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 Změny v NV 74/2015 Sb. (DŽPZ), nabytí účinnosti 1. 3.

(Novela č. 58/2019 Sb.)
 Změny v NV 75/2015 Sb. (AEKO), nabytí účinnosti 1. 3.
(Novela č. 59/2019 Sb.)
 Změny v NV 76/2015 Sb. (EZ), nabytí účinnosti 1. 3.
(Novela č. 57/2019 Sb.)
 Platby pro oblasti s přírodními nebo jinými omezeními
(LFA/ANC), nabytí účinnosti 1. 3.
 NV č. 43/2018 Sb. (NV č. 197/2018 Sb.)
 NV č. 44/2018 Sb. (NV č. 57/2019 Sb.)
 směnný kurs pro přepočet výše dotace – 25,724 Kč/EUR

Změny v opatření DŽPZ
 ÚPRAVA DOBY ZÁVAZKU







doba závazku nově stanovena od 1.3. do posledního dne měsíce února
po celou dobu závazku na celém hospodářství plní:
deklarované hospodářství není zařazeno v systému EZ
dojnice chované ve stájích s technologií volného ustájení
dodržuje pravidla podmíněnosti
na všech svých hospodářstvích chová hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání
nebo usmrcování nepovoleným způsobem a v souladu s vyjmenovanými požadavky na jejich
ustájení uvedenými v příloze č. 8 k NV

 ÚPRAVA DÉLKY RETENČNÍHO OBDOBÍ
 jednotné retenční období pro všechna podopatření od 1.6 do posledního dne měsíce února
 v průběhu retenčního období žadatel na celém hospodářství deklarovaném v žádosti plní:
 podmínky stanovené v NV pro jednotlivá podopatření resp. tituly (navýšení prostoru, dezinsekce,
vápnění, turnusový provoz, termín zapouštění atd.)
 vede jednotlivé evidence (podle příloh č. 3 – 7 NV)
 chová minimální počty VDJ v rámci jednotlivých podopatření
 zasílá hlášení prasat v rámci DŽPZ do IZR

 ZMĚNA SAZEB
 Podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy – 42 EUR/VDJ
 Titul Zlepšení životních podmínek v chovu prasat - pro prasničky – 147 EUR/VDJ

Změny v opatření DŽPZ
 ZPŮSOBILÁ SUCHOSTOJNÁ KRÁVA

 zvíře, které se alespoň jednou otelilo = je matkou (krávou)
 kráva je zařazena v systému s tržní produkcí mléka = je dojnicí
 dojnice, která v rámci retenčního období byla evidována na deklarovaných

hospodářstvích žadatele
 suchostojná kráva, která ukončila březost v termínu od 1.7. do posledního dne
měsíce února
 ZKRÁCENÍ KONEČNÉHO TERMÍNU PRO MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ JEDNOTLIVÝCH
KATEGORIÍ PRASAT DO IZR

 konečný termín pro podávání změn ve všech hlášeních stavů jednotlivých kategorií

prasat do Integrovaného zemědělského registru se zkracuje shodně s úpravou délky
retenčního období a s posunutím doby závazku
 hlášení za měsíc únor (poslední měsíc hlášení v období závazku) nutné podat do 10.
března (termíny hlášení za červen až leden zůstávají do 20. dne následujícího
měsíce)
 změny v hlášení prasat lze provádět nejpozději do 10 dnů po ukončení doby
závazku (tj. do 10. března)
 týká se až žádostí 2019

Dobré životní podmínky zvířat
 příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost









vlastním jménem na vlastní zodpovědnost
je zemědělským podnikatelem nebo organizační složkou státu
chová minimální počet hospodářských zvířat dané kategorie (5 VDJ dojnic a 3
VDJ prasat)
NE pro hospodářství v režimu EZ
Doba závazku –je stanovena od 1. března příslušného kalendářního roku, za který
má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího
kalendářního roku (1. 3. 2019 – 29. 2. 2020)
Retenčním obdobím se rozumí rozhodné období pro stanovení způsobilých, resp.
zjištěných VDJ pro dotaci, je shodné pro všechna podopatření, resp. tituly a trvá
od 1. června roku podání žádosti do posledního dne měsíce února následujícího
kalendářního roku (1. 6. 2019 – 29. 2. 2020)
Všechna zvířata dané kategorie, která jsou předmětem dotace, na celém
deklarovaném hospodářství, splňují podmínky jednotlivých, žadatelem vybraných
podopatření, po celé retenční období
Výjimkou je podopatření pro suchostojné krávy, kde zvířata dané kategorie, která
jsou předmětem dotace, splňují podmínku pobytu ve výběhu pouze na tom
hospodářství deklarovaném v žádosti o dotace, na kterém se trvalý objekt s
výběhem nachází

Dobré životní podmínky zvířat
 Podmínky opatření:
 dojnice a suchostojné krávy jsou chovány ve stájích s technologií volného ustájení
 jsou dodržována pravidla podmíněnosti (přílohy 1 a 2 Nařízení vlády č. 48/2017 Sb.)
 žadatel chová veškerá hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo









usmrcování nepovoleným způsobem
Deklarace hospodářství (registrační čísla hospodářství na kterých bude plněna podmínka
výběhu pro suchostojné krávy po celou dobu závazku)
Deklarace trvalých objektů (čísla všech trvalých objektů podle § 3aa zákona o zemědělství)
Deklarace zvířat
Deklarace veškeré zemědělské půdy (LPIS)
povinnost vést vyjmenované evidence (regulace nežádoucího hmyzu; o pobytu
suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu; o zapouštění prasniček; o turnusovém
provozu a kontrole, případně ošetření spárků u prasnic a evidence odstavených selat)
osvědčení parametrů pro účely administrativní kontroly
přepočítávací koeficienty na VDJ:
skot ve věku nad dva roky
1,00
skot nad 6 měsíců do 2 let včetně 0,60
prasničky a prasnice
0,50
selata
0,03
ostatní prasata
0,30

