyžaduje 
předpis EU 639/2014 čl. 45 

Založení porostu ozimé plodiny nebo ponechání porostu 
víceleté plodiny vážící dusík 

31. 10. § 18 NV 50/2015 Sb., Pozn. stanoveno na základě 
podmínky nařízení EU č. 639/2014 čl. 45 – musí být 
zohledněny cíle směrnic např. 91/676/EHS – 
nitrátová směrnice 

 
EFA meziplodiny 
 
Zákaz aplikace POR na plochy s meziplodinami 
pěstovanými na zelené hnojení nebo pro zajištění 
souvislého pokryvu půdy založené podsevem druhu trávy 
nebo luskoviny 

1. 8. – 24. 9. § 17 NV 50/2015 Sb. 



Ponechání ploch s meziplodinami s letní variantou 31. 7. – 24. 9. § 17 NV č. 50/2015 Sb. 
Pozn. Minimální délka období pro trvání meziplodin 
8 týdnů je stanoveno v EU nařízení

Ponechání ploch s meziplodinami s ozimou variantou  
(bez mechanické a chemické likvidace nebo omezování 
růstu) 

6. 9. – 31. 10. § 17 NV č. 50/2015 Sb. 
Pozn. Minimální délka období pro trvání meziplodin 
8 týdnů je stanoveno v EU nařízení

 
EFA ochranný pás 
 
Zajištění souvislého porostu na EFA ochranný 
pás 

1. 6. – 15. 7. § 14 NV 50/2015 Sb. 

Zemědělská údržba ploch od doby založení porostu – 15.7. § 14 NV 50/20015 Sb.
 
 
Jednotná žádost 
 
Podání Jednotné žádosti o dotace pro daný rok 
Pozn.: Po tomto termínu je možné podávat žádosti 
ještě 25 kalendářních dní, v případě takového 
pozdního podání je žadateli udělena sankce ve výši 
1 % za každý prodlený pracovní den. Přesáhne-li 
prodlení 25 kalendářních dnů, žádost je zamítnuta a 
žadateli nebude přiznána žádná platba. 

 
15. 5. 

čl. 72 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013, 
§ 3 NV 50/2015 Sb. 

Evidence ploch zemědělské půdy ode dne doručení žádosti do 31. 8. § 7 NV 50/2015 Sb.
Zemědělské obhospodařování ploch zem. půdy v příslušném kalendářním roce po celou 

dobu, po kterou je evidována v LPIS
§ 7 NV 50/20015 Sb. 

TTP 
Provedení pastvy včetně likvidace nedopasků 
(likvidace nedopasků se nevztahuje na plochu s 
průměrnou sklonitostí převyšující 10°)

do 31 7. § 7 NV 50/20015 Sb. 

Provedení seče a odklizení biomasy do 31 8. § 7 NV 50/20015 Sb.
Trvalé travní porosty plochy alespoň z 50 % v 
ANC, LFA 
Provedení pastvy včetně likvidace nedopasků

do 31 8. § 7 NV 50/20015 Sb. 

Diverzifikace plodin 1. 6. – 31. 8. § 9 NV 50/2015 Sb.



Vegetační období pro výpočet podílů 
jednotlivých plodin
 
 
 



 
Agrotechnické lhůty u environmentálních opatření PRV 2014-2020 (AEKO a EZ) 
 

- všechny níže uvedené lhůty pro agrotechnické operace jsou součástí NV 75/2015 Sb. a NV 76/2015 Sb. resp. NV 330/2019 Sb. a NV 
331/2019 Sb. (navazující závazky) a jsou součástí programového dokumentu PRV 2014-2020; termíny jsou stanoveny tak, aby 
přispívaly k zajištění udržitelného hospodaření na cenných biotopech 

- nad rámec níže uvedených agrotechnických lhůt musí žadatel o dotaci v rámci AEKO a EZ dodržovat rovněž „Podmínky minimálních 
požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin“, tzv. „malá nitrátovka“, přičemž termíny vycházejí z nařízení vlády č. 
262/2012 Sb.  

 
 termín agrotechnická operace komentář
obnova trvalého 
travního porostu 

do 31.8.  
 

souvislý travní porost a provedení první seče 
s odklizem biomasy nebo sklizeň plodiny určené 
k ochraně vzcházejícího porostu 

§ 3j zákona o zemědělství 

 
 
AEKO / navazující AEKO 
 
podopatření termín agrotechnická operace komentář
Integrovaná produkce 
ovoce  
(§ 12 NV 75/2015) 

od 1.6. do 15.8.  pravidelný řez ovocných stromů za účelem 
prosvětlení + rozprostření ořezané hmoty po ploše 
sadu

 

od 1.5. do 30.6. pravidelný řez ovocných keřů za účelem prosvětlení 
+ rozprostření ořezané hmoty po ploše sadu

 

do 15.8.  mechanická úprava meziřadí a manipulačního 
prostoru sadu

 

