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26.70 - Péče o založený agrolesnický systém
Intervention Code (MS) 26.70
Název intervence Péče o založený agrolesnický systém
Typ intervence ENVCLIM(70) – Environmental, climate-related and other management commitments
Společný ukazatel výstupů O.16. Number of hectares or number of other units under maintenance commitments for 

afforestation and agroforestry
Contributing to ringfencing 
requirement for/on

Generační obnova: Ne
Životní prostředí: Ano
ES rebate system: Ne
Iniciativa Společenství pro rozvoj venkova (LEADER): Ne

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Územní rozsah: Vnitrostátní
Kód Popis
CZ Česko
Popis územního rozsahu
ČR kromě hlavního města Prahy.
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Kód a popis SPECIFICKÉHO CÍLE SZP Doporučené specifické cíle SZP pro tento typ intervence jsou vyznačeny tučně
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy

3 Need(s) addressed by the intervention

Kód Popis Stanovení priorit na úrovni 
strategického plánu SZP

Řešeno ve strategickém plánu 
SZP

P4.01 Zvýšit odolnost zemědělství ke 
klimatické změně Vysoká Ano

P4.02 Snížit emise GHG a amoniaku ze 
zemědělství Střední Ano

P4.05 Zlepšit vodoochranné funkce 
lesních porostů Střední Ano

4 Result indicator(s)
Kód a popis UKAZATELE VÝSLEDKŮ Doporučené ukazatele výsledků pro vybrané specifické cíle SZP této intervence 
jsou vyznačeny tučně
R.12 Podíl využívané zemědělské půdy, na niž se vztahují podporované závazky týkající se lepšího přizpůsobování se změně 
klimatu
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to maintain or enhance 
carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent green cover, agricultural land in wetland and 
peatland)
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information.
Intervence vychází z cílů EU v SZP a nařízení (EU) č. 2021/2115 a je v souladu se Strategií MZe 2030, 
jejímž participačním dokumentem je také Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR. Jednou z priorit je 
podpora udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a obnova úrodné, funkční a estetické krajiny. 
Intervence svým obsahem naplňuje způsob hospodaření označovaný jako „uhlíkové zemědělství“. Péče o 
agrolesnické systémy zajišťující jejich funkčnost zároveň reflektuje Strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti, která uvádí velký potenciál agrolesnictví pro biologickou rozmanitost, lidi a klima.
Touto intervencí bude podporována péče o agrolesnický systém založený v rámci intervence Založení 
agrolesnického systému, a to po dobu následných pěti let po založení. Metodika výpočtu je založena na 
základě dodatečných nákladů na údržbu agrolesnického systému, která zahrnuje řez stromů, obnovu 
ochrany stromů před okusem.
Stromy na orné půdě významně omezují vodní a větrnou erozi, ale také svými kořeny a opadem navracejí 
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do půdy organickou hmotu a pomáhají zvýšit její obsah a zlepšují tak strukturu půdy. Zlepšením struktury 
půdy dochází ke zlepšení jejích vlastností a schopnosti zadržovat vodu. Významným přínosem je vázání 
oxidu uhličitého a jeho ukládání do podzemní i nadzemní biomasy.
Intervence bude realizována formou pětiletých závazků hospodaření.
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area
Způsobilí příjemci:

 Příjemcem jsou uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží k provádění 
podmínek v rámci závazku.

Podmínky způsobilosti: 
 Žadatel zajišťuje péči o založený agrolesnický systém v rámci intervence Založení agrolesnického 

systému, která zahrnuje řez stromů, zajištění a ochranu dřevin. 
 V případě úhynu dosadí dřeviny tak, aby byl zachován poměr více než 50 % lesních dřevin. 
 Na konci závazku bude ve výsadbě minimálně 75 životaschopných jedinců na hektar.
 Mezi pásy dřevin jsou pěstovány zemědělské plodiny a probíhají zemědělské operace (silvoorebný 

systém) nebo sečení a pastva (silvopastevní systém).
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Není relevantní.
6 Identification of relevant baseline elements
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Kód Popis

GAEC06 Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most 
sensitive

List of relevant mandatory national standards
Orná půda

 Orná půda, na které se vykytuje liniová výsadba stromů o maximálním počtu 100 stromů/ha 
založená podle nařízení (EU) 2021/2115.

