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Obsah prezentace 

 

 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 

nařízení vlády č. 75/2016 Sb. 

 Ekologické zemědělství 

nařízení vlády č. 76/2015 Sb 

 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními  (LFA) 

nařízení vlády č. 72/2015 Sb. 

 Natura 2000 na zemědělské půdě 

nařízení vlády č. 73/2015 Sb. 

 Změny 2016. 

 

 

 

AEKO AEKO 
 

 Účel opatření 

Podpora trvale udržitelných, přírodě blízkých způsobů hospodaření. 

Zachování a podpora biodiverzity. 

Prevence proti erozi půdy a extrémním klimatických jevům. 

Podpora zlepšení kvality vod. 

 Platba 

Kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů vzniklých v souvislosti 

se závazky jdoucími nad rámec platné legislativy (EU + národní) a běžné 

praxe. 

 

 Žádost o platbu 
V prvním roce závazku podávána žádost o zařazení. 

Žádost o platbu je podávána každoročně prostřednictvím  

tzv. jednotné žádosti 

 

 

AEKO 
 

Struktura opatření 

 Podopatření Integrovaná produkce ovoce 

 Podopatření Integrovaná produkce révy vinné 

 Podopatření Integrovaná produkce zeleniny 

 Podopatření Ošetřování travních porostů 

 Podopatření Zatravňování orné půdy 

 Podopatření Biopásy 

 Podopatření Ochrana čejky chocholaté 

 Podopatření Zatravňování drah soustředěného odtoku (od 2016) 

 

 

 

AEKO 
 

Společné podmínky 

Pětileté závazky – žadatel se zavazuje po celou dobu závazku hospodařit 

v souladu s podmínkami AEKO. 

 Dodržovat standardy DZES a PPH. 

Hospodařit v souladu s minimálními požadavky na použití hnojiv. 

Hospodařit v souladu s minimálními požadavky na použití přípravků na 

ochranu rostlin. 

Vést a aktualizovat evidenci použití hnojiv a použití POR a uchovávat je po 

dobu 10 let. 

 

 



2 

AEKO 
 

Integrovaná produkce ovoce 

 Zacíleno na sady s výsadbou podporovaných druhů ovocných stromů a 

ovocných keřů o určité hustotě výsadby na pěstební ploše. 

 Stanoveny zakázané účinné látky. 

 Stanoveny postupy údržby sadů 

 prosvětlování korun, 

 údržba meziřadí a manipulačních ploch. 

 Povinnost provádět monitoring klimatických ukazatelů a výskytu 

škůdců, včetně pravidelného vyhodnocování, a to vlastním zařízením! 

 Povinnost provádět rozbory půdy (1 x za závazek) a rozbory ovoce 

(každoročně) za účelem zjištění dodržení stanovených limitů 

sledovaných těžkých kovů. 

 

 

 

AEKO 
 

Integrovaná produkce révy vinné 

 Zacíleno na vinice s minimální hustotou výsadby 1800 ks/ha. 

 Dva tituly – základní a nadstavbová ochrana révy vinné. 

 Stanoveny zakázané účinné látky. 

 Stanoveny postupy údržby vinic 

 prosvětlování , 

 údržba meziřadí a manipulačních ploch. 

 Omezený počet aplikací POR proti plísni révové, plísni šedé a padlí 

révovému. 

 Povinná introdukce T. pyrri. 

 Stanovené postupy ochrany proti obalečům. 

 Povinné ozelenění vinic výsevem stanovené směsi bylin. 

 

 

 

AEKO 
 

Integrovaná produkce zeleniny 

 Zacíleno na podporované druhy zeleniny a jahodník. 

 Dva nové tituly – IP zeleniny a IP jahodníku (od 2016). 

 Stanoveny zakázané účinné látky. 

 Stanoveny postupy obhospodařování 

 výsadba/setí (termíny, hustota, kvalita osiva a sadby), 

 agrotechnické operace a hnojení. 

 Povinnost provádět monitoring klimatických ukazatelů a výskytu 

škůdců, včetně pravidelného vyhodnocování, a to vlastním zařízením. 

 Povinnost provádět rozbory půdy (1 x za závazek) a rozbory 

zeleniny/jahod (každoročně) za účelem zjištění dodržení stanovených 

limitů sledovaných těžkých kovů. 

