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Jednotná žádost 2015 – přehled opatření 

 SAPS 

 Greening 

 Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) 

 Mladý zemědělec 

 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) 

 LFA 

 NATURA 2000 na z. p. 

 AEO 2007 - 2013 

 AEKO 2014 - 2020 

 Ekologické zemědělství 2014 - 2020  

 Dobré životní podmínky zvířat (Welfare) 

 



Nové podmínky od roku 2015 

 

Zemědělský podnikatel 

 

Mladý zemědělec 

 

Aktivní zemědělec 
 

 



Mladý zemědělec 

 

 účelem je podpořit žadatele v počáteční době jeho podnikání v zemědělství nebo 
počáteční době existence zemědělského podniku  

 

 nárok na platbu mají pouze příjemci SAPS po splnění všech podmínek 

 

 mohou žádat FO i obchodní korporace (PO), ale jedna osoba nemůže o tuto platbu žádat 
jako fyzická osoba a zároveň být většinových společníkem v obchodní korporaci, která 
taktéž žádá o platbu pro mladé zemědělce 

 

 maximální podporovaná výměra je 90 ha po dobu nejvýše pěti let. Tato doba se 
zkracuje o počet let, která uplynula od zřízení podniku „mladým zemědělcem“ do prvním 
podání žádosti o platbu pro mladé zemědělce 

 

 Platba se vypočte vynásobením hodnoty, která odpovídá 25 % platby v rámci režimu SAPS 
počtem způsobilých hektarů do maximální možné výše 90 ha. 

 

 

 

 

 

 



Mladý zemědělec – podmínky FO 

Podmínky pro žadatele – fyzická osoba: 

 

 poprvé zřizuje zemědělský podnik jako jeho vedoucí (nebo která již takový podnik 
zřídila v průběhu pěti let před prvním předložením žádosti o platbu SAPS v novém 
programovém období 2015 – 2020) 

 

     a zároveň, 

 

 v roce, kdy je předložena první žádost o platbu SAPS v novém programovém období 
2015 - 2020, jí není více než 40 let. Bude posuzován rok narození žadatele, nikoliv den 
a měsíc. 

 

 za zřízení zemědělského podniku „jako jeho vedoucí“ se považuje ZÁPIS DO EZP (rok 
zápisu),  

 

 na PF/Formuláři JŽ žadatel pouze označí, že o tuto platbu žádá (žádnou deklaraci 
nevyplňuje) 

 

 

 

 



Mladý zemědělec – podmínky PO 

Podmínky pro žadatele – obchodní korporace (právnická osoba): 

 

 většinovým společníkem (=osoba vykonávající účinnou a dlouhodobou kontrolu a 
rozhodování v oblasti řízení, zisku a finančních rizik) je fyzická osoba, která splňuje 
podmínky mladého zemědělce (viz předchozí slide). Většinovým společníkem může být i 
více fyzických osob splňující podmínky mladého zemědělce, ale musí zároveň musí držet 
většinových podíl na kapitálu obchodní korporace 

 

 bude kontrolováno i datum založení obchodní korporace (cílem je podporovat 
počáteční dobu existence podniku, tj. „nově“ založené podniky) 

 

 Ve Formuláři JŽ žadatel označí, že o platbu žádá a zároveň vyplňuje samostatnou 
deklaraci, kde uvede: 

-  datum vzniku společnosti   - typ právní formy obchodní korporace, 

- výši základního kapitálu    - celkový počet hlasů, 

- u s.r.o. dále hodnotu jednoho hlasu v Kč - údaje o jednotlivých společnících  

                                                                                                                                                                                                                                                             
Pokud je společníkem žadatele jedna nebo více obchodních korporací, je nutné vyplnit další deklaraci, ve 
které budou uvedeny podrobné údaje o této korporaci. 

 

 

 

 



Mladý zemědělec – na PORTÁLU FARMÁŘE 

Jak to bude na Portálu Farmáře: 
 

 

 

 



Mladý zemědělec 

 

 

 

 

 

Rok 1. podání 

žádosti SAPS 

v novém 

programovém 

období 2015 – 

2020 

Věk/rok narození 

zemědělce při 1. 

podání žádosti 

SAPS v novém 

programovém 

období 2015-

2020 

  

ROK zřízení 

zemědělského 

podniku/ROK 

zápisu do EZP 

  

  

Oprávněné roky pro podání žádosti pro mladého 

zemědělce 

2015 18 let/1997 2015 2015, 2016, 2017, 2018,2019 

2015 25 let/1990 2009 není nárok na platbu = uplynulo více jak 5 let od zřízení 

podniku/zápisu do EZP 

2015 30 let/1985 2010 2015 

2015 35 let/1980 2011 2015, 2016 

2015 39 let/1976 2012 2015, 2016, 2017 

2015 40 let/1975 2013 2015, 2016,2017,2018 

2015 40 let/1975 2014 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

2015 41 let/1974 2015 není nárok na platbu = žadateli je v 1. kalendářním roce 

podání žádosti o platbu SAPS více než 40 let. 

2016 19 let/1997 2015 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

2017 19 let/1998 2015 2017, 2018, 2019, 2020 



Mladý zemědělec - příklady 

Má nárok na platbu žadatel, který: 
 
 vstupuje v roce 2015 jako většinový společník do zem. podniku, který byl založen v roce 1995? 

      Ne – podporována je počáteční doba fungování zemědělského podniku. Tento 
 zemědělský podnik funguje déle než 5 let.  

 

 se narodil v prosinci 1974, tj. v době podání žádosti mu kalendářně nebude ještě 40 let? 

      Ne - rozhodující je ROK narození, nikoliv přesný datum. 

 

 se narodil 1. 1. 1975, tj. v době podání žádosti je mu kalendářně více jak 40 let? 

      Ano – rozhodující je ROK narození, nikoliv přesný datum. 

       

 Byl zaevidován jako zemědělský podnikatel v roce 2005, podnikal pouze 6 měsíců, pak činnost 
přerušil a bude pokračovat v zemědělské činnosti až od dubna 2015? 

      Ne – od zahájení zemědělské činnosti uplynulo v roce 2015 (kdy bude poprvé podávat 

 žádost o  SAPS) více než 5 let.  



Zemědělský podnikatel 
Aktivní zemědělec 



Zemědělský podnikatel  

 

 žadatel musí být zemědělský podnikatelem dle  2e až 2 ha zákona  

    o zemědělství nebo organizační složka státu dle zákona  

    č.  219/2000 Sb. o  majetku České republiky a jejím vystupování v    

     právních vztazích. 

 

      

 základní podmínka pro všechna opatření Jednotné žádosti kromě: 

 

 -  Agroenvironmentálně - klimatická opatření  (AEKO) 

      -  závazků z Agroenvironmentálních opatření uzavřené v rámci 

          dobíhajícího programového období („staré AEO“) 

 

 

 

 

 



Zemědělský podnikatel 

 Organizační složka státu: 

 

    -    „podtyp“  právnické osoby  

    -     bude předtištěno na Formuláři  

 

 

 

 

 

     

     -     ÚKZUZ, Správa Národního parku České Švýcarsko… 

 

     -     žadatel nic neprokazuje – čerpáme ze základních registrů  

 

 

 



Zemědělský podnikatel 

 

 Ověřování IČ v Evidenci zemědělského podnikatele 

 

 

 

 

 

 

 

 kontrola k datu podání žádosti  

 

 nesmí mít přerušenou činnost, 

 

 žadatel nemusí dokládat Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského 
podnikatele 

 



Zemědělský podnikatel 

 

 informace na PORTÁLU FARMÁŘE v rámci přípravy Formuláře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ověřování dále v rámci administrativních kontrol (SWK) 

 

 



AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC 

 

 základní podmínka uvedena v čl. 9, odst. 2, Nařízení evropského 
parlamentu a rady 1307/2013: 

 

 

 

 

 

 podmínka platí pro opatření v rámci Jednotné žádosti kromě: 

       - Natura 2000 na zemědělské půdě, 

 - Agroenvironmentálně - klimatická opatření, 

 - závazky z Agroenvironmentálních opatření uzavřené v rámci    

         dobíhajícího programového období 

 

 

 

 

 



AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC 

 

 ověření statutu aktivního zemědělce 

 

     - administrativně (100 % žadatelů) 

 

     - fyzickou kontrolou na místě (vybraný vzorek žadatelů) 

 

 

 Žadatel musí být aktivním zemědělcem po celou dobu, tj. ne jen ke dni 
podání žádosti! Pokud podmínky nesplní, bude jeho žádost o podporu 
dotčených opatření ZAMÍTNUTA 

  



AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC 

Posloupnost podmínek aktivního zemědělce 

 

 

1. „5000 EUR“ 

 

2. „5000 EUR“ a školy, výzkumné ústavy 

 

3. NEGATIVNÍ ČINNOSTI 

 

4. PŘÍJMY/VÝNOSY 

 

 

 

  



Aktivní zemědělec - „5 000 EUR“ – výpočet  

 Výpočet bude probíhat pro VŠECHNY ŽADATELE 

 

 Celková NÁROKOVÁ částka všech přímých plateb za rok 2014 

       

       = deklarované hektary/VDJ/tuny  * sazba příslušného opatření 

 

     popř. v případě, že žadatel neměl v roce 2014 žádnou podanou žádost o přímou platbu: 

 

  Celková NÁROKOVÁ částka přímých plateb týkající se plochy za rok 2015 

        

       = deklarované hektary * vnitrostátní průměrnou platbou přímé podpory 

 

 Nároková částka bude automaticky vypočtena v rámci generování 
Formuláře Jednotné žádosti na Portálu Farmáře a přepočtena na EUR 

 

 

 



Aktivní zemědělec - „5 000 EUR“ – vypočtená částka na PF 



Aktivní zemědělec - „5 000 EUR“ – výsledek výpočtu 

 

Výsledek výpočtu: 
 

 Částka je < 5000 EUR  = JE aktivním zemědělcem 

  

 Částka je ≥ 5000 EUR a žadatel je škola, výzkumný ústav = JE aktivním zemědělcem 

 

 Částka je ≥ 5000 EUR  = postup do dalšího kola: NEGATIVNÍ ČINNOSTI 

 

 



Aktivní zemědělec -  „5 000 EUR“ – Formulář 

 

 

 

 

  



Aktivní zemědělec - „5 000 EUR“ – školy, výzkumné ústavy…… 

Výjimka:  

 

Subjekty, které prokáží, že zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jejich dalších 

činností v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání, výuky, zkušebnictví a hospodaření a  

správy majetku ČR.  

 

O koho se jedná: vzdělávací zařízení, školy, výzkumné a zkušební ústavy…. 

 

Co musí doložit: zřizovací listinu, ze které bude patrné, že zemědělská činnost je  

                         nezbytná/souvisí se zajištěním jeho dalších činnosti. 

 

Zřizovací listina: doložení a obsah listiny budou kontrolovat pracovníci OPŽL a její 
              nedoložení nebo chyby v obsahu budou uvádět do kontrolních   

                            otázek při založení žádosti do IS SZIF.  

Formulář JŽ: žadatel musí AKTIVNĚ Zaškrtnout pole v listu aktivního zemědělce na PF               



                

Aktivní zemědělec - kontrola „5 000 EUR“ – školy, výzkumné ústavy… 



Aktivní zemědělec – NEGATIVNÍ ČINNOSTI 

Kdo podléhá kontrole negativních činností 

 

Žadatel, který má nárokovou částku přímých plateb ≥ 5000 EUR 

(a nejedná se o školu, vzdělávací zařízení, výzkumný a zkušební ústav…) 

      

Co je negativní činnost 

 

provozování letišť, vodáren, stálých sportovních a rekreačních areálů, 
železničních služeb a služeb v oblasti nemovitostí 

 

Zdroje pro zjištění negativních činností 

 

 Základní zdroj: databáze CZ NACE    

 Doplňující zdroje: OR, ŽR a další veřejné registry 

 

 

 



Aktivní zemědělec – NEGATIVNÍ ČINNOSTI – CZ NACE  

DATABÁZE CZ NACE 

 

 Správce databáze: Český statistický úřad 

      

 Data o činnostech z OR, ŽR jsou přenášeny na ČSÚ, kde jsou přemapovány 
na kódy CZ NACE (třídy, oddíly, skupiny) 

 

 Pokud má žadatel v OR, ŽR evidovanou činnost, kterou neprovozuje, musí 
zajistit její odmazání z ŽR, OR a kontaktovat místně příslušné pracoviště ČSÚ 
a ověřit si, že byla změněna i databáze CZ NACE!!! 

