Dotace NATURA 2000,LFA,
AEKO, EZ

Ing. Jitka Tvrzníková

Nová legislativa 2017
V roce 2017 vstoupily v platnost následující novely:
➢ NV 18/2017 Sb., novelizující NV 76/2015 Sb. (EZ),
➢ NV 47/2017 Sb., novelizující NV 75/2015 Sb. (AEKO).

Směnný kurz pro přepočet dotace pro rok 2017 - 27,021 Kč/€

Společné od roku 2016
Provádění minimální zemědělské činnosti
Způsobilost trvalého travního porostu (T) a travního porostu (G) pro
poskytnutí dotace

• pastva včetně likvidace nedopasků a/nebo seč s odklizem
biomasy z pozemku
• termín do 31.7.
• mulčování jen doplňkově
• výjimka pro opatření PRV
Týká se

NV 72/2015 Sb. (LFA),
NV 73/2015 Sb. (Natura 2000 na z.p.),
NV75/2015 Sb. (AEKO)
NV 76/2015 Sb. (EZ)

V případě, že nebude provedena seč v termínu stanoveném NV 75/2015 resp. 76/2015,
bude tato plocha vyhodnocena jako porušení s udělením sankce dle EU pravidel pro
předeklaraci!

Společné od roku 2016
Způsobilost orné půdy (R) pro poskytnutí dotace

• provádění obvyklých agrotechnických operací za
účelem pěstování plodin
Týká se

NV 72/2015 Sb. (LFA),
NV75/2015 Sb. (AEKO)
NV 76/2015 Sb. (EZ)

V případě, že nebude splněna podmínka minimální zemědělské činnosti,
bude tato plocha vyhodnocena jako porušení s udělením sankce dle EU
pravidel pro předeklaraci!

Společné od roku 2016
Vypuštění pardonovaného důvodu MA v případě snížení/zvýšení
zařazené výměry

•
•

Využívání pardonovaného důvodu MA vždy neodpovídalo definici
mimořádné aktualizace (např. domy).
Kvalitativní zlepšení ortofotomap a zákresů v LPIS v porovnání s rokem
2004.

•

Navýšení „obecné“ pardonované výměry z původních 15 % (žádosti o
zařazení podané do roku 2011) resp. 10 % (žádosti o zařazení podané od
roku 2012) na 25 % od roku 2015.

•

Analýza starých závazků AEO v roce 2015 – MA bylo použito pouze u 42
ha celkem, „obecné“ pardonované snížení bylo použito u 3 536 ha ( MA
by odčerpala 0,3 procentního bodu z „obecného“ pardonovaného
snížení).

Týká se

NV75/2015 Sb. (AEKO)
NV 76/2015 Sb. (EZ)

Natura 2000 na zemědělské půdě
(Natura 2000)

Platby Natura 2000 na zemědělské půdě
Cílenost
- Ptačí oblasti v I. zóně NP nebo CHKO
- EVL z národního seznamu v I. zóně NP a CHKO
- Území s jinými environmentálními omezeními, I.zóny NP nebo CHKO,
které nejsou na území PO nebo EVL
Příjemce
- fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost
vlastním jménem na vlastní zodpovědnost
- zemědělský podnikatel
- obhospodařuje min. 1 ha travního porostu ( T) ve způsobilých
oblastech
Způsobilá půda
- Trvalý travní porost ve způsobilých oblastech

Platby Natura 2000 na zemědělské půdě

Výše platby
- 86 EUR/ha travního porostu
Podmínky pro poskytnutí platby
- od data podání žádosti do 30.9. obhospodařovat půdu, na kterou je
žádáno o platbu
- úplný zákaz aplikace hnojiv (s výjimkou pastvy)
- plnit Cross Compliance - po celý kalendářní rok
- nově není 5 letý závazek

Méně příznivé oblasti
LFA

Současný stav vymezení LFA
50,1 % veškeré z.p. v LPIS

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními
omezeními - LFA
Cílenost (způsobilé oblasti)
- Vymezení LFA-H, LFA-O a LFA-S dle kritérií PRV 2007-2013 ( rozdělení oblastí
typu H na 5 podoblastí)
- redefinice LFA od 2018
Způsobilá půda
- LFA-H, LFA-S – trvalý travní porost ( T) + orná půda ( R+G) + trvalé kultury
- LFA-O – trvalý travní porost + částečně travní porost na orné půdě = G
( k 30.9.2014 bylo v LPIS T)
Příjemce
- fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním
jménem na vlastní zodpovědnost
- splňuje definice aktivního zemědělce
- je zemědělským podnikatelem
- obhospodařuje min. 1 ha způsobilé zemědělské půdy v LFA-H, LFA-O a/nebo
LFA-S

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními
omezeními - LFA
Podmínky pro poskytnutí platby
- Od data podání žádosti do 30.9. obhospodařovat zemědělskou půdu, na kterou je žádáno o
platbu
- Intenzita chovu hospodářských zvířat
o LFA-H, LFA – O, LFA-S – 0,3 VDJ/ha TTP a G evidované jako TP

