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Obecná východiska
• Cílem je udržet přibližně stejnou výši plateb, ale zároveň docílit
vyšší transparentnosti a obhajitelnosti plateb

•

Konkrétní částky ještě nejsou známy a mimo jiné se jejich výše
odvine od uložených povinností, které za tyto platby zemědělec
vykonává

•

V současném návrhu je požadavek na celofaremnost, tzn. Aby
100% podniku bylo zařazeno do EZ jako podmínka platby

Management Travní porosty
•

•
•

•

dodržuje intenzitu chovu hospodářských zvířat chovaných dle
zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném
znění, uvedených v příloze č. XY seznam kategorií
hospodářských zvířat s přepočtem na DJ každý den kontrolního
období (od 1.6. do 31.10.) v rozmezí minimálně 0,3 DJ/ha
trvalého travního porostu maximálně však 1,5 DJ/ha veškeré
zemědělské půdy žadatele,
vede evidenci koní dle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, v platném znění,
zajistí pokosení s odklizem biomasy nebo spasení travního
porostu alespoň dvakrát ročně v termínech do 31. července a do
31. října,
provádí do 30 dnů po skončení pastvy, nejpozději však do 31.
prosince daného kalendářního roku likvidaci nedopasků,
s výjimkou pozemků se střední svažitostí 10o a více,

• na území ZCHÚ, OP NP a Natura 2000, provádí
mulčování travního porostu pouze se souhlasným
stanoviskem orgánu ochrany přírody,
• mimo oblasti území ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 může
nahradit seč, popřípadě pastvu mulčováním nejvýše
jednou za pět let, možnost provádění mulčování
nedopasků po ukončení pastvy, nebo dodatečného
mulčování po splnění podmínek sečí tímto není dotčena.

Management Trvalé kultury- sady
intenzivní
•

•
•

podporu v sadech v režimu intenzivního ovocnářství žádá pouze na
plochu s kulturou sad, na nichž se nachází rovnoměrně rozložená
výsadba podporovaných ovocných stromů v nízkých pěstitelských
tvarech, nebo ovocných keřů starší 3 let, uvedených v příloze
XY, alespoň v minimální hustotě 250 meruněk nebo 400 ks ostatních
peckovin nebo 600 ks jádrovin, nebo 2000 ks ovocných keřů na hektar,
za sad v režimu intenzivního ovocnářství ve smyslu tohoto opatření lze
uznat pouze výsadbu ušlechtilých odrůd ovocných stromů, popřípadě
keřů, nelze uznat výsadbu podnoží, s výjimkou druhů uvedených
v příloze č. XY seznam druhů ovocných stromů a keřů pěstovaných z
podnoží,
každoročně sklidí a odveze produkci ovoce ze sadu, s výjimkou případů
fytosanitárních opatření,
zajistí mechanickou údržbu meziřadí a příkmenného pásu do 31. srpna,
produkce jiných zemědělských plodin v prostoru meziřadí a
příkmenného pásu není povolena,

• v případě seče odstraní pokosenou biomasu z půdního blok/dílu
půdního bloku,
• ponechá každoročně 8 - 10 % rozlohy sadu bez mechanické úpravy
provádí v návaznosti na zvolenou pěstební technologii pravidelný
řez korun ovocných stromů a keřů do 15. srpna kalendářního roku,
• neprovádí v těchto sadech pastvu hospodářských ani jiných zvířat s
výjimkou drůbeže,
• v souladu s pěstební technologií zajistí oporu a ochranu proti okusu
u nově vysazovaných stromů.

