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Nejčastěji kladené dotazy pro opatření AEKO, Ekologie
V Praze dne 5. dubna 2022
číslo

OTÁZKA

ODPOVĚĎ

1.

V roce 2022 lze vstoupit pouze do jednoletého navazujícího závazku AEKO
(NAEKO). Klíčová podmínka tzv. vhodnosti DPB pro zařazení do jednoletého
AEKO/NAEKO - Otevře se letos 2022 pro nové žadatele AEKO
NAEKO je vztažena k DPB nikoli k žadateli. Příznak vhodnosti DPB lze ověřit u
?
každého DPB v LPIS na záložce "Podrobné" - "AEO info". Nové pětileté závazky
bude možné uzavírat až od roku 2023.

2.

V roce 2022 lze vstoupit pouze do jednoletého navazujícího závazku AEKO
(NAEKO). Klíčová podmínka tzv. vhodnosti DPB pro zařazení do jednoletého
AEKO/NAEKO – Bude možné žádat v roce 2021 op zařazení
NAEKO je vztažena k DPB nikoli k žadateli. Příznak vhodnosti DPB lze ověřit u
do nového pětiletého závazku Zatravňování?
každého DPB v LPIS na záložce "Podrobné" - "AEO info". Nové pětileté závazky
bude možné uzavírat až od roku 2023.

3.

Nektarodárné biopásy nelze z podstaty plnit jako jednoleté závazky, tudíž v roce
AEKO/NAEKO, biopásy - Nektarodárné biopásy skončily
2022 na ně mohou žádat pouze žadatelé, kteří mají dosud neukončený dřívější
úplně nebo lze pokračovat ve stávajících?
pětiletý závazek. Nové pětileté závazky bude možné uzavírat až od roku 2023.

4.

Je nutno bezodkladně podat ohlášení vyšší moci - nesplnění podmínky provedení
seče v termínu, k níž je nutno doložit potvrzení hydrometeorologického ústavu.
Seče - Je možné nějak odložit seč v případě nepříznivých
V případě, že odložení seče je v rámci opatření AEKO nebo Ekologické
podmínek? Např. minulý rok jsme to stihli tak tak, neb v louce
zemědělství podmíněno souhlasným vyjádřením orgánu ochrany přírody (OOP),
bylo mokro a nešlo tam vjet s traktorem, kvůli vodě.
je třeba současně kontaktovat místně příslušný OOP, aby posun seče posoudil a
souhlasné stanovisko zadal obratem do LPIS (novinka od 2021).

5.

AEKO, Ošetřování travních porostů (OTP) - Jestliže je na
dílu půdního bloku vymezen ve volné krajině (mimo ZCHÚ) Mimo ZCHÚ, Ochranná pásma Národních parků a oblasti Natura 2000 nemá
kromě jiného i nadstavbový management, je povinné jej nadstavbový management prioritu. Lze zvolit základní management.
zařadit nebo lze zvolit základní management?
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6.

V případě nesouhlasu s vymezením cenného stanoviště na travních porostech je
nutné se obrátit na místně příslušný orgán ochrany přírody, kterým je: v
oblastech ZCHÚ a NP a jejich ochranných pásem a oblastech Natura 2000 s
AEKO, OTP - Jak postupovat, když nesouhlasím s vymezeným překryvem se ZCHÚ nebo NP daná správa ZCHÚ, v případě Natury 2000 bez
travním managementem na dílu půdního bloku?
překryvu se ZCHÚ je to referát životního prostředí příslušného krajského úřadu
a v případě vojenských újezdů příslušný újezdní úřad. Bez vymezení cenného
stanoviště nebude v oblastech ZCHÚ, NP a jejich ochranných pásmech a v Natura
2000 umožněn vstup do opatření AEKO.

7.

AEKO, OTP - Lze žádat o dotaci na podopatření Ošetřování Ano, lze. Žadatel na DPB zařazeném do titulu obecná péče o extenzivní louky a
travních porostů, titul obecná péče o extenzivní louky a pastviny zajistí posečení nebo spasení trvalého travního porostu, tj.
pastviny, pokud na daných DPB není prováděna pastva zvířat? přítomnost zvířat není podmínkou.

8.

AEKO, OTP - Žadatel má G a TTP. Bude žádat na AEKO OTP
extenzivní louky a pastviny na TTP. Má příliš velkou intenzitu
(nesplňuje
1,15VDJ/
ha
TTP).
Musí
tedy
rozdělit
hospodářství - jak? (musí mít 2 hospodářství nebo lze jedno
hospodářství a 2 stáje na tomto hospodářství?), zvířata budou
tedy vedena v ÚE jako pasená a nepasená. Pasená budou na
AEKO OTP. Lze potom tu nepasenou stáj pást na G, o které
bude požádáno v ANC?

9.