Kontrolní období pro stanovení zatížení VDJ je 1.6. - 30.9.
kalendářního roku
o POZOR – registr chovu koní od roku 2015 povinně vést v elektronické podobě!
o - do 31.10. každoročně doručit na SZIF elektronicky opis registru + deklaraci chovu
koní – POZOR! – nestačí jen vygenerování nsa IZR – nutné odeslat na SZIF a PODAT!

o POZOR – farmy bez T (G) nemusí plnit intenzitu!
o Nezohledňují se OPVZ 1. stupně; Není stanovena max. intenzita

- Noví žadatelé se nezavazují k pětiletému hospodaření na min. výměře (již pro žádosti podané
2014, starší závazky nutno dodržet)

Přepočítávací koeficienty na VDJ – platí i pro EZ a
AEKO
Druh a kategorie
hospodářských zvířat

Koeficient přepočtu na velké
dobytčí jednotky (VDJ)

skot ve věku nad 2 roky

1,00

skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně

0,60

skot ve věku do 6 měsíců včetně

0,40

ovce ve věku nad 1 rok

0,15

Koně do ½ roku

0,40

Koně nad ½ roku

1,00

kozy ve věku nad 1 rok

0,15

Platby pro oblasti s přírodními či jinými
zvláštními omezeními - LFA
Typ LFA

Sazba EURO/ha

Sazba CZK/ha

H1

137

3702

H2

129

3486

H3

91

2459

H4

110

2972

H5

83

2243

OA

82

2216

OB

57

1540

S

83

2243

Zdroj MZe ČR, směnný kurz 2017 je
27,021 CZK/EUR

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními
omezeními - LFA

Degresivita platby ( až o 30%)
Načítání podle zjištěných výměr v jednotlivých oblastech
Platby se postupně snižují dle výměry zemědělského podniku v oblastech
LFA-H, LFA-O a LFA-S
- výměra z.p. do 300 ha – plná výše platby
- výměra z.p. nad 300 ha do 500 ha – platba snížená o 10 %
- výměra z.p. nad 500 ha do 900 ha – platba snížená o 18 %
- výměra z.p. Nad 900 ha do 1800 ha – platba snížená o 22 %
- výměra z.p. Nad 1800 ha do 2500 ha – platba snížená o 27%
- výměra z.p. nad 2500 ha – platba snížená o 30 %

AEKO
Agroenvironmentálně klimatické opatření
AEKO

AEKO – podmínky
SPOLEČNÉ PODMÍNKY
• Žadatel je uživatelem půdy v LPIS ( pro všechna opatření
vždy žádost na celý DPB, kromě biopásů – ty
můžou být i na části DPB)
• 5 leté závazky půda v LPIS 1.1.- 31.12./1.4.-31.3. pro
biopásy
• Vyloučeno dvojí financování na shodné činnosti
• kombinace OTP (kromě základu) a EZ trav –
kombinace EZ a nadstavbové tituly OTP – snížení
sazby dotace
• nekombinovatelné zatravnění a EZ travní porosty (jiné
kultury)

AEKO – podmínky
SPOLEČNÉ PODMÍNKY
• CC ( DZES a PPH)
• žadatelé AEKO dodržují minimální podmínky pro použití
hnojiv („malá nitrátovka“) a minimální podmínky pro použití
POR
• Vést a 10 let uchovávat evidenci hnojení
• Vést a 10 let uchovávat evidenci hnojení použití POR

Podmínky oblasti minimálních požadavků pro
použití hnojiv v AEKO

• „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v
období zákazu hnojení?“,
• „Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin
(kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a
čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž
jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od
útvaru povrchových vod?“,

Podmínky oblasti minimálních požadavků pro
použití hnojiv v AEKO
• „Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání
dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou
vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?“,
• „Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?“,
• „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na
zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí
převyšující 10° nebo na zemědělských pozemcích s trvalým
travním porostem se sklonitostí převyšující 12°, s výjimkou
tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v
případě orné půdy bez porostu

Podmínky oblasti minimální požadavků pro
použití přípravků
na ochranu rostlin v AEKO
• „Má podnikatel používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s
nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č.
326/2004 Sb.?“,
• „Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci
podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004
Sb.?“,
• „Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech
podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených
k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit
vlastnosti skladovaných přípravků?“.

AEKO – podmínky
SPOLEČNÉ PODMÍNKY
• Pardonovaný limit pro snížení zařazené půdy 25%!!!
• Limit pro navýšení zařazené půdy 35% ( mimo zatravňování
– tam je vždy nutný nový 5 letý závazek), nelze navyšovat 5.
rok
• Možnost přechodu z IP do opatření Ekologické zemědělství (nový
závazek
• Možnost přechodu z základní ochrany vinic do opatření
nadstavbová ochrana vinic (nový závazek)
• Možnost změny hnojeného titulu MVL nebo HSL na nehnojený
titul MVL nebo HSL.
• 2017 - Možnost změny při novém vyhlášení ZCHÚ, NP –
přechod ze základního titulu OTP na nadstavbový – ENVIRO
VRSTVA

Agroenvironmentálně–klimatická
opatření (AEKO)
•

1 podopatření integrovaná produkce ovoce

•
•
•

2 podopatření integrovaná produkce révy vinné
B1 základní ochrana vinic
B2 nadstavbová ochrana vinic

