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Metodika k provádění nařízení vlády 

č. 242/2004 Sb. 

o provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády  
č. 542/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 119/2005 Sb.,  

ve znění nařízení vlády č. 515/2005 Sb.

Seznam použitých zkratek

AEO Agroenvironmentální opatření 

EU Evropská unie

EZ ekologické zemědělství

HRDP Horizontální plán rozvoje venkova

CHKO chráněná krajinná oblast

KEZ Kontrola ekologického zemědělství, o. p. s. (certifikační orgán pro ekologické zemědělství)

LPIS Land Parcel Identification System – systém pro vedení a aktualizaci evidence půdy dle  
uživatelských vztahů dle zákona �5�/�997 Sb., o zemědělství, rozšířený o další funkční 
vlastnosti potřebné především pro účely administrace dotací

MZe Ministerstvo zemědělství

NP Národní park

ZA-PÚ Zemědělská agentura – pozemkový úřad (regionální pracoviště MZe)

ZCHÚ Zvláště chráněné území

SAPS Single Area Payment Scheme (jednotná platba na plochu)

LFA Less Favoured Areas (méně příznivé oblasti)

VDJ Velká dobytčí jednotka

IS Integrované systémy

PO Přechodné období v rámci EZ

MŽP Ministerstvo životního prostředí
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1. Úvod
Tento materiál je určen všem potenciálním žadatelům o dotace v rámci AEO, tj. opatření, která mají za cíl 

podpořit takovou zemědělskou výrobu, která bude šetrná k životnímu prostředí a ve svém důsledku povede 
k jeho zlepšení. 

AEO dostávají nový rámec předpisy Evropských společenství a rozšiřuje se i jejich spektrum. Naprosto no-
vým prvkem u těchto programů jsou pětileté závazky, které ve svém principu znamenají, že se zemědělec zařa-
zuje do daného opatření na dobu 5 let, a po tuto dobu je povinen plnit stanovené podmínky. Neplnění těchto 
podmínek se posuzuje v kontextu tohoto pětiletého období.

Počínaje přistoupením ČR k EU, dnem �. května �004, jsou na území ČR přímo aplikovatelné následující 
předpisy, které mají vztah k provádění AEO: 
● Nařízení Rady (ES) č. ��57/�999 ze dne �7. května �999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského země-

dělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení.
	 V	kapitole	VI	čl.	22	až	24	se	stanovují	základní	podmínky	AEO.	

● Nařízení Komise (ES) č. 8�7/�004 ze dne �9. dubna �004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. ��57/�999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu 
(EZOZF).

	 V	oddílu	7	čl.	13	až	21	se	stanovují	bližší	podmínky	pro	provádění	AEO

● Nařízení Komise (ES) č. 796/�004 ze dne ��. dubna �004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro křížo-
vé dodržování, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení rady (eS)  
č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské 
politiky a kterým se stanoví některé režimy podpor pro zemědělce.

Nařízení stanovuje průřezově, pro zemědělské dotace, podmínky pro příjem žádostí, jejich posouzení a pra-
vidla pro fyzickou kontrolu plnění podmínek na místě v podniku žadatele. 

Výše uvedené předpisy stanovují rámec pro členský stát, který následně v tomto rámci vymezuje jednotlivá 
AEO a podmínky, které při jejich uplatnění žadatelé musí plnit. Vymezení těchto opatření členský stát provede 
v rámci tzv. programového dokumentu – v ČR nazvaného Horizontální plán rozvoje venkova, který musí být 
schválen Evropskou komisí. Na základě tohoto plánu pak členský stát vydá podrobný prováděcí předpis, kterým 
se detailně upravují podmínky pro jednotlivá AEO. V ČR je tímto předpisem nařízení vlády č. 242/2004 Sb., 
ze dne 21. dubna 2004 o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí 
zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opat-
ření), ve znění novel č. 542/2004, č. 119/2005, č. 515/2005 (dále jen „nv aeo“). 

Následující text by měl každému potenciálnímu žadateli ve srozumitelné formě přiblížit podmínky jednotli-
vých AEO a umožnit mu racionální rozhodování o tom, zda do opatření vstoupit či nikoliv. 

Zpočátku je třeba upozornit na dvě podstatné skutečnosti: 
�. Dotace v rámci AEO se poskytují pouze a jen na výměru zemědělské půdy dle uživatelských vztahů (lpiS), 

která je vedena v evidenci zemědělské půdy dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

�. Poskytování dotací v rámci těchto opatření administruje Státní zemědělský intervenční fond (dále jen Fond), 
žádosti a další doklady však žadatel doručuje na místně příslušné ZA-PÚ, které pro Fond fungují jako centra pro 
příjem žádostí. 
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2. Shrnutí změn pro rok 2006 
�. Umožnění navyšování výměry u titulů Trvale podmáčené a rašelinné louky a Ptačí lokality na travních porostech 

v rámci kvóty �5 % (§ 5 odst. �). Tyto dva tituly byly přesunuty z první skupiny titulů (kde je nutné při navýšení 
výměry podat novou žádost, která se posuzuje zcela samostatně od již zařazené výměry) do skupiny druhé (kde 
je tolerováno navýšení o �5 % výměry zařazené do opatření v prvním roce). TATO SKUTEČNOST BUDE PRO-
MÍTNUTA DO PŘEDTISKŮ PRO ŽÁDOSTI O ZMĚNU ZAŘAZENÍ.