Dobré životní podmínky zvířat
Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
 zvětšení lehacího prostoru o 15 %, 13 EUR/VDJ dojnice (334 Kč)
 podmínka chovu minimálního počtu 5-ti VDJ dojnic v den podání žádosti nebo
během retenčního období se vztahuje na osobu žadatele
Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
 67 EUR/VDJ dojnice (1 723 Kč)
 použití upravené slámy nebo separátu s alkalizací přípravkem s obsahem vápence
(dosažení pH min. 8,5) – tato podmínka se nevztahuje na stavebně oddělené
porodny skotu
 dezinsekce (v období od 1.6. do 30.9. chemické nebo 8 x biologické přípravky s
intervalem 14 dní ve stejném období)
 rozdělení přípravků pro chemickou metodu desinsekce do 2 kategorií dle doby
účinnosti:
- přípravky s účinnosti nad 30 dní – aplikace každé 2 měsíce, celkem 2 x
- přípravky s účinností do 30 dnů – aplikace každý měsíc, celkem 4 x
 uchovávání obalů od žadatelem aplikovaných chemických přípravků, popř.
biologických přípravků – v případě likvidace pověřenou osobou podle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, lze doložit potvrzení
 uchovávání daňových, účetních nebo jiných dokladů (chem., biologické přípravky)
 evidence regulace nežádoucího hmyzu

Dobré životní podmínky zvířat
Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
 po dobu min. 30 dnů zajistit suchostojným kravám pobyt ve stáji s neomezeným
přístupem do výběhu (= ohraničená venkovní plocha nebo DPB s výjimkou prostor
určených výhradně k pohybu zvířat, min. 5 m2/krávu, v přímé návaznosti
deklarovaného trvalého objektu, kde jsou suchostojné krávy ustájeny)
 evidence o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu
 rovnoměrné nastýlání v prostoru přiléhajícím ke stáji (min. 5 m2/krávu)
 sazba dotace 42 EUR na 1 VDJ dojnic (1 080 Kč)
 upřesněna definice objektů využívaných pro chov suchostojných krav – trvalý
objekt dle § 4 odst. 2 NV 307/2015 Sb., kterým se rozumí stavba nebo jiné zařízení
se stavebními prvky pevně spojenými se zemí sloužícími pro chov zvířat
 do žádosti jsou deklarována pouze hospodářství a objekty, na kterých je plněna
podmínka výběhu, popřípadě seznam čísel dílů půdních bloků vedených v LPIS,
pokud je výběhem díl půdního bloku
 způsobilá suchostojná kráva je zvíře, které se alespoň jednou otelilo = je matkou
(krávou); kráva je zařazena v systému s tržní produkcí mléka = je dojnicí; dojnice,
která v rámci retenčního období byla evidována na deklarovaných hospodářstvích
žadatele a ukončila březost v termínu od 1.7. do posledního dne měsíce února

Dobré životní podmínky zvířat
 Sektor prasat
 Zkrácení konečného termínu pro měsíční hlášení jednotlivých kategorií prasat do
IZR
Zvětšení životního prostředí pro prasničky a prasnice
Prasnice (min. 3 VDJ prasnic)
 chov v turnusovém provozu, kontrola, případně ošetření spárků po každém odstavu
 turnusový provoz prasnic v sekcích, které jsou stavebně odděleny, ustajovací

prostory je nutné ponechat prázdné min 24 hodin
 evidence prasnic v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence
 žadatel je povinen v rámci turnusového provozu provádět účinnou desinfekci na
všech porodnách prasnic, které musí být stavebně odděleny
 59 EUR/VDJ prasnice (1 518 Kč)
Prasničky (min. 1 VDJ prasniček)
 posunutí prvního zapuštění na min. 230 dní stáří, evidence o zapouštění
 evidence prasniček v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední

evidence
 provedení individuálního označení prasniček
 147 EUR/VDJ prasničky (3 781Kč)

Dobré životní podmínky zvířat
Zvětšení plochy pro odstavená selata (min. 1 VDJ selat)
 zvětšení prostoru pro odstavená selata (selata od odstavu do 40 dní po odstavu) o 20 %
( min. 0,24 m2 na kus)
 označení jednotlivých sekcí (kotců), evidence odstavených selat v IZR
 žadatel v žádosti o dotaci deklaruje průměrný počet selat za retenční období
 evidence odstavených selat v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední
evidence
 za porušení podmínky se nepovažuje snížení počtu pod 1 VDJ trvající nejvýše 10 po
sobě jdoucích kalendářních dní
 89 EUR/VDJ selete (2 289 Kč)
 Sankce za pozdní podání měsíčních hlášení o denních stavech prasat do
Integrovaného Zem. Registru:
 snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 x hlášení; snížení dotace o 10 %,
jestliže žadatel nepodal 2 x hlášení; snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 3 x
hlášení nebo neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 4 a vícekrát hlášení do 20.
dne následujícího měsíce; neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal minimálně
jedno z celkového počtu hlášení, a to nejpozději do 30 dnů po ukončení doby závazku,
nepodal vůbec.

Změny v opatření AEKO
 IP ovoce a IP zeleniny a jahodníku - zavedení možnosti sledování výskytu

škodlivých organismů meteorologickou stanicí (nikoli povinnosti)
 po dosažení prahové hodnoty pro výskyt škodlivých organismů nutné
provádět sledování výskytu škodlivých organismů mechanickými prostředky
(feromonové lapače, lepové desky, smýkadla apod.); od 1. března
 IP ovoce – posuzování převládajícího ovocného druhu
 plocha převládajícího pěstovaného ovoce posuzována ke dni podání žádosti o

dotaci, popř. na základě výsledků kontroly na místě
 řeší se situace kdy v průběhu roku dojde ke změně výměry sadu a tím i ke
změně převládajícího druhu ovoce
 usnadnění plnění podmínky odběru vzorků ovoce z převládajícího druhu

 IP ovoce a IP zeleniny a jahodníku – úprava sankčního systému
 doručení výsledků rozborů vzorků ovoce, zeleniny/jahod nebo půdy na SZIF

v období od 31. ledna do 15. února (snížení o 3 %); po 15. únoru neposkytnutí
dotace a vratka na veškeré dotace vyplacené v daném titulu či podopatření
 doručení karet DPB na SZIF v období po 15. únoru (snížení o 25 %)

Změny v opatření AEKO
 OTP – předkládání souhlasných stanovisek OOP
 odložení / vynechání seče nebo pastvy – nutné doložit SZIF souhlasné

stanovisko OOP nejpozději v den, kdy měla být seč provedena
 provedení seče / pastvy v dřívějším termínu – nutné doložit SZIF souhlasné
stanovisko OOP nejpozději v den, kdy hodlá seč / pastvu provést
 nesplnění podmínky minimálního přívodu dusíku – nutné doložit SZIF
souhlasné stanovisko OOP nejpozději v den, kdy měla být podmínka splněna
 OTP, zatravňování o.p., DSO – sekání nedopasků

 pokud je pastva přerušena nejdéle 29 dní, není povinnost sekat nedopasky
 řeší se situace, kdy v rámci pastevních areálů dochází v průběhu pastevní

sezony ke krátkodobým přesunům pasených hospodářských zvířat z jednoho
DPB na druhý a zpět