AEKO, OTP - Jakým způsobem se do limitu 160 kg N/ ha
Limit N 160 kg/ha se v OTP počítá podle nitrátové směrnice, tedy se započítává
započítává pastva zvířat na TTP (u jednotlivých titulů je
i pastva. Pastva hospodářských zvířat se nepovažuje za aplikaci hnojiv, pouze
uvedeno, že pastva není brána jako aplikace, ale u limitu
pokud je to u daného titulu explicitně uvedeno.
aplikace 160 kg N toto napsáno není)?

10.

AEKO, OTP - Je v rámci sečení TP tolerováno 1 obsečení
pozemků, než se bude provádět seč od jednoho okraje ke
Ano, jedno obsekání je povoleno.
druhému? Jinak si to v praxi neumím představit - docházelo
by na souvrati k neustálému pojíždění porostu.

11.

AEKO, OTP – žadatel nehospodaří na enviro pozemcích
(CHKO, NATURA atd.). Pokud bude na DPB vymezeno jakékoliv Mimo ZCHÚ, Ochranná pásma Národních parků a oblasti Natura 2000 nemá
nadstavbové opatření OTP (tedy 6-9), lze toto ignorovat a nadstavbový management prioritu. Lze zvolit základní management.
zařadit DPB do 1 - tedy extenzivní louky a pastviny?
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Nepasená zvířata nesmí být pasena nikde. V případě zjištění pastvy zvířat,
deklarovaných jako nepasená, budou tyto zahrnuty do výpočtu intenzity.
Upozorňujeme na skutečnost, že do výpočtu intenzity chovu hospodářských
zvířat 1,15 VDJ/ha jsou započítávány travní porosty zařazené v rámci AEKO-OTP,
a AEKO zatravňování orné půdy dle NV 75/2015 Sb. od druhého roku závazku.
Účelové dělení hospodářství není vhodným nástrojem pro získání dotace,
stanovený limit intenzity chovu zvířat má zajistit příznivý stav travního porostu.
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12.

AEKO, OTP, nepokosené plochy – u managementu obecná
péče o extenzivní louky a pastviny u PB větší než 12 ha se
musí nechat neposečená plocha. Žadatel hospodaří stylem, že
provede první seč, a poté po celou dobu DPB přepásá. Je
nějaké období pastvy, kdy nemusí nechávat nepokosenou
plochu nebo když provede v jakémkoli období seč, musí být
tato plocha zachována, i když bude později přepasena?

13.

AEKO/NAEKO, nepokosené plochy - Když žádám jenom
Podmínka ponechání nepokosených ploch u DPB nad 12 ha je povinná pouze v
SAPS a EZ, ale nežádám AEKO, tak nemusím nechávat
rámci AEKO, resp. NAEKO u managementů D1-D5.
nekosené plochy nad 12ha?

14.

AEKO, zatravňování - může si žadatel mimo ZCHÚ/Naturu Žadatel i mimo uvedené oblasti může k zatravnění použít druhově bohatou nebo
2000/NP vybrat dražší směs pro zatravnění a pobírat na ni regionální směs, avšak nemůže se na "dražší" management zařadit, tj. nemůže
dotaci ve zvýšené sazbě?
tak získat vyšší sazbu dotace.

15.

Intenzita 1,15 VDJ/ha se vztahuje k zařazené ploše v rámci AEKO OTP, NAEKO
AEKO, intenzita pasených zvířat - jak se počítá max. OTP, AEKO zatravnění orné půdy a NAEKO zatravnění orné půdy (u zatravnění
intenzita 1,15 pasených VDJ/ha zařazených TTP ? Zejména ve od druhého roku závazku), přičemž intenzita je plněna pouze pasenými zvířaty.
vztahu k pastvě na nezařazených DPB.
Zvířata deklarovaná v žádosti jako nepasená se nesmí pást ani na nezařazených
DPB.

16.

AEKO, intenzita pasených zvířat - Pokud má žadatel
nepasenou stáj v AEKO, může pást zvířata s příznakem Nepasená zvířata nesmí pást nikde. V případě zjištění pastvy zvířat,
nepasené na DPB s AEKO zatravňování a EZ, kde plní deklarovaných jako nepasená, budou tyto zahrnuty do výpočtu intenzity.
podmínku 0,3 - 1,5 VDJ/TP?

17.

AEKO, intenzita pasených zvířat
zvířata v přilehlém výběhu?

18.

Intenzita chovu obecně - Je možné si pronajmout dobytek Žadatel musí mít zvířata evidována v registru zvířat (IZR) na sebe po celé
kvůli splnění intenzity?
sledované období tj. od 1. 6. do 30. 9.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

- Smí být nepasená

V případě, že žadatel u DPB uvede, že na daném DPB ponechá nepokosené plochy
(v aplikaci LPIS ve sloupci NEKOS = ANO), musí na DPB ponechat nepokosenou
plochu do 15. 8., nejpozději však do první seče následujícího roku, i v případě,
že provádí přepasení.

Za nepasené zvíře je považováno zvíře, které se v průběhu dne vyskytuje ve
výběhu navazujícím přímo na objekt, v němž jsou hospodářská zvířata ustájená
za předpokladu, že tento výběh není evidován v LPIS.
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19.

20.

