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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblastí



Všechny informace jsou platné k 15. lednu a 

mohou se v průběhu schvalovacího 

procesu změnit!



Agroenvironmentálně-klimatická opatření

(AEKO)



AEKO

 Samostatné opatření bez EZ

 Do roku 2017 souběh s AEO (NV 79)

Nové členění

 Podopatření Integrovaná produkce ovoce (IP ovoce)

 Podopatření Integrovaná produkce révy vinné (IP vína)

 Podopatření Integrovaná produkce zeleniny (IP zeleniny)

 Podopatření Ošetřování travních porostů (OTP)

 Podopatření Zatravňování orné půdy (Zatravňování)

 Podopatření Biopásy

 Podopatření Ochrana čejky chocholaté (Čejka)

 Podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku



AEKO

SPOLEČNÉ PODMÍNKY

 Žadatel je uživatelem půdy v LPIS

 Pětileté závazky

 Možnost uzavření jednoletých závazků po uplynutí 

počátečního závazku

 Vyloučeno dvojí financování na shodné činnosti

o kombinace OTP (kromě základu) a EZ trav

o nekombinovatelné zatravnění a EZ travní porosty (jiné 

kultury)

o v případě použití AECM jako ekvivalentní opatření EFA 

bude odečítána poměrná část dotace AEO.



AEKO

SPOLEČNÉ PODMÍNKY

 DZES, zákonné požadavky na hnojiva, POR a další

 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

 Podopatření Biopásy, Ochrana hnízdišť čejky chocholaté a 

Zatravňování orné půdy jsou zvažovány jako ekvivalentní 

opatření pro plnění podmínky EFA od roku 2016



AEKO

SPOLEČNÉ PODMÍNKY

 Pardonovaný limit pro snížení zařazené půdy 10%

 Limit pro navýšení zařazené půdy 35%

 Možnost přechodu z IP do opatření Ekologické zemědělství 

(nový závazek).

 Možnost změny hnojeného titulu MVL nebo HSL na 

nehnojený titul MVL nebo HSL.

 V sankcích zaveden systém opakování porušení.



AEKO

Podmínky jednotlivých podopatření



AEKO

IP ovoce

 Vstup s min. s 0,5 ha sadu v LPIS

 Vyjmenované zakázané účinné látky

 Odběr a rozbor vzorku půdy do 4. roku závazku

 Odběr a rozbor vzorků ovoce každoročně 1 vzorek/20 ha sadu

 Vyhodnocení prováděného monitoringu počasí a škůdců

 Řez a drcení hmoty

 Povinné školení (1x6 hodin ročně)



AEKO

IP zeleniny

 Vstup s min. 0,5 ha orné půdy v LPIS

 Vyjmenované zakázané účinné látky

 Odběr a rozbor vzorku půdy do 4. roku závazku

 Odběr a rozbor vzorků zeleniny každoročně 1 vzorek/20 ha

 Vyhodnocení prováděného monitoringu počasí a škůdců

 Rozbory N, 

 Minimální výsevky

 Limity hnojení N



AEKO

IP Révy vinné

 Vstup s min. 0,5 ha vinice v LPIS

 Základní a nadstavbový titul

 Možnost přechodu ze základního titulu do nadstavbového 

(nový závazek)

 Zakázané účinné látky

 Do tří let každé druhé meziřadí oseté stanovenou směsí bylin

 Prosvětlování keřů révy 

 Max. 3 kg mědi ročně



AEKO

Základní ochrana vinic

 Max. 30 aplikací proti plísni révové a padlí révovému za 

závazek, max. 8 aplikací ročně

 Proti obalečům feromonové matení, POR na bázi Bacilus 

thuringiensis, spinosad, methoxyfenozid



AEKO

Nadstavbová ochrana vinic

 Max. 20 aplikací proti plísni révové a padlí révovému za 

závazek, max. 8 aplikací ročně

 Proti obalečům pouze feromonové matení nebo Bacilus

thuringiensis

 První dvě aplikace POR proti plísni šedé preparáty dle zákona 

o EZ



AEKO

Ošetřování travních porostů

 Vstup min. s 2 ha TTP v LPIS

 Zrušena celofaremnost, lze vstoupit s částí výměry TTP

 11 titulů, sloučený základní titul do jednoho

 Rozšíření nadstavbových titulů do celé soustavy Natura 2000

 Převymezení nadstaveb do nové vrstvy ENVIRO (probíhá)

