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Důvod změn
 Konec programového období a naplnění
absorpční kapacity AEO.
 Zjištění auditní mise evropské komise
RD2/2009/04 a koordinované auditní
mise NKÚ a Evropského účetního dvora
10/29.
 Novela
nařízení
Komise
(ES)
č.
1974/2006
nařízením
Komise
(EU)
679/2011.

Hlavní změny


Uzavření příjmu nových ŽOZ do AEO.



Prodlužování stávajících závazků.



Prodloužení kontrolního období u intenzity
chovu hospodářských zvířat (VDJ).



Úprava podmínek pro změnu zařazené
výměry zemědělské půdy.



Úprava podmínek pro EZ sady.

Uzavření vstupu do AEO
 Od roku 2012 nelze podat novou žádost o zařazení pro
všechna AEO kromě titulu zatravňování.
 V návaznosti na zastavení příjmu nových žádostí o zařazení
nebude možné navyšovat nad 25% původně zařazené výměry
a navyšovat v pátém roce, popřípadě v posledním roce
prodlouženého závazku.
 Žádost o zařazení do titulu zatravnění bude možné podat ještě
v roce 2012 a 2013, počínaje rokem 2014 bude zastaven
příjem nových ŽOZ i do zatravnění.

Prodloužení závazků
 Žadatelům ukončujícím závazek v roce 2011 a 2012 bude
umožněno tyto závazky prodloužit do roku 2013, tj. o dva,
respektive jeden rok. Prodloužit bude možné všechny AEO
kromě zatravňování.

 Možnost prodloužení se týká 1592 žadatelů v roce 2011 a 895
žadatelů v roce 2012.
 Žádost o prodloužení žadatel podá na speciálním formuláři do
30. listopadu kalendářního roku prostřednictvím AZV.

Prodloužení závazků

Prodloužení závazků
 Na prodloužený závazek se bude pohlížet jako na standardní
závazek (bez přerušení).
 Žadatel se již při podání podzimní žádosti o prodloužení
rozhoduje na jaká AEO žádost podává, snížení výměry po
podání žádosti o prodloužení bude standardně považováno za
nedodržení závazku a sankcionováno dle platných předpisů!

 Vratky budou uplatňovány za celou dobu trvání závazku,
včetně prodlouženého období (tj. při zjištění porušení v 7 roce
závazku bude vratka udělena za 6 předcházejících let).

Prodloužení závazků
 V prodlouženém závazku bude možné navyšovat o 25 %,
navýšení nad 25 % nebude možné. Navyšování nebude
možné v posledním roce závazku.
 V rámci prodloužení závazku bude mimo CHKO možné
změnit základní titul Louky na základní titul Pastviny (z
Pastvin na Louky nikoli).

Kontrolní období VDJ
 Změny v návaznosti na šetření auditní mise evropské Komise
RD2/2009/04.
 Od roku 2012 bude období pro kontrolu intenzity VDJ
prodlouženo ze stávajícího jednoho dne na tříměsíční období
od 1. června do 31. srpna.
 V případě chovu koní žadatel uvede počáteční stav k 1. červnu
a poté každou změnu v počtu a kategorii chovaných zvířat v
průběhu kontrolního období. Pokud KNM nezjistí jinak, bude
pro výpočet dotace použita hodnota uvedená k 1. červnu,
popřípadě ke dni poslední nahlášené změny.

 Sankce za porušení bude odstupňována dle počtu a rozsahu
porušení.

Kontrolní období VDJ


Sankce za porušení intenzity:


10 % za jedno porušení v rámci zóny 0,16 – 0,2 a 1,5 – 1,8 VDJ



25 % za dvě porušení v rámci zóny 0,16 – 0,2 a 1,5 – 1,8 VDJ



50 % za tři porušení v rámci zóny 0,16 – 0,2 a 1,5 – 1,8 VDJ



Neposkytnutí dotace za čtyři a více porušení v rámci zóny 0,16 –
0,2 a 1,5 – 1,8 VDJ a nebo pokud intenzita kterýkoli den klesne
pod 0,16 VDJ popřípadě překročí nad 1,8 VDJ



Jedním porušením je myšleno porušení v jednom dni. Pokud
například žadateli klesne intenzita na 0,17 VDJ po dobu 4 dní, pak
se jedná o 4 porušení.



V rámci převodů bude tolerována změna intenzity po dobu 15 dní
před a 15 dní po zaevidování (LPIS) půdy převodce nabyvatelem.

