Nejčastěji kladené dotazy zemědělské veřejnosti k nové SZP 2023+
Obecně je třeba zdůraznit, že odpovědi vycházejí z aktuálního stavu příprav –
nařízení vlády jsou v diskuzi a během legislativního procesu je potřeba počítat
s možností změn.
1) Ekoplatba – základní úroveň
o ochranné pásy podél vodního toku:
 kde se na DPB zakládá – např. DPB 670-1160 6301/1 – vzdálenost od vody
0,00 m a 6301/3 vzdálenost od vody 6,05 m;
 jaké vodní toky se počítají – DPB 670-1160 6302/1 – vzdálenost od vody
12,52 m?

Plochy, kde vzniká povinnost vyčlenění, budou předem vyznačeny v LPIS. Pro doplnění,
alespoň v 90 % je nutné tyto plochy pokrýt, aby se podmínka považovala za splněnou.


ochranné pásy podél vodních toků – pokud použiji tuto výměru jako
neprodukční plochu (DZES 8 a celofaremní ekoplatby), tak je možné sklízet
(údržba formou seče v termínu do 31. 8. a povinnost odklizení biomasy
z pásu)?

Pokud bude pás kolem vody současně deklarován jako neprodukční plocha pro DZES 8
nebo ekoplatbu, je nutné dodržet stanovenou zemědělskou neprodukci od 1. června do 15.
července. Tedy seč s odvozem biomasy je možné provádět po uplynutí tohoto termínu,
nejpozději do 31. srpna. Případná údržba pásu, pokud by v období od 1. června do 15.
července byla nezbytná, by měla proběhnut pouze formou mulčování. Uvedené postupy
směřují k naplnění základního cíle pásů, kterým je ochrana povrchové vody.
o