 Nově všechny tituly „celoblokové“, při vymezení více titulů na 

jednom DPB nutno při vstupu rozdělit DPB podle vymezení



AEKO

Ošetřování travních porostů

 Ponechávání nepokosených pásů na DPB zařazených v titulu 

Obecná péče o extenzivní louky a pastviny, MVL a HSL

 nad 12 ha výměry DPB s možností odečtu plochy VKP

 U obecné péče možnost deklarovat v ŽOD pasené DPB, na 

kterých nebude dodržování podmínky požadováno

 Nepokosená plocha 3 – 10% rozlohy daného DPB

 Max. 1 ha souvislé plochy

 Ne u okrajů DPB (kvůli KNV SZIF)

 K datu první seče a ponechány min. do data druhé seče

 5 – 11 EUR/ha  příplatek



AEKO

Ošetřování travních porostů

 Intenzity:

o Min 0,30 VDJ/ ha TTP žadatele

o Max. 1,15 VDJ/ha TTP žadatele, zařazených v OTP

o Max. 1,5 VDJ/ha z.p. žadatele

 1. června až 30. září

 možnost do intenzity 1,15 VDJ započítat pouze hospodářství 

nebo stáje tvořené pouze pasenými zvířaty (nutno deklarovat v 

ŽOD)



AEKO

Vymezování ENVIRO II

 V současné době jsou zpracovávána data z MŽP

 V LPIS bude vymezení viditelné po spuštění LPIS do plného 

provozu 

 Je možno vymezit více titulů vedle sebe na 1 DPB, při vstupu si 

j žadatel bude muset DPB rozdělit podle vymezení – nutná 

dohoda!

 Únor - duben 2015 – možnost revize vymezení



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

 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



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



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



AEKO

Zatravňování drah soustředěného odtoku

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

- Pouze na DSO vymezených v LPIS + 15 m na každou stranu

- Do 31. 5. založit čistosevem porost stanoveného složení

- Hnojit možné jen do založení porostu a max. 120 kg N/ha

- Sečen nebo pastva do 31.7. a do 31.10., pastva od druhého 

roku

- Herbicidy pouze první dva roky a pouze bodově

- Neprovádět obnovu, dosev možný pouze shodnou směsí 



EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

(EZ)



EZ

Nové členění

Podopatření na „konverzi konvenčního hospodaření na EZ“ a

podopatření na udržení ekologického hospodaření

 Travní porosty

 Pěstování zeleniny a speciálních bylin

 Orná půda ostatní

 Odplevelení úhorem a Travní porosty na orné půdě

 Trávy na semeno

 Sady (intenzivní, ostatní, krajinotvorné)

 Vinice

 Chmelnice



EZ

 Minimální vstupní výměra 0,5 ha

 Pouze žadatelé bez souběžné konvence

 Žadatel zemědělský podnikatel

 Žadatel hospodaří podle zákona o ekologickém zemědělství

 Plnit podmínku aktivního farmáře

 Bez povinnosti plnit ozelenění



EZ

 V případě podopatření Přechod na EZ je PO posuzováno na 

konkrétní DPB

 Po uplynutí PO přechod do podopatření udržení EZ, bez 

uzavírání nového závazku

 V intenzivních a ostatních sadech a v pěstování zeleniny 

zavedena podmínka kontroly produkce

 Intenzita plněná pouze ekologickými zvířaty

 Zrušena podmínka max. intenzity (max. N 170 kg/ha z.p.)



EZ

Podmínky jednotlivých managementů



EZ
Travní porosty

 Minimální intenzita 0,3 VDJ/1ha TTP, ekologická HZ

 Dvě seče (31.7 a 31.10), mulčování místo seče jednou za 5 let

Pěstování zeleniny a spec. bylin

 Seznam podporovaných druhů

 Sklidit a odvézt produkci z DPB, pastva až po sklizni

 Kontrola produkce u zeleniny (výsevky, sadba, HTS), u bylin povinnost 

zajistit souvislý zapojený porost podporovaného druhu bylin

 Na 20% plochy orné pěstovat zlepšující plodiny (nad 5 ha R v LPIS) se 

zákazem pastvy na těchto plochách

Pěstování ostatních plodin

 Seznam druhů vyloučených z podpory

 Sklidit a odvézt produkci z DPB

 Pastva až po sklizni

 Na 20% plochy orné pěstovat zlepšující plodiny (viz výše)



