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Informace pro žadatele – SZP 2015 
  
Opatření Ekologické zemědělství (EZ) 
 
Pro období 2015 – 2020 bylo v rámci nové SZP vyčleněno jako samostatné opatření Ekologické zemědělství. 
Od roku 2015 je možné uzavírat nové pětileté závazky. Níže uvádíme základní informace týkající se 
uzavírání závazku, sazeb a některých nově zaváděných podmínek. Podrobný popis podmínek opatření 
Ekologické zemědělství bude detailně popsán v metodice, kterou vydává Ministerstvo zemědělství. 
 
Kultury způsobilé pro poskytnutí dotace v rámci EZ: 

 Trvalý travní porost (T) 

 Standardní orná půda (R) – pěstování zeleniny a speciálních bylin, pěstování trav na semeno, 
pěstování ostatních plodin 

 Orná půda – travní porost (G) 

 Orná půda – úhor (U) 

 Trvalá kultura – ovocný sad (S) 

 Trvalá kultura – vinice (V) 

 Trvalá kultura – chmelnice (C) 

 Jiná trvalá kultura (J) – krajinotvorný sad 
 

 

 

Sazby EUR/ha 

Kultura Kód Sazba EUR sazba v ZCHU EUR 

Travní porosty 
PO-T 84 52 

EZ-T 83 51 

Sad - intenzivní 
PO-IS 825   

EZ-IS 779   

Sad - ostatní 
PO-OS 424   

EZ-OS 424   

Sad krajinotvorný 
PO-KS 165   

EZ-KS 165   

Vinice 
PO-V 900   

EZ-V 845   

Chmelnice 
PO-C 900   

EZ-C 845   

Orná půda - zelenina a speciální byliny 
PO-RZB 536   

EZ-RZB 466   

Orná půda – trávy na semeno 
PO-RTS 265   

EZ-RTS 180   

Orná půda - ostatní plodiny 
PO-ROP 245   

EZ-ROP 180   

Orná půda – travní porost - odplevelování 
dočasným zatravněním 

PO-RT 79   

EZ-RT 69   
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Úhor - odplevelování dočasným úhorem 
PO-RU 34   

EZ-RU 29   

Pozn.: PO = přechodné období, EZ = ekologické zemědělství 

 

Žádost o zařazení se podává: 

 

 na období závazku v délce trvání 5 let 

 na celý díl půdního bloku (DPB) 

 pokud je žadatel registrován v systému ekologického zemědělství 

 

Pro poskytnutí dotace žadatel musí splňovat mimo jiné tyto podmínky: 

 cross – compliance 

 oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv 

 oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin 

 stanovené Nařízením vlády pro EZ 

 Aktivní zemědělec - Žadatel musí plnit podmínky Aktivního zemědělce. 

 Zemědělský podnikatel – subjekt, který v roce 2015 žádá o dotace v rámci opatření LFA nebo 
Natura 2000 na z. p., musí být zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2 ha zákona o zemědělství 
nebo je organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích.  
Atribut zemědělského podnikatele bude Fond ověřovat prostřednictvím kontroly IČ žadatele v 
Evidenci zemědělského podnikatele a žadatel tak nebude mít povinnost dokládat Osvědčení 
zemědělského podnikatele.  
Evidence zemědělského podnikatele je vedena obecními úřady obcí s rozšířenou působností a jejím 
správcem je Ministerstvo zemědělství České republiky. Údaje evidence je možno si ověřit na 
webových stránkách:  
 
http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP  
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 

 
Pokud žadatel nebude evidován jako zemědělský podnikatel, bude jeho žádost o podporu v rámci 
opatření Ekologické zemědělství zamítnuta. 
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Žadatel žádající o dotaci na kulturu trvalý travní porost: 
 

 splňuje každý den kontrolního období od 1.6. – 30.9. příslušného kalendářního roku intenzitu 
chovu hospodářských zvířat nejméně 0,3 VDJ/ha trvalého travního porostu vedeného na žadatele 
v LPIS  
 
Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky 

Druh a kategorie hospodářských zvířat  Koeficient přepočtu VDJ  

skot ve věku nad 2 roky  1,00 

skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně  0,60 

skot ve věku do 6 měsíců včetně  0,40 

ovce ve věku nad 1 rok  0,15 

kozy ve věku nad 1 rok  0,15 

koně ve věku nad 6 měsíců  1,00 

koně ve věku do 6 měsíců včetně  0,40 

Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. 

 

 Od letošního roku je povinností žadatele vést elektronický registr koní na hospodářství a podat 
Deklaraci chovu koní výhradně elektronicky přes Portál Farmáře, a to do 31. 10. 2015. Na 
opožděně doručené Deklarace nebude brán zřetel a koně nebudou započítány do intenzity chovu 
hospodářských zvířat, pokud nebude kontrolou na místě zjištěno jinak.  

 
Žadatel žádající o dotaci na kulturu ovocný sad: 
 

 zajistí, aby DPB byly vedené v evidenci ovocných sadů podle zákona č. 147/2002 Sb. a nacházela se 
na nich výsadba ovocných stromů nebo keřů o minimální hustotě životaschopných jedinců 

 je povinen prokázat minimální objem produkce z převládajícího druhu ovoce 
 

 

V roce 2015 dochází k souběhu dobíhajících závazků v rámci Agroenvironmentálních opatření podle NV 
79/2007 Sb. a nově vzniklých závazků v rámci opatření Ekologické zemědělství.  
 

Žadatel může uzavřít nový závazek v rámci opatření Ekologické zemědělství na DPB, které nejsou součástí 
dobíhajícího závazku v rámci titulu Ekologické zemědělství AEO podle NV 79/2007 Sb.  
 
Z tohoto důvodu bylo NV 79/2007 Sb. novelizováno s úpravou podmínek: 

 splnění podmínky první a druhé seče v rámci titulu ekologické zemědělství podle NV 79/2007 Sb. 

nebude vyžadováno, pokud na daném DPB bude uplatňována podmínka ponechání nepokosené 

plochy v rámci AEKO  

 termín pro podání deklarace chovu koní spolu s kopií registru koní byl změněn z 15. 9. na 31. 10. 
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