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Obsah prezentace

 Obecné podmínky Agroenvironmentálně – klimatických
opatření.

 Společné podmínky podopatření Integrovaná produkce
zeleniny a jahodníku.

 Popis jednotlivých titulů a managementů v podopatření.

AEKO - struktura
 Opatření se skládá ze 8 podopatření s celkem 22 dotačními
tituly.
 Ekologické zemědělství vyčleněno jako samostatné opatření.

 AEKO




Integrovaná produkce ovoce
Integrovaná produkce révy vinné
Integrovaná produkce zeleniny











IP zeleniny
IP jahodníku

Ošetřování travních porostů (10 titulů)
Zatravňování orné půdy (6 titulů)
Biopásy (2 tituly)
Ochrana čejky chocholaté
Zatravňování drah soustředěného odtoku

AEKO
 Opatření je ustanoveno nařízením Evropského parlamentu a
Rady č. 1305/2013, programovým dokumentem PRV 2014 –
2020 a nařízením vlády č. 75/2015 Sb.

 Opatření je realizováno formou pětiletých závazků.
 Vstup do závazku je dobrovolný. Vstupem do závazku se
žadatel zavazuje po celou dobu závazku hospodařit v souladu
s podmínkami opatření.

 Dotace je poskytována za činnosti prováděné nad rámec
běžné praxe a platných právních norem (EU i národních).
Není možné podporovat produkci (dohoda o zřízení WTO,
Marrakeš, 1994).

 Je vyloučeno dvojí financování na činnosti shodné s EZ.

AEKO
 Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba obhospodařující
zemědělskou půdu evidovanou v evidenci půdy na žadatele (LPIS).

 Žadatelé jsou povinni plnit společné podmínky:


Po celou dobu závazku na celé zařazené výměře hospodařit v
souladu s podmínkami závazku.



Hospodařit v souladu s platnými právními normami, DZES a PPH.



Hospodařit v souladu s minimálními požadavky na použití hnojiv
(tzv. „malá nitrátovka“, dříve SMR 5a) a minimálními požadavky na
použití přípravků na ochranu rostlin, a to na všech DPB žadatele v
LPIS.



Vést a pravidelně aktualizovat evidenci hnojení a evidenci použití
přípravků na ochranu rostlin a uchovávat je po dobu min. 10 let.

AEKO
Minimální požadavky na použití hnojiv (§9 odst. 2 písm. b),
příloha č. 1)


Zákaz hnojení dusíkem v období zákazu hnojení.



Zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin
svažitých pozemcích do 25 m od vodního útvaru.



Zákaz hnojení dusíkem na půdu zaplavenou, přesycenou
vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem.



Při hnojení dusíkem zajistit rovnoměrné pokrytí dusíkem.



Zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a
travním prostu se sklonem více jak 10º , s výjimkou tuhých
statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv.

na

AEKO
Minimální požadavky na použití POR (§9 odst. 2 písm. c),
příloha č. 1)


Nakládání s POR osobou odborně způsobilou podle § 86
zk. o rostlinolékařské péči.



Profesionální zařízení pro aplikaci POR používané v rámci
podnikání podrobit kontrolnímu testování podle zk. o
rostlinolékařské péči.



POR uskladňovat v originálních obalech podle jejich druhů
a oddělené od jiných výrobků a přípravků určených k
likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly
ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků.

AEKO – zařazení do závazku
Žádost o zařazení (ŽOZ, §3) se podává:


v prvním roce závazku,



do 15. května příslušného kalendářního roku (letos do 16),



na formuláři vydaném SZIF nebo prostřednictvím aplikace
„předtisky“ na portálu farmáře,



na celou výměru dílu půdního bloku (výjimka – biopásy).

 V jednom roce lze podat pouze jednu ŽOZ do podopatření.
 V období od podání ŽOZ do vydání rozhodnutí o zařazení
není možné v ŽOZ doplnit další DPB, zvýšit výměru DPB
nebo měnit zvolené podmínky!

AEKO – změny zařazení
 Žadatel může v průběhu závazku zvýšit nebo snížit zařazenou
výměru prostřednictvím Žádosti o změnu zařazení (změnová
žádost).
Zvýšení výměry (§ 7)

 Do 35 % původně zařazené výměry a do 4. roku závazku,
 navýšit lze pouze celo výměru dílu půdního bloku,
 nelze provést v pátém roce závazku, v podopatření zatravňování
orné půdy a zatravňování drah soustředěného odtoku,

 změnovou žádostí podávanou do 15. května,
 v pátém roce závazku a nad 35 % lze navýšit pouze uzavřením
nového pětiletého závazku.

AEKO – změny zařazení
Snížení zařazené výměry (§ 8)

 Žadatel může kdykoli v průběhu závazku snížit zařazenou
výměru DPB nebo DPB vyřadit z opatření, ale toto snížení je
považováno za nesplnění podmínek závazku a žadatel vrací
veškeré poskytnuté dotace na tuto výměru.

