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Nejčastěji kladené dotazy - webináře Jednotná žádost 2022 RO Praha
číslo

1.

2.

3.

OTÁZKA
Kdy bude opět k dispozici dotace zatravnění regionální
směsí na 5 let a je nutná k regionální směsi nějaká
certifikace směsi, nebo stačí souhlas příslušné Agentury
ochrany přírody a krajiny v daném CHKO?
Musí se větší půdní bloky na 30ha stále dělit? Jak se
zadává (zakresluje) do žádosti?

ODPOVĚĎ
Informace budou popsány ve vládních nařízeních pro SZP 2023+.

Na webu SZIF je v prezentacích přímo odkaz na to, jak se má zakreslovat. 30 ha je
limitující výměra.

Zákaz použití POR na dusík vázající plodiny: Zákaz POR
se vztahuje výhradně ke kalendářnímu roku, ve kterém
zemědělec tuto plochu deklaroval jako plochu EFA. V
případě víceletých plodin, pokud byly vysety v roce nebo
v letech předcházejících roku deklarace této plochy jako
plochy EFA, platí zákaz použití POR pouze v daném roce,
Pokud budete chtít tuto plochu letos deklarovat na EFA, nesmí na ní být letos použit
kdy žadatel deklaroval plochu jako EFA, a to v období od
POR. V loňském roce byl výskyt hrabošů brán jako zásah vyšší moci.
1. ledna do poslední sklizně plodiny v daném
kalendářním roce. - Dotaz zní - pokud jsem tedy
nedeklaroval plochu vojtěšky jako EFA plochu v
minulých letech a aplikoval jsem tam POR (Stutox),
mohu ji nahlásit jako EFA plochu letos (letos bych už
POR neaplikoval) aniž bych porušil zákaz POR ?
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Plnění podmínek greeningu se nevztahuje na zemědělské subjekty, které jsou
zaregistrovány jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství a hospodaří v souladu
se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, nařízením Rady (ES) č.
834/2007 a jeho prováděcím nařízením Komise (ES) č. 889/2008. V tomto směru lze na
plochách hospodařit bez plnění podmínek greeningu, pokud je tato činnost v souladu s
další právní úpravou, např. se zákonem č. 114/1992. Výše uvedený subjekt má
možnost se výjimky vzdát a dobrovolně plnit podmínky greeningu. V tomto případě se
na subjekt vztahují všechny související greeningové povinnosti.
Povinnost vyčlenit EFA se nevztahuje na žadatele:
4.

Je nutné v EZ dodržovat EFA?

-

-

jejichž podnik má méně než 15 ha orné půdy,
kteří plní na všech svých pozemcích podmínky ekologického zemědělství v
souladu
s čl. 11 nařízení (ES) č. 834/2007 (pokud má „ekolog“ také konvenční plochy,
vztahují se na něj podmínky EFA),
jejichž půdní bloky s TTP a travními porosty nebo jejich kombinace představují
více než 75 % zemědělské plochy,
kteří na více než 75 % orné půdy pěstují trávu nebo jiné bylinné pícniny nebo
luskoviny a jeteloviny, případně jde o půdu ponechanou ladem nebo tyto
způsoby kombinují,
od roku 2018 se již neuplatňuje limit 30 hektarů orné půdy ve vztahu k plochám
při uplatnění výjimky při více než 75 % TTP, TP a U.

Více podrobností
https://eagri.cz/public/web/file/699548/Metodicka_prirucka_PP_pro_rok_2022_final.pdf

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

2z3

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

5.

Pokud zabíhá okraj DPB dovnitř (strouha) musí být také
22 m?

Vzdálenost mezi plochami stejné plodiny se přes vnořené krajinné prvky nebo vnitřní
krajinné prvky nevyhodnocuje, ale na zbytek se musí udělat 22 m pás nebo 110 m jiné
plodiny.

6.

Do LPIS zadali teď (duben) pozemky, lze požádat o EKO
dotace pro rok 2022?

Musí být zapsány od 1.1 do 31.12.

Mám EZ a NEZ. Když zadávám ZNP, tak mám kolonky,
jestli jsem splnila množství 20% vzlášť pro EZ a NEZ.
Musím to plnit, aby to vyšlo u obou opatření?

Lze to sloučit (EZ a nav. EZ) a z toho vyčlenit 20 %.

Dotace mladý zemědělec, forma podnikání je s.r.o.
Poměr ml.zemědělců, lze nahradit vzdělání praxí. Jaké
vzdělání je konkrétně vyžadováno?

PO musí splňovat podmínky pro FO.

Existují dotace na zaplevelený pozemek náletem, velmi
členitý? bude potřeba ho vyřezat, srovnat,rotavátorovat
a znovu osít travou.

Pokud pozemek chcete zanést do LPIS, musíte disponovat tzv. právními důvody k
užívání (nájem, pacht, …) přijít na okresní pracoviště a po kontrole se rozhodne. Pokud
to nebude R nebo T, tak se to musí uvést do stavu vyhovující legislativě. Ale záleží na
konkrétním případě.

7.

8.

9.

10.

Pokud mám pouze trvalé travní porosty a hospodařím v
ekologickém zemědělství, je nutné vést evidenci hnojení
ekologicky a odesílat? Hnojení máme pouze z pastvy a
Pokud hnojíte, tak to vést musíte. Elektronicky jen nad 20 ha.
nebo z hnoje od skotu BTPM. Nehospodaříme ve
zranitelné oblasti.
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