 

 Časová prodleva při změně!!! 

 

 

  

 

 



Aktivní zemědělec – NEGATIVNÍ ČINNOSTI – ARES  

KDE ZJISTIT, ZDA MÁ SUBJEKT NEGATIVNÍ ČINNOST 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 

Zadat IČ a kliknout na RES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz


Aktivní zemědělec – NEGATIVNÍ ČINNOSTI – CZ NACE 



Aktivní zemědělec – NEGATIVNÍ ČINNOSTI – CZ NACE 

Členění KÓDŮ ČINNOSTÍ  V CZ NACE 

 Kód oddílu (dvojmístný číselný kód činnosti)  

     např. 55 - Ubytování 

 Kód skupiny (trojmístný číselný kód činnosti) 

     např. 55.1 - Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních 

 Kód třídy (čtyřmístný číselný kód činnosti)      

    např. 55.10 - Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních 

Negativní činnosti jsou stanoveny v rozlišené KÓDU TŘÍDY. 

 

Pokud žadatel nemá činnosti v CZ NACE rozlišené na třídy, Fond bere v 
úvahu taktéž kód skupiny či kód oddílu! 

Př. Pokud má žadatel v CZ NACE evidován např. jen kód oddílu 55 bez dalšího 
rozlišení, je to bráno tak, že žadatel provozuje VŠECHNY činnosti ve skupinách a 
třídách, které náleží k tomuto kódu – tj. i negativní činnosti 55.10 a 55.20 

 

  

 



Aktivní zemědělec - NEGATIVNÍ ČINNOSTI - seznam 

  SEZNAM ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ  

 

 



Aktivní zemědělec – NEGATIVNÍ ČINNOSTI – výsledek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivní zemědělec – NEGATIVNÍ ČINNOSTI - VÝJIMKY 

VÝJIMKY Z NEGATIVNÍCH ČINNOSTÍ 

 

 Shromažďování, úprava a rozvod vody (36.00) 

    Výjimka: žadatel provozuje pouze zavlažovací zařízení, které je určené pro    

                  zemědělské účely 

 

 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí (68.20) 

    Výjimka: žadatel pronajímá pouze budovy nebo plochy, které se nachází v  

                  místě provozování zemědělské činnosti, nebo pronajímá   

                  zemědělskou půdu. 

    

Místo provozování zemědělské činnosti: místo, kde žadatel vykonává 
zemědělskou činnost – může se jednat o místo, kde žadatel užívá zemědělské 
pozemky nebo místo, kde má hospodářské středisko. 

 

 

 

 



Aktivní zemědělec – NEGATIVNÍ ČINNOSTI – VÝJIMKY 

VÝJIMKY Z NEGATIVNÍCH ČINNOSTÍ 

 

 Ostatní zábavní a rekreační činnosti jinde neuvedené (93.29)   

     Výjimka: Žadatel provozuje pouze živé sportovní nebo umělecké (např. divadelní,   

                   cirkusové.) akce bez poskytnutí zařízení, případně rekreační a sportovní  

                   činnosti, ke kterým nejsou využívány stálé plochy s pevnými prvky, či   

                   půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílnou součást služeb  

                   rekreačních zařízení 

 

    Co není výjimka: golfová, fotbalová, volejbalová hřiště, závodní dráhy  

                           : plochy, kde jsou pevné prvky – např. tribuny 

 

 

 

 

 

 



Aktivní zemědělec – NEGATIVNÍ ČINNOSTI – VÝJIMKY 

VÝJIMKY Z NEGATIVNÍCH ČINNOSTÍ 

 

 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních (55.10) 

 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování (55.20)       

 

     Výjimka: Žadatel provozuje „v rámci agroturistiky“ pouze malokapacitní  

                   (do 60 lůžek) ubytovací zařízení, které se nachází v místě provozování  

                   zemědělské činnosti:  

 

Místo provozování zemědělské činnosti: místo, kde žadatel vykonává 
zemědělskou činnost – může se jednat o místo, kde žadatel užívá zemědělské 
pozemky nebo místo, kde má hospodářské středisko. 

 

 

 

 

 

 



Aktivní zemědělec – NEGATIVNÍ ČINNOSTI – VÝJIMKY 

 

 

 

 

 

 



Aktivní zemědělec – deklarace příjmů/výnosů, Zpráva auditora 

Kdo musí deklarovat příjmy/výnosy a doložit Zprávu auditora 

 

Žadatel, který: 

 

 má nárokovou částku přímých plateb ≥ 5000 EUR 

     (a nejedná se o školu, vzdělávací zařízení, výzkumný a zkušební ústav…) 

 

a zároveň 

 

 má evidovánu alespoň jednu negativní činnost 

    ( a netýká se ho výjimka z negativní činnosti) 

 

 

 

 

 

 



Aktivní zemědělec – deklarace příjmů/výnosů, Zpráva auditora 

Doporučovaný postup pro žadatele: 

 

 Stáhnout si v předstihu z webových stránek SZIFu Formulář 

   „Stanovení celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů pro účely   

     prokázání statutu aktivního zemědělce“ 

 

 Vyplnit (ideálně ve spolupráci se svým účetním) údaje ve Formuláři 

 

 Oslovit auditora s žádostí o vyhotovení Zprávy o věcných zjištěních 

 

 Ověřené údaje z Formuláře PŘEPSAT do Formuláře Jednotné žádosti a jako přílohu 
doložit Zprávu o věcných zjištěním (Zpráva auditora) 

 

 

 

  

     

 

 



Aktivní zemědělec – deklarace příjmů/výnosů, Zpráva auditora 

Údaje ve FORMULÁŘI 

 

 Typ ukazatele - příjmy nebo výnosy v závislosti na typu vedené účetní soustavy 

   

 Účetní období – rok posledního uzavřeného účetního období, za které údaje deklaruje, 

                            - za uzavření účetního období se považuje sestavení účetní závěrky  

        - pokud není uzavřené účetní období za rok 2014, uvede údaje za 2013  

      

 Částka celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů  

 

Za příjmy/výnosy ze zemědělské činnosti se považují příjmy/výnosy, které zemědělec získal ze 
zemědělské činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. c) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se 

stanoví pravidla pro přímé platby.   

Do příjmů/výnosů ze zemědělské činnosti je nutno započítat také podpory Unie v rámci Evropského 
zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a 
veškeré vnitrostátní podpory poskytnuté na zemědělské činnosti. 

 

 

 

 



Aktivní zemědělec – deklarace příjmů/výnosů, Zpráva auditora 

CELKOVÉ a ZEMĚDĚLSKÉ PŘÍJMY/VÝNOSY 

 

 Zdroje: 

      - Výkaz zisků a ztrát (pro žadatele, kteří vedou účetnictví), 

      - Výkazu příjmů a výdajů (pro žadatele, kteří vedou daňovou evidenci) 

 

 Specifikace celkových/zemědělských příjmů z Výkazu příjmů a výdajů  

      

 

 

 

 Specifikace výnosů ze zemědělské činnosti z Výkazu zisků a ztrát 

 

 

 

 

 

 



Aktivní zemědělec – deklarace příjmů/výnosů, Zpráva auditora 

Zpráva auditora = Zpráva o věcných zjištěních 

 

 prokazuje SOULAD uváděných částek na Formuláři s údaji v účetních záznamech 

 

 vyhotovuje ji auditor, který splňuje příslušné kvalifikační předpoklady a je zapsán jako 
aktivní v seznamu auditorů, vedeném Komorou auditorů České republiky 

 

  http://www.kacr.cz/vyber-auditora 

 

 

 přílohou Zprávy auditora bude Formulář „Stanovení celkových a zemědělských 
příjmů nebo výnosů pro účely prokázání statutu aktivního zemědělce“ 

 

 Zpráva auditora (včetně přílohy) musí být přílohou Jednotné žádosti 

 

 

 

 

 



Aktivní zemědělec – deklarace příjmů/výnosů, Zpráva auditora 

Ověřené údaje z Formuláře musí žadatel PŘEPSAT do 

 Formuláře Jednotné žádosti!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivní zemědělec – deklarace příjmů/výnosů, Zpráva auditora 

VÝPOČET POMĚRU PŘÍJMŮ nebo VÝNOSŮ 

 

 poměr celkové roční částky přímých plateb a příjmů/výnosů z nezem.činnosti 

     roční částka přímých plateb = nároková částka ze všech přímých plateb buď 2014 nebo 2013 v  

      závislosti na deklarovaném roku účetního období. Pokud není žádost 2013 ani 2014 – alternativní   

      výpočet ze žádostí 2015.               

 

     SPLŇUJE – roční částka přímých plateb je rovna nebo větší než 5 % celkových  

                      příjmů/výnosů z nezemědělské činnosti, 

                    - v roce 2014 nemá podanou žádost o přímé platby a v roce 2015   

                      žadatel požádá pouze o platbu na zvířata  

 

 poměr příjmů/výnosů ze zemědělské činnosti a celkových příjmů/výnosů 

 

     SPLŇUJE: zemědělské příjmy/výnosy  tvoří alespoň 1/3 všech příjmů/výnosů   

 

 

 

 



Aktivní zemědělec – SHRNUTÍ 

KDO JE AKTIVNÍM ZEMĚDĚLCEM 

 

 nároková částka přímých plateb je < 5000 EUR 

 

 nároková částka přímých plateb je ≥ 5000 EUR a žadatel je škola, výzkumný ústav  

     a doloží zřizovací listinu, která prokáže že zeměd.činnost je nezbytná pro jeho   

     fungování 

 

 nároková částka přímých plateb je ≥ 5000 EUR a žadatel nemá evidovánu zakázanou 
činnost 

 

 nároková částka přímých plateb je ≥ 5000 EUR a žadatel má evidovánu zakázanou 
činnost, ale vztahuje se na něj některá z výjimek negativní činnosti 

 

 nároková částka přímých plateb je ≥ 5000 EUR, žadatel má evidovánu zakázanou činnost 
a splňuje poměr příjmů nebo výnosů 

 

   

 

 



Aktivní zemědělec – nejčastější otázky 

Nejčastější otázky 

 
 Pokud má žadatel v CZ NACE uvedenu jen činnost 55 (ubytování), jedná se o zakázanou 

činnost? 

      ANO – pokud není uvedeno rozlišení na třídy, žadatel provozuje všechny činnosti ve všech  

                 třídách a skupinách, které k této činnosti náleží.  

     

 Žadatel provozuje rekreační zařízení pro své zaměstnance – je to zakázaná činnost? 

     Záleží na tom, jak je tato činnost uvedena v CZ NACE – pravděpodobně se bude jednat o 55.20    

     (Rekreační a ostatní krátkodobá ubytování), což primárně je zakázaná činnosti. Pokud je toto  

      rekreační zařízení umístěno v místě provozování zemědělské výroby a je malokapacitní, jedná se o  

      výjimku a tato činnost nebude považovaná za negativní.  

 

 Žadatel má na hospodářství ubytovnu, kde přespávají brigádníci – je to negativní činnost? 

      Lze považovat za výjimku z negativní činnosti. 

      

 

 

   

 

 



Aktivní zemědělec – nejčastější otázky 

Nejčastější otázky 

 
 Žadatel má na hospodářství halu, kterou z části využívá jako sklad a z části ji pronajímá jako 

truhlárnu – je toto považováno za pronájem nemovitosti = negativní činnost? 

      NE – pokud se pronajímaný prostor nachází v místě provozování zemědělské činnosti, nerozhoduje účel  

      pronájmu – tj. nemusí nutně sloužit pro zemědělské účely. 

     

 Žadatel nemá ještě uzavřené účetnictví za rok 2014? Může uvést příjmy za rok 2013? 

     ANO – mohou být uvedeny příjmy za rok 2013. 

 

      

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Aktivní zemědělec – SWK 0 

JAK SE BUDE KONTROLOVAT AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC 

 

 administrativní kontrola – SWK O  

 

 kontrola na místě (vybraný vzorek) 

 

ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA – SWK 0 

 

     - proběhne ihned po následné kontrole nad „objektem“ aktivního zemědělce 

     - bude celá probíhat na OPŽL! 