Změny v opatření AEKO
 Biopásy - úprava parametrů
 maximální podíl biopásu na DPB nově 40 %
 na zbytku DPB, kde je založen biopás, lze pěstovat plodinu použitou v osevní

směsi pouze jako hlavní plodinu s podsevem nebo samostatně nebo zcela
odlišnou plodinu
 vzdálenost mezi 2 biopásy může být menší než 50 m jedná-li se o proluku
umožňující vjezd na DPB (případy přerušení biopásu v podélném směru)
 v průběhu závazku lze měnit umístění biopásu na dílu půdního bloku (ale je
nutná změna zákresu umístění biopásu)
 Rozšíření vrstvy vhodné pro zatravňování DSO v LPIS
 Změny v posuzování navyšování výměry v pátém roce závazku
 od roku 2019 nebude zvýšení výměry zařazeného dílu půdního bloku

(například při mimořádné aktualizaci) v pátém roce závazku považováno za
navyšování zařazené výměry, které by mělo za následek uzavření nového
pětiletého závazku
 zařazení nového dílu půdního bloku bude i nadále považováno za navýšení
zařazené výměry a povede v pátém roce závazku k uzavření nového pětiletého
závazku

AEKO obecně
 pětileté závazky (dobrovolné)
 žadatelem fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“),







jestliže obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci
využití půdy (LPIS)
0,5 ha ovocného sadu (S, IP ovoce); 0,5 ha vinice (V, IP révy
vinné); 0,5 ha standardní orné půdy nebo jiné trvalé kultury (R,
J, IP zeleniny a jahodníku); 2 ha trvalého travního porostu (T,
OZP), 0,5 ha standardní orné půdy (R, zatravňování orné
půdy); 2 ha standardní orné půdy (R, biopásy); 0,5 ha
standardní orné půdy (R, Ochrana čejky chocholaté, DSO)
dodržování podmíněnosti (CC, DZES, PPH)
minimální požadavky na použití hnojiv (5) a minimální
požadavky na použití POR (3)
evidence hnojiv a POR (10 let archivace), uchovávání dokladů
o použitém osivu (10 let archivace)
podmínky obnovy trvalého travního porostu (do 31.8. na
obnovované ploše souvislý travní porost, první seč s
odklizením pokosené hmoty či sklizeň krycí plodiny)

Členění AEKO
 Podopatření Integrovaná produkce ovoce (IP ovoce)
 Podopatření Integrovaná produkce révy vinné (IP vína)
 Podopatření Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku








(IP zeleniny, IP jahodníku)
Podopatření Ošetřování travních porostů (OTP)
Podopatření Zatravňování orné půdy (Zatravňování)
Podopatření Biopásy
Podopatření Ochrana čejky chocholaté (Čejka)
Zatravňování drah soustředěného odtoku (DSO)
ZÁKRESY pro jednotlivá podopatření upřesněny v metodice AEKO

Integrovaná produkce
 IP ovoce








vstup min. s 0,5 ha sadu
podmínky odběru vzorků a rozborů na TK
vyhodnocení prováděného monitoringu počasí a škůdců
povinné školení (1 x 6 hodin ročně)
404 EUR /ha sadu (10 392 Kč)
produkční plochou se pro potřeby IPO a EZ rozumí:
všechny dílčí produkční plochy jádrovin, peckovin a bobulovin,
ostatní dílčí produkční plochy dřevin a keřů
 ŽOD nelze podat pouze na část pěstebních ploch, ale vždy na celou
produkční plochu dané skupiny dřevin!
 hustota výsadby je posuzována vůči hektaru produkční plochy dané
skupiny dřevin
 pravidelný řez k prosvětlení; mechanická úprava meziřadí a
manipulačního prostoru ovocného sadu; bez aplikace herbicidů v
meziřadí

Integrovaná produkce
 IP Révy vinné













Vstup min. s 0,5 ha vinice v LPIS, min. 1 800 ks révy vinné/ha
Celofaremní opatření (všechny DPB s kulturou vinice)
Základní ochrana vinic (323 EUR/ha vinice, 8 309 Kč)
Nadstavbová ochrana vinic (675 EUR/ha vinice, 17 364 Kč)
max. 30/20 aplikací proti plísni révové a padlí révovému za závazek, max.
8 aplikací ročně
proti obalečům feromonové matení nebo Bacilus thuringiensis (povinná
aplikace 2 biopřípravků)
max. 2 aplikace POR proti plísni šedé s výjimkou preparátů dle zákona o
EZ
na ochranu proti roztočům žadatel používá metodu introdukce dravého
roztoče Typhlodromus pyri (ne u vinic mladších 3 let)
žadatel neaplikuje herbicidy v meziřadí a manipulačním prostoru vinice
prosvětlení keřů odstraněním zálistků, provedení mechanické údržby
meziřadí, založení porostu v meziřadí; povinné školení 8 hod
vyklučení ovocného sadu nebo vinice – žádost o změnu zařazení, do 15
dnů ode dne provedení na SZIF (nejpozději do 10.1.) nebo žádost o změnu
zařazení nebo žádost o vyřazení, do 15.5.

Integrovaná produkce
 IP zeleniny a jahodníku
 vstup min. s 0,5 ha standardní orné půdy (R) nebo jiné trvalé





•
•
•
•
•
•

kultury (J) v LPIS
podmínky odběru vzorků a rozborů na TK
vyhodnocení prováděného monitoringu počasí a škůdců
povinné školení (1 x 6 hodin ročně)
odběr vzorků půdy a jeho rozbor za účelem zjištění obsahu dusíku
v půdě je zajištěn prostřednictvím osoby odborně způsobilé
IP zeleniny
sazba dotace – 426 EUR/ha (10 958 Kč)
na J podporován pouze chřest; na R podporované druhy zeleniny
dle přílohy č.2 k metodice
IP jahodníku
žádost o dotaci podávána na celý DPB i jeho část (20 000 ks/ha)
minimálně 2x ročně plečkování meziřadí porostu jahodníku, do
30.9. údržba porostu jahodníku sečením nebo mulčováním
ročně maximálně 5 aplikací herbicidů, 4 aplikace insekticidů
sazba dotace – 433 EUR/ha (11 138 Kč)

Ošetřování travních porostů
 nadstavbové tituly cíleny do prioritních oblastí – Natura 2000, CHKO, NP, OP