Management Trvalé kultury- sady ostatní
•

•
•

•
•
•
•
•

•

podporu žádá na půdní blok/díl půdního bloku s kulturou sad, na nichž se nachází
rovnoměrně rozložená výsadba ovocných stromů, nebo ovocných keřů, v minimální
hustotě 100 ks ovocných stromů, nebo 600 ks ovocných keřů na hektar, za sad
ostatní ve smyslu tohoto managementu nelze uznat výsadbu podnoží, s výjimkou
druhů uvedených v příloze č. XY seznam druhů ovocných stromů a keřů pěstovaných
z podnoží,
každoročně sklidí a odveze produkci ovoce ze sadu, s výjimkou případů
fytosanitárních opatření,
zajistí mechanickou údržbu, nebo spasení bylinného pokryvu meziřadí a
příkmenného pásu do 31. srpna, pokud se zde nachází bylinný porost, pobyt jiných
než hospodářských zvířat v sadu není povolen,
v případě pastvy zajistí stromy proti poškození pasenými zvířaty,
v případě produkce jiných zemědělských plodin v meziřadí zajistí nepoškození
ovocných stromů,
v případě seče odstraní pokosenou biomasu z půdního bloku/dílu půdního bloku,
ponechá každoročně 8 - 10 % rozlohy sadu bez mechanické úpravy,
provádí v návaznosti na zvolenou pěstební technologii pravidelný řez korun ovocných
stromů a keřů do 15. srpna kalendářního roku,
v souladu s pěstební technologií zajistí oporu a ochranu proti okusu u nově
vysazovaných stromů.

Management Trvalé kultury- sady krajinotvorné
•

•
•

•
•
•
•
•
•

podporu žádá pouze na půdní blok/díl půdního bloku s kulturou sad, na níž se
nachází výsadba ovocných stromů,
zajistí souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu, „černý úhor“ není
povolen,
zajistí pokosení s odklizem hmoty nebo spasení bylinného pokryvu meziřadí a
příkmenného pásu do 31. srpna, pastva jiných než hospodářských zvířat v sadu není
povolena,
v případě pastvy zajistí stromy proti poškození pasenými zvířaty,
neprovádí mulčování bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu,
v případě seče odstraní pokosenou biomasu z půdního bloku/dílu půdního bloku,
ponechat 8 - 10 % rozlohy sadu bez mechanické úpravy,
v souladu s pěstební technologií zajistí oporu a ochranu proti okusu u nově
vysazovaných stromů,
produkce jiných zemědělských plodin v meziřadí sadu není povolena.

Management Trvalé kultury- vinice
•

•
•
•

Předmětem podpory je půdní blok/díl půdního bloku s kulturou vinice evidovaný
v evidenci zemědělské půdy na žadatele, obhospodařovaný dle nařízení Rady (ES) č.
834/2007, nařízení Komise č. 889/2008 a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém
zemědělství, v platném znění.
Žadatel žádající o podporu hospodaření v managementu trvalé kultury - vinice
dodržuje minimálně tyto postupy:
provádí prosvětlení keřů révy vinné odstraňováním zálistků nebo části listové plochy
v zóně hroznů v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,
zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců keřů révy vinné na 1 ha každého
půdního bloku/dílu půdního bloku zařazeného do tohoto titulu neklesl pod 1800 kusů.

Management Orná půda
•

Žadatel v žádosti o dotaci uvede, zda žádá o dotaci na:

•
•
•
•

pěstování zeleniny a speciálních bylin, nebo
na pěstování trav na semeno na orné půdě, nebo
na ornou půdu ostatní, nebo
ornou půdu, na které žadatel provádí odplevelení dočasným zatravněním orné půdy,
nebo
ornou půdu, na které žadatel provádí odplevelení dočasným úhorem
žadatel žádající o dotaci na pěstování zeleniny a speciálních bylin nebo ostatních
plodin na orné půdě je povinen na min. 20% výměry orné půdy obhospodařované
žadatelem pěstovat v průběhu kalendářního roku zlepšující netržní plodiny, pokud se
nejedná o žadatele obhospodařující půdní bloky/díly půdních bloků s kulturou orná
půda do souhrnné výměry 5ha. Za zlepšující netržní plodiny jsou pro účel tohoto
opatření považovány leguminozy s převážným zastoupením luskovin, jetelotravní
směsky, hořčice ve směsi s leguminozami, svazenka a vojtěška,