•
•
•
•

3 podopatření integrovaná produkce zeleniny
a jahodníku
integrovaná produkce zeleniny
integrovaná produkce jahodníku

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 podopatření ošetřování travních porostů
D1 obecná péče o extenzivní louky a pastviny
D2 mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
D3 mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
D4 horské a suchomilné louky hnojené
D5 horské a suchomilné louky nehnojené
D6 trvale podmáčené a rašelinné louky
D7 ochrana modrásků
D8 ochrana chřástala polního
D9 suché stepní trávníky a vřesoviště
D10 druhově bohaté pastviny

Agroenvironmentálně–klimatická
opatření (AEKO)
5 podopatření zatravňování orné půdy
E1 zatravňování orné půdy běžnou směsí
E2 zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí
E3 zatravňování orné půdy regionální směsí
E4 zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou
směsí
E5 zatravňování orné půdy podél vodního útvaru
druhově bohatou směsí
E6 zatravňování orné půdy podél vodního útvaru
regionální směsí
6 podopatření biopásy
F1 krmné biopásy
F2 nektarodárné biopásy
7 podopatření ochrana čejky chocholaté

8 podopatření zatravňování DSO

AEKO – podmínky
•

Splňovat minimální výměru – podat žádost o zařazení ( pozor ŽOZ
nelze po termínu příjmu žádostí – 15.5.2017.)
•

•
•
•
•
•
•

•

2 ha v LPIS – OTP
0,5 ha v LPIS zeleniny v systému integrované produkce
0,5 ha sadů v systému integrované produkce ovoce
0,5 ha vinic v systému integrované produkce révy vinné
0,5 ha zatravňování orné půdy
2 ha biopásy
0,5 ha ochrana čejky chocholaté
0,5 ha zatravňování DSO

AEKO
Podmínky jednotlivých podopatření

Integrovaná produkce
• Podopatření integrovaná produkce ovoce
• Podopatření integrovaná produkce révy vinné
– 1. Základní ochrana vinic
– 2. Nadstavbová ochrana vinic

• Podopatření integrovaná produkce zeleniny a
jahodníku

Integrovaná produkce ovoce - podmínky
•
•
•
•
•

Nepoužívat POR se zakázanými látkami (lze využít portál SRS)
Limit obsahu rtuti v ovoci pro vyřazení z podopatření
snížen z 0,05 na 0,005 mg.kg-1.
Ne herbicidy v meziřadí
Zajistit odběr vzorků půdy (do konce 4. roku závazku) ze
všech DPB na rozbor na vybrané chemické látky = výsledky
uchovat 10 let
• Zajistit každoročně odběr a rozbor vzorků ovoce na každých
20 ha sadu = výsledky uchovat 10 let
• Provádět pravidelný řez ( 1.6.- 15.8 stromy a 1.5 – 30.6. keře )
– ořezanou hmotu nadrtit a rozprostřít v sadu ( 15.8./30.6.)
• Do 15.8. provést mechanickou úpravu meziřadí

Integrovaná produkce ovoce - podmínky
• Záznamy o teplotě a vlhkosti vzduchu, ovlhčení listů ( 1.3.-30.9.)
• Nutné školení ÚKZÚZ do 31.8. – v rozsahu min. 6 hodin NENÍ
NUTNÉ DOKLÁDAT POTVRZENÍ NA ÚKZÚZ – novinka 2017 – SZIF si
vyžádá sám
• Záznamy o výskytu škodlivých organismů ( feromonové lapače,
lepové desky, světelné lapáky, nasávací zemní pasti, optické vodní
lapače, sklepávače)
• Hodnoty chemických látek nesmí překročit limity stanovené MZe
• Dodržet počet stromů nebo keřů /ha
jádroviny 500 ks,
peckoviny 200 ks,
bobuloviny 2000 ks

• Sazba dotace 404 €/ha

Integrovaná produkce ovoce – podmínky – změny
2017
Podávání žádosti na produkční plochu DPB sadu.
➢ Týká se IPO a EZ sady,
➢ základní jednotkou je stále díl půdního bloku,
➢ ŽOD lze podat pouze konkrétní produkční plochu skupiny
dřevin,
➢ umožnění podat ŽOD i na DPB, v kterých se vyskytují
nepodporované druhy ovocných stromů a keřů.

Integrovaná produkce ovoce – podmínky – změny 2017

Podávání žádosti na produkční plochu DPB sadu.
➢ Jednou produkční plochou se pro potřeby IPO a EZ rozumí:
➢ všechny dílčí produkční plochy jádrovin,

➢ všechny dílčí produkční plochy peckovin,
➢ všechny dílčí produkční plochy bobulovin,
➢ ostatní dílčí produkční plochy dřevin a keřů.

➢ ŽOD nelze podat pouze na část pěstebních ploch, ale vždy na
celou produkční plochu dané skupiny dřevin!

➢ Hustota výsadby je posuzována vůči hektaru produkční plochy
dané skupiny dřevin.

Integrovaná produkce ovoce – podmínky – změny
2017
Sad s jednou skupinou dřevin.

Integrovaná produkce ovoce – podmínky – změny
2017
Sad s více skupinami dřevin.