NP a vymezené cenné biotopy ve volné krajině (MVL, HSL, DBP)
vymezení nadstaveb v modulu ENVIRO
minimální výměra 2 ha (v LPIS)
není povinná celofaremnost (lze vstoupit s částí TP)
na všech DPB (i mimo zařazení) dodržet limit 160 kg N/ha DPB (zápočty na
hnojiva jako NS, tzn. 30 %, 60 %, 70 %,100 %) a neaplikovat upravené kaly a
odpadní vody (technologické vody ze ŽV a RV)
podmínka provedení minimální zemědělské činnosti na travních porostech s
výjimkou MODR a STEP; sankce za neprovedení první seče nebo pastvy
(započtení do tzv. celkové nezpůsobilé plochy)
ponechávání nepokosených ploch o výměře 3 -10 % na DPB nad 12 ha
(možnost odečtu plochy vnitřního KP) v základním titulu, hnojených i
nehnojených titulech MVL, HSL; max. 1 ha, nepokosená plocha může
přiléhat k vnitřnímu krajinnému prvku a okraji DPB
za ponechání nepokosených ploch na DPB (základní titul a mezofilní a horské
louky) pod 12 ha se navýší sazba dotace o 5/11 EUR/ha shodně jako u DPB
nad 12 ha (nutno deklarovat v žádosti o dotaci)
lze podat žádost o dotaci i na dobrovolně ponechávané nepokosené plochy

Ošetřování travních porostů
EUR/ha

Kč/ha

Obecná péče o extenzivní louky a pastviny

96

2 469

Mezofilní a vlhkomilné louky – hnojené (MVLH)

166

4 270

Mezofilní a vlhkomilné louky – nehnojené (MVLN)

185

4 759

Horské a suchomilné louky – hnojené (HSLH)

163

4 193

Horské a suchomilné louky – nehnojené (HSLN)

170

4 373

Trvale podmáčené a rašelinné louky (PODML)

692

17 801

Ochrana modrásků (MODR)

173

4 450

Ochrana chřástala polního (CHŘÁS)

198

5 093

Suché stepní trávníky a vřesoviště (STEP)

353

9 080

Druhově bohaté pastviny (DBP)

213

5 479

Titul

Pozn.: Podopatření OTP lze na jednom dílu půdního bloku kombinovat s opatřením
EZ podle NV 76. V případě kombinace na jednom dílu půdního bloku s opatřením
EZ je sazba dotace AEKO – OTP snížena (mimo STEP a Obecná péče).

Ošetřování travních porostů
 Intenzity chovu hospodářských zvířat (skot, ovce, kozy, koně) –

každý den v kontrolním období od 1.6. do 30.09.:
 min 0,3 VDJ/ ha TP (kultura T)
 max. 1,15 VDJ/ha TP (kultura T), podporovaných v OTP, výjimka
pro nepasená ustájená zvířata (žadatel musí v tomto případě do
žádosti o dotaci uvést číslo hospodářství nebo stáje, na které se
nepasená zvířata nacházejí)
 intenzita 1,15 VDJ vztažena pouze k plochám zařazeným do
podopatření (mimo podmáčenek)
 do intenzity 1,15 VDJ započítávány plochy zařazené do podopatření
Zatravňování orné půdy, a to od 2. roku závazku
 max. 1,5 VDJ/ha z.p. žadatele (orná půda, TTP a trvalá kultura)
 pro žadatele je proto naprosto stěžejní, aby měl v pořádku data v
ústřední evidenci hospodářských zvířat
 do 31.10. poskytnout opis registru koní (povinnost vést elektronický
registr koní na hospodářství a podat Deklaraci chovu koní)

Ošetřování travních porostů







Obecná péče o extenzivní louky a pastviny
DPB minimálně dvakrát ročně posečeny s odklizením
pokosené hmoty nebo spaseny
platí sekat od středu ke kraji nebo ze strany na stranu nebo pást
- do 31.7. a do 31.10., po pastvě likvidovat nedopasky do
měsíce, nejpozději do 31. 12. (výjimka nad 10°)
nehnojit kejdou (kromě kejdy skotu), herbicidy jen bodově
neprovádět mulčování, obnovu, přísev v ZCHÚ, OP NP a
Natura 2000 bez povolení OOP – ve volné krajině je možné
provádět mulčování až po provedení minimálně dvou sečí
v případě přerušení pastvy na dobu nejdéle 29 dní je pastva pro
účely OTP považována za kontinuální a žadatel není povinen
likvidovat nedopasky. Nedopasky je žadatel povinen
zlikvidovat až po definitivním ukončení pastvy, nebo do 31.
prosince.

Ošetřování travních porostů









Mezofilní a vlhkomilné louky
DPB musí být minimálně dvakrát ročně posečeny
u hnojených první seč s odklizením (do 30.6., 15.6. – 30.7., do
31.7., 15.7. – 31.8.), druhá seč s odklizením do 31.10.
přepásání po 15.8. (je-li dovoleno), neprovádí se příkrm (mimo
podávání lizů a napájení)
neprovádět mulčování, obnovu, přísev TP nebo vápnění bez
povolení OOP (formulář SZIF)
hnojení hnojem, kompostem; herbicidy pouze bodově
u nehnojených první seč stejně, druhá seč s odklizem do 31.10.
nehnojit, přepásat lze pouze na DPB označeném v LPIS,
vápnění s povolením OOP (formulář SZIF)
přepásání po 15.8. (je-li dovoleno), neprovádí se příkrm (mimo
podávání lizů a napájení)

Ošetřování travních porostů








Horské a suchomilné louky
minimálně 1x seč s odklizem (do 31.7., 15.7. – 31.8., 15.8. až
30.9.) – termín je k příslušnému DPB stanoven v LPIS v rámci
modulu ENVIRO
povinně hnojit 1 x za závazek hnojem nebo kompostem
nejpozději do konce čtvrtého roku závazku – pastva není
aplikace hnojiv!
přepásání po 15.8. (je-li dovoleno), neprovádí se příkrm (mimo
podávání lizů a napájení)
neprovádět mulčování, obnovu, přísev a vápnění bez povolení
OOP, herbicidy pouze bodově se souhlasem OOP
u nehnojených seče stejně, nehnojit, přepásat lze, aplikace
herbicidů bodově se souhlasem OOP (formulář SZIF)
posunutí termínů pro ponechání nepokosených ploch u HSL s
termínem seče od 15.8 do 30.9.(do 15. října)

