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KOMENTÁŘE K PŘÍLOZE ECP V OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Příloha: Informace o povinnosti zachovat kulturu T na environmentálně citlivých plochách

Vysvětlení základních
pojmů

Info o možném
porušení

Důsledky porušení

•ECP = environmentálně citlivá plocha podle § 10 NV č. 50/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
•ZMT = plocha DPB nebo jeho části s odlišnou zemědělskou kulturou než trvalý travní porost (T), která má
překryv s DPB, který měl evidovanou kulturu T v období po 1. 4. 2015 a současně se nachází v zóně
environmentálně citlivých ploch podle § 10 NV č. 50/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
•Vysvětlení:
•ECP je plocha, na které nesmí dojít k přeměně trvalého travního porostu na jakoukoliv jinou kulturu. V LPIS je
možné ji zobrazit pod "žárovkami" Dotace - Zákaz změny T (ECP).
•ZMT je plocha DPB, která vzniká v těchto případech:
•DPB měl evidován kulturu trvalý travní porost (T) po 1.4.2015 a zároveň
•DPB se nachází v zóně environmentálně citlivých ploch (ECP) a zároveň
•u DPB došlo k přeměně T na jinou kulturu
•Návrhy DPB uvedené v tabulce mají průnik se zónou ECP. Pokud na DPB byla v období po 1. 4. 2015
evidovaná zemědělská kultura trvalý travní porost a nastala nebo nastane její změna na odlišnou
zemědělskou kulturu v části DPB, která je označena jako ECP, bude převzata nebo vytvořena plocha ZMT.
Plochy ZMT představují přeměnu environmentálně citlivého trvalého travního porostu, tedy porušení
ustanovení čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
•Vysvětlení:
•V tabulce jsou uvedeny všechny DPB v řízení, které se nacházejí v ploše ECP a u kterých je tedy třeba věnovat
zvýšenou pozornost při změnách v LPIS.
•Pozor tedy zejména na DPB v tabulce, u kterých byla po 1.4.2015 na DPB evidována kultura T, u nich musí
zůstat kultura T zachována.
•Pozor pokud u DPB v tabulce bude kultura převedena na kulturu T, pak v budoucnu již nebude možné kulturu
T změnit bez rizika porušení.
•Pokud v rámci řízení bude zúčiněna změna DPB, která vede ke vzniku ZMT plochy (viz výše), pak se na
žadatele bude vztahovat porušení Greeningu. Např. V řízení je navržena změna kultury z T na R (nebo J, S, K,
atd.) u DPB, který je v ECP. Schválení této změny způsobí vznik ZMT (= případné porušení greeningu).
•Výjimky, kdy vznik ZMT plochy nebude považován za porušení, jsou vypsány níže v dokumentu.
•V důsledku případného porušení:
•bude uložena povinnost zatravnění přeměněného travního porostu na environmentálně citlivých plochách.
Zatravnění musí proběhnout nejpozději do data příštího předložení jednotné žádosti.;
•bude o příslušnou výměru porušení snížena platba za zemědělské postupy příznivé pro klima a životní
prostředí (tzv. greening) dle článku 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 640/2014;
•dokonce může být snížena jednotná platba na plochu (SAPS) dle článku 28 nařízení Komise v přenesené
pravomoci č. 640/2014.
•Uložení povinnosti a snížení platby je součástí Rozhodnutí o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující
zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. rozhodnutí o „greeningu“).

•Postup, tzn. snížení platby a povinnost zatravnění, se vztahuje na uživatele, který DPB s plochou ZMT
deklaroval v jednotné žádosti v příslušném kalendářním roce bez ohledu na skutečnost, že přeměnu či
rozorání tento uživatel neuskutečnil (byla dříve způsobena jiným uživatelem).
•Příklad: Pokud přebíráte DPB od jiného uživatele, tak je doporučeno zkontrolovat, zda na DPB není evidován
Povinnost se vztahuje polygon ZMT. Povinnosti zpětného zatravnění a riziko snížení dotace se týká i vás (ne jenom předchozího
na DPB bez ohledu na uživatele)
změnu uživatele
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Výjimka pro EZ

•Postup se nevztahuje na plochy, které jsou evidované v režimu ekologického zemědělství. Ukončením režimu
ekologického zemědělství na DPB nastává výše uvedené porušení.
•Příklad: Pokud máte DPB v EZ a změnili jste na tomto DPB nebo jeho části v ECP kulturu z T např. na R, tak sice
budete mít v LPIS evidované polygony ZMT, ale ty nebudou považovány za porušení; sankce na tento DPB nebude
uplatněna.
•Pokud DPB přestane být v režimu EZ, ZMT plocha se začne započítávat do porušení greeningu.

•Postup se rovněž nevztahuje na plochy po dobu, dokud je na DPB, jehož jsou součástí, evidována kultura M, B, L.
Ukončením evidování kultur M, B, L na DPB nastává výše uvedené porušení.
•Příklad:
Máte DPB s kulturou T v ECP a provedete na DPB nebo jeho části zalesnění. Polygon ZMT se zaeviduje v LPIS.
Výjimka pro krajinné
Nebude ale považován za porušení, sankce na tento DPB nebude uplatněna.
prvky, vodní plochu
a zalesnění

Přehled návrhů DPB v řízení, které mají průnik se zónou environmentálně citlivých ploch:
Návrh DPB - čtverec

Návrh DPB - kód

Kultura1)

ECP

480-1150

6812/2

T

ANO

480-1150

6812/3

R

ANO

480-1150

6812/4

J

ANO

480-1150

8702/3

T

ANO

480-1150

8707/5

R

ANO

480-1160

9310/17

J

ANO

490-1150

7002/4

J

ANO

1) Zkratka druhu zemědělské kultury: R – standardní orná půda; U – úhor; G – travní porost (na orné půdě); T – trvalý travní porost; V – vinice; C – chmelnice;
S – ovocný sad; K – školka; J – jiná trvalá kultura; L – zalesněná půda; B – rybník; D – rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích; O –
jiná kultura; M – mimoprodukční plocha
Při kontrole tabulky postupujte podle schématu:

3) Pokud DPB má kulturu T, nebo v rámci řízení bude
na kulturu T převeden, tak kultura T musí zůstat
zachována (minimálně v oblasti ECP), jinak dojde k
porušení.
2) Zkontrolujte, zda u DPB v tabulce, které mají jinou kulturu než
T, již neexistuje ZMT plocha (tzn. na této ploše byla evidována
kultura T po 1.4.2015 a v minulosti došlo k přeměně T). U
takového DPB se bude napočítavat porušení greeningu do té
doby než bude plocha opět zatravněna.
1) Problematika ECP se netýká:
a) DPB v režimu EZ
b) DPB s kulturou M, B, L
c) Pokud se na DPB nevyskytovala po 1.4.2015
kultura T
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