Integrovaná produkce zeleniny podmínky
• Rozdělena do 2 titulů:
• IP zeleniny

•Způsobilá kultura pro zařazení je R a J. Žádost o dotaci
podávána na celý DPB. Odlišné podmínky pro poskytnutí
dotace v závislosti na typu kultury zemědělské půdy, ale
společná sazba dotace – 426 EUR/ha.

•Na J podporován pouze chřest.
• IP jahodníku

•Způsobilá kultura R. Žádost o dotaci podávána na celý
DPB i jeho část. Vlastní podmínky pro poskytnutí dotace.
Zvláštní sazba dotace – 433 EUR/ha.

Integrovaná produkce zeleniny - podmínky
• Nepoužívat zakázané látky v POR - (všechny zařazené PB)

• Zajistit odběr vzorků půdy ze všech DPB na rozbor na vybrané chemické látky =
výsledky uchovat 10 let
• Vést evidenční kartu PB = záznamy uchovat 10 let

• PB se zeleninou + předpokládané datum vysetí/výsadby a sklizně
• Záznamy o výskytu škodlivých organismů a klimatických ukazatelů (teplota,
množství srážek) - (1. 3. – 30. 9.) = záznamy uchovat 10 let

• Používat certifikované osivo dodržovat minimální objem výsevu
• Před každým výsevem/výsadbou rozbor půdy na N minerální
• Použití hnojiv do výše stanovených limitů dle NV 262/2012 Sb.
• Každoročně odběr a rozbor vzorků zeleniny (na každých 20 ha) = záznamy
uchovat 10 let

Integrovaná produkce jahodníku podmínky
•
•
•
•

V LPIS kultura R
Minimální hustota životaschopných jedinců 20 000
Odstraňování listových čepelí, plečkování meziřadí
Možnost podat žádost i na část DPB nebo celý DPB

Ošetřování travních porostů
D.1.

Obecná péče o extenzivní louky a pastviny

D.2.

Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené

D.3.

Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené

D.4.

Horské a suchomilné louky hnojené

D.5.

Horské a suchomilné louky nehnojené

D.6.

Trvale podmáčené a rašelinné louky

D.7.

Ochrana modrásků

D.8.

Ochrana chřástala polního

D.9.

Suché stepní trávníky a vřesoviště

D.10.

Druhově bohaté pastviny

Ošetřování travních porostů
• Splňovat podmínky provedení minimální zemědělské
činnosti dle podmínek příslušného titulu. sankce za
neprovedení první seče nebo pastvy udělovány podle NV
50/2015 Sb. – předeklarace.
• Stanovené termíny seče lze meziročně v průběhu závazku v
LPIS měnit. Tato možnost již v NV byla, došlo k úpravě textu.
• Vápnění s povolením OOP.

• Vápnění TTP není považováno za aplikaci hnojiva.
• V titulu ochrana modrásků doplněn třetí termín pro provádění
sečí.

• V titulu druhově bohaté pastviny doplněna podmínka první
seče/pastvy do 31.7. z důvodu zavedení podmínky minimální
zemědělské činnosti, v H1 do 31.8.

Ošetřování travních porostů
➢ Vyhodnocení podmínky minimální zemědělské činnosti:
➢ výjimka pro tituly modrásek a suché stepní trávníky a
vřesoviště – podmínka na těchto titulech nehodnocena,

➢ ponechávání nepokosených ploch do 15.8. – v případě, že
bude ponechána nepokosená plocha v rozsahu větším než
10 % výměry DPB, bude na „přesahující“ výměru
nahlíženo jako na plochu, kde nebyla splněna minimální
zemědělská činnost; podmínky ponechání do stanoveného
termínu, minimální výměry a max. 1 ha bude sankcionována
dle podmínek NV 75,
➢ porušení podmínky první seče/pastvy vyhodnocováno na
principu NV 50/2015 Sb. – předeklarace s odstupňováním
sankce dle rozsahu porušení; druhá seč sankce dle NV 75.

Podmínky pro zařazení do OTP
• POZOR! Není povinnost zařadit všechny PB s kulturou T –
OTP již není celofaremní opatření
• POZOR! Pokud je v LPIS kultura G nelze zařadit do opatření
• Splňovat výměru min. 2 ha
-

Splňovat Intenzity – každý den v kontrolním období od 1.6. do 30.09.:
o Min 0,30 VDJ/ ha TTP žadatele v LPIS

o Max. 1,15 VDJ/ha TTP žadatele, podporovaných v OTP, výjimka pro
nepasená zvířata (nezapočítává se plocha podmáčených a rašelinných
luk), započítává se plocha zatravňování OP dle NV 79/2007 sb. a od 2017
zatravňování OP dle NV 75/2015 Sb. od 2. roku závazku
o Max. 1,5 VDJ/ha z.p. žadatele v LPIS

Podmínky pro zařazení do OTP
•

POZOR! Chovatelé koní musí mít koně vedeny v elektronické podobě!
- do 31.10. každoročně doručit na SZIF elektronicky opis registru + deklaraci chovu
koní – POZOR! – nestačí jen vygenerování na IZR – nutné odeslat na SZIF a PODAT!