Ošetřování travních porostů








Trvale podmáčené a rašelinné louky
minimálně 1x seč s odklizem (15.5. – 7.7., 15.6. – 7.8., 15.7. až
15.8., 15.8. – 30.9.) - termín je k příslušnému DPB stanoven v
LPIS v rámci modulu ENVIRO
není podmínka intenzity, nepást, nehnojit, neaplikovat pomocné
půdní látky ani pomocné rostlinné přípravky, herbicidy
ručně nesené nářadí nebo ručně vedené nářadí pro seč (sekačky,
křovinořezy)
neprovádět mulčování, obnovu, přísev a odvodnění bez
povolení OOP (souhlasné stanovisko si žadatel nechá potvrdit
na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole
na místě)
neprovádět vápnění, smykování, válení bez povolení OOP

Ošetřování travních porostů









Ochrana modrásků
minimálně 1x seč s odklizem biomasy v termínech: do 10.6.;
nebo do 10.6. a zároveň od 1.9. do 30.9.; od 1.9. do 30.9. (druhá
seč může být nahrazena pastvou)
nepokosená plocha 15 – 20 % DPB, nepřiléhá k okraji DPB
seče od středu ke kraji nebo od jednoho kraje k druhému
přepásání na povolení OOP od 1.10. (uvedeno v LPIS,
nepovažuje se za aplikaci hnojiva), bez hnojiv
neprovádí se příkrm (mimo podávání lizů a napájení)
neprovádět mulčování, obnovu, přísev, vápnění, smykování,
válení bez povolení OOP, herbicidy pouze bodově se souhlasem
OOP
nelze provádět údržbu TTP mimo stanovené termíny (jaké jsou
pro příslušný díl půdního bloku vymezeny v LPIS!)

Ošetřování travních porostů










Ochrana chřástala polního
minimálně 1x seč s odklizem biomasy od 15.8. do 30.9.
na jednom DPB maximálně 1 žací stroj (1 traktor)
seče od středu ke kraji nebo od jednoho kraje k druhému
přepásání po 15. 9., bez hnojiv
seč může být nahrazena pastvou (pokud je díl půdního bloku v
LPIS veden jako vhodný k přepasení)
v případě pastvy likvidovat nedopasky (výjimka nad 10° a
souhlas OOP)
neprovádět mulčování, obnovu, přísev, smykování, válení,
vápnění a bodovou aplikaci herbicidů bez povolení OOP
je zakázán příkrm pasených zvířat (za příkrm se nepovažuje
podávání minerálních lizů a napájení)

Ošetřování travních porostů










Suché stepní trávníky a vřesoviště
pastva ovcí/koz v jednom z termínů dle LPIS (od 15.4. do 30.6.,
od 1.5. do 31.10., od 15.7. do 30.9., od 15.4. do 30.6. a od 1.8.
do 30.9.)
pastva skotu (pokud je tak stanoveno v LPIS)
5 – 50 kg N/ha DPB v titulu pastvou
pastva může být nahrazena sečí (je-li to dovoleno) – neplatí
přísun N pastvou
NE příkrm, s výjimkou minerálních lizů a vody
likvidovat nedopasky sečením nebo mulčováním do 30 dnů po
skončení pastvy (výjimka nad 10° a souhlas OOP)
neprovádět mulčování, obnovu, přísev, vápnění, smykování,
válení bez povolení OOP; bez hnojiv

Ošetřování travních porostů
Druhově bohaté pastviny
 seč s odklizem pokosené hmoty nebo pastva zvířat (skot, ovce/kozy,
koně) do 31.7., nebo
 seč s odklizem pokosené hmoty nebo pastva hospodářských zvířat do
31.8.
 pastva hospodářských zvířat do 31.10. (údržba TP celkem 2 x)
 min. 10 kg N/ha DPB v titulu pastvou (maximum není stanoveno)
 NE příkrm, s výjimkou minerálních lizů a vody
 likvidace nedopasků sečením nebo mulčováním (výjimka nad 10° a
souhlas OOP)
 bez hnojiv, vápnění TTP se nepovažuje za aplikaci hnojiv
 neprovádět mulčování, obnovu, přísev, bodovou aplikaci herbicidů
bez povolení OOP
 příkrm pasených zvířat je povolen jen na základě souhlasného
stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to pouze
v období od 1. dubna do 31. května příslušného kalendářního roku

Zatravňování orné půdy
 min. 0,5 ha standardní orné půdy (R), souvislá plocha 0,1 ha
 zacílení na SEO, MEO, ZOD, zatravňování podél vodního útvaru do 25











m a do OPVZ
v ZCHÚ, ochranných pásmech NP a oblastech Natura 2000 nemůže být
zatravnění provedeno běžnou směsí osiva! V těchto oblastech musí být k
zatravnění vždy použita druhově bohatá nebo regionální směs osiva!
žadatel v prvním roce oznámí změnu druhu zemědělské kultury u DPB ze
standardní orné půdy (R) na ornou půdu travní porost (G)
založení travního porostu čistosevem nebo podsevem do krycí plodiny do
31.5. (běžnou travní směsí osiv, druhově bohatou travní směsí osiv či
regionální travní směsí osiv)
hnojit pouze do data založení porostu (nejpozději do 31.5.)
seče a pastva 31.7. a 31.10., pastva až od druhého roku, likvidace
nedopasků jako v OTP
herbicidy pouze první dva roky závazku, jen bodově
u vodního útvaru přednostně zatravnit celý DPB (min. šíře zatravněné
plochy 15 m)
neprovádět rozorání nebo obnovu travního porostu
provádět dosev shodnou směsí jako v roce zatravnění (RS, DBS)

Zatravňování orné půdy
EUR/ha

Kč/ha

Zatravňování orné půdy – běžná směs (BS)

310

7 974

Zatravňování orné půdy – druhově bohatá směs (DBS)

346

8 900

Zatravňování orné půdy – regionální směs (RS)

400

10 290

Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru - BS

337

8 669

Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru - DBS

385

9 904

Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru - RS

428

11 010

Titul

 BS– 50 % DPB v ZOD nebo 50 % DPB tvoří MEO/SEO
 RS, DBS – min. 50 % DPB v ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 + 50 % DPB v ZOD
 BS podél vodního útvaru – min. 50 % DPB v OPVZ nebo sousedí s vodním útvarem
 RS, DBS podél vodního útvaru – min. 50 % DPB v ZCHÚ, OP NP nebo Natura 2000 a
současně sousedí s vodním útvarem
 DBS – 80 – 90 % trav (5 – 8 druhů), 3 – 5 % jetelovin (7 – 10 druhů), 7 – 10 % bylin
(18 – 20 druhů) – schválena místně příslušným OOP
 RS – osivo z rostlin původem v oblasti, kam se budou zpětně vysévat (prvotní sběry,
matečné rostliny, kombajnování) – schválena místně příslušným OOP