�. Zavedení nového bezsankčního důvodu pro snížení zařazené výměry, a to „zřízení stavby ve veřejném zájmu“, 
v souladu se stavebním zákonem č. 50/�976 Sb. (§ 5 odst. 5). Nově je možné, aby žadatel v případě, že přesta-
ne užívat pozemek z důvodu zřízení stavby ve veřejném zájmu, nevracel poskytnuté dotace na tento pozemek 
v rámci příslušného pětiletého období. Tento pardon není procenticky omezován, stejně jako tomu je v případě 
pozemkových úprav. Podmínkou je, aby žadatel prokázal, že přišel o právní důvod užívání a že příčinou toho 
bylo zřízení stavby ve veřejném zájmu.

3. Do skupiny odůvodnitelných případů, kdy lze provést první seč až po �5. 7. se nově vložily tři podmínky: 
a)  skutečnost, kdy v období 45 kalendářních dnů před uvedeným termínem pro provedení seče se v místě 

podnikání žadatele nevyskytovala tři období sedmi po sobě jdoucích dnů beze srážek; žadatel v takovém 
případě dokončí provedení seče do �5 dnů po uvedeném termínu, 

b)  souhlas příslušného orgánu přírody s odložením seče s ohledem na zachování přírodních stanovišť, popří-
padě s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů, 

c)  výskyt hnízdiště chřástala polního na příslušném půdním bloku vymezeném MZe v LPIS.
4. V podopatření Ekologické zemědělství umožnění systému rotace plodin na orné půdě v rámci tohoto podopat-

ření. Intenzita ekologického chovu skotu, ovcí, koz a koní se musí pohybovat v rozmezí nejméně 0,2 vdJ na ha 
každého travního porostu obhospodařovaného v systému EZ a evidovaného v LPIS, nejvýše však 1,5 vdJ na 
každý ha zemědělské půdy obhospodařovaný žadatelem v systému EZ a evidovaný v LPIS. (Původně byl horní 
limit intenzity vztažen jen k výměře travních porostů, což omezovalo některé ekologické chovatele pasoucí zví-
řata v sadech nebo vytvářející krmnou základnu z krmných plodin na orné půdě.)

5. V rámci podopatření Ekologické zemědělství dále došlo ke zmírnění sankce za nedodržení intenzity ekologické-
ho chovu hospodářských zvířat. Sankce za opakované nedodržení intenzity v průběhu pětiletého období v po-
době vyřazení žadatele z opatření EZ a vratku poskytnuté dotace na EZ v průběhu tohoto pětiletého období byla 
zrušena. V případě porušení (i opakovaném) intenzity se dotace neposkytne pouze na travní porosty v EZ a na 
ostatní kultury bude dotace poskytnuta. 

6. V podopatření Ekologické zemědělství a podopatření Ošetřování travních porostů se nahrazuje povinnost před-
kládat „čestné prohlášení o stavu chovaných koní“ povinností předložit „kopii registru koní v hospodářství“. 
Rovněž dochází ke zmírnění sankcí při nedodržení této podmínky. Pokud žadatel nepředloží kopii registru koní 
do �5. září, dotace se sníží o �5 %, a to jak v rámci opatření ekologické zemědělství, tak i v rámci opatření ošet-
řování travních porostů. 

7. Do přílohy č. 4 „Speciální byliny a zelenina pěstované v systému ekologického zemědělství na orné půdě pro 
účely podopatření ekologické zemědělství“ se doplňuje bylina „Maralí kořen“.

8. V podopatření Ošetřování travních porostů dochází k drobné úpravě při zařazování půdních bloků do nadstav-
bových managementů, nachází-li se na území I. zóny ZCHÚ. Tato změna se vztahuje jen na nově zařazované 
půdní bloky! Nově žadatel musí zařadit do některého z nadstavbových managementů jen ty bloky, jejichž výměra 
na území I. zóny ZCHÚ činí nejméně 0,�5 ha nebo nachází-li se půdní blok na území I. zóny ZCHÚ alespoň z 50 
% své plochy. 

