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POUŽITÉ  ZKRATKY 
 
 AEO          Agroenviromentální opatření 
 
AEKO        Agroenviromentálníě-klimatické opatření 
 
NV 75        Nařízení vlády  č.75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenviromentálně-     
                   klimatických opatření a o změně nařízení vlády č.79/2007 Sb.,                       

             o podmínkách provádění agroenviromentálních opatření, ve znění pozdějších 
      předpisů 
 

KB             krmný biopás 
 

LPIS           národní systém pro vedení a aktualizaci evidence půd 
 
MZe           Ministerstvo zemědělství 
 
NB             nektarodárný biopás 
 
PRV           program rozvoje venkova 
 
SZIF          Státní zemědělský intervenční fond – poskytuje dotace (nejbližší reg.    
        pracoviště Opava) 
 
ÚKZÚZ     Ústřední konntrolní a zkušební ústav zemědělský (nejbližší reg. pracoviště   
       Opava) 
 
POUŽITÁ LITERATURA 
 
Informace byly čerpány hlavně z Metodiky k provádění NV č.75/2015 Sb., kterou tvoří 2 
základní právní předpisy ČR 
• Zákon č.252/1997 Sb., o zemědělství 
• Zákon č.256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu oba ve znění  
pozdějších předpisů 
• Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. o AEKO 



Seznam veškeré legislativy dotačních podmínek z Programu rozvoje venkova naleznete 
na stránkách MZe 
http:/ eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/legislativa/ 
 
 ÚVOD 
 
Tato metodika doufám pomůže žadatelům se lépe orientovat v postupech čerpání dotace v 
rámci AEKO, což je jedno ze stěžejních plošných opatření PRV 2014-2020. 
Hlavním úkolem je podpora způsobů využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s 
ochranou a zlepšením ŽP a krajiny, podpora zachování obhopodařovaných území vysoké 
přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržby krajiny. 
Finanční podpora zakládání biopásů je rozdělena do dvou podtitulů: 
 
Krmný biopás    
      Je vhodný k podpoře polních druhů ptáků a další drobné zvěře. Jde tedy o políčko vyseté na jaře a ponechané 
nejdéle dvě sezóny. Je přínosný pro myslivost a také pro včelaře. 
 
Nektarodárný biopás 
     Cílem je podpora populací opylovačů a přirozených nepřátel škůdců na orné půdě. Směsi kvetoucích rostlin by 
měly poskytovat pyl a nektar širokému spektru opylovačů a přidruženě by z nich měl profitovat i další užitečný 
hmyz, např. predátoři či parazitoidi polních škůdců. Proto se sestavují tak, aby tvarem a barvou květů vyhovovaly 
těmto cílovým skupinám hmyzu. 
 
DOTAČNÍ PODMÍNKY 
OBECNĚ 
• Závazek je pětiletý 
• Každoroční podávání žádosti o dotaci u biopásů od 1.4. v období 2014-2020 

Formulář na  www.szif.czdo 15.5. k.r. 
• Garanty jsou Ing. Josef Makovský         tel. 221 812 523, josef.makovsky@mze.cz 
                                 Ing. Miroslava Roušalová tel. 222 871 368, 
miroslava.rousalova@szif.cz 
• Žádá fyzická i právnická osoba s minimální výměrou 2 ha biopásu 
• Zvýšení výměry o méně než 35% nemusí se dělat úplně nová žádost 
• Krmný biopás         . . . . 670 EUR/ha 
• Nektarodárný biopás  . . 591 EUR/ha 
• Mapa dílů půdních bloků 1:10 000 s díly půdních bloků biopásu ( klidně každý rok 
jiná ) 
• Šířka biopásu 6 – 24 m , délka min. 30 m 
• Souhrná plocha max. 20% rozlohy půdního bloku 
• Při okraji nebo uvnitř půdního bloku ve směru orby, min. 50 m od dálnice, silnice I. a 
II.tř. 

nebo od dalšího biopásu 
 

      Po celých 5 let zakázána aplikace přípravků na ochranu rostlin a hnojiv . . .  ! 
 

 
 
 
 



Založení KRMNÉHO biopásu nejpozději do 15.6. k.r. 
 

Dodržení povinného zastoupení druhů ve směsi osiv: oves, proso, kapusta, pohanka 
Volitelně min. dva z: slunečnice, lesknice, svazenka, len, hrách, bob, lupina 

• Výsev musí být proveden do 24 měsíců ode dne vydání MÍCHACÍHO PROTOKOLU 
(renomované firmy Oseva, Morseva apod.) 