Zatravňování drah soustředěného odtoku
 min. 0,5 ha standardní orné půdy (R), změna na G
 cíleno na zatravňování DSO vymezených v LPIS
 hnojení pouze do data založení porostu
 založit porost do 31.5., čistosevem nebo podsevem, stanovena






speciální osevní směs (lipnice luční 40 %, kostřava červená
výběžkatá 25 %, kostřava červená trstnatá 15 % a jílek vytrvalý
20 %), výsevek min. 35 kg/ha
pastva a druhý termín seče do 31.10., pastva až od druhého
roku, likvidace nedopasků sečením nebo mulčováním
první dva roky herbicidy jen bodově
560 EUR/ha, 14 405 Kč/ha orné půdy
neprovádět rozorání nebo obnovu travního porostu; dosev
pouze směsí shodnou se směsí, kterou bylo provedeno
zatravnění v prvním roce závazku

Biopásy













F1 Krmné (670 EUR/ha/rok, 17 235 Kč/ha/rok)
F2 Nektarodárné (591 EUR/ha/rok, 15 203 Kč/ha/rok)
min. 2 ha, standardní orná půda R, souvislá plocha max. 1 ha
šířka 6 – 24 m, v souvislé délce nejméně 30 m
žadatel vytvoří biopás o souhrnné ploše nejvýše 40 % DPB
50 m od dálnice, silnice I. a II. třídy, vzdálenost mezi 2 biopásy
může být menší než 50 m jedná-li se o proluku umožňující vjezd
na DPB (případy přerušení biopásu v podélném směru)
neaplikovat POR (pouze fytosanitární účely bodově herbicidy)
nepoužívat biopásy k pojezdům nebo jako souvratě
neaplikovat hnojiva
zákaz kombinace krmného a nektarodárného biopásu na DPB
druhy s povinným zastoupením ve směsi osiv a volitelné druhy
pro nektarodárný pás použít směs: jeteloviny (min. 4 druhy, max.
15 kg), plodiny (min. 2 druhy, max. 5 kg) a byliny (min. 1 druh,
celkově 2,5 – 5,0 kg/ha)

F - Biopásy
 Krmné:
 založení do 15.6.; stanovená směs osiva včetně minimálního výsevku dle











tabulek 23 a 24 (všechny povinné a dva volitelné druhy); uznané osivo;
výsev do 24 měsíců od posledního úředního odběru vzorků
ponechat krmný biopás bez zásahu do 15.3. následujícího roku
v období od 16.3. do 15.6. biopás zapravit
Nektarodárné:
založení do 15.6. v 1.roce závazku; stanovená směs včetně minimálního
výsevku dle tabulek 25 - 27; uznané osivo; výsev do 24 měsíců od
posledního úředního odběru vzorků
ponechat založený biopás dva, max. tři po sobě jdoucí roky
po uplynutí dvou nebo tří let zapravit biopás do půdy v období od 16.3. do
15.6. daného kalendářního roku
založit následný biopás do 15.6. třetího roku (po dvouletém) nebo čtvrtého
roku (po tříletém)
každoroční seč s odklizem hmoty v období od 1.7. do 15.9.
zavedena povinnost v žádosti o dotaci uvádět, zda je v příslušném roce
zakládán biopás (ANO/NE)
plocha NB nesmí být použita k pojezdům zemědělské a jiné techniky

Ochrana čejky chocholaté
 ochrana hnízdišť v době rozmnožování, min. 0,5 ha standardní






orné půdy v LPIS, v evidenci půdy je na ní vedeno hnízdiště
čejky chocholaté
nevjíždět na plochu hnízdiště zemědělskou ani jinou
mechanizací ve stanoveném termínu (od 15.4. do 15.6. v
prvním roce, od 1.1. do 15.6. další roky)
založit porost stanovené plodiny nebo směsi plodin v
minimálním výsevku ve stanoveném termínu (od 16.6. do
15.7.) – krmná směs (proso seté, lesknice kanárská, slunečnice
roční) či směs pro opylovače (svazenka vratičolistá, hořčice
bílá, řepka jarní, pohanka obecná a komonice bílá)
zapravit porost směsi plodin ve stanoveném termínu (od 15.11.
do 31.12.)
667 EUR/ha, 17 158 Kč/ha

Změny v opatření EZ
 přerušení pastvy a likvidace nedopasků
 v případě, že žadatel pastvu pouze přeruší, a to na dobu maximálně 29

dnů, nemusí provádět povinnost likvidovat nedopasky
 intenzivní ovocné sady - zákres umístění technického zařízení pro
sledování meteorologických prvků
 odstranění povinnosti přikládat k žádosti o dotaci zákres umístění
technického zařízení pro sledování meteorologických prvků
 intenzivní ovocné sady – sledování výskytu škodlivých organizmů
 možnost při sledování výskytu škodlivých organismů používat
meteorologické stanice vybavené nejmodernějšími technologiemi,
které umožňují na základě naměřených prahových hodnot a sumy
teplot odhalit možná rizika výskytu škůdců v intenzivních sadech
 po dosažení prahové hodnoty pro výskyt škodlivých organismů nutné
provádět sledování výskytu škodlivých organismů mechanickými
prostředky (feromonové lapače, lepové desky, smýkadla apod.)
 sledování musí probíhat od 1. března

Ekologické zemědělství
 min. 0,5 ha, standardní orná půda (R), travní porost (G), úhor









(U), trvalý travní porost (T), vinice (V), chmelnice (C), ovocný
sad (S) a jiná trvalá kultura (J)
žadatel hospodaří podle zákona o ekologickém zemědělství; je
zemědělským podnikatel nebo je organizační složkou státu
v rámci přímých plateb není povinností plnit ozelenění (platí
však zákaz rozorání environmentálně citlivých ploch TTP)
na stejném DBP nelze žádat o platbu na TTP v EZ souběžně se
zatravněním v rámci AEKO a na biopásy
intenzita plněná pouze zvířaty chovanými dle zákona o EZ (0,3
VDJ/ha TP) – termín pro podání deklarace chovu koní spolu s
kopií registru koní 31.10.
žadatel je povinen dodržovat limit 170 kg/ha pro maximální
přívod N daný platnou legislativou pro systém EZ

Ekologické zemědělství












Trvalé travní porosty (T)
Pěstování zeleniny nebo speciálních bylin (R)
Pěstování jahodníku (J)
Pěstování trav na semeno (R)
Pěstování ostatních plodin (R)
Odplevelování dočasným úhorem (U)
Travní porosty na orné půdě (G)
Sady - intenzivní, ostatní, krajinotvorné (EVP)
Vinice (V)
Chmelnice (C)
Jiná trvalá kultura – s ekologicky významným prvkem
krajinotvorný sad (J)