 Snížení žadatel provádí skrze změnovou žádost podávanou:


do 10. ledna, pokud ke změně došlo od data podání žádosti o
dotaci do 31. prosince (mimo biopásy),



do 30 dubna v podopatření biopásy pokud ke změně došlo od data
podání žádosti o dotaci do 31. prosince,



do 15. května s žádostí o dotaci pokud ke změně došlo od 1.1 (1.4
- biopásy) do data podání žádosti.

AEKO – změny zařazení
Snížení zařazené výměry (§ 8)

 SZIF na základě změnové žádosti vydá nové rozhodnutí o
zařazení.

 Pokud SZIF zjistí, že v LPIS došlo ke snížení výměry zařazené
výměry nebo výměra neplní podmínky opatření, pak zahájí řízení
o změně zařazení.

 Pokud žadatel pozbude veškerou výměru v LPIS, nebo již
výměra neplní podmínky opatření, pak SZIF zahájí řízení o
změně zařazení a žadatele vyřadí z opatření.

AEKO – změny zařazení
Pardonované důvody snížení (§ 8, odst. 4)

 restituce nebo majetkové vypořádání s církvemi
 pozemková úprava
 zásah vyšší moci
 mimořádná aktualizace LPIS (do 5 % výměry DPB, ne biopásy)
 stavba ve veřejném zájmu
 pozbytí užívání pozemku v LPIS do 25 % původně zařazené
výměry

AEKO – SANKČNÍ SYSTÉM
Členění sankcí:
 sankce za nesplnění minimálních zemědělských činností,
 sankce za nesplnění „malé nitrátovky“ a POR,
 sankce za nesplnění podm. podopatření – sankce „na podop.“,
 sankce za nesplnění podm. titulu – sankce „na titul“.
Úroveň sankcí
 snížení sankce o 3, 10, 25, 50 %,
 neposkytnutí dotace,
 vyřazení z opatření a vrácení poskytnutých dotací.

 Zaveden princip opakování – opakované porušení jedné
podmínky bude sankcionováno o úroveň vyšším snížením až
neposkytnutím dotace.

INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A
JAHODNÍKU

IP ZELENINY A JAHODNÍKU
Členění


titul IP zeleniny,
 „management orná půda“,
 „management trvalé kultury“



titul IP jahodníku.

 Podopatření je „podmínkově celofaremní“ – žadatel je povinen pěstovat
zeleninu v souladu se základními podmínkami IPZJ.

 Minimální výměra pro vstup do podopatření činí 0,5 ha R nebo J.
 Zařadit nelze plochy zařazené do jiného opatření AEKO nebo op. EZ.
 V ŽOZ žadatel uvede které DPB hodlá zařadit do titulu IPZ a které do
titulu IPJ.

 Tituly IPZ a IPJ jsou na jednom DPB nekombinovatelné.

IP ZELENINY A JAHODNÍKU
Společné podmínky podopatření

 Neaplikovat zakázané účinné látky (bifenox, dimethoate, diquat
dibromide,
fenpyroximate,
chlorpyrifos,
terbuthylazin, zeta-cypermethrin).


pyrimidin-methyl,

Sankce: neposkytnutí dotace na celé podopatření v daném roce.

 Do 4 roku závazku zajistit odběr vzorků půdy ze všech dílů
půdních bloků a jejich rozbory na těžké kovy. Dodržet limity TK.


Sankce: vyřazení žadatele z podopatření, navrácení dotace.

 Vést evidenční kartu dílu půdního bloku.


Sankce: snížení dotace o 25 % v daném roce.

IP ZELENINY A JAHODNÍKU
Společné podmínky podopatření

 Od 1. března do 30 září sledovat a zaznamenávat údaje o:





meteorologických prvcích,
výskytu škodlivých organismů.
Sankce: snížení dotace o 25 % na celé podopatření za každou
porušenou podmínku.

 Provádět průběžné vyhodnocení získaných údajů a záznam
vyhodnocení .


Sankce: snížení dotace o 25 % na celé podopatření za každou
porušenou podmínku.

IP zeleniny - R
 Na celém DPB pěstovat podporovaný druh zeleniny.


Sankce: neposkytnutí dotace na titul IPZ v daném roce.

 K výsadbě nebo výsevu používat pouze uznané nebo
kontrolované osivo a sadbu.


Sankce: snížení dotace na titul IPZ o 25 %.

 Před každým výsevem provést rozbor půdy na obsah N.


Sankce: snížení dotace na titul IPZ o 10 %.

 Aplikuje hnojiva do limitu daného nitrátovou směrnicí.


Sankce: snížení dotace na titul IPZ o 10 %.