Integrovaná produkce 
révy vinné 
(§ 13 NV 75/2015) 

od 1.6. do 30.9.  prosvětlení keřů odstraňováním zálistků nebo části 
listové plochy v zóně hroznů

 

nejpozději ve třetím 
roce závazku

založení porostu v meziřadí  

do 15.8.  mechanická úprava meziřadí a manipulačního 
prostoru vinice

 

Integrovaná produkce 
zeleniny a jahodníku 
(§ 15 NV 75/2015) 

od podání žádosti do 
30.6. 

pěstování stanoveného počtu životaschopných 
jedinců jahodníku

 

od 31.8. a do 31.10. plečkování jahodníku



do 30.9. údržba porostu jahodníku sečením nebo 
mulčováním

 

Ošetřování travních 
porostů 
(§ 18 a §19 NV 
75/2015) 

v závislosti na daném 
titulu 

termín provedení 1. seče nebo pastvy popř. termín 
provedení 2. seče nebo pastvy 

v titulu obecná péče termín 1. 
seče/pastvy do 31.7. vychází 
z povinnosti stanovené v § 7 NV 
50/2015 Sb. 
 
pozn.: v případě, že je 
v nadstavbovém titulu požadována 
seče nebo pastva v termínu dřívějším 
nebo naopak pozdějším než je 31.7. 
(stanoveno jako minimální 
zemědělská aktivita v SAPS), je tento 
posun zohledněn v rámci kalkulace 
dotace; zároveň v nadstavbových 
titulem lze s povolením OOP seč 
nebo pastvu odložit nebo vynechat 
popř. provést v dřívějším termínu 

do 15.8., do 15.9. nebo 
do 15.10. 

ponechávání nepokosených ploch pozn.: za ponechávání nepokosených 
je navýšena sazba dotace o 5 resp. 
11 EUR/ha 

do 30 dnů po skočení 
pastvy nebo do 31.12.

likvidace nedopasků  

Zatravňování orné 
půdy / DSO 
(§ 20 a §22a NV 
75/2015) 

do 31.5. založení travního porostu v 1. roce závazku
do 31.5.  možnost aplikovat hnojiva v 1. roce závazku (po 

tomto datu po celou dobu závazku zakázáno)
 

do 31.7. provedení 1. seče nebo pastvy stanoveno v § 7 NV 50/2015
do 31.10. provedení 2. seče nebo pastvy 
do 30 dnů po skočení 
pastvy nebo do 31.12.

likvidace nedopasků  

Biopásy 
(§ 21 NV 75/2015) 

do 15.6. založení biopásu (krmného/nektarodárného)
od 15.6. do 15.3. ponechání krmného biopásu bez zásahu
od 16.3. do 15.6. zapravení biopásu
od 1.7. do 15.9. seč nektarodárného biopásu s odklizem biomasy

Ochrana čejky od 15.4. do 15.6. resp. zabezpečení plochy hnízdiště proti přejezdům



chocholaté 
(§ 22 NV 75/2015) 
 

od 1.1 do 15.6.
od 16.6. do 15.7. založení porostu směsí stanovených plodin
od 15.11. do 31.12. zapravení porostu směsi plodin 

 
 
 
 
EZ / navazující EZ 
 
 termín agrotechnická operace komentář
Trvalé travní porosty 
(§ 11 NV 76/2015) 

do 31.7.  
(není-li uplatňováno 
AEKO) 

provedení 1. seče nebo pastvy + odkliz biomasy a 
likvidace nedopasků 

stanoveno v NV 50/2015 

do 31.10. (není-li 
uplatňováno AEKO)

provedení 2. seče nebo pastvy  

do 30 dnů po skočení 
pastvy nebo do 31.12.

likvidace nedopasků  

Orná půda 
(§ 12 NV 76/2015) 

do 31.7. založení porostu letní varianty zlepšující netržní 
plodiny

sjednoceno s meziplodinami dle § 17  
NV 50/2015 Sb.

do 24.9. ponechání porostu letní varianty zlepšující netržní 
plodiny

sjednoceno s meziplodinami dle § 17 
NV 50/2015 Sb.

do 6.9. založení porostu ozimé varianty zlepšující netržní 
plodiny

sjednoceno s meziplodinami dle § 17 
NV 50/2015 Sb.

do 31.10. ponechání porostu ozimé varianty zlepšující netržní 
plodiny

sjednoceno s meziplodinami dle § 17 
NV 50/2015 Sb.

do 31.12. sklizení a odvoz produkce z DPB (výjimka pro 
víceleté plodiny) – management pěstování zeleniny 
nebo speciálních bylin

 

do 15.11. sklizení a odvoz produkce z DPB (výjimka pro 
víceleté plodiny) – management pěstování ostatních 
plodin

 

od podání žádosti do 
30.6. 