     - bude mít opravné běhy podobně jako nyní SWK I (tj. bude zahrnovat i Výzvy k doplnění…“ 

     - finální statusy budou „SWK 0 – OK“ nebo „SWK 0 – k zamítnutí“ 

     - dokud nebude dosaženo finální statusu, nebude možné předat složku na OFP RO SZIF 

      

 

 

 

 

   

 



SAPS 

Vícesložkový systém – SAPS je jen jednou částí 
plateb  

 

Mezi přímé platby patří:  

 jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS)  

 platba pro mladé zemědělce (příplatek 25 % k SAPS)  

 platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí („ozelenění“, angl. 
„greening“)  

 dobrovolná podpora vázaná na produkci  



SAPS  -  společné podmínky opatření 

 Zemědělský podnikatel 

 - neplatí pouze pro opatření AEKO a závazky Agroenvironmentálních  

         opatření uzavřené v rámci dobíhajícího programového období 

 Aktivní zemědělec  

 -  neplatí pro Natura 2000, AEKO a závazky Agroenvironmentálních  

          opatření uzavřené v rámci dobíhajícího programového období 

 Deklarace veškeré zemědělské půdy 

 Dodržovat podmínky Cross-compliance 
 - neplatí pro PVP 

 Zákres do Mapy DPB 

 - platí pro plošná opatření + EFA 
 

 

 

 



SAPS 

 Podmínky jako v předchozích letech 

 

 Na zemědělskou půdu, která je vedena v LPIS ode dne podání žádosti 
do 31.8.2015 na žadatele včetně půdy, která k 30. červnu 2003 
nebyla uchovávána v dobrém zemědělském stavu 

 Způsobilé kultury: standardní orná půda (R), úhor (U), travní porost 
(G), trvalý travní porost (T), vinice (V), chmelnice (C), sad (S), školka 
(K), rychle rostoucí dřeviny (D), jiná trvalá kultura (J), zalesněná půda 
(nyní pod závazkem, způsobilá pro platbu SAPS k roku 2008) (L), jiná 
kultura oprávněná pro dotace (např. alej ovocných stromů, chmelnice 
bez opěrné konstrukce) (O) 

 Deklarace konopí, RRD a biomasy mají své vlastní deklarace– nejsou 
součástí deklarace SAPS. 



Přechodné vnitrostátní podpory 

 Součást JŽ 

 

 Platba na zemědělskou půdu 

 Platba na chmel 

 Platba na brambory pro výrobu škrobu 

 Platba na přežvýkavce 

 Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz 

 Platba na chov krav bez tržní produkce mléka 

 



GREENING 



GREENING 

Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí 

(GREENING) 

 

SLOŽKY: 

 

 DIVERZIFIKACE PLODIN 

 

 ZACHOVÁNÍ VÝMĚRY TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ 

      

 VYHRAZENÍ PLOCHY VYUŽÍVANÉ V EKOLOGICKÉM ZÁJMU (EFA) 

 

 

 

 

 

 

 



GREENING 

PRO KOHO JE GREENING POVINNÝ 

 

 pro VŠECHNY žadatele o platbu SAPS 

 

 pokud žadatel žádá o SAPS, bude pole pro „greening“ defaultně zaškrtnuté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GREENING 

DEKLARACE v JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 

 

 Deklarace DIVERZIFIKACE PLODIN je součást deklarace SAPS 

 

 

 

 

 

 

 Deklarace EFA je samostatná deklarace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GREENING – Diverzifikace plodin 

DIVERZIFIKACE PLODIN 

      

     Základní podmínka je odvozena od počtu hektarů ORNÉ PŮDY žadatele v LPIS 

 

 10 – 30 ha orné půdy  

           - musí pěstovat min. 2 plodiny a zároveň   

        - hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy 

 

 více než 30 ha orné půdy 

             - musí pěstovat minimálně 3 plodiny 

             - hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy a zároveň 

             - dvě hlavní plodiny nezaberou více než 95 % orné půdy 

 

Orná půda: standardní orná půda (R) , úhor (U), tráva na orné půdě (G) 

 

 

 

 



GREENING – Diverzifikace plodin – na koho se nevztahuje 

Povinnost DIVERZIFIKACE PLODIN se NEVZTAHUJE na žadatele: 

 

 jehož plocha orné půdy v LPIS činí méně než 10 ha 

 

 pokud pěstuje na více než 75 % orné půdy trávu nebo jiné bylinné pícniny, 
případně jde o půdu ponechanou ladem (U) nebo jsou tyto způsoby 
kombinovány a zbývající plocha orné půdy nepřesáhne 30 ha 

 

 pokud trvalé travní porosty (T) v kombinaci s travami a bylinnými pícninami 
(R,G) představují více než 75 % zemědělské plochy a zbývající plocha orné 
půdy nepřesáhne 30 ha 

 

 plní na všech svých pozemcích podmínky ekologického zemědělství 

     - tj. pokud má žadatel také plochy s konvenčním způsobem hospodaření, týkají se 
 ho na těch plochách podmínky diverzifikace 

 

 

 

 

 



GREENING – Diverzifikace plodin 

CO JE PLODINA 
 

 jakákoli kultura z různých rodů rostlin podle definice botanického systému klasifikace plodin 
(ale hrách a peluška tvoří jednu plodinu), 

 kultura kteréhokoli druhu brukvovitých, lilkovitých a tykvovitých  

 trávy a jiné bylinné pícniny (všechny trávy nebo jiné jednoleté a víceleté byliny pěstované na 
orné půdě (kultura R nebo G) za účelem produkce krmiv, kromě krmných okopanin a ostatních 
krmných brukvovitých plodin (krmná mrkev, krmná řepa, krmná brukev, ozimá řepice, krmná 
kapusta, tuřín, vodnice, apod.) a obilnin pěstovaných na senáž nebo siláž (vč. kukuřice a čiroku) 

 půda ponechaná ladem (při splnění všech podmínek uznatelný také jako EFA)  

 ozim a jařina se počítají jako 2 samostatné plodiny (ječmen jarní a ječmen ozimý jsou 2 plodiny) 

 podsev není samostatná plodina (počítá se do hlavní plodiny) 

 k plodině lze přičíst krajinný prvek, pokud je součástí plochy, na které se plodina nachází. Pokud KP 
zasahuje do 2 plodin, započítá se k plodinám poměrově 

 

 Vše je vyspecifikováno v číselníku plodin a bude na nabízet v rámci diverzifikace v aplikaci 
LPIS 



GREENING – Diverzifikace plodin 

DEKLARACE DIVERZIFIKACE PLODIN   

 

 součást deklarace SAPS 

 

 bude uvedena PLODINA a její VÝMĚRA, která bude ve sledovaném období 
přítomna na DPB nebo se na něm budou ve sledovaném období nacházet 
prokazatelné posklizňové zbytky této plodiny 

 

 sledované období: 1.6- 31.8.2015 

 

 změnová žádost deklarace diverzifikace  

  



GREENING – Diverzifikace plodin 

 

 

 

 

   



GREENING – Diverzifikace plodin 

 

PLOCHA pro výpočet platby za greening 

 

ZJIŠTĚNÁ VÝMĚRA ze žádosti SAPS. Pokud bude zjištěná výměra větší než deklarovaná, použije se pro  
výpočet deklarovaná výměra.  

 

SANKCE v rámci DIVERZIFIKACE PLODIN 

 
Pokud KNM najde na DPB jinou plodinu, než jaká byla deklarovaná na JŽ, bude tato plodina uznána, ale 
dojde k přepočtu poměru plodin. 

 

Sankce za nedodržení poměru plodin závisí na počtu porušených podmínek. 

 
Porušená podmínka č. 1: hlavní plodina se pěstuje na více než 75 % orné půdy 

Sankce: plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby se sníží o 50 % celkové zjištěné plochy  

              orné půdy vynásobené poměrem rozdílu. Poměr rozdílu - podíl plochy s hlavní plodinou  
      převyšující 75 % celkové zjištěné plochy orné půdy na celkové ploše vyžadované pro ostatní   

              plodiny. 

 

 

 



GREENING – Diverzifikace plodin 

Příklad sankce 

 

Deklarovaná plocha SAPS: 20 ha 

Orná půda žadatele: 20 ha 

 

Maximální možný stav:   Reálný stav 

Hlavní plodina (75 %): 15 ha   Hlavní plodina: 18 ha 

Druhá hlavní plodina: 5 ha  Druhá hlavní plodina: 2 ha 

 

Poměr hlavní plodiny: 18/20 = 90 % = špatně (max. 75%) 

Poměr rozdílu: 3 (18-15) /5 = 0,6 

       Plocha pro dotaci za greening: 20 - (0,5 * 20*0,6) = 14 ha  



GREENING – Diverzifikace plodin 

Příklad sankce 

 

Deklarovaná plocha SAPS: 115 ha 

Orná půda žadatele: 91,6 ha 

 

Maximální možný stav:   Reálný stav 

Hlavní plodina: 50 ha    Hlavní plodina: 50 ha 

Druhá hlavní plodina 37,02 ha  Druhá hlavní plodina: 38 ha 

Ostatní plodiny: 4,58 ha   Ostatní plodiny: 3,6 ha 

 

Poměr hlavní plodiny: 50/91,6 = 54,6 % = správně (max. 75%) 

Poměr 2 hlavních plodin: 88/91,6 = 96,1 % = špatně (max. 95 %, přesahuje o 0,98 ha) 

Poměr rozdílu: 0,98/4,98 = 0,21 ha 

       Plocha k výpočtu dotace za greening :115 – (0,5 * 91,6*0,21) = 105,38 ha 



GREENING – ZACHOVÁNÍ VÝMĚRY TTP 

     ZACHOVÁNÍ POMĚRU TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ 

 

 udržení poměru trvalých travních porostů vůči zemědělské ploše  

    = TTP ohlášené za daný kalendářní rok/celková zemědělská plocha  

       ohlášená v daném roce 

 

 poměr nesmí v rámci celé ČR klesnout o více než 5 % v porovnání s 
referenčním poměrem 

 

 referenční poměr: suma TTP za rok 2012 + TTP za rok 2015, které v roce 
2012 TTP nebyly, vydělená celkovou zemědělskou plochou ohlášenou v roce 
2015. 

 

 nejedná se jen o změnu T na R, ale i o změny T na jinou kulturu (S,V,C...) 

 

 

  



GREENING – ZACHOVÁNÍ VÝMĚRY TTP 

ENVIRONMENTÁLNĚ CITLIVÉ PLOCHY 

 

ÚPLNÝ ZÁKAZ ROZORÁNÍ či ZMĚNY na JINOU KULTURU pro plochy s trvalých travním 
porostem (T), které se nachází: 

 

 v oblasti Natura 2000 

 1. zóna CHKO a NP 

 národních přírodních památek, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací a 
přírodních památek 

 ve vzdálenosti do 12 m od vodního útvaru 

 silně erozně ohrožené 

 podmáčenné a rašelinné louky 

 v III. aplikačním pásmu nitrátově zranitelných oblastí 

 

Platí jen pro kulturu T (trvalé travní porosty). Pokud je na DPB  jiná kultura 
(G,S,V)….zákaz změny kultury neplatí. 