Ekologické zemědělství
 odečet ve výši 32 EUR/ha na TTP v 1. zónách ZCHÚ a ZOD
 navyšování výměry v závazku – kvóta 35 %, nelze v 5.roce,

termíny pro hlášení navýšení výměry
 snižování výměry v závazku – pardonované důvody, kvóta 25 %
na ztrátu výměry z LPIS
 možnost přechodu z IP do EZ – uzavření nového závazku
 výše sazby rozdělená na PO/EZ (na TTP sazba stejná)
 cross compliance + minimální požadavky na použití hnojiv (5) a
POR (3)
 vedení evidence o hnojivech, pomocných látkách, upravených
kalech a sedimentech (včetně evidence pastvy)
 vedení evidence o používání POR
 minimální zemědělská činnost (provádění obvyklých
agrotechnických činností zajišťujících pěstování plodin)

Kód

EUR/ha

Kč/ha

Trvalé travní porosty

PO -T

84

2 161

Trvalé travní porosty

EZ - T

83

2 135

Pěstování zeleniny nebo speciálních bylin

PO - RZB

536

13 788

Pěstování zeleniny nebo speciálních bylin

EZ - RZB

466

11 987

Pěstování ostatních plodin

PO - ROP

245

6 302

Pěstování ostatních plodin

EZ - ROP

180

4 630

Pěstování jahodníku

PO - J

669

17 209

Pěstování jahodníku

EZ - J

583

14 997

Pěstování trav na semeno

PO - RTS

265

6 817

Pěstování trav na semeno

EZ - RTS

180

4 630

Travní porosty na orné půdě

PO - RT

79

2 032

Travní porosty na orné půdě

EZ - RT

69

1 775

Úhor

PO - U

34

875

Úhor

EZ - U

29

746

Sady krajinotvorné

PO, EZ - KS

165

4 244

Sady krajinotvorné

PO, EZ - KS

165

4 244

Sady intenzivní

PO - IS

825

21 222

Sady intenzivní

EZ – IS

779

20 039

Vinice, Chmelnice

PO – V, C

900

23 152

Vinice, Chmelnice

EZ – V, C

845

21 737

Management

Ekologické zemědělství
 Trvalé travní porosty
 seč včetně odklizu biomasy nebo pastva v termínech do 31.7. a 31.10.;







likvidace nedopasků do 30 dnů od ukončení pastvy
seč/pastvu lze nahradit mulčováním 1 x 5 let mimo prioritní oblasti
(ZCHÚ, OP NP a NATURA 2000) – souhlasné stanovisko OOP
minimální intenzita hospodářských zvířat 0,3 VDJ/ha TTP (skot, ovce,
kozy, koně) – kontrolní období do 1.6. do 30.9.; intenzita je počítána
na každý hektar trvalého travního porostu, který má žadatel k
příslušnému dni kontrolního období evidován na své jméno v LPIS !
pouze zvířata, která mají v IZR ekologický statut podle $ 4 zákona o
ekologickém zemědělství a článku 14 nařízení Rady (ES) č. 834/2007
deklarace chovu koní, elektronický opis registru koní do 31.10.
maximální intenzita není stanovena ale je nutné dodržet limit přívodu
N v maximální výši 170 kg N/ha zemědělské půdy (podle čl. 3
nařízení Komise (ES) č. 889/2008)

Ekologické zemědělství
 Standardní orná půda (R)
 na min. 20 % výměry pěstovat po hlavní plodině zlepšující netržní

plodiny (letní, podzimní výsev, nad 5 ha standardní orné půdy v EZ),
výjimka pro víceleté plodiny a vojtěšku, jetel nebo směs plodin se
zastoupením více než 50 % jetele nebo vojtěšky

 Pěstování zeleniny nebo speciálních bylin
 žadatel pěstuje pouze druhy zeleniny uvedené v příloze č. 2 nebo

speciální byliny uvedené v příloze č. 3
 v případě pěstování speciálních bylin zajistí žadatel na DPB nebo jeho
části souvisle zapojený pokryv podporovaného druhu bylin
 po sklizni podporovaného druhu zeleniny nebo speciálních bylin lze
provést pastvu zvířat. Na zlepšujících netržních plodinách není pastva
dovolena.
 do 31.12. sklidit a odvézt z DPB nebo jeho části produkci z
podporovaného druhu zeleniny nebo bylin

Ekologické zemědělství
 Pěstování ostatních plodin
 seznam druhů vyloučených z podpory (lze kombinovat se zeleninou)
 sklidit a odvézt produkci z DPB do 15.11.
 pastva až po sklizni, na zlepšujících netržních plodinách není pastva

dovolena
 Pěstování trav na semeno
 podmínka monokultury množ. porostu na celém DPB

 Travní porosty na orné půdě
 2 x ročně seč s odklizem biomasy/pastva (31.7. a 31.10., likvidace

nedopasků s výjimkou DPB na 10°), kultura G

 Úhor na orné půdě
 kultura U, 5 x ročně mechanická úprava (podmítka, zkypření,

zdiskování, zorání, zválení nebo zvláčení)
 pokud žadatel obhospodařuje výměru orné půdy větší než 5 ha, může
podat žádost o dotaci na U maximálně na 15 % orné půdy

Ekologické zemědělství
 Pěstování jahodníku
 žadatel pěstuje jahodník v minimální hustotě 20 000 ks







životaschopných jedinců na ha osázené plochy (od podání žádosti do
30.6.)
v případě nové výsadby je minimální počet jedinců 29 000 ks/ha
v případě nové výsadby provede výsadbu pouze po předplodině nebo
po hlavní plodině s meziplodinou
od druhého roku závazku do 30.4. odstranění čepelí listů jahodníku
2 x ročně plečkování meziřadí porostu, první plečkování do 31.8.,
druhé do 31.10.
do 30.9. zajistit údržbu porostu jahodníku sečením
žadatel musí prokázat vlastní produkci jahod v minimální výši 2 000
kg na ha (doložit objem vlastní produkce) – formulář SZIF, karty DPB

Ekologické zemědělství
 Sady intenzivní
 ušlechtilé odrůdy ovocných stromů v nízkých pěstitelských tvarech,







sad starší 3 let, ušlechtilé odrůdy keřů
500 ks jádrovin, 200 ks peckovin, 2 000 ks ovocných keřů
NE pastva a souběžná produkce v meziřadí
sledování meteorologických prvků a výskytu škodlivých organismů
povinnost sklidit a odvézt produkci do 30.11.
mechanická údržba meziřadí a příkmenného pásu do 31.8.
kontrola produkce (doložení fakturou, karta DPB)

 Sady ostatní
 min. 100 ks ovocných stromů nebo 1 000 ks ovocných keřů
 možná pastva nebo produkce v meziřadí
 povinnost sklidit a odvézt produkci, údržba sadu
 kontrola produkce (doložení fakturou, karta DPB)
 mechanická údržba meziřadí a příkmenného pásu do 31.8.