zelený úhor – zemědělec ho udržuje alespoň dva roky po sobě, pokud toto
nedodrží, co se stane (např. v roce 2023 nemá ještě ochranné pásy v ozimech a
v roce 2024 už budou stačit ochranné pásy)?
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Nedodržení dvouletého trvání zeleného úhoru je nesplněním podmínek této neprodukční
plochy, tedy nebude ji možné započítat.
Povinnost zakládat ochranné pásy podél vod se v roce 2023 nebude vztahovat na ozimé
porosty založené v roce 2022.
2) Ochranný pás kolem vodního toku – proč platí rozdílná vzdálenost od vody?
 Základní ekoplatba – 6 metrů od útvaru povrchových vod, minimální šíře 6 m;
 Prémiová ekoplatba – 10 metrů od útvaru povrchových vod, minimální šíře 12 m.
Je to proto, že prémiová ekoplatba je platba s vyšší platbou na hektar plochy a s vyšší
environmentální ambicí, která zohledňuje právě tento parametr. Ochrana vod je tím
zajištěna i na plochách ve větší vzdálenosti od vody.
3) Jaká je maximální šíře ochranného pásu?
Obecně bude platit započitatelnost (uznatelnost v rámci neprodukčních ploch či výměra u
prémiové ekoplatby) ochranných pásů do šíře 30 metrů. Plochy, kterých se podmínka týká,
budou předem vyznačeny v LPIS. Pro doplnění: min. v 90 % je nutné tyto plochy pokrýt,
aby byla podmínka považována za splněnou.
4) Bude vzdálenost a šíře ochranných pásů vyznačena v LPIS včetně míst, kde
jsme povinni ochranný pás vyčlenit?
Ano, tyto plochy, kde vzniká povinnost vyčlenění, budou předem vyznačeny v LPIS. Pro
doplnění: min. v 90 % je nutné tyto plochy pokrýt, aby byla podmínka považována za
splněnou.
5) Jak se bude řešit ochranný pás uvnitř bloku, který nebude možné do 31. 8.
sklidit, např. v kukuřici?
Z dotazu není zcela jasné, ke kterému typu ochranného pásu se vztahuje – standardy
podmíněnosti jich rozlišují několik s tím, že jsou pro jednotlivé typy stanovené specifické
podmínky a termíny, a to ve vazbě na účel a cíl pásu. Je-li stanoven termín povinné údržby
pásu (to se týká zejména ochranného pásu podél vod), pak je potřeba operaci splnit, bez
ohledu na termíny sklizně hlavní plodiny.
6) Jak se bude řešit, pokud stanovená vzdálenost od vody bude pouze na částech
okraje půdního bloku a vzniknou tudíž nepřístupné a na sebe nenavazující
části ochranného pásu? Započte se celý okraj pozemku, nebo se ochranný pás
nebude muset vytvořit?
Plochy, kde vzniká povinnost vyčlenění, budou předem vyznačeny v LPIS. Pro doplnění:
min. v 90 % je nutné tyto plochy pokrýt, aby byla podmínka považována za splněnou.
7) Jak se budou řešit ochranné pásy na pozemcích, které budou již oseté ozimou
plodinou?
Podmínka bude v roce vyžadována a vyhodnocována jen u ploch osetých jarní plodinou
(tzn. po účinnosti nařízení vlády k přímým platbám). Nebude se vztahovat na plochy oseté
ozimými plodinami.
8) Ochranný pás kolem vodního toku a plodiny vázající dusík jsou zařazeny do
neprodukčních ploch, které se dle definice DZES 8 nesmějí sklízet, ale
současně se tyto plochy naopak sklidit musí dle podmínky platby ekoschémat.
Není rozpor v dokumentech Podmínky standardů DZES a Přímé platby
ekoschémata?
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Zde rozpor není. U plodin vázajících dusík (a u meziplodin) je v rámci DZES 8 produkce ve
formě sklizně či pastvy povolena. U ostatních neprodukčních ploch platí, že zde nesmí
probíhat produkce a aplikace POR, hnojiv a upravených kalů od 1. června do 15. července,
pokud není stanoveno jinak.
Pro pásy podél vody je stanoven termín údržby do 31. srpna, nicméně pokud bude tento
pás současně deklarován jako neprodukční plocha pro DZES 8 nebo ekoplatbu, je nutné
dodržet zemědělskou neprodukci od 1. června do 15. července. Tedy seč s odvozem
biomasy je možné provádět po uplynutí tohoto termínu, nejpozději do 31. sprna. Případná
údržba pásu, pokud by v období od 1. června do 15. července byla nezbytná, by měla
proběhnut pouze formou mulčování. Uvedené postupy směřují k naplnění základního cíle
pásů, kterým je ochrana povrchové vody.
Pro plodiny vázající dusík platí, že plocha nesmí být stříkána a hnojena od 1. června do
15. července a v tomto termínu se na ploše nachází souvislý pokryv půdy nebo
prokazatelný výskyt posklizňových zbytků. Jak je výše uvedeno, sklizeň i pastva je
povolena.
9) V případě, že vodní útvar existuje pouze „virtuálně“ na mapě a ve skutečnosti
žádný neexistuje, kde mohu žádat o aktualizaci mapového podkladu?
Pokud situace v LPIS neodpovídá skutečnosti a jakýmkoli způsobem Vám tento stav
nevyhovuje, musíte se obrátit na příslušný vodoprávní orgán / správce toku s žádostí
o aktualizaci mapových podkladů, resp. vymezení vodního toku či nádrže, a to i v případě,
že by se jednalo o nepřesnosti v označení těchto útvarů z hlediska jejich stálosti.
10) Z jakého důvodu je stanovena jiná výměra DPB pro dodržování podmínky
nepokosených ploch, u ekoschémat na 12 ha a u ošetřování TTP v novém
nastavení environmentálních podpor na 10 ha?
Jde o doplňkovost Zelené architektury nové SZP. Méně náročná část je v jednoletých
opatřeních přímých plateb v I. pilíři, náročnější v II. pilíři.
Strategický plán SZP musí respektovat požadavek, aby intervence II. pilíře SZP
přesahovaly požadavky stanovené I. pilířem SZP. Jinými slovy, podmínky
Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) musí být stanoveny tak, aby byly
přísnější než požadavky podmíněnosti a ekoplatby. Výměra DPB pro ponechávání
nepokosených ploch v rámci AEKO, podopatření Ošetřování extenzivních travních porostů,
byla na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí snížena z 12 ha na 10 ha,
přičemž hranice velikosti DPB pro ponechání neposečených pásů pro ekoplatbu je 12 ha.
Tím je zajištěno, že podmínky AEKO jdou nad rámec podmínek ekoplatby a mohou být
kompenzovány v platbě. V případě překryvu intervence AEKO, Ošetřování extenzivních
travních porostů, a ekoplatby se hradí zvýšenou sazbou pro AEKO rozdíl mezi 10 ha a
12 ha.
11)
Obdržím v případě plnění podmínek souběžně
zemědělství a celofaremní ekoplatbu, základní úroveň?