pěstování stanoveného počtu životaschopných 
jedinců jahodníku

 

do 30.4. odstranění čepelí jahodníku
od 31.8. a do 31.10. plečkování jahodníku



do 30.9. údržba porostu jahodníku sečením nebo 
mulčováním

 

Travní porost na orné 
půdě 
(§ 13 NV 76/2015) 
 

do 31.7.  
 

provedení 1. seče nebo pastvy + odkliz biomasy a 
likvidace nedopasků

stanoveno v NV 50/2015 

do 31.10.  provedení 2. seče nebo pastvy 
do 30 dnů po skočení 
pastvy nebo do 31.12.

likvidace nedopasků  

Úhor 
(§ 14 NV 76/2015) 
 

od 15.5. do 30.6., od 
1.7. do 31.7., od 1.8. 
do 31.8., od 1.9. do 
30.9. a od 1.10. do 
31.10. 

provedení agrotechnické operace (podmítnutí, 
kypření, diskování, orba,  vláčení nebo válení) 
v každém ze stanovených termínů 

4 operace jsou kompenzovány 
v rámci kalkulace platby 

Ovocný sad 
(§ 15 NV 76/2015) 

do 15.8.  pravidelný řez ovocných stromů za účelem 
prosvětlení 

 

do 31.8. údržba meziřadí, v případě seče i odkliz biomasy
do 30.11. sklizení a odvoz produkce ze sadu 

Vinice 
(§ 16 NV 76/2015)

do 15.8.  mechanická údržba meziřadí a manipulačního 
prostoru

 

Krajinotvorný sad 
(§ 17 NV 76/2015)

do 31.8.  seč s odklizem biomasy nebo spasení bylinného 
pokryvu meziřadí a příkmenného pásu

 

 



 
Nitrátová směrnice – nařízení vlády č. 262/2012 Sb. 
 

- nařízení vlády č. 262/2012 Sb., je v současné době novelizováno v návaznosti na povinnost revize vymezených zranitelných oblastí a 
s tím související revize akčního programu (revize se provádí pravidelně ve čtyřletém intervalu)  

 
Období zákazu hnojení na orné půdě a TTP 
 

a) současný akční program 
Klimatický 
region Minerální dusíkatá hnojiva Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem** 

0 - 5 1. 11. - 15. 2. (1. 11. - 31. 1.*) 15. 11. - 15. 2. (15. 11. - 31. 1*) 15. 12. - 15. 2. 
6 - 9 15. 10. - 28. 2. (15. 10. - 15. 2.*) 5. 11. - 28. 2. (5. 11. - 15.2*) 15. 12. - 28. 2.
 

b) návrh do nového akčního programu (1. 7. 2020)  
Klimatický region Minerální dusíkatá hnojiva Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem ** 

0 – 5 1. 11. – 15. 2. 
(1. 11. – 31. 1. *)

15. 11. – 15. 2. 
(15. 11. – 31. 1. *) 15. 12. – 15. 2. 

6 – 7 1. 11. – 28. 2. 
(1. 11. – 15. 2. *)

15. 11. – 28. 2. 
(15. 11. – 15. 2. *) 15. 12. – 28. 2. 

8 – 9 15. 10. – 28. 2. 
(15. 10. – 15. 2. *)

5. 11. – 28. 2. 
(5. 11. – 15. 2. *) 15. 12. – 28. 2. 

* platí na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů a s porostem ozimých plodin.

** platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému pěstování ozimých plodin nebo meziplodin je zakázáno 
hnojení také v období od 1. června do 31. července.

Pozn.: Příloha II nitrátové směrnice udává v Zásadách správné zemědělské praxe, aby členský stát vymezil období, která jsou nevhodná pro používání hnojiv s přihlédnutím ke 
klimatickým podmínkám. 
 
 
Skladování dusíkatých hnojivých látek v ZOD 
max. 9 měsíců doba uložení tuhých statkových hnojiv (skot, prasata, drůbež) 

s tříměsíčním meziskladování
na stejném místě zemědělského pozemku lze 
hnojiva opakovaně uložit nejdříve po 4 letech  

max. 12 měsíců doba uložení tuhých organických hnojiv
 
 



Střídání plodin v ZOD 
do 31. 10.  ponechání porostu na zemědělském pozemku, pokud při 

pěstování meziplodin následuje ozimá plodina 
 

do 31. 10. zaorání jetelovin, pokud po nich následuje jarní plodina 
min po 2 letech pro pěstování kukuřice v III. aplikačním pásmu návrh do nového akčního programu (1. 7. 

2020)
 
 
Bilance živin - návrh do nového akčního programu (1. 7. 2020)  
do 31. 12.  zpracování bilance dusíku za poslední ukončený hospodářský 

rok, kterým je období od 1. 7. do 30. 6. následujícího 
kalendářního roku (= hospodářský rok)

způsob výpočtu bilance dusíku je uveden 
v příloze č. 5 k návrhu nařízení vlády 
262/2012 Sb.

 
 