 

 

  



GREENING – ZACHOVÁNÍ VÝMĚRY TTP 

 

SANKCE: 

 

 pokud klesne poměr TTP/Z.P. v rámci ČR o více jak 5 %: 

    -  Fond do 31.12. vyzve žadatele, aby do podání JŽ pro další rok zatravnili a to v míře, v 
 jaké žadatel přispěl ke změně stanoveného poměru, 

    -  v případě překročení 5 % v roce 2015 mohou být vyzváni zemědělci tři roky zpětně,  

        tedy i ti, kteří drží půdu rozoranou nejpozději v roce 2013 

 

 pokud dojde ke změně kultury u environmentálně cenných ploch s TTP: 

    - plocha k výpočtu za greening se sníží o plochu, na které byla zjištěna změna kultury, 

    - žadatel má povinnost zajistit u všech těchto ploch obnovu travního porostu do podání   

      JŽ 2016 

     

 

 

 

 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

VYHRAZENÍ PLOCHY VYUŽÍVANÉ V EKOLOGICKÉM ZÁJMU (EFA) 

 

Základní podmínka je odvozena od počtu hektarů ORNÉ PŮDY žadatele v LPIS 

 

 pokud má zemědělský podnik v LPIS více než 15 ha orné půdy, musí být alespoň 
5 % z jeho výměry uvedené na deklaraci veškeré zemědělské půdy v rámci JŽ 
vyčleněno jako EFA 

 

 orná půda: R (standardní orná půda) + U (úhor) + G (travní porost)  

 

 je možné vybrat ze 7 typů prvků EFA 

 

 minimální výměra prvku EFA je 0,01 ha 

     

 

 

 

 

  



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

VYHRAZENÍ PLOCHY VYUŽÍVANÉ V EKOLOGICKÉM ZÁJMU (EFA) 

 

 na plochách EFA je nutno dodržovat podmínky CC 

 

 Pro výpočet plochy prvku EFA se použijí váhové koeficienty 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Plocha využívaná v ekologickém zájmu Váhový koeficient 

Krajinný prvek – soliterní dřevina 1,5 

Krajinný prvek – stromořadí 2,0 

Krajinný prvek – skupina dřevin 1,5 

Krajinný prvek – terasa 1,0 

Krajinný prvek – mez 1,0 

Krajinný prvek – travnatá údolnice 1,0 

Krajinný prvek – příkop 2,0 

Souvrať 1,5 

Úhor - půda ponechaná ladem 1,0 

Zalesněná plocha 1,0 

Plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými 

ve výmladkových plantážích  

0,3 

Plochy s meziplodinami  0,3 

Plochy s plodinami, které vážou dusík   0,7 

 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

Povinnost vyčlenit EFA se nevztahuje na žadatele :  

 

 kteří mají v LPIS méně než 15 ha orné půdy, 

 

 kteří plní na všech svých pozemcích podmínky ekologického zemědělství 

    (pokud má „ekolog“ také konvenční plochy, vztahují se na něj podmínky EFA) 

 

 jejichž DPB  s trvalými travní porosty a travními porosty představují více než 75 % 
zemědělské plochy, a přitom výměra zbývající orné půdy nepřesáhne 30 ha 

 

 kteří na více než 75 % orné půdy pěstují trávu nebo jiné bylinné pícniny nebo luskoviny 
(a jeteloviny), případně jde o půdu ponechanou ladem (nebo je možná kombinace těchto 
využití orné půdy), a přitom výměra zbývající orné půdy nepřesáhne 30 ha. 

 

 

 

 

  

 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

PRVKY EFA 

 

 Úhor využívaný v ekologickém zájmu 

 

 Krajinné prvky v ekologickém zájmu 

 

 Souvrať 

 

 Plochy s rychle rostoucími dřevinami 

 

 Zalesněné plochy 

 

 Plochy s meziplodinami 

 

 Plochy s plodinami, které vážou dusík. 

 

 

 

 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

KONTROLA PRVKŮ EFA 

 

 FKNM 

 

 prověření údajů na deklaraci EFA v rámci Jednotné žádosti 

 

 kontrola typu prvku EFA i podmínek, které se k němu vztahují  

 

 pokud bude na DPB nalezen jiný typ EFA, než je uveden na deklaraci, NEBUDE tato 
plocha v rámci EFA uznána. Výjimkou byla zatím stanovena jen pro typ úhoru. 

 

 kontrola spojená s kontrolou CC – např. plnění DZES 

 

 

 

 

 

  

 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

ÚHOR VYUŽÍVANÝ V EKOLOGICKÉM ZÁJMU 

 

 zemědělsky obhospodařovaná orná půda vedená v LPIS jako zemědělská kultura úhor 
(kultura U na celém PB, nelze vyčlenit jen část), ležící ladem po dobu nejvýše 3 let 

 

 podmínky pro zemědělskou kulturu úhor a úhor jako plochu použitou v ekologickém 
zájmu nejsou totožné – pro vyčlenění úhoru jako EFA je nutné splnit přísnější podmínky,  

 

 zemědělsky udržována od 1. 1. prvního kalendářního roku úhoru (pro 2015 bylo datum 
posunuto – od data podání žádosti) do 15. 7. posledního kalendářního roku úhoru, a do 
31. 10. posledního kalendářního roku úhoru musí být založen porost ozimé plodiny 

 

 s porostem (zelený úhor) nebo bez porostu (černý úhor) 

 

 úhor bez porostu nelze založit na SEO i MEO plochách 

 

 

 

 

 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

ÚHOR VYUŽÍVANÝ V EKOLOGICKÉM ZÁJMU  

 

 v době trvání úhoru (v roce 2015 od data podání žádosti do zahájení předseťové přípravy ozimé 
plodiny): 

     - je na něm zakázána zemědělská produkce (pěstované plodiny nesmí být sklizeny, spaseny  

       ani odstraněny.Lze mulčovat nebo zapravit pro zelené hnojení) 

 

     - musí být zabráněno šíření plevelů 

 

     - je zakázána aplikace hnojiv (u černého i zeleného úhoru), u zeleného úhoru je  
 zakázaná i aplikace POR.  

 

     - mulčování nebo zapravení porostu na zelené hnojení se nepovažuje za porušení       

       zákazu hnojení , ale musí být tyto činnosti zaznamenány do evidence bez uvedení    

       množství hmoty a živin 

 

 co uvést v žádosti: DPB, druh úhoru (s porostem, bez porostu),zákres do mapy 

 

 

 

 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

KRAJINNÉ PRVKY V EKOLOGICKÉM ZÁJMU 

 

 za EFA se považují KP stanovené pro plnění podmínek DZES: mez, terasa, travnatá 
údolnice, solitér, skupina dřevin, stromořadí a příkop 

 

 KP pro EFA musí být součástí PB s kulturou orná půda (R,U,G), který je evidován na 
žadatele od data podání žádosti do 31.8. 

 

 výměra KP pro EFA musí být větší než 0,01 ha. 

 

 vnitřní KP (součást DPB) i vnější KP (nejsou součástí DPB, ale přiléhají k němu) 

 

 ničení/rušení KP  - posuzováno jako porušení DZES 

 

 co uvést v žádosti: DPB, typ KP a jeho výměru, zákres do mapy 

 

 

 

 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

Souvrať 

 

 pás o šíři 1 až 20 metrů od hranice DPB se standardní ornou půdou. Plocha souvratí  nesmí 
přesáhnout 20 % výměry plochy tohoto DPB 

 

 zemědělsky udržována od doby založení porostu hlavní plodiny (uvnitř DPB) min. do 15. 7. 

 

 pěstování pouze jiné plodiny, než je hlavní plodina a nejsou využity za účelem produkce, 
sklizeny, odstraněny z DPB, ani paseny. Mulčovat nebo zapravovat na zelené hnojení lze. 
Pěstovanou plodinu na souvrati v rámci EFA nedeklaruje 

 

 do doby sklizně hlavní plodiny se nesmí aplikovat hnojiva (vedení evidence hnojiv) 

 

 souvrať pro plnění podmínek CC (DZES 5 - využití souvrati jako PT na MEO plochách), lze 
deklarovat jako EFA, avšak při splnění všech podmínek pro souvratě, které vyplývají 
ze znění DZES. 

 

 co uvést v žádosti: číslo DPB, výměru souvratě, zákres do mapy 

 

 

 

 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

PLOCHY s RYCHLE ROSTOUCÍMI DŘEVINAMI 

 

 zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou (kultura D), která je rovnoměrně 
a souvisle osázená dřevinami a to v minimálním počtu 1 000 životaschopných 
jedinců na 1 hektar. V omezené míře se započítává se i manipulační prostor. 

 

 vybrané druhy RRD, které splňují ekologickou vhodnost – příloha NV. 

 

 zákaz aplikace minerálních hnojiv a prostředků na ochranu rostlin (žadatel musí vést 
evidenci o použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 

 

 co uvést v žádosti: DPB, druh RRD, kalend. rok založení porostu, kalend. rok posledního 
             obmýtí (pokud proběhlo), zákres do mapy    

                                   

 

 

 

 

 

 

 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

ZALESNĚNÉ PLOCHY 

 

 lesnicky obhospodařovaná půda, na které se pěstují dřeviny určené k plnění funkcí lesa a 
která byla v evidenci půdy LPIS před jejím zalesněním vedena jako zemědělsky 
obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou. Započítávají se i neosázené plochy do 
šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní 
cesty 

 

 musí se jednat o lesní porosty založené výsadbou v rámci dotačního titulu 
Zalesňování zemědělské půdy dle Programu rozvoje venkova (PRV) v roce 2008  a 
které byly v tomto roce také zakresleny v LPIS a plocha byla způsobilá pro platbu 

 

 co uvést v žádosti: DPB, rok zalesnění, zákres do mapy 

                                   

 

 

 

 

 

 

 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

Plocha s meziplodinami 

 

 MP pěstované na zelené hnojení nebo pro zajištění pokryvu půdy,  

 

 MP lze založit výsevem směsi plodin různých druhů (porost směsi meziplodin obsahuje 
nejvýše 90 % jedné plodiny) nebo podsevem trávy do hlavní plodiny 

 

 plodiny pro směs MP i tráva do podsevu – stanoveny v § 17, odst. 2,3 NV pro PP 

 

 lze využívat letní i ozimou variantu meziplodin  

     - letní: výsev do 31.7., ponechání na DPB do 20.9. V tomto období nemůže být porost                            

                 mechanicky ani chemicky likvidován nebo omezován v růstu 

     - ozimá: výsev do 20.9., ponechání na DPB do 31.10. V tomto období nemůže být porost                               

                   mechanicky ani chemicky likvidován nebo omezován v růstu 

 

 

 

 

 

 



Meziplodiny  -  druhy pro směsi 

bér vlašský  

čirok zrnový  

hořčice bílá  

jetel nachový  

koriandr setý  

krambe habešská  

lesknice kanárská  

lnička setá  

lupina žlutá  

mastňák habešský  

 

 

 

peluška  

pohanka obecná  

proso seté  

ředkev olejná  

sléz krmný  

slunečnice roční  

svazenka vratičolistá  

světlice barvířská  

vikev panonská  

žito trsnaté  
 



 
Meziplodiny – trávy do podsevu i do směsi  

 

 bojínek luční 

 festulolia sp.  

 jílek mnohokvětý  

 jílek vytrvalý  

 kostřava červená  

 kostřava luční  

 kostřava rákosovitá  

 srha laločnatá  
 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

Plocha s meziplodinami 

 

 vzhledem k dobíhajícím závazkům AEO – titul pěstování meziplodin 
(dle § 4 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření), na které je podána žádost o 
poskytnutí dotace, nelze tyto plochy současně započítat do 
plnění EFA 

 

 plochy s ozimou variantou meziplodin pro EFA je možné využít i pro 
splnění podmínek DZES 4 

 

 co uvést v žádosti: DPB, název plodin ve směsi/trav k podsevu, 
využití, zákres do mapy                          
 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

Plocha s plodinami, které vážou dusík 

 

 založena výsevem způsobilých plodin pěstovaných buď samostatně nebo ve 
směsích s ostatními plodinami, přičemž zastoupení plodiny vázající N činí v 
této směsi více jak 50 % 

 

 seznam způsobilých plodin - stanoveny v § 18, odst. 2 NV pro PP 

 

     cizrna, čočka, fazol, hrách (vč. pelušky), jetel, komonice, lupina, sója 
 (pozor na SEO a MEO),  štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob, vičenec  

 

 

 pokryv půdy nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků minimálně od 
1.6. do 15.7. 

 

 

 



Plocha s plodinami, které vážou dusík 

 

 po sklizni jednoletých plodin nebo zapravení víceletých plodin musí být do 31. 10.  
založen porost ozimé plodiny. 

 

 pokud bude porost víceletých plodin bude zapraven až po 31. 10. ,nemusí být 
splněna podmínka založení porostu ozimé plodiny. 

 

 co uvést v žádosti: DPB, názvy plodin, využití (jednoleté, víceletá), v případě 
zaorání výměru  zaorání, zákres 

 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

SANKCE 

 

 pokud bude v rámci KNM nalezen jiný prvek EFA, než ten, který je deklarovaný v rámci jednotné 
žádosti, nebude plocha s tímto prvkem započítána (výjimkou je zelený/černý úhor) 

 

 pokud je požadovaná plocha EFA větší než plocha EFA zjištěná, pak se plocha, která má být 
použita k výpočtu ekologické platby, sníží o 50 % celkové zjištěné plochy orné půdy, 
vynásobené poměrem rozdílu. 