platbu

precizního

Ano, pokud budou splněny podmínky obou intervencí.
12) V případě že mám výměru RUG nad 10 ha a požádám si pouze o platbu pro
malého zemědělce, musím plnit DZES 8?
V rámci legislativního procesu byly podmínky pro platbu pro malé zemědělce upraveny –
pro platbu jsou způsobilí pouze ti žadatelé, kteří mají do 10 ha zemědělské půdy evidované
v LPIS (tedy nikoliv jen RUG). Pokud je tedy výměra zemědělského podniku větší, nelze
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o tuto platbu žádat. Zároveň platí, že výplata je omezena pouze na 4 ha bez ohledu
na evidovanou výměru.
13) V případě že mám výměru RUG 8 ha a nemusím plnit DZES 8, mám nárok
na základní ekoplatbu?
Pouze pokud bude splněno celé vyčlenění příslušného procenta za ekoplatbu. Výjimky
z DZES se v ekoplatbě neuplatní.
14) Bude nutné liniový úhor evidovat v LPIS jako kulturu U, nebo bude jen
deklarován do žádosti, případně na jaké kultuře?
Liniový úhor musí být evidován jako kultura U v LPIS a deklarován v žádosti
v předepsaných velikostních parametrech, aby mohl být jako liniový uznán.
Termín „liniový úhor“ není popsán ani specifikován v současném znění nařízení vlády
č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů. Pokud bude plocha splňovat definici dílu půdního bloku podle §3a odst. 6
zákona č. 252/1197 o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů včetně minimální
výměry 100 m² a definici úhoru dle NV č. 307/2014 Sb., musí být v evidenci LPIS
vedena jako kultura úhor bez ohledu na tvar.
Jde o dotační podmínku prémiové ekoplatby, proto není uvedeno v definici kultury
v nařízení vlády č. 307, parametry budou součástí nařízení k přímým platbám.
15) Úhor a jeho údržba – proč jsou uvedeny rozdílná období pro údržbu? Dle
DZES 6 musí být pokryv v období od 1. 6. do 31. 10., naproti tomu podmínka
ekoplatby, základní úroveň, uvádí období souvislého porostu od 1. 6. do 15. 8.
Podmínka zajištění porostu na úhoru od 1. června do 15. srpna zahrnuje také možnost
ukončení úhoru a jeho převod na standardní ornou půdu. Pak je, pro účely DZES 6, nutné
plnit podmínky pokryvnosti pro kulturu R. Pokud úhor zůstává, je nutné pro splnění DZES
6 zajistit pokryvnost až do 31. října. Pro víceleté úhory je možné po 15. srpnu. porost
úhoru zrušit a znovu založit tak, aby byla zároveň zajištěna pokryvnost pro DZES 6
nejméně do 31. října.
16) Bude u mladého zemědělce platit podmínka pět let od započetí zemědělské
činnosti (tak jako tomu bylo v předešlé SZP), nebo bude tato podmínka
vypuštěna a rozhoduje pouze věk 41 let?
Žadatel, mladý zemědělec nově nesmí být zapsán do Evidence zemědělského podnikatele
déle než 24 měsíců před prvním podáním žádosti o platbu. Doba pěti let je délka období,
po které lze poskytnout platbu.
17) Co znamená u DZES 7 podmínka střídání hlavní plodiny alespoň na 40 %
výměry orné půdy podniku? Na 100 % výměry orné půdy podniku pak musí
být, po ukončení tří let po sobě jdoucích pěstována odlišná hlavní plodina. Jak
splnit podmínku, když DPB podniku jsou v 50 % zasaženy SEO popř. MEO?
Lze uvést příklady na různých velikostech podniků (11 ha, 90 ha, 200 ha,