Ano, jedná-li se o titul, kde je umožněna pastva. V této souvislosti upozorňujeme
Intenzita chovu obecně - Může žadatel na DPB s TTP pást
na skutečnost, že pastva všech zvířat, tj. i daňků musí být zanesena do evidence
daňky?
hnojení.
Ano, elektronický registr koní je nutné zavést na Portálu farmáře MZE (e-agri)
tak, aby žadatel mohl podat elektronickou deklaraci chovu koní (spolu s opisem
Intenzita chovu, koně - Žadatelé, kteří chovají koně, mají
Registru koní na hospodářství) do 31. října roku, za nějž je dotace požadována.
povinnost vést elektronický registr koní, znamená to vést
Podmínka vedení elektronického registru koní platí pro AEKO/NAEKO,
registr na Portálu farmáře?
Ekologické zemědělství a navazující ekologické zemědělství, ANC a PPO.

21.

Ano, pokud žadatel podá žádost o dotaci na trvalý travní porost, musí dodržet
Ekologie, intenzita - Musí mít žadatel, který chce vstoupit do
minimální intenzitu chovu hosp. zvířat 0,3 VDJ/ha TTP vedeného na žadatele v
opatření Ekologické zemědělství s trvalým travním porostem
LPIS každý den v kontrolním období od 1. června do 30. září příslušného
hospodářská zvířata? Pokud ano, kolik VDJ/ha je potřeba?
kalendářního roku.

22.

Ekologie, intenzita chovu - Co musí žadatel plnit pro to, aby Musí plnit podmínky čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 843/2007 a § 4 zákona o
koně měli ekologický "statut"?
ekologickém zemědělství a v IZR musí být koně vedeni s ekologickým statutem.

23.

Ano, koně, kteří mají ekologický statut v souladu s § 4 zák. o ekologickém
zemědělství a čl. 14 nařízení Rady (ES) č.843/2007 a jsou s ekologickým
Ekologie, intenzita chovu - Započítávají se koně do VDJ v statusem vedeni v IZR, se do výpočtu intenzity započítávají. Žadatel však musí
ekologii?
Fondu do 31. 10. doručit elektronický opis registru koní a elektronickou deklaraci
chovu koní. Pokud by tyto doklady nebyly Fondu doručeny ve stanoveném
termínu, koně by se do výpočtu intenzity nezapočítali.

24.

Pro Ekologické zemědělství a ANC neplatí podmínka maximální intenzity,
Ekologie, intenzita chovu – Platí pro Ekologické zemědělství nicméně je žadatel v opatření EZ povinen dodržovat limit 170 kg/ha pro
maximální intenzita?
maximální přívod dusíku daný platnou legislativou pro systém ekologického
zemědělství.

25.

Ekologie, intenzita chovu - Může ekologický zemědělec plnit Do výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat se započítávají pouze
podmínku intenzity chovu i konvenčními zvířaty?
ekologická zvířata.
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26.

Povinnosti plnění podmínek greeningu se nevztahují na plochy subjektů plnících
Ekologie - Mohou ekologičtí zemědělci rozorat všude, tzn. i
podmínky ekologického zemědělství v souladu s čl. 11 nařízení (ES) č. 834/2007.
v citlivých oblastech (CO) nebo platí tato podmínka nerozorání
V tomto směru lze přeměňovat kulturu T, pokud je tato činnost v souladu s další
v CO pro všechny stejně?
legislativou, např. se zákonem č. 114/1992.

27.

Ekologie - jedná se při odplevelování dočasným zatravněním
Ano, jedná se o kulturu G (orná půda-travní porost).
o kulturu G (travní porost)?

28.

Ano, jako v minulém programovém období 2007-2013 je možné v titulu
Ekologie - Je stále možné v titulu „pěstování zeleniny a pěstování zeleniny a speciálních bylin používat podsev, ovšem pouze
speciálních bylin v EZ“ používat podsev?
z důvodů agrotechnických účelů (proti plevelům apod.). Plodina nesmí být
sklizena jako produkční.

30.

Ekologie - Je management EZ „pěstování trav na semeno“
Ano, management pěstování trav na semeno je splněn i v případě produkce
splněn i v případě, kdy je zaseto certifikované osivo s cílem
farmářského osiva.
produkovat pouze farmářské osivo?

31.

Ekologie, sady - Ostatní sady. Jsou pro platbu způsobilé sady
s rakytníkem a arónií - pokud budou splněny počty
životaschopných jedinců/ ha a min. produkce? Takovéto sady
by musely být evidovány na ÚKZÚZ, ale tyto keře prý na
ÚKZÚZ nelze definovat jako podporované sady ostatní.

32.

Ekologie, sady - Je možné čerpat dotaci na Ořešák vlašský v
Ano, ale pouze v rámci managementu sady ostatní (PO-OS/EZ-OS).
EZ?
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Sady s aronií a rakytníkem jsou způsobilé pro platbu EZ-sady ostatní, zároveň
však tyto sady musí být vedeny v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm.
h) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském.
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