 

 

 

AEKO 
 

Ošetřování travních porostů 

 10 různých titulů -  jeden základní, cílený do volné plochy ČR a 9 

nadstavbových cílených do ZCHÚ a soustavy Natura 2000. 

 Stanoveny termíny sečí a pastvy, popřípadě způsob provádění. 

 Povinnost dodržet minimální a maximální intenzitu chovu 

hospodářských zvířat od 1. června do 30. září. 

 Stanoveny postupy obhospodařování 

 hnojení, vápnění, válení, smykování, obnova TTP…atd. 

 V ZCHÚ, oblastech soustavy Natura 2000 a ochranných pásmech 

národních parků je nutné mít před vstupem do podopatření vymezený 

titul místně příslušným orgánem ochrany přírody. 

 

 

AEKO 
 

Ošetřování travních porostů – rozdíly oproti AEO 

 Podmínka intenzity chovu HZ a ponechávání nepokosených ploch. 

 Limit přívodu dusíku na všechny TTP 160 kg N/ha/rok (započtení dle 

nitrátové směrnice), ostatní limity N zrušeny (mimo SSTaV). 

 Zákaz příkrmu ve všech nadstavbových titulech, vápnění na povolení 

OOP. 

 U všech nadstavbových titulů s více variantami termínů sečí lze z roku na 

rok změnit termín seče. Změna prováděna od 1.ledna do data podání 

žádosti aktualizací vymezení ve vrstvě Enviro. 

AEKO 
 

Ošetřování travních porostů – rozdíly oproti AEO 

 Základní titul 

 sloučené základy do jednoho „bez nutnosti“ deklarace, 

 možné vymezit v ZCHÚ přímo (ne jako nadstavba s povolením 

základního titulu), 

 u DPB nad 12 ha pro potřeby ponechávání nepokosených ploch nutná 

deklarace první operace (pastva/seč). 
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AEKO 
 

Ošetřování travních porostů – rozdíly oproti AEO 

 Trvale podmáčené a rašelinné louky 

 seč pouze ručně nesenou nebo ručně vedenou mechanizací, 

 možno z roku na rok měnit termín seče (změna vymezení v LPIS), 
doplněn nový termín seče, 

 na povolení OOP možno provést vápnění. 

 Ochrana modrásků 

 nový titul, v AEO nebyl, 

 stanoveny termíny sečí (možno měnit v letech) a povinnost ponechávat 
nepokosené plochy (15-20%, vždy), 

 přepasení po 1.10 na povolení OOP (vymezeno v LPIS), 

 Nehnojit, ale možnost se souhlasem OOP provést vápnění. 

 

AEKO 
 

Ošetřování travních porostů – rozdíly oproti AEO 

 Mezofilní a vlhkomilné louky 

 rozděleny do dvou titulů – hnojené a nehnojené, 

 možno z roku na rok měnit termín seče (změna vymezení v LPIS), 

 zákaz aplikace herbicidů. 

 Horské a suchomilné louky 

 rozděleny do dvou titulů – povinně hnojený a nehnojený, 

 v hnojeném povinnost jednou za závazek nahnojit, pouze jednou, 

 možno z roku na rok měnit termín seče (změna vymezení v LPIS), 

 zákaz aplikace herbicidů. 

 

AEKO 
 

Ošetřování travních porostů – rozdíly oproti AEO 

 Ochrana chřástala 

 možnost nahradit seč pastvou – na povolení OOP, 

 přepasení po 15.9 (pokud není povoleno nahrazení seče pastvou), 

 provedena aktualizace vymezení. 

 Suché stepní trávníky a vřesoviště 

 pastva skotem na povolení OOP (LPIS), 

 možnost nahrazení pastvy sečí na povolení OOP (LPIS), 

 zákaz mulčování, obnovy a přísevu, 

 nedopasky na ploše nad 10 st. není třeba likvidovat. 

 

AEKO 
 

Ošetřování travních porostů – rozdíly oproti AEO 

 Druhově bohaté pastviny 

 odstraněn max. přívod N pastvou, 

 bez příkrmu, 

 nedopasky v případě celoroční seče likvidovat do 31.12. 

 

AEKO 
 

Ošetřování travních porostů – intenzita chovu HZ 

 Minimální intenzita 0,3 VDJ/ha TTP 

 započítávána všechna zvířata z přílohy č. 13 NV 75/2015, 

 výpočet vůči všem TTP. 