 

 poměr rozdílu: podíl rozdílu mezi požadovanou plochou EFA a zjištěnou plochou EFA na 
požadované ploše EFA. 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

Často kladené dotazy 

 

 Počítá se ječmen ozimý a ječmen jarní jako 1 nebo 2 plodiny v rámci diverzifikace? 

     Ozim a jař se počítají zvlášť – tj. jedná se o 2 plodiny?  

 

 Musí žadatel požádat o „greening“ – může říct, že o greening NECHCE žádat? 

     Žádost na greening je NEDÍLNOU součástí dotačního opatření SAPS. Tj. žadatel MUSÍ požádat. 

 

 Musí ekologický zemědělec plnit greening? 

     Pokud má všechny své pozemky v režimu ekologického zemědělství, podmínky greeningu se na  

     něj nevztahují. Pokud má ale i plochy v režimu „konvence“, podmínky greeningu se na tyto  

     plochy vztahují 

 

 Co když po nahlášení plodiny do JŽ uvedená plodina nevzejde a žadatel bude muset 
dodatečně osít pole jinou plodinou. Bude žadatel moci podat změnovou žádost? 

      ANO, podání změnové žádosti bude umožněno 

      

 



GREENING – plocha v ekologickém zájmu - EFA 

Často kladené dotazy 

 

     

 Počítá se výměra EFA z čisté orné půdy nebo z obecné orné půdy (R+U+G)? 

      Počítá se z R + U + G 

 

 Může žadatel nárokovat platbu na proteinové plodiny a stejnou plochu započítat do EFA dusík 
vázajících plodin?  

     Ano, tato kombinace je možná 

 



Certifikované a farmářské osivo 

• Je nutno upozornit, že platí zákon č. 
219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a 
sadby pěstovaných rostlin a zákon č. 408/2000 
Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin... Zde je 
přesně stanovena povinnost používat 
certifikovaná osiva registrovaných odrůd a 
jsou stanoveny výjimky pro vybrané druhy, u 
kterých je možno použít farmářské osivo.  

• Žádné jiné osivo neexistuje a co není osivo, 
nesmí být použito k zásevu. To platí např. i pro 
založení porostu plodin na zeleném úhoru. 

 
 



Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) 

 produkce brambor určených pro výrobu škrobu 

 produkce konzumních brambory 

 produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností 

 produkce ovocných druhů s vysokou pracností 

 produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností 

 produkce zeleninových druhů s vysokou pracností 

 produkce chmele 

 produkce cukrové řepy 

 produkce bílkovinných plodin 

 chov telete masného typu 

 chov krávy chované v systému chovu s TPM 

 chov bahnice nebo chov kozy 

 



Produkce konzumních brambor 

 FO či PO obhospodařující zemědělskou půdu evidovanou v  LPIS nejméně ode dne 
doručení žádosti do 31.10.2015 s kulturou standardní orná půda 

 

 min. 1 ha standardní orné půdy (na které jsou pěstovány konzumní brambory) 

 

 zákres DPB v měřítku 1 : 10 000 či podrobnějším 

 

 k datu podání žádosti dodat účetní doklady za dodanou sadbu a uznávací list (min. 2 t 
sadby / ha) 

 

 jsou-li pěstovány konzumní a škrobové brambory na jednom DPB, musí být tyto plochy v 
terénu viditelně označené. 

 

 

Dotace cca 2 440 Kč/ha.  

 

 

 

 

 



Produkce brambor určených pro výrobu škrobu 

 FO či PO obhospodařující zemědělskou půdu evidovanou v  LPIS nejméně ode dne 
doručení žádosti do 31.10.2015 s kulturou standardní orná půda 

 

 min. 1 ha standardní orné půdy (na které jsou pěstovány brambory pro výrobu škrobu) 

 

 jsou-li pěstovány konzumní a škrobové brambory na jednom DPB, musí být tyto plochy v 
terénu viditelně označené. 
 

 nutno doložit: 

    -  k datu podání žádosti: 

 smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu s výrobcem bramborového škrobu 

 

     - do 31.1.2016: 

 účetní doklady za dodanou sadbu a uznávací list prokazující použití uznané sadby v 
množství min. 2 t sadby / ha, 

 potvrzení výrobce bramborového škrobu o skutečně nakoupeném množství škrobu ze 
sklizně, které potvrzuje dodávku brambor v množství min. 6 t škrobu / ha 

Dotace cca 19 400 Kč/ha.  
 

. 

 

 



Produkce ovocných druhů s VVP 

 kultura ovocný sad - min. 1 ha 

 min. 500 ks/ha, resp. 200 ks/ha životaschopných jedinců 

 - kontrola po celé období od podání žádosti do 31. 8. (dtto Registr Sadů) 

 sad od roku 1995 

 dodržet min. výnosy jednotlivých druhů 

 do 31. 1. 2016 prokázat výši produkce jednotlivých druhů 
 - prodej a vlastní zpracování (pomocí účetních a daňových dokladů) 

  - produkce vždy počítána na celkovou výměru jednotlivých druhů 
 
 
 

 před podáním upravit a ohlídat stav sadů v Registru sadů (ÚKZUZ) a v 
LPIS – s dostatečným předstihem!!!  

 k JŽ žádná příloha 

 

 



Produkce ovocných druhů s VP 

 kultura ovocný sad - min. 1 ha 

 min. 200 ks/ha, resp. 2 000 ks/ha životaschopných jedinců 

 - kontrola po celé období od podání žádosti do 31. 8. (dtto Registr Sadů) 

 sad od roku 1995 

 dodržet min. výnosy jednotlivých druhů 

 do 31. 1. 2016 prokázat výši produkce jednotlivých druhů 
 - prodej a vlastní zpracování (pomocí účetních a daňových dokladů) 

  - produkce vždy počítána na celkovou výměru jednotlivých druhů 

 

Jahodníky: 

 standardní orná půda – min. 1 ha 

 min. 20 000 ks/ha, stáří max. 3 roky, prokázat produkci 

 

 ohlídat stav sadů v Registru sadů (ÚKZUZ) a v LPIS  

 k JŽ žádná příloha 

 



Produkce zeleninových druhů s VVP 

 kultura R či J (kultura „J“ platí pouze pro chřest) – min. 1 ha  

 půda musí být evidována v LPIS nejméně ode dne doručení žádosti Fondu 
do 31. 8. 2015 

 část pěstování musí probíhat v období po 1. červnu příslušného kalendářního 
roku 

 minimální doba pěstování nebo prokazatelného výskytu posklizňových zbytků 
v tomto období je 10 kalendářních dní 

 na stejnou plochu nelze žádat na opatření Produkce zeleninových druhů s VP 

 

 Povinné náležitosti: uvedení zeleninového druhu, uvedení termínu výsevu či 
výsadby, doložení účetního dokladu prokazujícího nákup osiva nebo sadby v 
množství odpovídajícím požadavkům minimálního výsevu nebo výsadby 
daného zeleninového druhu na 1 ha dílu PB a hmotnosti tisíce semen (u 
česneku a cibule - minimální počet vysázených ks/ha = kg/ha) 



Produkce zeleninových druhů s VP 

 kultura standardní orná půda (R) – min. 1 ha 

 půda musí být evidována v LPIS nejméně ode dne doručení žádosti Fondu 
do 31. 8. 2015 

 část pěstování musí probíhat v období po 1. červnu příslušného kalendářního 
roku 

 minimální doba pěstování nebo prokazatelného výskytu posklizňových zbytků v 
tomto období je 10 kalendářních dní 

 na stejnou plochu nelze žádat na opatření Produkce zeleninových druhů s VVP 
a v případě hrachu zahradního nebude rovněž poskytnuta podpora na 
produkci bílkovinných plodin na plodinu hrách zahradní. 

 

 Povinné náležitosti: uvedení zeleninového druhu, uvedení termínu výsevu či 
výsadby, doložení účetního dokladu prokazujícího nákup osiva nebo sadby v 
množství odpovídajícím požadavkům minimálního výsevu nebo výsadby 
daného zeleninového druhu na 1 ha dílu PB a hmotnosti tisíce semen 

 



Produkce chmele 

 kultura chmelnice (C) - min. 1 ha 

 chmelnice evidované v LPIS a registru chmelnic  

 - min. od podání žádosti do 20. 8. 2015 

 
 
 
 
 

 již žádná odrůdová omezení – povoleny libovolné odrůdy 

 ohlídat stav chmelnic v Registru chmelnic (ÚKZUZ) 

 k JŽ žádná příloha 

 



Produkce cukrové řepy 

 kultura standardní orná půda (R) - min. 1 ha 

  - v LPIS na žadatele min. od podání žádosti do 31. 8. 
2015 

 min. výsev 0,8 VJ/ha  

 

 Dotace cca 7 200 Kč/ha 

 

 k JŽ přiložit: 
- faktury za osivo cukrové řepy 
- kopii smlouvy se zpracovatelem (na cukr nebo 
kvasný líh) 

 



Bílkovinné plodiny 

 kultura standardní orná půda (R) – min. 1 ha 

- v LPIS na žadatele min. od podání žádosti do 31. 8. 2015 

 

 zem. půda s prokazatelným pokryvem bílkovinných plodin a jejich 
směsí v období minimálně od 1. června do 15. července 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bílkovinné plodiny 

Seznam podporovaných bílkovinných plodin (předpis uvádí pouze 
názvy rodů, takže lze žádat na všechny druhy v rámci 
rodu):  

 hrách (vč. pelušky)  

 bob  

 lupina  

 sója  

 vojtěška  

 jetel  

 směsi výše uvedených plodin s obilovinami, přičemž zastoupení 
bílkovinných plodin musí být v těchto směsích vyšší než 50 % 
(fyzická kontrola na místě)  

 



Bílkovinné plodiny 

 minimální intenzita chovu hospodářských 
zvířat 3 VDJ/ha bílkovinných plodin každý den 
kontrolního období 

    od 1. 6. do 30. 9. 2015 

 

 pokud žadatel ve stejném roce nárokuje platbu 
na hrách zahradní v rámci podpory na 
produkci zeleninových druhů s vysokou 
pracností, nemůže mu být na tuto plodinu 
poskytnuta podpora na produkci 
bílkovinných plodin 

 



Chov telete masného typu 

 masná telata, která se narodila na hospodářství žadatele v období 
od 1. 4. 2014 do 31. 3.2015 

 

 matkou telete, na které je podávána žádost, musí být kráva chovaná v 
nedojeném systému  

 

 otcem telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný 
v ústředním registru plemeníků 

 

 seznam telat masného typu, včetně identifikačních čísel a dat 
narození, identifikačních čísel matek s označením jejich systému chovu 
z hlediska tržní produkce mléka, označení otce dle ústředního registru 
plemeníků a výpočet VDJ 

 



Chov krávy chované v systému chovu s TPM 

 dojnice registrované na hospodářství žadatele k 31. 3. 2015 

 

 seznam dojnic chovaných žadatelem k 31. březnu 2015, včetně 
identifikačních čísel a dat narození, popřípadě dat zaevidování do 
ústřední evidence, systém chovu z hlediska tržní produkce mléka a 
výpočet VDJ. 

 

 k JŽ žádná příloha (již neplatí podmínka dokládání dokumentů o 
tržbách za mléko) 

 



Chov bahnice nebo chov kozy 

 bahnice popř. kozy pasené na travních porostech nebo na 
travních porostech na orné půdě evidovaných na žadatele v LPIS 
v období nejméně od 15. 5. do 11. 9. 2015 

 

 seznam bahnic/koz, pasených na travních porostech, včetně 
identifikačních čísel a dat narození, popřípadě dat zaevidování do 
ústřední evidence, a výpočet VDJ 

 

 za bahnici či kozu se považuje samice starší jednoho roku 

 

 povinnost vést pastevní deník po celé kontrolní období od 15. 5. do 
11. 9. 2015.  