•
•

Odplevelení orné půdy dočasným zatravněním
•
•
•

•
•
•

uvede tuto skutečnost v žádosti o dotaci,
v období provádění odplevelování v žádosti o dotaci žádá o dotaci na ornou půdu –
odplevelování,
předloží každoročně Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však
do 15. května kalendářního roku zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich
dílů s vyznačením ploch, na kterých hodlá provádět odplevelení orné půdy dočasným
zatravněním,
provádí odplevelování po dobu maximálně tří po sobě následujících let,
odplevelování může být prováděno pouze jednou za celé období trvání závazku,
neprovádí odplevelování na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém
žadatel v rámci závazku aplikoval dočasný úhor,
neprovádí odplevelování orné půdy dočasným zatravněním současně na více než 25
% rozlohy orné půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, pokud se nejedná o
jeden souvislý půdní blok/díl půdního bloku do výměry 5ha,

•

•
•
•

zajistí, aby porost sloužící k odplevelení byl alespoň čtyřikrát ročně pokosen včetně
bezodkladného odklizení pokosené biomasy, a to v termínu do 30. června, 31.
července, 31. srpna a do 31. října, nebo přepasen hospodářskými zvířaty
vyjmenovanými v příloze č. XY seznam kategorií hospodářských zvířat s přepočtem
na DJ, včetně následného pokosení nedopasků v termínu do 31. července a do 31.
října ,
neprovádí pastvu hospodářských zvířat v prvním roce odplevelení,
po celou dobu závazku neprovádí mulčování,
pastva jiných než hospodářských zvířat není povolena.

Dočasný úhor
•
•
•

•
•
•

•

uvede tuto skutečnost v žádosti o dotaci,
v období provádění dočasného úhoru na orné půdě v žádosti o dotaci žádá o dotaci
na ornou půdu – dočasný úhor,
předloží každoročně Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však
do 15. května kalendářního roku zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich
dílů s vyznačením ploch, na kterých hodlá provádět dočasný úhor,
provádí dočasný úhor po dobu maximálně jednoho kalendářního roku a na jednom
půdním bloku/dílu půdního bloku pouze jednou za celé období trvání závazku,
neprovádí úhor na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém žadatel
v rámci závazku aplikoval postup odplevelení dočasným zatravněním,
neprovádí dočasný úhor současně na více než 15 % rozlohy orné půdy evidované
v evidenci půdy na žadatele, pokud se nejedná o jeden souvislý půdní blok/díl
půdního bloku s rozlohou do 5 ha,
zajistí, aby plocha úhoru byla alespoň pětkrát ročně mechanicky upravena, v souladu
se zvoleným agrotechnickým postupem, a to v termínu od 15. května do 31. října.

Zelenina a speciální byliny
•

•
•

•

•
•

na celé ploše půdního bloku/dílu půdního bloku jako hlavní plodinu pěstuje některou
z plodin uvedenou v příloze č. XY seznam podporovaných druhů, souhrnná výměra
pěstovaných druhů musí být minimálně shodná s výměrou půdního bloku/dílu
půdního bloku na který žádá o dotaci,
vyseje zeleninu alespoň ve stanoveném minimálním výsevku uvedeným v příloze
XY,
uvede v žádosti o poskytnutí dotace u půdního bloku/dílu půdního bloku datum
předpokládaného zahájení a ukončení pěstování podporovaných druhů zeleniny,
které hodlá v příslušném kalendářním roce na půdním bloku, popřípadě jeho dílu
pěstovat,
předloží každoročně Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však
do 15. května kalendářního roku zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich
dílů s vyznačením ploch, na kterých hodlá pěstovat podporované druhy zeleninu,
sklidí a odveze produkci z půdního bloku/dílu půdního bloku na který v daném roce
žádá o dotaci,
na ploše orné půdy, na kterou žádá o dotaci v tomto managementu, provádí pastvu
hospodářských či jiných zvířat nejdříve po sklizení hlavní plodiny.

