Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Informace pro žadatele - SZP 2015
Agroenvironmentálně – klimatická opatření (AEKO)
Od roku 2015 je možné uzavírat nové pětileté závazky v rámci AEKO. Níže uvádíme přehled podopatření,
základní informace týkající se uzavírání závazku, sazeb a přehled některých nově zaváděných podmínek.
Podrobný popis podmínek Agroenvironmentálně – klimatických opatření bude detailně popsán v metodice,
kterou vydává Ministerstvo zemědělství.
Agroenvironmentálně – klimatická opatření zahrnují tato podopatření:
A podopatření integrovaná produkce ovoce,
B podopatření integrovaná produkce révy vinné, které se člení na tituly
B1 základní ochrana vinic,
B2 nadstavbová ochrana vinic,
C podopatření integrovaná produkce zeleniny,
D podopatření ošetřování travních porostů, které se člení na tituly
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, které se člení na tituly
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, které se člení na tituly
F1 krmné biopásy,
F2 nektarodárné biopásy,
G podopatření ochrana čejky chocholaté.
Žádost o zařazení do jednotlivých podopatření se podává:
 na období závazku v délce trvání 5 let
 na celý díl půdního bloku (DPB) s výjimkou podopatření biopásy
Žadatel v průběhu celého závazku hospodaří v souladu s:
 podmínkami cross – compliance
 podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv
 podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin
 dalšími podmínkami stanovenými Nařízením vlády pro AEKO
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Sazby EUR/ha
Podopatření

Titul

Sazba
EUR/ha

A-Podopatření integrovaná produkce ovoce

404

B-Podopatření integrovaná produkce
révy vinné

323
675
426

B1-základní ochrana vinic
B2- nadstavbová ochrana vinic
C- Podopatření integrovaná produkce zeleniny
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
D-Podopatření ošetřování travních
D5-horské a suchomilné louky
porostů
nehnojené
D6-trvale podmáčené a rašelinné louky
D7-ochrana modrásků
D8-ochrana chřástala polního
D9-suché stepní trávníky a vřesoviště
D10-druhově bohaté pastviny
E1-zatravňování orné půdy běžnou
směsí
E2-zatravňování orné půdy druhově
obohacenou směsí
E3-zatravňování orné půdy druhově
regionální směsí
E4-zatravňování orné půdy podél
E-Podopatření zatravňování orné půdy
vodního útvaru běžnou směsí
E5-zatravňování orné půdy podél
vodního útvaru druhově obohacenou
směsí
E6-zatravňování orné půdy podél
vodního útvaru druhově regionální
směsí
F1-krmné biopásy
F-Podopatření biopásy
F2-nektarodárné biopásy
G-Podopatření ochrana čejky chocholaté

sazba v 1.
zóně ZCHÚ a
zr. oblasti
EUR/ha*

96
166
185
163
170
692
173
198
353
213

80
99
77
84
87
112
127

310

224

346

260

400

314

337

251

385

299

428

342

670
591
667

*sazba v 1. zóně ZCHÚ a zr. oblasti EUR = sazba dotace na DPB nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území, popřípadě ve zranitelné
oblasti dusičnany s BPEJ 65-76 (podle § 7 odst. 5 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.)
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Pokud je žádáno o dotaci na DPB v rámci podopatření Ošetřování travních porostů i v rámci opatření
Ekologické zemědělství (jedná se o nové závazky) a dotace bude poskytnuta v rámci opatření Ekologické
zemědělství, sazba dotace pro vyjmenované tituly v rámci podopatření Ošetřování travních porostů se
sníží.
Sazba dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů při souběhu s opatřením Ekologické
zemědělství na DPB
Sazba snížená
Titul
Sazba základní EUR/ha
EUR/ha
D2-mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
166
97
D3-mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
185
138
D4-horské a suchomilné louky hnojené
163
116
D5-horské a suchomilné louky nehnojené
170
131
D6-trvale podmáčené a rašelinné louky
692
636
D7-ochrana modrásků
173
132
D8-ochrana chřástala polního
198
158
D10-druhově bohaté pastviny
213
165