  

 



Přepočítací koeficienty ke stanovení počtu VDJ  

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 

kozy ve věku nad 1 rok 0,15 



LFA - Oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními 

 Ohlášení převodu obchodního závodu do 30 kalendářních dnů od data převodu DPB v 
LPIS 

 

 Minimální výměra 1 ha zemědělské půdy způsobilé pro platbu 

 

 Oblasti LFA a výše sazby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horské oblasti 

H1 137 EUR 

H2 129 EUR 

H3 91 EUR 

H4 110 EUR 

H5 83 EUR 

Ostatní oblasti 
OA 82 EUR 

OB 57 EUR 

Specifické oblasti S 83 EUR 



Kultury způsobilé pro jednotlivé oblasti LFA 

OBLAST ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA KULTURA ZKRATKA 

horské oblasti 

orná půda 
standardní orná půda R 
travní porost  G 
úhor U 

trvalý travní porost trvalý travní porost T 

trvalá kultura 

vinice V 
chmelnice C 
ovocný sad S 
školka K 
rychle rostoucí dřeviny D 
jiná trvalá kultura J 

ostatní oblasti 
trvalý travní porost trvalý travní porost T 

orná půda travní porost (k 30. 9. 2014 kultura T) G 

specifické oblasti 

orná půda 
standardní orná půda R 
travní porost  G 
úhor U 

trvalý travní porost trvalý travní porost T 

trvalá kultura 

vinice V 
chmelnice C 
ovocný sad S 
školka K 
rychle rostoucí dřeviny D 
jiná trvalá kultura J 



Kultury způsobilé pro jednotlivé oblasti LFA 

 Pouze v ostatních méně příznivých oblastech je podmínka způsobilosti kultury „G“, 
kde travní porost na orné půdě je půda, jež byla vedena v evidenci využití půdy 

 k 30. 9. 2014 s kulturou travní porost 

 

 Za kulturu travní porost na orné půdě se považuje díl půdního bloku, na kterém byla v 
evidenci využití půdy vedena kultura travní porost ke dni 30. 9. 2014 z více než 50 % 

 

 Kde zjistit způsobilost kultury G k 30. 9. 2014 příslušného DPB? 

 → LPIS – „Podrobné“→ AEO info → poslední řádek „Překryv s kulturou T k 30.9.2014“ 

 

 

 

 

 
 

 



LFA - podmínky 

 Závazek pětiletého hospodaření – již nově nevzniká, stávající dobíhají 

 Tato podmínka není vázaná na dotační žádost (tedy, uživatel nemusí žádat o LFA), ale 
pouze na evidenci 1 ha TTP/TP (k 30.9.2014 T) v LPIS.  

 

 Podmínka pastvy/seče na DPB není vázána na určitý termín, avšak povinnost půdu 
zemědělsky obhospodařovat setrvává 

 

 Není povinností dokládat OPVZ 

 

 Degresivita = postupné krácení dotace: 

 do 300 (vč.) ha = plná dotace 

 300 – 500 (vč.) ha = snížení o 10 % 

 500 – 900 (vč.) ha = snížení o 18 % 

 900 – 1800 ha (vč.) = snížení o 22 % 

 1800 – 2500 (vč.) ha = snížení o 27 % 

 nad 2500 ha = snížení o 30 % 

 Načítání výměr bude probíhat v tomto pořadí: H1 + H2 + H4 + H3 + H5 + S + OA + OB 



LFA - RRD 

 Rychle rostoucí dřeviny v LFA = doložení Deklarace RRD (společná pro SAPS) 

 

 Rychle rostoucí dřevina 
Maximální 

délka obmýtí 

 Topol Maximovičův a jeho kříženci (P. maximowiczii Henry)                                8 let 

 Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa Torr. et A.Gray)                         8 let 

 Topol vznešený a jeho kříženci (P. × generosa Henry)   8 let 

 Topol kanadský (P. × canadensis Moench)                                            5 let 

 Topol Simonův a jeho kříženci (P. simonii Carrière) 8 let 

 Topol balzámový a jeho kříženci (P. balsamifera L.)  8 let 

 Topol černý (P. nigra L.)                                                                                                10 let 

 Topol osika (P. tremula L.) 8 let 

 Vrba bílá a její kříženci (S. alba L., S. × rubens Schrank)                                       8 let 

 Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.)                                     5 let 

Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybrids, S. × smithiana Willd) 5 let 

Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.) 5 let 

 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) 8 let 

 Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.) 8 let 

 Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench) 8 let 

 Líska obecná (Corylus avellana L.) 10 let 



LFA - intenzita 

 Intenzita chovu hospodářských zvířat: 

- vztahuje se na všechny oblasti LFA shodně 

 Způsobilé kultury pro výpočet intenzity - Trvalý travní porost (T) a Travní 
porost na orné půdě (G) (půda, jež byla vedena v evidenci využití půdy k 30. září 
2014 s kulturou travní porost) 

 

 Způsobilá hospodářská zvířata (ks přepočtené příslušným koeficientem na VDJ) 

 ANO: ovce, beran, koza, kozel, skot, bizon, kůň, pony 

 NE: osli a jejich kříženci, farmový chov jelenovitých či jiné zájmové chovy 

 

 

 
 

 Nejméně 0,3 VDJ / ha zemědělské půdy se způsobilou kulturou pro intenzitu 

 Kontrolní období: 1. 6. – 30. 9. 2015 

 

 

 
 

 



LFA - koně 

 Deklarace chovu koní:  

 Kontrolní období: 1. 6. – 30. 9. 2015 

 Nově povinné elektronické podání → Elektronický registr koní na hospodářství 
a Deklarace chovu koní (přes PF do 31. 10. 2015) 

 Věk koní: 

 1 měsíc věku = 30 dnů 

 Stáří do 6 měsíců věku = do 180 dnů včetně 

 Starší 6 měsíců věku = od 181. dne 

 1 rok = 365 dnů !!! 1 rok se nerovná 12 měsíců x 30 dnů !!! 

 

 Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat / VDJ: 

 

 

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 

kozy ve věku nad 1 rok 0,15 

koně ve věku nad 6 měsíců 1,00 

koně ve věku do 6 měsíců včetně 0,40 



LFA - koně 

 Deklarace chovu koní  

 Jak evidovat? 

 Je vhodné vést dokumentaci ke každému dni, tedy provádět zápis při každé 
změně, z důvodu případné kontroly na místě, aby byla data včas  a správně 
zadaná a kontrolovatelná. Navíc by nemuselo být technicky možné zadávat dat 
zpětně. 

 



Oblasti NATURA 2000 na zemědělské půdě 

 Podmínka Zemědělského podnikatele a Cross Compliance 

 

 Ohlášení převodu obchodního závodu do 30 kalendářních dnů od data převodu DPB v LPIS 

 

 Minimální výměra 1 ha trvalých travních porostů (T) 

 

 Vymezení oblastí: 

 Ptačí oblasti nacházející se na území 1. zóny NP nebo 1. zóny CHKO 

 Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu nacházející se na území 
1. zóny NP nebo 1. zóny CHKO 

 Oblasti s jinými environmentálními omezeními, kterými jsou území 1. zóny NP nebo   
1. zóny CHKO, které se nenacházejí na území ptačí oblasti nebo evropsky významné 
lokality  

 

 

 

 



Oblasti NATURA 2000 na zemědělské půdě 

 Výše sazby na 1 ha trvalého travního porostu (T) = 86 EUR 

 

 Závazek pětiletého hospodaření – již nově nevzniká, stávající dobíhají 

 

 Podmínka pastvy/seče na DPB není vázána na určitý termín, avšak povinnost půdu 
zemědělsky obhospodařovat setrvává 

 

 Úplný zákaz používání hnojiv (dříve limit v průměru 30 kg dusíku/ha pasených 
ploch) vyjma pastvy hospodářských zvířat 

 



1. Agroenvironmentálně–klimatická opatření (AEKO) 

A podopatření integrovaná produkce ovoce 

 

B podopatření integrovaná produkce révy vinné 

 B1 základní ochrana vinic 

 B2 nadstavbová ochrana vinic 

 

C podopatření integrovaná produkce zeleniny 

 

D 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 

 

 

 

E 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 

 
F podopatření biopásy 

 F1 krmné biopásy 

 F2 nektarodárné biopásy 
 
G podopatření ochrana čejky chocholaté 



Podmínky zařazení a poskytnutí dotace AEKO 

Žádost o zařazení se podává: 

 do 15. května 

 na období závazku 5 let 

 na celý díl půdního bloku (DPB) s výjimkou podopatření biopásy 

 

Kvóty: 

 kvóta navýšení: 35% výměry zařazené v 1. roce závazku (mimo podopatření Zatravňování o. p.) 

 kvóta snížení – pozbytí užívání pozemku v LPIS: 25% výměry zařazené v 1. roce závazku 

stanovují se zvlášť pro každé podopatření (A-G) 

 

 

Pro poskytnutí dotace: 

 žadatel nemusí být zemědělský podnikatel a nemusí plnit podmínky aktivního zemědělce 

 sledované období: od podání žádosti o dotaci do 31.12. , v případě podopatření biopásy do 31.3. 

 

 

 



Podmínky jednotlivých podopatření 

Podopatření integrovaná produkce ovoce  

 celofaremní podopatření 

 pro poskytnutí dotace musí být DPB veden v registru sadů a splňovat  

 minimální počet jedinců předepsaných druhů ovocných stromů/keřů  

 (500 jádrovin, 200 peckovin, 2000 bobulovin) 

 

Podopatření integrovaná produkce révy vinné  

 celofaremní podopatření 

 pro poskytnutí dotace musí být splněn min. počet 1800 jedinců/ha 

 

Vyklučení ovocného sadu a révy vinné 

 bude oznamováno prostřednictvím žádosti o změnu zařazení příp. žádosti o zařazení 

 výsadba musí být provedena do konce závazku na vyklučeném nebo jiném DPB 

 

Podopatření integrovaná produkce zeleniny 

 žádost o dotaci se podává na celý DPB 

 

 



Podmínky jednotlivých podopatření 

Podopatření ošetřování travních porostů   

 není celofaremní podopatření 

 DPB lze zařadit pouze do jednoho z titulů 

 

 v ZCHÚ, OP NP a NATURA 2000 lze DPB zařadit do: 

 titulu D2-D10 

 titulu D1 s povolením OOP (musí být uvedeno v LPIS) 

 mimo ZCHÚ, OP NP a NATURA 2000 lze DPB zařadit do: 

 titulu D1 

 titulu D6-D9, pokud je cenné stanoviště vymezeno v LPIS 

 

Bez vymezení cenného stanoviště v oblastech ZCHÚ, OP NP a Natura 2000 nelze DPB  

zařadit do OTP!!! 

 

 vymezení příp. převymezení cenného stanoviště provádí příslušné OOP 

 v oblastech ZCHÚ, OP NP a Natura 2000 s překryvem se ZCHÚ  příslušná správa ZCHÚ 

 v oblastech Natury 2000 bez překryvu se ZCHÚ  referát ŽP příslušného krajského úřadu  

 v oblastech vojenských újezdů  příslušný újezdní úřad 

 



Podmínky jednotlivých podopatření 

 intenzita chovu hospodářských zvířat v období 1. 6. – 30. 9. činí 

 min. 0,3 VDJ/ha TTP (T) vedeného na žadatele v LPIS  

 max. 1,15 VDJ/ha způsobilé plochy k poskytnutí dotace na 

• TTP (T) v rámci podopatření ošetřování travních porostů (s výjimkou titulu trvale 
podmáčené a rašelinné louky) 

• TTP (T) a TP (G) v rámci podopatření ošetřování travních porostů (s výjimkou titulu 
trvale podmáčené a rašelinné louky) podle NV 79/2007  

• TTP (T) a TP (G) v rámci titulu zatravňování orné půdy podle NV 79/2007   

  nezapočítají se nepasená ustájená zvířata – pokud jsou deklarována 

  (nepasená zvířata se nesmí pást nikde!) 

 max. 1,5 VDJ/ha ZP (T, R, U, G, J, S, V a C) vedené na žadatele v LPIS 

 

 elektronický registr koní a Deklarace chovu koní podat elektronicky přes PF do 31. 10. 2015 

 

 u titulů D1-D5 a DPB nad 12 ha (bez KP) při první seči ponechat nepokosené plochy do 
15.8., nejpozději do termínu první seče následujícího roku  

 neplatí pro D1, pokud je na DPB prováděna pastva 

 dobrovolně lze nepokosené plochy ponechávat i na DPB pod 12 ha (D1-D5) 

 nutno deklarovat 

 



AEKO 

Obecná péče o ext. Louky a pastviny 
 Seče nebo pastva min. do 31.7. a do 31. 10., likvidace 

nedopasků 
 Hnojení max. 95 kg N/ha DBP ročně a 55 kg/TTP v titulu 

za závazek 
 Herbicidy jen bodově 
 V prioritních oblastech přímo vymezen v ENVIRU 