Orná půda ostatní
•

•

•
•

na celé ploše půdního bloku/dílu půdního bloku jako hlavní plodinu pěstuje
zemědělské plodiny, mimo druhy uvedené v příloze č. XY seznam nežádoucích
druhů rostlin,
v případě provádění odplevelování orné půdy dočasným zatravněním nebo
dočasným úhorem postupuje dle odstavce podmínky dočasného zatravnění a
dočasného úhoru a pěstování trav na semeno,
sklidí a odveze produkci z půdního bloku/dílu půdního bloku na který v daném roce
žádá o dotaci,
na ploše orné půdy, na kterou žádá o dotaci v tomto managementu, provádí pastvu
hospodářských či jiných zvířat nejdříve po sklizení hlavní plodiny.

Pěstování trav na semeno na orné půdě
•

•
•

•

předloží každoročně Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však
do 15. května kalendářního roku zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich
dílů s vyznačením ploch, na kterých hodlá pěstovat trávy na semeno,
na celé ploše půdního bloku/dílu půdního bloku jako hlavní plodinu pěstuje druhy
trav, ze kterých hodlá získávat semeno,
v případě provádění odplevelování orné půdy dočasným zatravněním nebo
dočasným úhorem postupuje dle odstavce podmínky dočasného zatravnění a
dočasného úhoru,
neprovádí na ploše orné půdy, na kterou žádá o dotaci v tomto managementu pastvu
hospodářských ani jiných zvířat.

Nařízení EK (EU) č. 392/2013, kterým se
mění Nařízení (ES) č. 889/2008, pokud
jde o kontrolní systém pro ekologickou
produkci

Čl. 63 odst. 2
• Zavádí povinnost KO předávat si údaje o kontrolovaném
subjektu v případě jeho přestupu od jedné KO k jiné

•

Zavádí povinnost archivace dokumentací zemědělce, který
odešel od KO nebo opustil systém EZ, alespoň dalších 5 let

•

Zavádí povinnost informovat novou KO subjektu o uložených
opatřeních a sankcích. Nová KO subjektu má povinnost
zkontrolovat plnění těchto opatření.

Čl. 65, odst. 2
•

•

•
•

Nařizuje, aby každý kontrolní orgán v EZ na základě rizikové
analýzy, odebral alespoň na 5% svých podniků každý rok vzorky
k ověření, zda nedochází k používání látek a postupů, které
nejsou v souladu s pravidly EZ, ale také zda nedochází ke
kontaminaci zakázanými produkty
Kontrolní orgán navíc odebere vzorek vždy, když existuje
podezření na aplikaci zakázaných látek a postupů
Kontrolní orgán může navíc odebírat vzorky kdykoliv to uzná za
vhodné i mimo výše zmíněné případy
Mze na základě podkladových materiálů ÚKZÚZ a konzultací s
odborníky stanoví metodický postup pro rizikové analýzy,
odběry vzorků a hrubé rozčlenění postupu

Čl. 92b Zveřejňování informací
• Nový
článek
požadující
zavedení
transparentní
internetové informační služby, která by umožňovala
zveřejňování údajů o ekologických podnikatelích včetně
platných certifikátů
• MZe toto v předstihu splňuje aplikací REP v plné šíři.

Čl. 92c – Činnosti dozoru týkající se KS
• MZe bude vyžadovat předložení dokumentovaných
postupů analýzy rizik ke stanovení ročního plánu kontrol
• Dále zkontroluje, že v rámci roční kontrolní činnosti
proběhlo 10 % dodatečných namátkových kontrol a
zároveň že 10 % vykonaných kontrol v daný rok proběhlo
neohlášeně
• MZe stanoví metodickým pokynem definici pojmu
„neohlášená kontrola“

Čl. 92d. Seznam opatření v případě nesrovnalostí
a porušení
• MZe stanoví sjednocený minimální seznam porušení a
nesrovnalostí, které řeší svými nástroji KO, zejména co se týká
decertifikace, pozastavení certifikátu a recertifikace.
• Tento dokumentovaný seznam poslouží k unifikaci základních
přístupů KO k subjektům a k vyhodnocování drobných
nesrovnalostí, které nejsou porušeními ve smyslu §33 zák.
242/2000Sb.

Děkuji za pozornost