 

 Maximální intenzita 1,5 VDJ/ha z.p. žadatele v LPIS 

 započítána všechna zvířata z přílohy č. 13 NV 75/2015, 

 výpočet vůči ploše R, TTP a trvalých kultur žadatele v LPIS. 

 

AEKO 
 

Ošetřování travních porostů – intenzita chovu HZ 

 

 Maximální intenzita 1,15 VDJ/ha TTP v závazku 

 primárně započtena všechna zvířata, 

 možnost nezapočítat nepasená zvířata (celou stáj/hospodářství), 

 TTP v závazku AEKO mimo podmáčených luk (D6) a zatravněné 

plochy (AEO) které měly k 30.9 2014 kulturu T. 
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AEKO 
 

Ošetřování travních porostů – intenzita chovu HZ 

 Koně ve výpočtu intenzit 

 evidenci samotnou možné vést papírově nebo elektronicky, 

 odeslání deklarace chovu koní a elektronický opis registru koní v 

hospodářství na SZIF pouze přes portál farmáře! 

 Kdo měl letos problémy s deklarací na SZIF, je nutné to řešit 

zavčas! SZIF bude uznávat i datum pokusu o doručení (pokud 

došlo ke komplikacím na straně SZIF). 

 „Stáhnutí“ dat z IZR bez odeslání na SZIF není pokusem o 

doručení! 

 

AEKO 
 

Ošetřování travních porostů – nepokosené plochy 

 Vyžadováno v titulech D1 až D5 (základ, MVL, HSL). 

 Na DPB zařazených v D1 jen v případě že je první operace seč. 

 Úprava porostu před pastvou je brána jako seč – nutné plnit podmínku. 

 Ponechání ploch 

 dvousečné tituly: jen v první seči, min. do 15.8. nejdéle do první 

seče následujícího roku, 

 jednosečné tituly: při seči, ponechané do termínu další seče, 

 modrásek – do další seče stanovené neřízením vlády. 

 

 

AEKO 
 

Zatravňování orné půdy 

 6 různých titulů -  cílení k vodě, do ZCHÚ, erozně ohrožených oblastí a 

ochranných pásem vodních zdrojů a dle „kvality směsi“. 

 Do 31. května prvního roku závazku povinnost provést zatravnění. 

 Stanoveny termíny sečí a pastvy, popřípadě způsob provádění. 

 Nehnojit, kromě nahnojení před založením TP. 

 Stanoveny postupy obhospodařování (použití pesticidů, likvidace 

nedopasků…atd.) 

 V ZCHÚ, oblastech soustavy Natura 2000 a ochranných pásmech 

národních parků je nutné mít osevní směs schválenou místně 

příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 

 

 

AEKO 
 

Biopásy 

 2 tituly -  Krmný biopás a Nektarodárný biopás. 

 Krmný biopás se zakládá každoročně a ponechává min. do 31. března 

následujícího roku a poté do 15. června zapraví do půdy. 

 Nektarodárný biopás je zakládán na 2 – 3 roky. 

 Stanovené osevní směsi pro oba biopásy. 

 Zákaz jakéhokoliv zasahování do biopásů a používání POR nebo 

hnojiv, vyjma stanovené seče nektarodárného biopásu. 

 

 

AEKO 
 

Ochrana čejky chocholaté 

 Cíleno na přesně vymezené hnízdiště čejky a příbuzných druhů 

bahňáků na orné půdě (čejka slouží jako deštníkový druh). 

 Ponechání plochy od 1.ledna do 15. června bez zásahu zemědělskou 

technikou. 

 Od 16. června do 15. července založí porost meziplodin, který je 

zapraven do půdy od 15. listopadu do 31. prosince. 

 K výsevu meziplodiny používá pouze certifikované osivo. 

 

EZ 
 

 Účel opatření 

Podpora ekologického hospodaření. 

 Platba 

Kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů vzniklých v souvislosti 

se závazky jdoucími nad rámec platné legislativy (EU + národní) a běžné 

praxe. 

 

 Žádost o platbu 

V prvním roce závazku podávána žádost o zařazení. 