500 ha) s tím, že bude zohledněna erozní ohroženost (především SEO DPB)
na různě velikých DPB (SEO na 5 ha, SEO 20 ha, SEO na 43 ha) v případě, že
pěstuji pro ČR obvyklé plodiny (cukrová řepa, brambory, ječmen, pšenice,
řepka)?
Úvodem je nutné upozornit, že MZe využilo možnosti legislativní výjimky pro standard
DZES 7a, co se týče střídání plodin, a tento standard bude v ČR uplatňován až od roku
2024. Zemědělci tak budou možnost si včas uzpůsobit své osevní plány.
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Podmínka střídání plodin u DZES 7 představuje povinnost, aby zemědělec zajistil, že
minimálně na výměře 40 % celkové výměry standardní orné půdy podniku vystřídá hlavní
plodinu jinou hlavní plodinou v následujícím roce. Na 60 % výměry standardní orné půdy
podniku lze pak teoreticky pěstovat stejnou hlavní plodinu tři roky po sobě. Vždy musí být
zajištěno, aby na 100 % výměry standardní orné půdy podniku nebyla pěstována stejná
hlavní plodina více než tři roky po sobě.
Hlavní plodina pro účely střídání plodin je rozlišována na botanické úrovni rodu, jarní
a ozimá varianta je považována za stejnou plodinu, u vybraných rodů je dále rozlišována
hlavní plodina kteréhokoli druhu v rámci čeledí tak, jak tomu bylo u Greeningu,
u diverzifikace plodin.
Osevní postup se zařazením cukrové řepy, brambor, ječmene, pšenice a řepky má mnoho
variabilních veličin a jeho modelování závisí na konkrétním podniku, velikosti jednotlivých
osévaných ploch a velikosti a charakteru jednotlivých DPB. Konkrétní osevní postup
jednotlivých plodin a jejich prostorové rozmístění proto doporučujeme konzultovat
s certifikovaným poradcem pro tuto problematiku.
18) K DZES 7: jak zemědělec s 12 ha má plnit střídání plodin na 100 %, když
na 2 ha každoročně pěstuje obilovinu pro dobytek (pšenici), na 2 ha pěstuje
další krmivo – vojtěšku, a na zbytku (8ha) pěstuje zeleninové druhy
(brambory, ředkvičky, saláty, rajčata, kopr, dýně, mrkev, celer, papriky,
kedlubny, lilky, zelí, květák, pórek, petržel, brokolici, česnek, okurky,
červenou řepu, různé bylinky atd.). Vše dále prodává formou bedýnek či
přímému zákazníkovi na trzích… Musí si zemědělec hlídat za každé tři roky
zpět, zda na této části již nebyla ředkvička, popř. rajčata či česnek, aby
nedošlo k porušení DZES? Jak je v takovém případě možné plnění uhlídat? Je
reálné evidovat, že zde byl řádek ředkvičky a vedle nich 10 řádků česneku
apod.? Jak bude pohlíženo na to, že pěstitel během sezóny na DPB pěstuje
více zeleninových druhů: saláty a ředkvičky, následně na stejné části rajčata
a papriky a na podzim zde vypěstuje opět ředkvičky a saláty. Co bude hlavní
plodinou v případě pěstování více druhů plodin během dotačního roku? Co se
stane, pokud bude deklarovat hlavní plodinu rajčata, přijde kontrola a najde
na DPB ředkvičky z brzkého jara?
Postupy deklarace plodin jsou nyní v řešení, odpověď bude poskytnuta následně.
19) Platnost podmínek SZP od roku 2023 s ohledem na uzavírání smluv na
dodávky, osiva, postřiky, plánování osevních postupů. To vše z důvodů
zajištění vstupů na současném trhu.