Trvalý travní porost
 Trvalý travní porost, na kterém se vyskytuje liniová, roztroušená nebo skupinová výsadba stromů 

o maximálním počtu 100 stromů/ha založená podle nařízení (EU) 2021/2115.
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Intervence navazuje na DZES 6. Stromy na z.p. (zejména na o.p.) významně omezují vodní a větrnou 
erozi, ale také svými kořeny a opadem navracejí do půdy organickou hmotu. 
Žadatelé jsou povinni dodržovat příslušné podmínky standardů a aktů kontroly podmíněnosti.
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods

 IACS
 Non-IACS

IACS section
Type of payment

 unit cost based on additional costs and income foregone
 transaction cost included
 one off payment
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 lump sum
Range of support at beneficiary level
Náklady na péči po dobu následujících 5 let od založení agrolesnického systému (Článek 70).
Podpora je poskytována jako paušální platba v EUR/ha.
Dotace na péči o založený systém je poskytnuta ve výši 754 EUR/ha.

Pozn.: Kalkulace provedena v Kč, pro přepočet na EUR použit kurz 26,5 Kč/EUR. 
Calculation method
Platbou je podporována péče o založený agrolesnický systém. Metodika výpočtu je založena na základě 
dodatečných nákladů na údržbu agrolesnického systému, která zahrnuje řez stromů, obnovu ochrany 
stromů před okusem.
Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:

 Ano       Ne       Mixed      
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU
Lesnická podpora v rámci společné zemědělské politiky.
Type of state aid instrument to be used for clearence:

 Notification       GBER       ABER       de minimis      
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?

 result based (with possibility to pick and choose)
 management based (with possibility to pick and choose)
 hybrid (management and result based)

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention
Povinnosti/možnosti pro příjemce ve vztahu k závazkům stanoveným v intervenci jsou uvedeny v kapitole 
5.
What is the duration of contracts?
Intervence bude realizována formou pětiletých závazků hospodaření.

10 WTO compliance
 Zelená kategorie podpor
Bod 12 přílohy 2 dohody WTO
Vysvětlení, jakým způsobem se intervence řídí příslušnými ustanoveními přílohy 2 Dohody WTO o 
zemědělství, jak je stanoveno v článku 10 tohoto nařízení a příloze II tohoto nařízení (zelená kategorie 
podpor)
Intervence reaguje na Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 
2030, jejímž participačním dokumentem je také Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR. Jednou 
z priorit je podpora udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a obnova úrodné, funkční a estetické 
krajiny. Platbou je podporována péče o založený agrolesnický systém. Metodika výpočtu je založena na 
základě dodatečných nákladů na údržbu agrolesnického systému, která zahrnuje řez stromů, obnovu 
ochrany stromů před okusem.
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article Applicable 

rate
Min 
Rate

Max 
Rate
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CZ - 
Česko

91(2)(a) - Less developed regions 35,00% 20,00% 85,00%

CZ - 
Česko

91(2)(c) - Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060

35,00% 20,00% 60,00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount

Region(s) Result Indicator(s) Is the unit amount based 
on carried over 
expenditure?

26.70.01 - Sazba dotace 
pro Péči o založený 
agrolesnický systém

Grant 91(2)(a)-CZ-35,00%
91(2)(c)-CZ-35,00%

Jednotná částka R.12; R.14; Ano

Explanation and justification related to the value of the unit amount
26.70.01 - Sazba dotace pro Péči o založený agrolesnický systém
Jednotková částka odpovídá sazbě dotace. Sazba dotace byla stanovena na základě dodatečných nákladů na údržbu založeného agrolesnického systému (řez 
stromů, obnova ochrany stromů před okusem a obnova opory stromů, zálivka). Minimální a maximální jednotková částka není stanovena.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 0,00 754,00 754,00 754,00 754,00
Maximum Amount 
for the Planned 
unit amount (EUR) 0,00 754,00 754,00 754,00 754,00

26.70.01 - Sazba 
dotace pro Péči o 
založený 
agrolesnický 
systém (Grant - 
Jednotná částka) O.16 (unit: Hektar) 0,00 180,00 360,00 540,00 720,00 1 800,00

O.16 (unit: Hektar) 0,00 180,00 360,00 540,00 720,00 1 800,00
Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 0,00 135 720,00 271 440,00 407 160,00 542 880,00 1 357 200,00
Annual indicative 
financial allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 0,00 47 502,00 9 499,00 142 506,00 190 008,00 389 515,00

TOTAL

Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public Expenditure 
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in EUR)
Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR)
Out of which 
carry-over (Total 
public Expenditure 
in EUR)
Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR)
Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
Contribution in 
EUR)