• Zapravení porostu biopásu do půdy od 1.4. do 15.6. k.r. následujícího po 
vysetí .Závazek je pětiletý 
• Každoroční podávání žádosti o dotaci u biopásů od 1.4. v období 2014-2020 
• Formulář na www.szif.cz do 15.5. k.r. 
• Garanty jsou Ing. Josef Makovský tel. 221 812 523, josef.makovsky@mze.cz 
                      Ing. Miroslava Roušalová tel. 222 871 368, miroslava.rousalova@szif.cz 
• Žádá fyzická i právnická osoba s minimální výměrou 2 ha biopásu 
• Zvýšení výměry o méně než 35% nemusí se dělat úplně nová žádost 
• Krmný biopás         . . . . 670 EUR/ha 
• Nektarodárný biopás  . . 591 EUR/ha 
• Mapa dílů půdních bloků 1:10 000 s díly půdních bloků biopásu ( klidně každý rok 
jiná ) 
• Šířka biopásu 6 – 24 m , délka min. 30 m 
• Souhrná plocha max. 20% rozlohy půdního bloku 
• Při okraji nebo uvnitř půdního bloku ve směru orby, min. 50 m od dálnice, silnice I. a 
II.tř. 
• nebo od dalšího biopásu 
• Po celých 5 let zakázána aplikace přípravků na ochranu rostlin a hnojiv . . .  ! 

 
Založení NEKTARODÁRNÉHO biopásu do 15.6. k.r. 

 
Výsev min. 4 jeteloviny z: jetel, komonice, úročník, vičenec, vikev, vojtěška, čičorka 
15kg/ha 

Min. 2 plodiny z: hořice, pohanka, svazenka, slunečnice 5-7kg/ha   
Min. 1 bylinu z: kmín, mrkev, sléz, divizna 
 

• Míchací protokol viz. výše   
 

• Biopás na stejné ploše 2-3 roky 
 

• Po uplynutí 2-3 let zapraví do půdy 1.4.-15.6. 
 

• Každoročně provedena seč s odklizením biomasy 1.6. – 15.9. k.r. jediná situace kdy 
může zemědělská techniky do porostu ! 
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• Jakékokoliv nedodržení dotačních podmínek je sankcionováno viz. metodika 
k provádění NV č. 75/2015 Sb. 
 
 
 
ZÁVĚR 
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Krajina ČR byla po staletí velmi pestrá a zemědělská činnost *diverzifkovaná. 
*(diverzifikace z lat. DIVERSUS – ROZMANIITÝ). 
V krajině byly zastoupeny ve větší míře lesy, parky, remízky, aleje apod. Postupná 
kolektivizace zemědělství a nástup totalitního režimu negativně změnil ráz naší krajiny. 
Inspirací pro znovu navrácení původního přírodního rázu můžou být země jako Rakousko 
a Švýcarsko. Jelikož se majitelé zrestituovaných polí většinou k hospodaření na svých 
pozemcích nevrátili, měli by tuto roli převzít současní majitelé. 
Zakladání biopásů je velmi nevhodné podél frekventovaných cest, kde by hrozily časté 
střety se zvěří. 
 
Směsi osiv na biopásech by měli být co nejpestřejší, aby v nich našlo potravu co nejvíce 
zvěře a ptáků. 
 
Důležité je postupné rozčleňování velkých lánů polí, tak jak tomu bylo v minulosti. 
 
Věřím tomu, že biopásy budou velmi pozitivním krajinotvorným prvkem, na který 
bude radost se podívat. 
Zároveň doufám, že tato publikace vytvoří novou cestu mezi zemědělci a včelaři. 
       
V této  upravené metodice jsou zahrnuta a srozumitelně vyložena ustanovení závazné 
právní normy pro poskytování dotací pouze pro oblast BIOPÁSY určená pro odbronou i 
lajckou zemědělskou veřejnost a včelaře. 
Cílem této publikace je motivace zemědělců k rozšiřování biopásů a zjednodušený popis 
postupů zakládání a obdělávaní biopasů. 
Text metodiky není právně závazný. 
            
 
 
V Opavě 1.12.2015                                                           autor: Mgr. Jaroslav Habura 
                                                                             inspektor ÚKZÚZ a člen OV ČSV Opava 
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