•

10 titulů základní management sloučený do jednoho

•

Nadstavbové tituly cíleny do prioritních oblastí – Natura 2000, ZCHÚ, OP NP a
vymezené cenné biotopy ve volné krajině – vrstva ENVIRO v LPIS

•

Ponechávání nepokosených ploch o výměře 3-10%, max. 1 ha jedné
nepokosené plochy na DPB nad 12 ha do 15.8. – povinně, a od 2017
dobrovolně za dotaci lze i na DPB s menší výměrou než 12 ha

•

nebo první seče následující rok (možnost odečtu plochy vnitřního KP) v
základním titulu, hnojených i nehnojených titulech MVL, HSL. Výjimka v
případě pastvy. Plocha může přiléhat k okraji DPB.

•

Zákaz hnojení upravenými kaly a odp. vodami

•

Herbicidy jen bodově

Úpravy podmínek provádění některých titulů
podopatření OTP
• Na dílech půdních bloků zařazených do některé z
variant titulů (MVL) nebo (HSL) s pozdějšími
termíny pro provádění sečí je upraven termín do
kdy musí být ponechány nepokosené plochy, a to
následovně:
• do 15. září na dílech půdních bloků
zařazených do MVL S2 (15. července – 31. srpna),
• do 15. října na dílech půdních bloků
zařazených do HSL S5 (15. srpna – 30. září).

Podmínky pro zařazení do OTP
Limity přívodu N ( dle NV 262/2012 Sb.)
max. 160 kg N/ha TTP
započítáno:
1) Z hnojiv s pomalu uvolnitelným N 30 %
2) Z hnojiv s rychle uvolnitelným N 60%
3) Z digestátu BPS 70%
4) Z minerálích hnojiv N 100%

Extenzívní louky a pastviny
• Sekat nebo pást 2x ročně ve stanoveném termínu do 31.7. a do
31.10. Seč a pastvu lze v rámci stanovených termínů kombinovat
• Seč se provádí od jednoho okraje DPB k druhému
• Posečenou hmotu odklidit
• V případě pastvy likvidace nedopasků
• Do 30 dnů po skončení pastvy
• V případě celoroční pastvy do 31.12. ( výjimka DPB sklonitost nad 10°)

• Herbicidy jen bodově
• Nepoužívat ke hnojení kejdu s výjimkou kejdy skotu
• V ZCHÚ nebo na území OP NP a Natura 2000 neprovádět
mulčování, obnovu a přísev bez souhlasu OOP
• V ZCHÚ musí být souhlas OOP
• Sazba dotace 96 €/ha

Louky a pastviny základ

Hnojené a nehnojené mezofilní a vlhkomilné louky
• Sečení 2x ročně – první seč po dohodě s OOP podle lučního
společenstva
–
–
–
–

Do - 30.6.
15.6.- 31.7.
Do 31.7.
15.7. – 31.8. – pozor na termín ponechání nepokosené plochy

• Druhá seč do 31.10.
• Ke hnojení používat jen hnůj a kompost / nehnojená varianta
neaplikovat hnojiva – pastva se nepovažuje za aplikaci
• Seč se provádí od jednoho okraje DPB k druhému nebo od středu
• Přepasení po 15.8.
• neprovádět mulčování, obnovu a přísev bez souhlasu OOP
• Ne příkrm pasených zvířat – ( kromě min. lizů a napájení)
• Herbicidy jen bodově se souhlasem OOP
• Sazba dotace 166 €/ha nebo 185 €/ha TTP

Mezofilní a vlhkomilná louka – ovsíková louka

Mezofilní a vlhkomilná louka –
pcháčová louka

Hnojené a nehnojené horské a suchomilné louky
• Sečení min. 1x ročně – první seč po dohodě s OOP podle lučního
společenstva
– Do 31.7.
– 15.7. – 31.8.
– 15.8. – 30.9. – pozor na termín nepokosené plochy

• Ke hnojení používat jen hnůj a kompost - u hnojené varianty POVINNĚ 1x
za závazek nejpozději do 4. roku
• nehnojená varianta neaplikovat hnojiva – pastva se nepovažuje za aplikaci
• Seč se provádí od jednoho okraje DPB k druhému nebo od středu k
okrajům
• Přepasení po 15.8.
• Neprovádět mulčování, obnovu a přísev bez souhlasu OOP
• Ne příkrm pasených zvířat – ( kromě min. lizů a napájení)
• Herbicidy jen bodově se souhlasem OOP
• Sazba dotace 163 €/ha nebo 170 €/ha TTP

Horské a suchomilné louky – horská
trojštětová louka

Horské a suchomilné louky – horská
smilková louka

Trvale podmáčené louky
• TP sekat min. 1x ročně nesenou nebo ručně vedenou technikou,
hmotu odklidit

•
•
•
•
•
•

• Od 15.5. – 7.7.
• Od 15.6. – 7. 8.
• Od 15.7. – 7.9.
• Od 15. 8. – 30.9.
Nepoužívat hnojiva
Nepoužívat herbicidy
Nepást
Mulčování, obnova TP, přísev, odvodnění porostu nelze provádět
Válení a smykování a vápnění jen se souhlasem OOP
Sazba dotace 692 €/ha

Trvale podmáčené a rašelinné louky – vlhká tužebníková
lada

Ochrana modrásků
• TP sekat min. 1x ročně, nebo 2x ročně – doplněn 3. termín seče,
hmotu odklidit
– Do 10.6.
– Do 10.6. a zároveň 1.9.-30.9.
– Od 1.9.-30.9.