Změna zařazené výměry
 U nových závazků od roku 2012 (zatravňování) je upraven
limit pardonovaného snížení původně zařazené výměry
zemědělské půdy a to na 10 % v průběhu trvání závazku. Tato
změna vychází z definice „malé změny“ hospodářství v
nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, respektive nařízení
Komise (EU) 679/2011.
 U stávajících závazků od roku 2012 v rámci pardonovaného
snížení původně zařazené výměry ZP o 15 % nebude nově
požadováno doložit ztrátu právního důvodu.
 U prodloužených závazků od roku 2012 se limit pro
pardonované snížení původně zařazené výměry ZP navyšuje o
3 % ročně (tj. celkový limit 21 % u prodloužení o 2 roky a 18
% u prodloužení o jeden rok).

Ekologické sady


V EZ sadech jsou dvě hlavní změny


A) Změny v již zařazených sadech:
1.

2.



Podmínka seče nebo mulčování bylinného pokryvu v meziřadí do 15.
srpna kalendářního roku, nebo pastva s posečením nedopasků do
15. srpna kalendářního roku.
Pravidelný řez k prosvětlení korun ovocných stromů v rozsahu
zvolené pěstební technologie do 15. srpna kalendářního roku.
Za nesplnění výše uvedených podmínek sankce 10 % snížení dotace

B) Změny v nově zařazených (navýšených) EZ sadech:
1.

1.

Sady zaevidované v LPIS po 30. září 2011, které hodlá žadatel
zařadit do AEO, mohou být založené pouze množitelským
materiálem ovocných stromů a keřů dle zákona č. 219/2003 Sb., v
platném znění. K výsadbě nelze použít podnože.
Za nesplnění podmínky sankce 50 % snížení na všechny EZ sady
U nově založených sadů žadatel zajistí oporu a účinnou ochranu
ovocných stromů proti okusu.
Za nesplnění podmínky sankce 3 % snížení dotace

Další změny
 V titulu Zatravňování orné půdy je upravena sankce za
nedodržení podmínky převodu kultury v LPIS z R na TP do
konce roku. Nově bude při opakovaném porušení udělena
sankce vyřazení z AEO!
 Do seznamu zeleniny pěstované v titulu IP zeleniny byly
přidány druhy čekanka hlávková a ředkev setá černá, dále
došlo ke změně definice z celeru bulvového na celer a z
tykve obecné na tykev.
 Platnost změny týkající se podávání žádosti o prodloužení a
výsadby sadů je od data platnosti novely, ostatní změny
jsou platné až pro žádosti podávané na jaře 2012.
 Navýšení výměry PB z důvodu MA či zákresu KP nebude
považováno za navýšení zařazené výměry z hlediska AEO a
nebude se započítávat do limitu 25 % navyšování.

Komunikační strategie
O výše uvedených změnách budou zemědělci
informováni prostřednictvím:





Informativního dopisu každému žadateli který
může potenciálně letošní rok prodlužovat
závazek, včetně návodu jak postupovat.
Změnových listů do metodiky k provádění NV
79/2007 Sb.
Webových stránek MZe, tiskové konference a
prostřednictvím tisku.

Počty žadatelů dle AZV
Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha
Příbram
Pelhřimov
Havlíčkův Brod
Vyškov
Znojmo
Přerov
Šumperk

14 Rakovník
36 Č. Budějovice
14 Jind.Hradec
13 Písek
10 Prachatice
8 Strakonice
0 Tábor
9 Domažlice
52 Klatovy
48 Plzeň
36 Blansko
23 Brno
8 Žďár n.Sázavou
36 Zlín
23 Vsetín
25 Bruntál

2 Rokycany
55 Tachov
22 Cheb
16 Karlovy Vary
35 Děčín
23 Litoměřice
20 Louny
21 Ústí n. L.
28 Čes.Lípa
31 Liberec
5 Břeclav
65 Hodonín
40 Kroměříž
39 Prostějov
19 F.-Místek
22 Nový Jičín

17 Hradec Králové
18 Chrudim
31 Jičín
27 Náchod
20 Pardubice
25 Rychnov n.K.
7 Semily
17 Svitavy
20 Trutnov
23 Ústí n.O.
150 Jihlava
89 Třebíč
6 Uh.Hradiště
16 Olomouc
20 Opava
28

12
41
18
22
3
15
30
9
6
10
26
18
29
15
26

DĚKUJI ZA POZORNOST