IP zeleniny - R
 Na každých započatých 20 ha DPB se zeleninou odebrat 1 vzorek
zeleniny. Výjimka pro žadatele do 5 ha R a výměrou jednoho druhu
zeleniny do 0,5 ha.
 Sankce:
 neposkytnutí dotace na titul IPZ v daném roce, pokud odebral
alespoň jeden vzorek,
 vyřazení z titulu IPZ a navrácení všech dotací.

 Zajistit rozbor odebraných vzorků a dodržet limity sledovaných TK.


Sankce:
 při překročení prvních limitů - snížení dotace na titul IPZ o 25 %,
 při překročení druhých limitů – neposkytnutí dotace na IPZ,
 překročení třetích limitů – vyřazení žadatele z IPZ a vratka,
 nezajištění rozborů – vyřazení žadatele a vratka.

IP zeleniny - J
 Na celém DPB pěstovat podporovaný druh zeleniny.


Sankce: neposkytnutí dotace na titul IPZ v daném roce.

 K výsadbě používat pouze uznanou nebo kontrolovanou sadbu.


Sankce: snížení dotace na titul IPZ o 25 %.

 Před každou výsadbou aplikovat hnůj.


Sankce: snížení dotace o 25 %.

 Před každým výsevem provést rozbor půdy na obsah N.


Sankce: snížení dotace na titul IPZ o 10 %.

 Aplikuje hnojiva do limitu daného nitrátovou směrnicí.


Sankce: snížení dotace na titul IPZ o 10 %.

IP zeleniny - J
 Na každých započatých 20 ha DPB se zeleninou odebrat 1 vzorek
zeleniny.
 Sankce:
 neposkytnutí dotace na titul IPZ v daném roce, pokud odebral
alespoň jeden vzorek,
 vyřazení z titulu IPZ a navrácení všech dotací.

 Zajistit rozbor odebraných vzorků a dodržet limity sledovaných TK.


Sankce:





při překročení prvních limitů - snížení dotace na titul IPZ o 25 %,
při překročení druhých limitů – neposkytnutí dotace na IPZ,
překročení třetích limitů – vyřazení žadatele z IPZ a vratka,
nezajištění rozborů – vyřazení žadatele a vratka.

IP zeleniny - J
 Ročně provést maximálně 2 aplikace herbicidů.


Sankce:


3 aplikace – snížení dotace o 25 %,
4 aplikace – snížení dotace o 50 %,



5 a více aplikací - neposkytnutí dotace na titul IPZ.



IP jahodníku
 Žádost o dotace leze podat pouze na DPB na kterém je v odbobí
od podání žádosti do 30. června pěstován jahodník v alespoň
minimální hustotě 20 tis. ks.

 K výsadbě používat pouze uznanou nebo kontrolovanou sadbu.


Sankce: snížení dotace na titul IPJ o 25 %.

 Výsadbu lze provádět pouze na DPB na kterém byla pěstována
předplodina nebo hlavní plodina s meziplodinou.


Sankce: snížení dotace o 25 %.

IP jahodníku
 Před každým výsevem provést rozbor půdy na obsah N.


Sankce: snížení dotace na titul IPJ o 10 %.

 Aplikuje hnojiva do limitu daného nitrátovou směrnicí.


Sankce: snížení dotace na titul IPJ o 10 %.

 Min. dvě plečkování ročně.


Sankce: snížení dotace na titul IPJ o 25 %.

 Do 30. září provést mulčování nebo seč porostu jahodníku.


Sankce: snížení dotace na titul IPJ o 25 %.

IP jahodníku
 Na každých započatých 20 ha DPB odebrat 1 vzorek jahod.


Sankce:
 neposkytnutí dotace na titul IPJ v daném roce, pokud odebral
alespoň jeden vzorek,
 vyřazení z titulu IPJ a navrácení všech dotací.

 Zajistit rozbor odebraných vzorků a dodržet limity sledovaných TK.


Sankce:
 při překročení prvních limitů - snížení dotace na titul IPJ o 25 %,


při překročení druhých limitů – neposkytnutí dotace na IPJ,
překročení třetích limitů – vyřazení žadatele z IPJ a vratka,



nezajištění rozborů – vyřazení žadatele a vratka.



IP zeleniny - J
 Ročně provést maximálně 5 aplikací herbicidů.


Sankce:


6 aplikace – snížení dotace o 25 %,
7 aplikace – snížení dotace o 50 %,



8 a více aplikací - neposkytnutí dotace na titul IPZ.



 Ročně provést maximálně 4 aplikace insekticidů.


Sankce:





5 aplikace – snížení dotace o 25 %,
6 aplikace – snížení dotace o 50 %,
7 a více aplikací - neposkytnutí dotace na titul IPZ.

IP jahodníku
 Od druhého roku závazku provádět do 30. dubna odstraňování
čepelí listů.


Sankce: snížení dotace na titul IPJ o 10 %.

 Vést evidenční kartu agrotechnických operací.


Sankce: snížení dotace na titul IPJ o 25 %.

Děkuji za pozornost!