Ekologické zemědělství
 Sady krajinotvorné
 jiná trvalá kultura (J) tvořená ovocnými stromy, na celém DPB

musí být ekologicky významný prvek – krajinotvorný sad
 NE souběžná produkce v meziřadí a úhor v meziřadí
 udržovací řez do 4. roku trvání závazku
 1x seč s odklizením biomasy nebo spasení bylinného pokryvu
meziřadí a příkmenného pásu do 31.8.
 Vinice
 min. 1 800 ks révy vinné
 prosvětlování vinice 1.6. – 30.9., bylinný pokryv nejméně v
každém druhém meziřadí nejpozději do 24 měsíců od výsadby
 Chmelnice
 chmelnice obhospodařovaná dle zákona o EZ

ANC (nové LFA)
 LFA = méně příznivé oblasti (Less Favoured Areas), do doby

provedení redefinice
 ANC = oblasti s přírodními znevýhodněními (Areas with Natural
Constraints), redefinované oblasti
 PPO = přechodně podporované oblasti, oblasti LFA-O nesplňující
kritéria pro zařazení do ANC
 celková výměra vymezených oblastí činí 2 010 tis. ha z.p. (tj. 56,5 %
výměry z.p. v ČR)
 H – oblasti; diferenciace podle přírodního znevýhodnění H1 – H 5;
na úrovni jednotlivých k.ú. zohledněna nadmořská výška a svažitost
(14,7 % celkové výměry z.p.)
 O – oblasti; diferenciace podle přírodního znevýhodnění O1 – O3;
na úrovni jednotlivých k.ú. zohledněna míra překryvu vybraných
biofyzikálních kritérií (35,3 % celkové výměry z.p.)
 S – oblasti; kritérium bodová hodnota výnosnosti z.p. + kombinace
kritéria bodové hodnoty výnosnosti z.p. a svažitosti (6,5 % celkové
výměry z.p.)

ANC (nové LFA)
 min. 1 ha z.p. v ANC (H + O + S)
 žadatel musí být zemědělským podnikatelem
 evidence DPB v LPIS na žadatele od podání žádosti do

30.9. daného roku
 splněna podmínka minimální zemědělské činnosti podle NV
50/2015 Sb.
 celoroční dodržování podmínek cross compliance
 uplatňuje se degresivita plateb
 Rozlišení sazeb podle faremního systému:
 Faremní systém převažující rostlinná výroba (RV)
 Faremní systém převažující živočišná výroba (ŽV)
 kritérium pro přiřazení faremního systému – intenzita chovu
hospodářských zvířat 0,3 VDJ/ha z.p.

ANC (nové LFA)
 roční intenzita
 zpětně za celý předcházející kalendářní rok (pro žádosti 2019 rok 2018)
 roční průměr denních hodnot intenzity, v průběhu roku mohou být období s

intenzitou nižší než 0,3 VDJ/ha z.p. (zemědělské kultury orná půda, trvalý
travní porost a trvalá kultura)

 4 měsíční intenzita
 každý den kontrolního období (1.6. – 30.9.) v roce podání žádosti výjimkou

v rozsahu 4 dnů, kdy nemusí být splněna podmínka min. intenzity 0,3
 pro žadatele, kteří v žádosti o poskytnutí platby v roce 2019 a 2020 oznámí,
že snížili stavy hospodářských zvířat v důsledku sucha v roce 2018, bude
zkráceno kontrolní období pro posuzování výrobního zaměření (denní
intenzity od 1.6. do 30.9.2019 a zároveň průměr intenzit od 1.1. do
30.9.2018) – zařazení do faremního systému převažující ŽV
 zohledňovaná hospodářská zvířata
 skot, ovce, kozy, koně (nutnost podávání deklarace chovu koní pro oba typy

intenzity, tzn. pro rok 2018 a kontrolní období od 1.6.- do 30.9.)

ANC (nové LFA)

Přechodně podporované oblasti (Ex LFA)
 NV stanovuje podmínky pro oblasti, které v období 2015-2017 byly zařazeny

v oblastech LFA - OA nebo OB a nesplnily kritéria pro zařazení do ANC od
roku 2018 (tzv. přechodně podporované oblasti):
 XOA: 7 tis. ha z.p., tj. 2 tis. ha TTP
 XOB: 35 tis. ha z.p., tj. 5 tis. ha TTP
 podmínky pro poskytnutí platby:
 zemědělský podnikatel
 min. 1 ha TTP nebo G2014 v XOA a XOB
 pouze žadatel v letech 2015 – 2017 (NV 72/2015 Sb., nebo NV 44/2018 Sb.)
 intenzita v kontrolním období (1.6.-30.9.) min 0,3 VDJ/ ha TTP nebo G2014
 evidence DPB v LPIS na žadatele od podání žádosti do 30.9. daného roku
 splněna podmínka minimální zemědělské činnosti podle NV 50/2015 Sb.
 dodržovat podmínky cross compliance
 uplatňuje se degresivita plateb
 pouze 8 KU na okrese HB

Přechodně podporované oblasti
Sazby jsou stanoveny:
procentem z plateb poskytovaných v období 2007-2013 (nařízení (EU) č.
1305/2013)

*minimální sazba daná evropskou legislativou

ANC (nové LFA)
Degresivita:
 Degresivita plateb ANC / exLFA:
 výměra z.p. do 300 ha – plná výše platby
 výměra z.p. nad 300 ha do 500 ha – platba snížená o 10 %
 výměra z.p. nad 500 ha do 900 ha – platba snížená o 18 %
 výměra z.p. nad 900 ha do 1800 ha – platba snížená o 22 %
 výměra z.p. nad 1800 ha do 2500 ha – platba snížená o 27 %
 výměra z.p. nad 2500 ha – platba snížená o 30 %
 Pozn.: degresivita se uplatňuje zvlášť na výměru v ANC
oblastech a zvlášť na výměru v oblastech exLFA

Děkuji za vaši pozornost a přeji hodně úspěchů