Mezofilní a vlhkomilné louky 



AEKO 

 Dva tituly – hnojený a nehnojený, takto vymezeny v 
ENVIRU 

 Seče dle LPIS, přepásání na povolení OOP po 15.8. 
 Hnojení max. 75 kg N/ha DBP ročně a 55 kg/TTP v titulu 

za závazek, v nehnojeném tit. nehnojit, pastva se 
nezapočítává 

Horské a suchomilné louky 
 Dva tituly – hnojený a nehnojený, takto vymezeny v 

ENVIRU 
 Seče dle LPIS, přepásání na povolení OOP po 15.8. 
 Hnojení povinně jednou za závazek 55 kg/1 ha DPB, v 

nehnojeném tit. nehnojit, pastva se nezapočítává 



AEKO 
Trvale podmáčené a rašelinné louky 

 Seče pouze ručně nesenou, nebo vedenou mechanizací, 
termíny dle LPIS 

 Nově zakázáno i odvodnění 
 

Ochrana modráska 
 Seče dle LPIS (jednosečná a dvousečná varianta) 
 Ponechat každoročně 15 – 20 % ploch nepokosených 
 Přepásání na povolení OOP od 1.10. 
 Nehnojit, případná pastva se nezapočítává 
 NE příkrm, s výjimkou minerálních lizů 
 Mulčování, obnova TTP  a přísev pouze na povolení OOP 



AEKO Ochrana chřástala polního 
 Seč na povolení OOP možno nahradit pastvou 
 Seč na jednom DPB pouze jedním žacím strojem 

 

Suché stepní trávníky a vřesoviště 
 Na povolení OOP možno pást skot nebo nahradit pastvu 

sečí 
 Min. přísun N pastvou 5 kg/1ha DPB ročně 
 Max. přísun N pastvou 50 kg/1ha DPB ročně 
 Denní intenzita max. 6,5 VDJ/ 1 ha DPB 

 

Druhově bohaté pastviny 
 Min. přísun N pastvou 10 kg/1ha DPB ročně, maximum 

nestanoveno 
 Denní intenzita max. 8,15 VDJ/1ha DPB 



AEKO Zatravňování orné půdy 

 Vstup min. s 0,5 ha standardní orné půdy v LPIS 

 6 titulů, 

 Zacílení na SEO,MEO, ZOD, zatravňování podél vodního 
útvaru do blízkosti vod a do OPVZ 

 Zatravňování regionální směsí a druhově obohacenou směsí 
na SEO,MEO a ZOD v ZCHÚ, Natura 2000, ochr. pásmech 
NP 

 Společné podmínky: 

 Hnojit možno pouze do data založení porostu, do 120 kg 
N/1 ha 

 Založit porost do 31.5., čistosevem nebo podsevem, min 
na 0,1 ha 

 Seče a pastva 31.7. a 31.10., pastva až od druhého 
roku,  

 Herbicidy bodově první dva roky 



Zatravňování orné půdy 

Titul EUR/ha 

Zatravňování orné půdy – běžná směs 310 

Zatravňování orné půdy – druhově bohatá směs 346 

Zatravňování orné půdy – regionální směs 400 

Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – běžná 

směs 

337 

Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – druhově 

bohatá směs 

385 

Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – 

regionální směs 

385 



AEKO 
Biopásy 
 Vstup min. s 2ha standardní orné půdy v LPIS 

 2 tituly 

 12-24 m široké, min. 30 m dlouhé, 50 m od sebe a od silnic a dálnic 

Krmné biopásy 
 Aktualizované složení směsi 

Nektarodárné biopásy 
 Dvou až tříleté, oseté definovanou směsí osiv do 31.5. 

 Seč 1.8. až 30.8. 

 Ponechány do 30.3. a poté zapraveny do půdy 



Biopásy 

• Krmné biopásy 

• Nektarodárné biopásy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Podmínky jednotlivých podopatření 

Podopatření zatravňování orné půdy 

 „celoblokové“ opatření 

 vhodnost k zatravnění do jednotlivých titulů je uvedena v LPIS na záložce Podrobné  AEO info 

 

Podopatření biopásy 

 krmný – jednoletý; nektarodárný – dvouletý nebo tříletý 

 na jednom DPB může být jen jeden druh biopásu 

 

Podopatření ochrana čejky chocholaté 

 na orné půdě 

 oblast vymezena v LPIS (na záložce Podrobné  AEO info v části nové ENVIRO) 

 



AEKO 
Ochrana čejky chocholaté 

 
 Vstup min. s 0,5 ha standardní orné půdy v LPIS 

 Pouze na hnízdištích vymezených v LPIS 

 Bez zásahu od 15.4. do 31.5. 

 Od 1.6. do 30.6. založit porost dle stanovené směsi 

 Od 15.11. do 31.12. sklidit, nebo zapravit do půdy plodinu  

 Udržovat hranici titulu v terénu 



2. Ekologické zemědělství (EZ) 

 

Kultury způsobilé pro poskytnutí dotace 

 
 Trvalý travní porost (EZ-T/PO-T)  

 Standardní orná půda 

 pěstování zeleniny a speciálních bylin (EZ-RZB/PO-RZB) 

 pěstování trav na semeno (EZ-RTS/PO-RTS) 

 pěstování ostatních plodin (EZ-ROP/PO-ROP) 

 Orná půda – travní porost (EZ-RT/PO-RT)  

 Orná půda – úhor (EZ-RU/PO-RU)  

 Ovocný sad (EZ-SI/PO-SI, EZ-SO/PO-SO)  

 Vinice (EZ-V/PO-V)  

 Chmelnice (EZ-C/PO-C) 

 Jiná trvalá kultura – krajinotvorný sad (EZ-KS/PO-KS) 

 



Přechod na ekologickou produkci x Ekologická produkce 

V žádosti o dotaci se u každého DPB deklaruje, zda je žádáno v rámci přechodu na ekologickou  

produkci (PO) nebo v rámci ekologické produkce (EZ). 

 

 PO 

 DPB, který je od podání žádosti do 31.12. 2015 veden v LPIS v režimu PO 

 DPB, který se z 50% výměry nenacházel ani jeden den v posledních třech letech od 15.5. 
2015 v režimu EZ 

 

 EZ 

 DPB, který je od podání žádosti do 31.12. příslušného roku veden v LPIS v režimu EZ 

 DPB, u kterého v průběhu období ode dne podání žádosti do 31.12. 2015 dojde ke změně 
režimu z PO na EZ 

 DPB s kulturou T, R, G a U, který má v době podání žádosti režim PO a v předchozích 
dvou letech byl veden v LPIS v režimu PO 

 DPB s kulturou S, V, C a J, který má v době podání žádosti režim PO a v předchozích třech 
letech byl veden v LPIS v režimu PO 

 



Podmínky zařazení do EZ a pro poskytnutí dotace 

Žádost o zařazení se podává: 

 do 15. května 

 na období závazku 5 let 

 na celý díl půdního bloku (DPB) 

 pokud je žadatel registrován v systému ekologického zemědělství  

 

Kvóty: 

 kvóta navýšení: 35% výměry zařazené v 1. roce závazku 

 kvóta snížení – pozbytí užívání pozemku v LPIS: 25% výměry zařazené v 1. roce závazku 

stanovují se pro celé opatření EZ 

 

Pro poskytnutí dotace žadatel: 

 nehospodaří ke dni podání žádosti o dotaci souběžně v režimu konvenční produkce (platí pro 
DPB s podporovanou kulturou)  

 plní podmínky Aktivního zemědělce 

 je zemědělským podnikatelem 

 



Podmínky opatření 

Trvalý travní porost 

 intenzita chovu hospodářských zvířat v období 1. 6. – 30. 9. činí min. 0,3 VDJ/ha TTP (T) 
vedeného na žadatele v LPIS 

 započítávají se pouze ekologická zvířata = zvířata vedená v IZR na hospodářství s ekologickým 
statutem 

 elektronický registr koní a Deklarace chovu koní podat elektronicky přes PF do 31. 10. 2015 

 

 

 Standardní orná půda 

 dělí se na:  

 zelenina a speciální byliny – pěstuje se na celém DPB 

 trávy na semeno 

 ostatní plodiny – na jednom DPB lze pěstovat ostatní plodiny i zeleninu a byliny z bodu 1 

uvedené skupiny nelze na DPB kombinovat 

 zlepšující netržní plodiny pěstovat po hlavní plodině na min. 20% deklarované výměry RZB + 
ROP (neplatí pokud deklarovaná výměra RZB + ROP < 5 ha), lze započítat jetel, vojtěšku nebo 
směs s jejich převahou, pokud je pěstována v rámci ROP jako hlavní plodina  nutno deklarovat 

 



Podmínky opatření 

Orná půda travní porost = odplevelování dočasným zatravněním 

 kultura G musí být evidovaná v LPIS u DPB ke dni podání žádosti o dotaci 

 

Orná půda úhor 

 kultura U musí být evidovaná v LPIS u DPB ke dni podání žádosti o dotaci 

 

Ovocný sad 

 pro poskytnutí dotace musí být DPB veden v registru sadů a splňovat minimální počet jedinců 
předepsaných druhů ovocných stromů/keřů (v LPIS záložka „SR“) 

 SI: 500 jádrovin SO: 100 stromů 

  200 peckovin            1000 keřů 

  2000 keřů 

 

 DPB s kulturou S, který není v registru sadů (sad není produkční), je možné ho převést do 
kultury J s vymezením EVP typu krajinotvorný sad  lze žádat o dotaci na kulturu Jiná trvalá 
kultura – krajinotvorný sad 

 prokazování minimálního objemu produkce z převládajícího druhu ovoce  (zvlášť za SI a SO) 

 

 



3. Agroenvironmentální opatření 2007-2014 

Způsobilé kultury pro podopatření B, titul A1-T a A1-SO 

 DPB s kulturou T a G, který měl překryv k 30.9.2014 s DPB s kulturou T 

 DPB s kulturou S a J, který měl překryv k 30.9.2014 s DPB s  kulturou S 

na záložce Podrobné  AEO info  

 

 

 

 

V roce 2015 umožněn souběh: 

 podopatření Ošetřování travních porostů AEKO a podopatření Ošetřování travních porostů AEO 

 opatření Ekologické zemědělství a titul Ekologické zemědělství v rámci AEO 

 

Novela NV 79/2007 Sb. 

 splnění podmínky 1. a 2. seče v rámci titulu EZ NV 79/2007 Sb. nebude vyžadováno, pokud na 
DPB bude uplatňována nepokosená plocha v rámci AEKO  

 termín pro podání Deklarace chovu koní a registru koní změněn z 15. 9. na 31. 10.  

 



Ošetřování travních porostů 

Titul Sazba (EUR/ha) 

Obecná péče o extenzivní louky a pastviny 96 

Mezofilní a vlhkomilné louky - hnojené 122 

Mezofilní a vlhkomilné louky – nehnojené 181 

Horské a suchomilné louky - hnojené 163 

Horské a suchomilné louky - nehnojené 170 

Trvale podmáčené a rašelinné louky 692 

Ochrana modrásků 173 

Ochrana chřástala polního 198 

Suché stepní trávníky a vřesoviště 353 

Druhově bohaté pastviny 213 



Welfare 

  Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic 

  Zlepšení stájového v chovu dojnic 

  Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy 

  Zlepšení životních podmínek v chovu prasat 

 Zlepšení životních podmínek pro prasničky 

 Zlepšení životních podmínek pro prasnice       

  Zvětšení plochy pro odstavená selata 

 

 

 



Dobré životní podmínky zvířat (Welfare) 

 Nové opatření podporující dobré životní podmínky zvířat 

 v chovu skotu: 
• podopatření Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic (1) 

• podopatření Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic (2) 

• podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy (3) 

 

 v chovu prasat: 
• podopatření Zlepšení životních podmínek v chovu prasat (4) 

o titul Zlepšení životních podmínek pro prasničky (4a) 

o titul Zlepšení životních podmínek pro prasnice (4b) 

• podopatření Zvětšení plochy pro odstavená selata (5) 

 

 

 Dotace bude poskytována na VDJ způsobilých hospodářských zvířat. 

 



Dobré životní podmínky zvířat – vstupní podmínky 

 Žadatel: 

 je aktivním zemědělcem a zemědělským podnikatelem, 

 ke dni podání žádosti chová 5 VDJ dojnic (podopatření 1-3), 

 ke dni podání žádosti chová 3 VDJ prasat (podopatření 4-5). 