•
•
•
•
•

Ponechat každoročně 15 – 20 % plochy DPB nepokosené
Přepásání povolené od 1.10.
Nepoužívat hnojiva – pastva není aplikace
Od 2017 nesmí být příkrm, s výjimkou minerálních lizů a napájení
Mulčování, obnova TP, přísev, válení a smykování jen se
souhlasem OOP
• Herbicidy jen bodově se souhlasem OOP
• Sazba dotace 173 €/ha

Ptačí lokality – chřástal polní
• TP sekat min. 1x ročně, hmotu odklidit
–

•
•
•
•
•
•
•

15.8.-.30.9.

Přepásání povolené - OOP od 15.9.
Seč na jednom DPB pouze jedním žacím strojem
Seč od okraje ke druhému nebo od středu k okrajům
Neaplikovat hnojiva – pastva není aplikace
Likvidace nedopasků do 30 dní po pastvě – nejpozději do 31.12.
Mulčování, obnova TP, přísev, válení a smykování jen se souhlasem OOP
Herbicidy jen bodově se souhlasem OOP

• Sazba dotace 198 €/ha

Chřástal polní

Suché stepní trávníky a vřesoviště
• Min. 5 kg N/ha každého PB max. 50 kg N/ha na celkovou výměru
zajistit pastvou
– 1.5. – 31.10.
– 15.4. – 30.6.
– 15.7. – 30.9.
– 1.8. – 30.9.
• Ovce a kozy, na povolení OOP skot
• Lze pastvu nahradit sečí, pokud je uvedeno v LPIS
• Neprovádět mulčování, obnovu TP, přísev TP
• Válení a smykování a vápnění jen se souhlasem OOP
• Likvidace nedopasků do 30 dní po pastvě
• Herbicidy jen bodově se souhlasem OOP
• Sazba dotace 353 €/ha

Druhově bohaté pastviny
• Neaplikovat hnojiva – pastva není aplikace.
• Min. 10 kg N/ha každého DPB celkové výměry pastvin zajistit
pasenými zvířaty
• TP přepást min.1x ročně do 31.10., posekat nedopasky do 30 dnů
• 1. seč nebo pastva do 31.7. nově od 2017 v H1 do 31.8.
• Herbicidy jen bodově na povolení OOP
• Mulčování, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP
• Nově od 2017 příkrm pasených zvířat povolen v období 1.4.-31.5.
se souhlasem OOP – lze lizy a napájení
• Sazba dotace 213 €/ha

Druhově bohaté pastviny

AEKO OTP – kombinovatelnost s EZ
Titul

Obecná péče o extenzivní
louky a pastviny
Mezofilní a vlhkomilné louky
hnojené
Mezofilní a vlhkomilné louky
nehnojené
Horské a suchomilné louky
hnojené
Horské a suchomilné louky
nehnojené
Trvale
podmáčené
a
rašelinné louky
Ochrana modrásků
Ochrana chřástala polního
Suché stepní trávníky a
vřesoviště
Druhově bohaté pastviny

sazba dotace (EUR/ha/rok)

Sazba dotace
(EUR/ha/rok) při
kombinaci s EZ

96

96

166

97

185

138

163

116

170

131

692
173
198

636
132
158

353
213

353
165

Zatravňování OP - podmínky
•
•
•
•
•
•

DPB nebyl od 20.4.2004-31.12.2014 T v LPIS
DPB alespoň z 50 % v ZOD
DPB alespoň z 50 % je SEO nebo MEO
DPB alespoň z 50 % je v ZCHÚ, NP, NATURA 2000
DPB Sousedí s vodním útvarem povrchových vod – do 25 m
Nebo alespoň 50 % se nachází v OPVZ
• Doplněny podmínky provedení minimální zemědělské činnosti dle
podmínek příslušného titulu. sankce za neprovedení první seče
nebo pastvy udělovány podle NV 50/2015 Sb. – předeklarace
Pro zatravnění v ZCHÚ a podél vodních útvarů nelze použít běžnou
směs

Zatravňování OP - podmínky
• Možnost založit porost čistosevem i do krycí plodiny
• Směs osiv – do 24 měsíců od posledního úředního odběru vzorků
• V případě ZCHÚ, NP, Natura 2000 druhově bohatá směs nebo
regionální – OOP – možno provést dosev – jen stejná směs
• do stanoveného termínu- 31.5. – do 15.7. provést první seč, druhá
seč do 31.10.
• V prvním roce nepást, sekat 2x ročně, hmotu odklidit
• V případě pastvy od 2. roku likvidace nedopasků do 30 dní
• Aplikace hnojiv možná pouze před založením porostu - do 31.5.
nejdéle
• Oznámit změnu kultury
• Herbicidy jen první dva roky – bodově
• Neprovádět po dobu závazku rozorání nebo obnovu
• Sazba dotace od 310 - 428 €/ha