Žádost o platbu je podávána každoročně  

prostřednictvím tzv. jednotné žádosti 
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EZ 
 

Struktura opatření 

 Podopatření Přechod na ekologické zemědělství 

 Podopatření Udržení ekologického zemědělství 

 

 Podpora cílena na 

 Sady – intenzivní, ostatní, krajinotvorné 

 Vinice a chmelnice 

 Trvalé travní porosty 

 Ornou půdu 

zelenina a byliny 

 travní porosty na orné půdě 

ostatní ornou půdu 

EZ 
 

Společné podmínky 

Pětileté závazky – žadatel se zavazuje po celou dobu závazku hospodařit 

v souladu s podmínkami EZ. 

 Dodržovat standardy DZES a PPH. 

Být aktivní zemědělec. 

Hospodařit v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství na celé ploše R,TTP a trvalých kultur. 

Hospodařit v souladu s minimálními požadavky na použití hnojiv a 

přípravků na ochranu rostlin. 

Vést a aktualizovat evidenci použití hnojiv a použití POR a uchovávat je po 

dobu 10 let. 

 

 

 

EZ 
 

SADY 

 Intenzivní sady -  cíleno na výsadbu podporovaných druhů ovocných 

stromů a keřů o alespoň minimální stanovené hustotě na pěst. ploše. 

 Ostatní sady – cíleno na sady s min. hustotou 100 ks stromů nebo 

1000 ks. keřů. 

 Krajinotvorné sady – cíleno na krajinný prvek krajinotvorný sad. 

 Sady intenzivní a ostatní – prokazování dosažení min. stanovené 

produkce. 

 Stanoveny postupy obhospodařování (údržba meziřadí, řezy… atd.) 

 

 

EZ 
 

Vinice a chmelnice 

 Vinice-  cíleno na vinice o alespoň minimální hustotě výsadby 1800 ks/ha. 

 Chmelnice – cíleno na chmelnice v EZ. 

 Stanoveny postupy obhospodařování (údržba meziřadí, řezy… atd.) 

 

Trvalé travní porosty 

 Stanoveny termíny sečí a pastvy, popřípadě způsob provádění. 

 Povinnost dodržet minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat 0,3 

VDJ/ha od 1. června do 30. září. 

 

EZ 
 

Zelenina a speciální byliny 

 Stanoveny podporované druhy zeleniny a bylin. 

 Povinnost dodržet alespoň minimální hustotu výsadby/výsevu. 

 povinnost pěstovat zlepšující plodiny 

Travní porosty na orné půdě, úhor a travní porosty na 

semeno 

 Cíleno na kulturu zemědělské půdy „G“, popř. „U“ 

 Stanovené povinnosti obhospodařování (seče, orba…atd.) 

Ostatní orná půda 

 Stanoveny nepodporované druhy vyloučené z podpory. 

LFA 
 

 Účel opatření 

Podpora zachování hospodaření v méně příznivých oblastech s přírodním 

či jiným znevýhodněním. 

 

 Platba 

Kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s 

omezením zemědělské produkce. 

 

 Žádost o platbu 

Žádost o platbu je podávána  

každoročně prostřednictvím  

tzv. jednotné žádosti 

 

 



6 

LFA 
 

 Cílenost (způsobilé oblasti) 
- Vymezení LFA-H, LFA-O a LFA-S dle kritérií PRV 2007-2013 

- redefinice od 2018 

 

 Způsobilá půda 
- LFA-H, LFA-S – trvalý travní porost + orná půda + trvalé kultury 

- LFA-O – trvalý travní porost + částečně travní porost na orné půdě 
(specifikace v NV)  

 

 Příjemce 
- fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním 
jménem na vlastní zodpovědnost 

- splňuje definici aktivního zemědělce (stejná pro PP) 

- je zemědělským podnikatelem nebo je organizační složkou státu 

- obhospodařuje min. 1 ha způsobilé zemědělské půdy v LFA-H, LFA-O a/nebo 
LFA-S 

 

 

 

LFA 

Podmínky poskytnutí platby 

 Od data podání žádosti do 30.9. obhospodařovat  zemědělskou půdu, 

na kterou je žádáno o platbu 

 Udržet v období od 1. června do 30. září intenzitu chovu hospodářských 

zvířat 0,3 VDJ/ha veškerých obhospodařovaných trvalých travních 

porostů a travních porostů specifikovaných nařízením vlády i mimo LFA 

o V LFA-H a LFA-S není intenzita podmínkou pro poskytnutí dotace 

na zemědělskou kulturu druhu standardní orná půda, jiné než NV 

specifikované travní porosty na orné půdě, úhor a trvalé kultury   

o  Není stanovena max. intenzita 

o Nepřihlíží se k výskytu 1. stupně OPVZ 

 Noví žadatelé se nezavazují k pětiletému hospodaření na min. výměře 

(již pro žádosti podané 2014, starší závazky nutno dodržet) 

 

 

 

LFA 

Platba 

 Platby ve výši 57 – 137 EUR/ha a rok. 