Jak to bude se zpětnou platností podmínek? Bude platit omezení plodin
na SEO DPB (10 ha) v rámci ozimů, konkrétně u řepky? Jak se bude
pohlížet na ekoschémata – zatravnění podél vodních toků a ozim?

Podmínka bude v roce 2023 vyhodnocována jen u plodin, které byly vysety po účinnosti
nařízení vlády k podmíněnosti nebo přímým platbám. Tzn., nebude se vztahovat na ozimé
plodiny vyseté v roce 2022.


Bude možné využít biopás jako ochranný pás kolem vodních toků?

Obecně náhrada pásu podél vody biopásy není možná u krmného a u nektarodárného
biopásu. Důvodem je plodinová skladba, která byla vytvářena za jiným účelem než pro
pásy podél vody.
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Pokud jde o kombinovaný biopás, lze jej zohlednit (tzn. využít jej bez povinnosti zakládat
ochranný pás podél vody) v případě, že u vody bude jetelotravní pás (šíře min. 18 metrů),
nikoli pás krmný, a porost jetelotrávy bude k 1. červnu roku podání žádosti dobře zapojen.
Avšak tato plocha nebude uznatelná pro platbu v prémiovém stupni ekoplatby.
Nad rámec výše uvedeného doplňujeme, že pro plochy biopásů, které jsou již nyní založené
a nacházejí se v místě, kde by měl být založený ochranný pás podél vody, bude pro rok
2023 platit výjimka, obdobně jako pro porosty ozimých plodin.


Specifikace doby bez produkce při kolizi termínů na seč ochraných pásů
kolem vodních toků a v rámci ekoschémat „plocha bez produkce“?

Pokud bude pás kolem vody současně deklarován jako neprodukční plocha pro DZES 8
nebo ekoplatbu, je nutné dodržet stanovenou zemědělskou neprodukci od 1. června do
15. července. Tedy seč s odvozem biomasy je možné provádět po uplynutí tohoto termínu,
nejpozději do 31. srpna. Případná údržba pásu, pokud by v období od 1. června do
15. července byla nezbytná, by měla proběhnut pouze formou mulčování. Uvedené
postupy směřují k naplnění základního cíle pásů, kterým je ochrana povrchové vody.


V minulosti byla zmíněna možnost souběhu ekologického a konvenčního
hospodářství, jaký je výsledek?

V rámci nové SZP bude žadateli o dotaci na Ekologické zemědělství nově umožněn souběh
ekologického a konvenčního hospodaření. Podmínky souběhu nejsou stanoveny dotačními
podmínkami, ale řídí se platnými právními předpisy k ekologickému zemědělství,
konkrétně článkem 9, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze
dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, kde je
uvedeno, že podnik může být rozdělen na jasně a účinně oddělené ekologické produkční
jednotky, produkční jednotky v přechodném období a konvenční produkční jednotky, pokud
se v případě konvenčních produkčních jednotek: a) u hospodářských zvířat jedná o různé
druhy; b) u rostlin jedná o různé odrůdy, které lze snadno odlišit.
20) DPB mám z části silně erozně ohrožený (červená vrstva). Platí stejná
pravidla, že pokud rozdělím DPB plodinami a dosáhnu část v MEO, je to
správně? Nebo se bude počítat erozní vrstva na celý DPB?
Pro podmínku zajištění maximální souvislé plochy plodiny jsou relevantní propočty celého
DPB, tzn. rozdělení prostřednictvím plodin za účelem snížení kategorie erozního ohrožení
není relevantní. Upozorňujeme na plánovanou změnu v erozní ohroženosti od 2024, kdy
může dojít k výraznému nárůstu počtu DPB s kategorií SEO.
21)

Jaké jsou podmínky aktivního zemědělce? Co musím splňovat?