Biopásy
• Biopásy na okraji plochy nebo ve směru orby, ne na
hranici dálnice, silnici I.a II. třídy
- osít do 15.6. (osivo, výsevek v příloze)
- šíře: 6 – 24 m ,širší biopás označit v terénu max. 24 m v souvislé
délce min. 30 m, nejvýše 20 % výměry DPB, vzdálenost mezi min.
50 m
- min. 50 m od silnice I. ,II. třídy, dálnice
- ponechat bez zásahu do 31.3. násl. roku

• Zákaz aplikace POR – ( nebo bodově v souladu s § 3
zákona)
• Zákaz aplikace hnojiv
• Mění se v závislosti na osevním postupu

Biopásy
Krmné biopásy
• Jednoleté biopásy oseté definovanou směsí (aktualizovaná)
• Založení biopásu do 15.6.
• Zapravení biopásu od 1.4. do 15.6. následujícího roku
– Sazba 670 EUR/ha biopásu
Nektarodárné biopásy
• Dvou až tříleté, oseté definovanou směsí osiv do 15.6.
• Seč 1.7. až 30.9.
• Zapravení biopásu od 1.4. do 15.6. následujícího roku
– Sazba 591 EUR/ha nektarodárného biopásu

upřesnění vzdálenosti mezi dvěma biopásy je posuzována
pouze uvnitř DPB
Stačí, že jednotlivé komponenty osiva jsou v souladu s § 12
zákona o oběhu osiva a sadby
U nektarodárného biopásu povinnost v žádosti uvádět, zda je v
příslušném roce zakládán

Biopásy

Ochrana čejky chocholaté
• Pouze na hnízdištích vymezených v LPIS
• Nevjíždět zemědělskou technikou v období
hnízdění:
– v prvním roce od 15.4. do 15.6.,
– od druhého roku od 1.1. do 15.6.
• založení porostu od 16.6. do 30.6. výhradně
certifikovaným nebo uznaným osivem
• zapravení porostu od 15.11. do 31.12.
– Sazba 667 EUR/ha orné půdy

Zatravňování DSO
Zatravňování drah soustředěného odtoku
• Nově zaváděné podopatření.
• Cíleno na zatravňování DSO vymezených v LPIS.
• Podmínky obdobné klasickému zatravnění. Stanovena
speciální osevní směs.
• Sazba dotace 560 EUR/ha.

Ekologické zemědělství
EZ

EZ
• EZ je od roku 2015 samostatné opatření
• Není možný souběh ekologického a
konvenčního systému hospodaření v
jednom podniku
• Rozdělení sazeb jednotlivých titulů podle
toho, zda se jedná o přechod na
ekologické postupy (2 resp. 3 roky) nebo
zachování postupů EZ
• Možnost navýšení výměry o 35 %
• Možnost snížení výměry o 25 %

EZ
• 5 letý závazek
• Vždy na celý DPB
• Plnit podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007,
nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona č.
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v
platném znění
• Plnit podmínku aktivního zemědělce
• Zemědělský podnikatel nebo organizační složkou
státu
• CC podmínky
• Plnit minimální požadavky na použití hnojiv
• Plnit minimální požadavky na POR
• Minimální vstupní výměra 0,5 ha z.p. v LPIS

EZ - tituly
• Ttvalé travní porosty
• Orná půda:

➢ Pěstování zeleniny a speciálních bylin
➢ Pěstování jahodníku
➢ Pěstování trav na semeno
➢ Pěstování ostatních plodin
➢ Pěstování trav na OP
➢ Odplevelování dočasným úhorem

• Sady:

➢ Intenzívní sady
➢ Ostatní sady
➢ Krajinotvorné sady

• Vinice
• Chmelnice

Trvalé travní porosty v EZ
-

Plnit minimální intenzitu 0,3 VDJ/ha TTP od 1.6. – 30.9. ( není max.
intenzita), jen limit max. 170 kg N/ ha
Intenzita plněná pouze zvířaty chovanými dle zákona o EZ
POZOR - chovatelé koní – vést elektronický registr koní v
hospodářství a podat Deklaraci chovu koní elektronicky do 31.10.
Druh a kategorie HZ

Koeficient přepočtu VDJ

Skot nad 2 roky

1,00

Skot od 6 měsíců do 2 let

0,60

Skot do 6 měsíců

0,40

Ovce nad 1 rok

0,15

Kozy nad 1 rok

0,15

Koně nad 6 měsíců

1,00

Koně do 6 měsíců

0,4

Trvalé travní porosty v EZ
- Seče nebo pastva min. do 31.7. a do 31.10., – seč a
pastvu lze kombinovat
- Likvidace nedopasků (výjimka pro nadst. AEKOOTP)
- Mulčování, obnova TP, přísev v ZCHÚ oblastech jen
se souhlasem OOP
- Seč/pastvu lze mimo prioritní oblasti nahradit
mulčováním 1x 5 let
- doplnění podmínky provedení minimální zemědělské činnosti

- Sazba 84/83 EUR/ha TTP - Odečet ve výši 32
EUR/ha na TTP v 1. zónách ZCHÚ a ZOD

Orná půda v EZ
•
•
•
•

Pěstování zeleniny a speciálních bylin
Pěstování jahodníku
Pěstování trav na semeno
Pěstování ostatních plodin

Na min. 20% plochy standardní orné půdy pěstovat po hlavní plodině
stanovené zlepšující netržní plodiny (týká se zemědělců s více než 5
ha standardní orné půdy na kterou je požádáno v EZ), výjimka pro
víceleté zlepšující plodiny
• Letní varianta: - vyseta do 31.7 ponechána min. - do 20.9.