EZ

Pěstování trav na semeno

 Jako hlavní plodina tráva na semeno

 Neprovádět pastvu

Travní porosty na orné půdě

 Dvě seče  a nebo pastva (31.7 a 31.10)

 Kosení nedopasků (výjimka na svažitých pozemcích)

Odplevelení dočasným úhorem

 Max. 1 rok, jednou za závazek

 Max. na 15% orné půdy žadatele

 5x ročně mechanická úprava



EZ

Sady intenzivní

 Sad starší 3 let, ne podnože, nízké pěstitelské tvary

 500 ks jádrovin, 200 ks peckovin, 2000 ks keřů

 Ne pastva a souběžná produkce v meziřadí

 Povinnost sklidit a odvézt produkci, údržba sadu,

 Kontrola produkce (objem vlastní produkce, kalkulace výroby, účetní 

doklady a skladová evidence zásob)

 Monitoring a vyhodnocení výskytu škůdců a meteorologických ukazatelů

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 (viz výše + zkrmování zvířatům – samostatná evidence 

v systému EZ)



EZ

Sady krajinnotvorné

 Sad nebo jiná trvalá kultura tvořená ovocnými stromy, překryv s 

ekologicky významný prvkem – krajinotvorný sad

 Ne souběžná produkce v meziřadí, ne úhor v meziřadí

 Seče (ponechání 5-15% nepokosených)

 udržovací řez jednou do čtvrtého roku závazku

Vinice

 Min. 1800 ks révy vinné

 Prosvětlování vinice 1.6. – 30.9.

Chmelnice

 Chmelnice obhospodařovaná dle zákona o EZ



Natura 2000 na zemědělské půdě

(Natura 2000)



Platby v rámci sítě Natura 2000 na
zemědělské půdě

Cílenost (způsobilé oblasti)

- území 1. zón NP a CHKO, které se nacházejí na území oblastí Natura 2000

- území 1. zón NP a CHKO, které navazují na území oblastí Natura 2000

Příjemce

- fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním
jménem na vlastní zodpovědnost

- zemědělským podnikatelem

- obhospodařuje min. 1 ha travního porostu ve způsobilých oblastech

Platba

- na hektar trvalého travního porostu

Podmínky pro poskytnutí platby

- od data podání žádosti do 31.9. obhospodařovat půdu, na kterou je žádáno o
platbu

- neaplikovat žádná hnojiva a statková hnojiva (s výjimkou pastvy)



MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI

LFA



Platby pro oblasti s přírodními či jinými
zvláštními omezeními I.

Cílenost (způsobilé oblasti)

- Vymezení LFA-H, LFA-O a LFA-S dle kritérií PRV 2007-2013

- redefinice od 2018

Způsobilá půda

- LFA-H, LFA-S – trvalý travní porost + orná půda + trvalé kultury

- LFA-O – trvalý travní porost + částečně travní porost na orné půdě (specifikace v

NV)

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 II.

Podmínky pro poskytnutí platby

- Od data podání žádosti do 31.9. obhospodařovat zemědělskou

půdu, na kterou je žádáno o platbu

- Intenzita chovu hospodářských zvířat

oLFA-H, LFA – O, LFA-S – 0,3 VDJ/ha TTP a G k 30.9. 2014

evidované jako TP

oNezohledňují 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)



Platby pro oblasti s přírodními či jinými
zvláštními omezeními II.

Platby

- v oblastech LFA-H provedena nová diferenciace do 5 podoblastí

Degresivita plateb

- Platby se postupně snižují dle výměry zemědělského podniku v

oblastech LFA-H, LFA-O a LFA-S

- výměra z.p. do 1000 ha – plná výše platby

- výměra z.p. nad 1000 ha do 2500 ha – platba snížená o 10 %

- výměra z.p. nad 2500 ha – platba snížená o 15 %



Obecné

NV pro Naturu 2000 a LFA před odesláním do 

Legislativní rady Vlády (čeká se na NV k přímým 

platbám – definice akt. zemědělce)

NV pro AECM a EZ jsou ve vnitřním připomínkovém 

řízení, účinnost se předpokládá k 1. dubnu

Metodické pokyny pro „stará opatření“ z PRV 2007 –

2013 budou k dispozici cca v půlce dubna

Metodické pokyny pro nová opatření budou k dispozici 

cca v květnu



Děkuji za pozornost!