Specifické podmínky pro jednotlivá podopatření:
Podopatření integrovaná produkce ovoce
 jedná se o celofaremní podopatření, tzn., že žadatel zařadí všechny jím obhospodařované DPB
vedené v LPIS na žadatele s kulturou ovocný sad
 žádost o dotaci lze podat na DPB vedený v evidenci ovocných sadů podle zákona č. 147/2002 Sb.,
na kterém se nachází výsadba předepsaných druhů ovocných stromů nebo keřů o minimální
hustotě životaschopných jedinců
Podopatření integrovaná produkce révy vinné
 jedná se o celofaremní podopatření, tzn., že žadatel zařadí všechny jím obhospodařované DPB
vedené v LPIS na žadatele s kulturou vinice
 žádost o dotaci lze podat na DPB, na kterém se nachází výsadba révy vinné o minimální hustotě
životaschopných jedinců
Podopatření ošetřování travních porostů
 DPB lze zařadit pouze do jednoho z výše uvedených titulů


žadatel splňuje každý den kontrolního období od 1. 6. – 30. 9. příslušného kalendářního roku
intenzitu chovu hospodářských zvířat
o nejméně 0,3 VDJ/ha trvalého travního porostu vedeného na žadatele v LPIS
o

nejvýše 1,15 VDJ/ha trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace v rámci
podopatření ošetřování travních porostů (s výjimkou titulu trvale podmáčené a rašelinné
louky) a trvalého travního porostu a travního porostu na orné půdě způsobilého
k poskytnutí dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů (s výjimkou titulu
trvale podmáčené a rašelinné louky) a titulu zatravňování orné půdy podle NV 79/2007 Sb.;
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do výpočtu této intenzity se nezapočítají nepasená ustájená zvířata evidovaná na
hospodářství, popřípadě stáji, kterou žadatel uvede do žádosti o poskytnutí dotace
o

nejvýše 1,5 VDJ/ha zemědělské půdy vedené na žadatele v LPIS s kulturou orná půda, trvalý
travní porost a trvalá kultura

Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Druh a kategorie hospodářských zvířat
Koeficient přepočtu 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
Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní.

Od letošního roku je pro žadatele zavedena povinnost vést elektronický registr koní na
hospodářství a podat Deklaraci chovu koní výhradně elektronicky přes Portál Farmáře, a to do 31.
10. 2015. Na opožděně doručené Deklarace nebude brán zřetel a koně nebudou započítány do
intenzity chovu hospodářských zvířat, pokud nebude kontrolou na místě zjištěno jinak.


na DPB zařazeného do titulu D1-D5 (viz výše tabulka Sazby EUR/ha) s výměrou 12 ha a více žadatel
ponechá každoročně při první seči nepokosenou plochu do 15. srpna, nejpozději však do termínu
první seče následujícího kalendářního roku, tato podmínka se nevztahuje na DPB zařazený do titulu
D1, na kterém je prováděna pastva

V roce 2015 dochází k souběhu dobíhajících závazků v rámci Agroenvironmentálních opatření podle NV
79/2007 Sb. a nově vzniklých závazků v rámci Agroenvironmentálně – klimatických opatření.
Žadatel může uzavřít nový závazek v rámci podopatření ošetřování travních porostů AEKO na DPB, které
nejsou součástí dobíhajícího závazku v rámci podopatření ošetřování travních porostů AEO podle NV
79/2007 Sb.
Z tohoto důvodu bylo NV 79/2007 Sb. novelizováno s úpravou podmínek:
 splnění podmínky první a druhé seče v rámci titulu ekologické zemědělství podle NV 79/2007 Sb.
nebude vyžadováno, pokud na daném DPB bude uplatňována podmínka ponechání nepokosené
plochy v rámci AEKO
 termín pro podání deklarace chovu koní spolu s kopií registru koní byl změněn z 15. 9. na 31. 10.
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