Aktivním zemědělcem je podle předpisu Evropské unie fyzická nebo právnická osoba, která
je zemědělským podnikatelem podle § 2e a následujících zákona o zemědělství, k datu
podání žádosti je na ni v evidenci využití půdy evidován minimálně jeden hektar
zemědělské půdy nebo je na ni evidována minimálně jeden VDJ v ústřední evidenci
hospodářských zvířat podle plemenářského zákona a přepočítávacího koeficientu podle
přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a jejíž
 a) celková roční částka přímých plateb na základě podané žádosti za předchozí
kalendářní rok není vyšší než 5 000 EUR, nebo která
 b) v předchozím kalendářním roce podala Fondu žádost o poskytnutí platby
vázané na produkci v rámci plodinových opatření přímých plateb, pokud
výměra, na kterou byla žádost podána, činila nejméně 10 % z celkové výměry
půdy evidované na žadatele v evidenci využití půdy k 15. květnu předchozího
roku, nebo která
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c) v předchozím kalendářním roce podala Fondu žádost o poskytnutí platby
k Integrované produkci ovoce, révy vinné nebo zeleniny a jahodníku v rámci
AEKO, nebo v rámci navazujících AEKO, nebo žádost o poskytnutí dotace na
zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice v rámci opatření
ekologického zemědělství nebo navazujícího ekologického zemědělství, pokud
výměra, na kterou byla žádost podána, činila nejméně 10 % z celkové výměry
půdy evidované na žadatele v evidenci využití půdy k 15. květnu předchozího
roku, nebo která
d) splňovala intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 1
k tomuto nařízení každý den v období od 1. června předchozího roku do
30. září předchozího kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“), a to
nejméně 0,3 VDJ na hektar zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy
s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura;
pokud je intenzita chovu hospodářských zvířat nižší než 0,3 VDJ, neposuzuje
se maximálně po dobu 4 dní tohoto období.

Aktivním zemědělcem dále může být fyzická nebo právnická osoba, která je zemědělským
podnikatelem podle § 2e a následujících zákona o zemědělství, jejíž
 a) minimální příjmy nebo výnosy ze zemědělské činnosti na jejích celkových
příjmech nebo výnosech za poslední účetně uzavřené období činí nejméně
30 %, což doloží zprávou auditora na formuláři vydaném Fondem, která
potvrdí soulad jí uvedených údajů jejích celkových příjmů nebo výnosů a jejích
příjmů nebo výnosů ze zemědělské činnosti s jejími účetními záznamy,
a zároveň maximální podíl roční částky dotace na přímé platby činí nejvýše
80 % na jejích příjmech nebo výnosech ze zemědělské činnosti za poslední
účetně uzavřené období, nebo
 b) zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění dalších činností v oblasti vědy,
výzkumu, vzdělávání a výuky, zkušebnictví nebo v oblasti hospodaření
a správy majetku České republiky.
Za aktivního zemědělce se také považuje fyzická nebo právnická osoba, která je
zemědělským podnikatelem podle § 2e a následujících zákona o zemědělství, která
 a) zahájila zemědělské podnikání v kalendářním roce, ve kterém poprvé žádá
o dotace na přímé platby,
 b) zahájila zemědělské podnikání v předcházejících letech, avšak nežádala
o přímé platby za období tří let předcházející podání žádosti, nebo
 c) je chovatelem hospodářských zvířat druhů dojnic a telat vedených
v ústřední evidenci hospodářských zvířat podle plemenářského zákona
a současně není evidována ke dni podání žádosti v evidenci využití půdy.
Aktivním zemědělcem je také organizační složka státu podle zvláštního právního předpisu.
Pokud zemědělec nepředložil v předchozím kalendářním roce žádost o přímé platby, Fond
 a) stanoví celkovou částku přímých plateb tak, že vynásobí počet hektarů
ohlášených daným zemědělcem v kalendářním roce podání žádosti o podporu
vnitrostátní průměrnou platbou na hektar za předchozí kalendářní rok.
Vnitrostátní průměrná platba na hektar se stanoví jako průměr součtu
jednotlivých sazeb přímých plateb v předchozím kalendářním roce,
 b) roční částku přímých plateb pro posouzení podílu podle odstavce 2 písm.
a) stanoví pro kalendářní rok, ke kterému budou doloženy zemědělské příjmy
nebo výnosy za poslední účetně uzavřené období.
Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 1 písm. d) se za každý den
kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat
přepočteného na VDJ podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního
období zjištěného z ústřední evidence podle plemenářského zákona a výměry zemědělské
půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní
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porost a trvalá kultura evidovaných na žadatele k příslušnému dni kontrolního období. Fond
do výpočtu intenzity zahrne koně chované žadatelem, pokud žadatel v přechozím
kalendářním roce doručil Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za uvedené
kontrolní období:
 a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním
systému ústřední evidence podle plemenářského zákona, a
 b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů
z registru koní, a obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených podle
přílohy č. 1 a kategorii chovaných koní.