 V opatření LFA je uplatňována degresivita plateb, tj. se vzrůstající 

výměrou zemědělské půdy žadatele v oblastech LFA stoupá procento 

snížení platby 

 do 300 ha plná výše platby 

 max. snížení 30 % u podniků s výměrou v LFA nad 2500 ha 

 

 

 

 

NATURA 2000 
 

 Účel opatření 

Podpora zachování hospodaření v oblastech se specifickým 

znevýhodněním vyplývajícím z implementace evropských směrnic pro 

soustavu Natura 2000. 

 

 Platba 

Kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s 

omezením zemědělské produkce zákonnými požadavky na omezení 

hnojení v oblastech Natura 2000 a prvních zón ZCHÚ 

 

 Žádost o platbu 
Žádost o platbu je podávána  

každoročně prostřednictvím  

tzv. jednotné žádosti 

 

 

Natura 2000 

 Cílenost (způsobilé oblasti) 
území 1. zón NP a CHKO, které se nacházejí na území oblastí Natura 2000 

území 1. zón NP a CHKO, které se nenacházejí na území Natura 2000 (tzv. 
oblasti s jinými environmentálními omezeními)  

 

 Příjemce 
fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním 
jménem na vlastní zodpovědnost  

zemědělský podnikatel nebo organizační složka státu 

obhospodařuje min. 1 ha trvalého travního porostu ve způsobilých oblastech 
 

 Platba 
86 EUR/ha TTP 
 

 Podmínky pro poskytnutí platby 
od data podání žádosti do 30.09. obhospodařovat půdu, na kterou je žádáno o 
platbu 

neaplikovat žádná hnojiva a statková hnojiva (s výjimkou pastvy) 

 

Změny 2016 

 Změna hodnocení neprovedení seče/pastvy na TTP 

 primárně zaváděno v přímých platbách, 

 neprovedení seče nebo pastvy do 31. července je nesplněním 

minimální zemědělské činnosti, 

 sankcí je neposkytnutí všech dotací na plochu + započtení plochy do 

předeklarace! 

 platí i pro plochy zařazené do AEKO, EZ nebo plochy s podporou v LFA 

a Natura 2000 na zemědělské půdě, 

 pro plochy v AEKO platí termíny sečí a likvidace nedopasků 

stanovených v AEKO, 

 změna nebude zavedena na TTP zařazených v Ochraně modrásků a v 

SSTaV. 
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Změny 2016 

 Zrušení pardonovaného důvodu mimořádná aktualizace 

 AEKO i EZ, 

 možnost využít pardonovaný důvod snížení ztráta pozemku v LPIS, 

 

 Zavedení podpory jahod a chřestu 

 v IP zeleniny, 

 pěstování jahod jako samostatný titul, chřest jako management v IP 

zeleniny, 

 od 2016. 

Změny 2016 

 Zavedení podopatření Zatravňování DSO 

 na DSO vymezených v LPIS, 

 způsobilost uvedena v LPIS, 

 speciální směs, jinak podmínky jako klasické zatravnění (mimo cílení). 

 

 Druhově bohaté pastviny 

 zaveden nový termín pro údržbu TTP do 31.7 (seč nebo pastva). 

 

 IP ovoce 

 hustota výsadby nově počítána na pěstební plochu skupiny dřevin. 

 

Změny 2016 

 Biopásy 

 směs možno tvořit i z certifikovaných komponent (dnes nutno míchací 

protokol na uznanou směs), 

 vzdálenost mezi biopásy hodnocena jen v rámci dílu PB. 

 

 Sankce 

 úprava sankcí za nesplnění podmínky sečí nebo pastvy na titul – 

hodnocení porušení vůči ploše TTP v titulu a sankce též. 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST 