• Ozimá varianta: - vyseta do 20.9. ponechána min. do - do 31.10.

Orná půda v EZ
Pěstování zeleniny a speciálních bylin
-

Seznam podporovaných druhů s minimálním výsevkem/sadbou –
předpokládané datum výsevu a výsadby a sklizně

-

Sklidit a odvézt produkci z DPB v termínu do 31.12., pastva až po sklizni
mimo zlepšujících netržních plodin

-

Kontrola produkce: zelenina (výsevky, sadba), byliny (zapojený porost)

➢ Management Pěstování jahodníku sazba dotace 669/583
EUR/ha).
➢ Pro všechny managementy lze podat žádost o dotaci i na část
DPB.
➢ Rozšířen seznam víceletých plodin, které se započítávají do
výměry zlepšujících netržních plodin.
➢ V případě pěstování zeleniny a speciálních bylin není
povinnost uvádět předpokládané datum výsevu nebo výsadby
a sklizně.
-

Sazba 536/466 EUR/ha standardní orné půdy

Orná půda v EZ
Pěstování ostatních plodin
- Seznam druhů vyloučených z podpory , množitelské porosty trav + další
uvedené (lze kombinovat se zeleninou)
- Sklidit a odvézt produkci z DPB do 15.11.
- Pastva až po sklizni - mimo zlepšujících netržních plodin
-

Sazba 245/180 EUR/ha standardní orné půdy

Jiné managementy na orné půdě:

– Pěstování trav na semeno (kultura R) – podmínka monokultury množ. porostu
na celém DPB - nepást
– Travní porosty na orné půdě (kultura G) – 2 ročně seč/pastva (31.7 a 31.10,
příp. sečení nedopasků. s výjimkou DPB nad 10°)
– Odplevelení dočasným úhorem (kultura U) bez porostu – 5x ročně mech.
úprava, možné jen 1x za závazek, výměra max. 15% z výměry OP

Sady v EZ
Sady intenzivní
- Ušlechtilé odrůdy ovocných stromů v nízkých pěstitelských tvarech, sad starší 3
let, ušlechtilé odrůdy keřů – ne podnože
- 500 ks jádrovin, 200 ks peckovin, 2000 ks ovocných keřů
- Ne pastva a souběžná produkce v meziřadí
- Sledování klimatických ukazatelů a výskyt škodlivých organismů
- Povinnost sklidit a odvézt produkci, údržba sadu
- Kontrola produkce (od 2017 postačí karta DPB a formulář SZIF)
- Sazba 825/779 EUR/ha sadu
Sady ostatní
- Min. 100 ks ovocných stromů nebo 1000 ks ovocných keřů
- Možná pastva nebo produkce v meziřadí
- Povinnost sklidit a odvézt produkci, údržba sadu
- Kontrola produkce (od 2017 postačí karta DPB a formulář SZIF)
- Sazba 424 EUR/ha sadu

Sady v EZ
Sady krajinotvorné
- Jiná trvalá kultura tvořená ovocnými stromy, překryv s ekologicky významným
prvkem – krajinotvorný sad
- Ne souběžná produkce v meziřadí, ne úhor v meziřadí
- Udržovací řez do 4. roku trvání závazku
- Seče
- Sazba 165 EUR/ha krajinotvorného sadu
Vinice
- Min. 1800 ks révy vinné
- Prosvětlování vinice 1.6. – 30.9.
- Sazba 900/845 EUR/ha vinice
Chmelnice
- Chmelnice obhospodařovaná dle zákona o EZ
- Sazba 900/845 EUR/ha chmelnice

Sady v EZ
Podávání žádosti na produkční plochu DPB sadu.
➢ Týká se IPO a EZ sady,
➢ základní jednotkou je stále díl půdního bloku,
➢ ŽOD lze podat pouze konkrétní produkční plochu skupiny
dřevin,
➢ umožnění podat ŽOD i na DPB, v kterých se vyskytují
nepodporované druhy ovocných stromů a keřů.

Sady v EZ
Podávání žádosti na produkční plochu DPB sadu.
➢ Jednou produkční plochou se pro potřeby IPO a EZ rozumí:
➢ všechny dílčí produkční plochy jádrovin,

➢ všechny dílčí produkční plochy peckovin,
➢ všechny dílčí produkční plochy bobulovin,
➢ ostatní dílčí produkční plochy dřevin a keřů.

➢ ŽOD nelze podat pouze na část pěstebních ploch, ale vždy na
celou produkční plochu dané skupiny dřevin!

➢ Hustota výsadby je posuzována vůči hektaru produkční plochy
dané skupiny dřevin.

Sady v EZ
Sad s jednou skupinou dřevin.

Sady v EZ
Sad s více skupinami dřevin.

Děkuji za pozornost