22) Bude možné pást dobytek na DPB s kulturou R, kde budou vysazeny pásy
(silvoorební systém)? Jaké dřeviny budu moci využít při založení
silvoorebního systému? Musím založit porost až po vstupu do opatření a jaká
následná péče je povinná u dřevin?
Pásy u silvoorebného systému slouží jako ochranné pásy dřevin, které je možné
započítávat do neprodukčních ploch. Péče o vysazené pásy nejsou stanoveny, nicméně
doporučení, včetně případné pastvy, budou uvedena v metodice.
Přílohou nařízení o stanovení některých podmínek provádění opatření pro agrolesnictví
bude seznam dřevin, které bude možné vysadit. U ovocných dřevin je počítáno s výsadbou
regionálních druhů. Ve specifických případech, v oblastech Natura 2000, bude požadováno
potvrzení orgánu ochrany přírody, u vybraných druhů bude nutný souhlas OOP vždy
(některé geograficky nepůvodní, kříženci).
Postup u agrolesnictví:
a. K 15. květnu bude žadatel podávat Ohlášení vstupu do opatření (uvádí
výměru, na kterou bude podávat žádost o založení);
b. Založí
agrolesnický
systém
(silvoorebný
nebo
silvopastevní)
a k 30. listopadu podá žádost o dotaci na založení agrolesnického
systému a současně s ní žádost o zařazení do péče na pětileté období,
které začne platit 1. lednem následujícího kalendářního roku.
c. Péče o dřeviny zahrnuje zajištění řezů a ochranu před poškozením
pasenými (silvopastevní systém) či volně žijícími zvířaty.
23)

Bude muset být vymezena vrstva ENVIRO u málo užívaných pastvin?

Ano, dojde ke standardnímu vymezení titulu ve vrstvě ENVIRO.
24)

Bude možné provádět pastvy s nižším zatížením dobytka?

V rámci AEKO bude žadatel muset plnit každý den kontrolního období od 1. června do
30. září
intenzitu
chovu
hospodářských
zvířat
nejméně
0,3
VDJ/ha
TTP
obhospodařovaného žadatelem a vedeného v LPIS. Do výměry TTP nebude započítána
výměra DPB, který bude zařazený do titulu Trvale podmáčené a rašelinné louky, Ochrana
modrásků a Ochrana chřástala polního, nebo který se nachází alespoň z 50 % v oblastech
1. a 2. zón chráněných krajinných oblastí, v maloplošných zvláště chráněných územích
nebo v zónách soustředěné péče o přírodu v národních parcích. Stejný postup určení
minimální intenzity chovu hospodářských zvířat bude aplikován v případě ekologického
zemědělství (nicméně zde do intenzity vstupují pouze ekologicky chovaná hospodářská
zvířata).
25) Budoucí žadatel ve věku 35 let má zemědělský kurz a Osvědčení o evidenci
zemědělského podnikatele má již 10 let, aniž ho využil k zemědělskému
podnikání. Nikdy nebyl žadatelem a ani v zemědělství dosud nepodnikal. Nyní
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má v úmyslu od právnické osoby převzít část výměry a začít podnikat
samostatně. Splňuje tak podmínky zahájení činnosti mladého zemědělce?
Pokud je žadatel o platbu pro mladé zemědělce evidován v Evidenci zemědělského
podnikatele již 10 let, nesplňuje podmínku pro tuto platbu. Žadatelé o tuto platbu nesmí
být evidováni v EZP déle než 24 měsíců před prvním podáním žádosti o platbu. Skutečnost,
že dosud aktivně nepodnikal v zemědělství, nemá na splnění podmínky vliv.
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