 

 

 Hospodářství evidované v ústřední evidenci není zařazeno v systému ekologického 
zemědělství 

 

 

 



Dobré životní podmínky zvířat – závazek x retenční období 

 Závazek opatření je stanoven od 1. 6. roku podání žádosti – do 31. 5. roku 
následujícího. 

 

 Retenční období  (= rozhodné období pro stanovení způsobilých VDJ) je: 

a) od 1. 6. – 31. 12. (podopatření 1-3, 4b, 5), 

b) od 1. 6. – 31. 5. (podopatření 4a). 

 

 

 

Žadatel plní podmínky jednotlivých podopatření po celou dobu závazku! 

 

 



Dobré životní podmínky zvířat – deklarace žádosti 

 Žadatel v žádosti bude deklarovat: 

 

 reg. čísla hospodářství, na kterých bude plnit podmínky, 

 

 čísla a názvy všech objektů z EUP, které využívá pro chov zvířat a přísluší k 
danému hospodářství, 

 

 zvířata – u dojnic konkrétní kusy, u prasniček, prasnic a selat počty kusů, 

 

 metodu regulace nežádoucího hmyzu (biologická x chemická, jen u podopatření 2), 

 

 číslo DPB (pokud výběhem bude pastvina, jen u podopatření 3). 

 

 

 

 



Dobré životní podmínky zvířat – osvědčení parametrů 

 Žadatel si v jednotné žádosti zaškrtne požadavek na zajištění Osvědčení (výjimkou 
je podopatření 4). 

 Osvědčení budou provádět inspektoři SVS (resp. KVS) dle územní působnosti. 

 Osvědčení bude vyhotovováno v průběhu celé doby závazku. Osvědčení bude předáváno 
přímo na Fond. 

 Nebude se jednat o kontrolu na místě! 

 Osvědčení je platné i v další letech, pokud u žadatele nenastanou změny ve způsobu 
ustájení, v rozměrech výběhu či nebude žádat na objekt, pro který nebylo dosud 
osvědčení vyhotoveno.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dobré životní podmínky zvířat – obecné podmínky 

 Žadatel dodržuje pravidla podmíněnosti („CC“), 

 

 chová zvířata tak, abych nedocházelo k jejich týrání, 

 

 dojnice a suchostojné krávy chová ve stájích s technologií volného ustájení, 

 

 vede evidence pro jednotlivá podopatření (2-5), 

 

 zasílá Hlášení prasat do IZR (u podopatření 4-5) – hlášení je zasíláno 1x měsíčně 
(nejpozději 20. den následujícího měsíce) pro kategorii prasničky, prasnice a odstavená 
selata. U kategorie prasničky kromě počtu hlásí i označení prasničky, datum narození a 
datum zapuštění prasničky v daném měsíci. Změny v hlášeních lze provádět nejpozději 
do 30. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dobré životní podmínky zvířat – Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic 

 Na každém deklarovaném hospodářství žadatel: 

 

 chová minimálně 5 VDJ dojnic, 

 

 zajistí všem dojnicím minimální celkovou plochu lehacího prostoru a to tak, že 

 

o ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži minimální celková plocha 
lehacího prostoru stáje činí 2,90 m2/1 dojnici, v případě jednořadého uspořádání 
boxů; 2,60 m2/1 dojnici v případě protilehlého uspořádání dvou řad boxů a 2,22 
m2/1 dojnici v případě použití kombiboxů, 

o ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou minimální celková plocha 
lehacího prostoru stáje činí 5,75 m2/1 dojnici, 

o ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení minimální celková plocha 
lehacího prostoru stáje činí 10,35 m2/1 dojnici. 

 

 Dotace je poskytnuta na počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných dojnic v retenčním 
období. 

 

 

 

 

 



Dobré životní podmínky zvířat – Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic 

 Na každém deklarovaném hospodářství žadatel: 

 chová minimálně 5 VDJ dojnic, 

 

 provádí dezinsekci ve všech uvedených objektech a to tak, že  

o v případě použití chemické metody provede celkově alespoň 4 aplikace chemického přípravku, a to 
s minimálním intervalem jednou za měsíc v období od 1. června do 30. září, žadatel je povinen použít 
přípravky uvedené na Seznamu DDD schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů 
a léčiv, nebo 

o v případě použití biologické metody provede celkově alespoň 8 aplikací nasazení biologického 
materiálu, a to s minimálním intervalem 14 dní v období od 1. června do 30. září. Biologickým 
materiálem jsou parazitické vosičky rodu Spalangia a Nasonia (dávka 300 ks za 14 dní/1 krávu) a rodu 
Muscidifurax (dávka 200 ks za 14 dní/1 krávu) a parazitické mouchy rodu Ophyra (dávka 9000 kukel na 
1 m2), 

 

 vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu, 

 

 nastýlá slámou nebo separátem, s  alkalizací přípravkem s obsahem vápence tak, aby zabezpečil 
výsledné pH nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5, 

 

 uchovává obaly (1 rok) a doklady o nákupu přípravků nebo o aplikaci formou služeb (10 let). 
 

 Dotace je poskytnuta na počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných dojnic v retenčním období. 

 

 

 

 



Dobré životní podmínky zvířat – Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy 

 Na každém deklarovaném hospodářství žadatel: 

 

 chová minimálně 5 VDJ dojnic, 

 

 zajistí suchostojným krávám v období 60 dní před ukončením březosti nepřetržitě po 
dobu minimálně 30 dní nepřetržitý přístup do výběhu, 

 

 vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s  přístupem do výběhu, 

 

 nastýlá slámou ve výběhu tak, aby plocha v přímé návaznosti objektu byla 
nastlána v minimálním rozměru 5 m2 na 1 suchostojnou krávu. 

 

Pozn.: výběhem se rozumí ohraničená venkovní plocha či pastvina. 

 

 

 Dotace je poskytnuta na celkový počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných suchostojných 
krav v retenčním období. 

 

 

 

 



Dobré životní podmínky zvířat – Zlepšení životních podmínek pro prasničky 

 Na každém deklarovaném hospodářství žadatel: 

 

 chová minimálně 3 VDJ prasniček, 

 

 provádí individuální označení prasniček a první zapouštění prasniček ve věku 230 
dní 

 

 vede evidenci o zapouštění prasniček, 

 

 eviduje prasničky v IZR, zasílá 1x za měsíc hlášení. 

 

 

 Dotace je poskytnuta na počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných prasniček během celé 
doby závazku. 

 

 

 

 

 

 

 



Dobré životní podmínky zvířat – Zlepšení životních podmínek pro prasnice 

 Na každém deklarovaném hospodářství žadatel: 

 

 chová minimálně 3 VDJ prasnic, 

 

 provádí na všech porodnách prasnic v uvedených objektech na hospodářství, kde 
chová prasnice, účinnou desinfekci v rámci turnusového provozu s následným 
ponecháním ustájovacího prostoru prázdného po dobu minimálně jednoho dne, 

 

 pověřená osoba provádí kontroly spárků prasnic po každém odstavu, v případě 
potřeby také jejich ošetření, 

 

 vede evidenci o turnusovém provozu a o kontrole, případně ošetření spárků, 

 

 eviduje prasnice v IZR, zasílá 1x za měsíc hlášení. 

 

 Dotace je poskytnuta na minimální denní počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných 
prasnic v retenčním období. 

 

 

 

 



Dobré životní podmínky zvířat – Zvětšení plochy pro odstavená selata 

 Na každém deklarovaném hospodářství žadatel: 

 

 chová minimálně 3 VDJ odstavených selat, 

 

 zajistí všem odstaveným selatům plochu prostoru minimálně 0,24 m2 na kus, 

 

 označí jednotlivé sekce, popřípadě kotce, ve kterých jsou chována odstavená 
selata, 

 

 vede evidenci odstavený selat, 

 

 eviduje odstavená selata v IZR, zasílá 1x za měsíc hlášení. 

 

 Dotace je poskytnuta na minimální denní počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných 
odstavených selat v retenčním období. 

 

 

 

 

 

 



Dobré životní podmínky zvířat – nahrazování zvířat, změna žádosti a VM 

 Nahrazení zvířat: 

 se podává na formuláři Fondu v průběhu retenčního období, nejpozději do 14 dnů 
od ukončení retenčního období, 

 

 nahrazení deklarovaného zvířete jiným zvířetem z deklarovaného hospodářství musí 
být provedeno bez časové prodlevy, tj. k jednomu dni, 

 

 nahrazení není možné u podopatření zaměřených do chovu prasat. 

 

 Změna žádosti: 

 nelze podat, pokud byl žadatel informován o provedení FKNM či upozorněn na 
nesoulad v žádosti. 

 

 Ohlášení vyšší moci a mimořádných okolností: 

 úmrtí zvířete nezaviněné žadatelem, zmetání apod. je  při splnění podmínek 
Ohlášení vyšší moci a mimořádných okolností pardonováno. 

 

 

 

 

 



Dobré životní podmínky zvířat – přepočítávací koeficienty VDJ 

 Přepočítávací koeficienty pro opatření DŽPZ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biomasa 

 

Deklarace cíleně pěstované biomasy 
(dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 477/2012 Sb.) 

 

Nejedná se o dotaci, kterou vyplácí SZIF 
 

Žadatelé pouze použijí formulář Jednotné žádosti k deklaraci 
seznamu pozemků, na kterých pěstují biomasu a na jaké 

výměře. 



Požadavky a Standardy 

DZES  - dobrý zemědělský a environmentální stav (dříve GAEC) 

 

 

 1. ochranných pásů podél vodních toků, 

 2. zavlažovacích soustav, 

 3. ochrany podzemních vod před znečištěním, 

 4. minimálního pokryvu půdy, 

 5. minimální úrovně obhospodařování půdy k 
omezování eroze, 

 6. zachování úrovně organických složek půdy, včetně 
zákazu vypalování strnišť, 

 7. zachování krajinných prvků a opatření proti 
invazním druhům rostlin. 



DZES  

Dobrý zemědělský a environmentální stav  

  12 GAEC → 7 DZES  

  Do podmíněnosti již nejsou zařazeny původní GAEC:  

  zákaz provádění zásahů na zaplavené nebo vodou přesycené 
půdě (pův. GAEC 5)  

  zákaz rozorávání travních porostů (pův. GAEC 8); ale v rámci 
platby za ozelenění jsou stanoveny oblasti, kde rozorávat nelze  

  podmínka minimální péče o travní porosty, již neplatí výška 
porostu 30 cm po 31.10. (pův. GAEC 9)  

  Nově bude součástí standardů DZES kontrola ochranných pásů  
u postřiků, ve vztahu k vodním organizmům.  

 



 

Požadavky v roce 2014  Navazující požadavky od roku 2015   

SMR 4 nitrátová směrnice   PPH 1 nitrátová směrnice   

SMR 1 ochrana ptáků                PPH 2 ochrana ptáků   

SMR 5 ochrana EVL                PPH 3 ochrana EVL   

SMR 11 potravinové právo  PPH 4 potravinové právo   

SMR 10 zákaz používání hormonálních látek  

              PPH 5 zákaz používání   
    hormonálních látek   

SMR 6 označování a evidence prasat  PPH 6 označování a  
     evidence prasat   

SMR 7 označování a evidence skotu  PPH 7 označování a  
     evidence skotu   

SMR 8 označování a evidence ovcí a koz  PPH 8 označování a 
evidence ovcí a koz   



PPH – povinné podmínky na hospodaření – dříve SMR 

SMR 12 TSE     PPH 9 TSE   

SMR 9 přípravky na ochranu rostlin  PPH 10 přípravky na  
     ochranu rostlin   

SMR 16 ochrana telat    PPH 11 ochrana telat   

SMR 17 ochrana prasat    PPH 12 ochrana prasat   

SMR 18 ochrana hospodářských zvířat  PPH 13 ochrana  
     hospodářských zvířat   

5a AEO hnojiva     pouze jako požadavky PRV  

8a AEO přípravky na ochranu rostlin  pouze jako požadavky PRV  

SMR 3 kaly     pouze jako požadavky  
     národní legislativy   

SMR 13 tlumení kulhavky a slintavky  ukončení k 31. 12. 2014  

SMR 14 vezikulární choroby prasat  ukončení k 31. 12. 2014  

SMR 15 katerální horečka ovcí   ukončení k 31. 12. 2014 
  

 



Děkuji za pozornost! 