9. V rámci podopatření Ošetřování travních porostů je nově ošetřen souběh s programy Péče o krajinu Minister-
stva životního prostředí. Půdní bloky nebo jejich části, na kterých žadatel uplatňuje kosení nebo pastvu rámci 
programů PPK, nezařazuje do opatření ošetřování travních porostů, avšak může je mít nadále evidované s kultu-
rou T v LPIS a pobírat na ně jiné dotace (LFA, SAPS). 

�0. V rámci opatření ošetřování travních porostů se nově připouští aplikace kejdy skotu na pastviny. 

��. U titulů Zatravňování orné půdy a Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách se zmírňují podmínky kladené 
na dokladování kvality použité travní směsi. Lhůta, dokdy musí být proveden výsev od data posledního úředního 
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odběru vzorku uvedeného na úřední návěsce na balení osiva se prodlužuje z dřívějších �8 měsíců na současných 
�4 měsíců. 

��. U titulu Pěstování meziplodin dochází ke zjednodušení systému pro zařazování, změny výměry a výpočet dota-
ce. V rámci žádosti o zařazení žadatel již pouze uvede výměru, na níž hodlá pěstovat meziplodiny v příslušném 
pětiletém období. V rámci žádosti o zařazení už neuvádí půdní bloky, na nichž meziplodiny hodlá pěstovat. Ten-
to seznam současně se zákresem půdních bloků v mapě se předkládá vždy pro příslušný kalendářní rok současně 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace pro daný rok (do 30. dubna). Dále se u tohoto opatření ruší možnost 
navyšování výměry a není možné podat novou žádost o zařazení na nové pětileté období a tím navýšit výmě-
ru. Meziročně je však možné aktuálně osetou výměru meziplodin měnit, přičemž minimální osetá výměra pro 
získání nároku na dotaci nesmí být nižší o více jak �5 %, než činí zařazená výměra. V případě, že žadatel oseje 
meziplodinami nižší než zařazenou výměru, pak je mu dotace poskytnuta na skutečně osetou výměru. 

�3. V podopatření Integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné dochází k umožnění opětovné výsadby 
sadu nebo vinice i na jiných půdních blocích, než na kterých proběhlo vyklučení sadu či vinice. Standardně byla 
aktualizována příloha č. ��, tj. seznam přípravků na ochranu rostlin, které lze používat v rámci integrované pro-
dukce

�4. U IS pěstování ovoce dále došlo ke zjednodušení časového intervalu pro provádění řezu k prosvětlení korun 
ovocných stromů z dřívějšího �. 6. až 30. 6. plus �5. 7. až �5. 8. na současný jeden časový interval �. 6. až �5. 8. 
Žadatel má také nově možnost instalovat technické zařízení pro měření teploty a vlhkosti vzduchu na jakémkoliv 
pozemku, který užívá na základě platného právního důvodu (např. zahrada žadatele či známého), a tím zabránit 
možnému zcizení tohoto zařízení ze sadu (doposud muselo být zařízení umístěno jen na evidovaném půdním 
bloku).

�5. U IS pěstování révy vinné je možné provádět řez k prosvětlení keřů vinic odstraňováním zálistků nebo části 
listové plochy v zóně hroznů v období od �. června do 3�. srpna kalendářního roku (dříve od �. června do  
3�. července). V tomto opatření dále žadatel musí zajistit, aby nejméně v každém druhém meziřadí se nacházel 
nejpozději do 36 měsíců po ukončení výsadby vinice souvislý bylinný porost (dříve byla povinnost udržovat 
každé druhé meziřadí trvale zatravněné).

�6. V rámci sankcí opatření IS pěstování ovoce a révy vinné dochází ke změně posuzování nedodržení minimál-
ního počtu jedinců na půdním bloku. Nově zjistí-li Fond u žadatele nedodržení stanoveného minimálního po-
čtu životaschopných jedinců keřů nebo stromů na daném půdním bloku, neposkytne dotaci pouze na tento 
nezpůsobilý půdní blok, na kterém bylo porušení zjištěno. Pokud žadatel navíc v žádosti o poskytnutí dota-
ce nebude na tyto půdní bloky žádat o dotaci, vyhne se případné kumulativní sankci z titulu nařízení Komise  
č. 796/�004 (tj. kdyby žadatel žádal o dotaci na všechny půdní bloky a na � půdním bloku o výměře např. 3 ha 
z celkových 30 ha nesplnil podmínky minimálního počtu jedinců, pak mu nebude poskytnuta dotace jednak 
na ony 3 ha a navíc mu bude dotace snížena o dvojnásobek nezpůsobilé výměry, tj. o dalších 6 ha). Protože ne-
způsobilá plocha činila �0 % celkové žádané plochy, tj. nachází se v rozmezí 3–�0 %, za to náleží sankce snížení 
dotace o dvojnásobek nezpůsobilé výměry. Pokud by však žadatel na ony 3 ha rovnou nežádal, tj. žádal by na �7 
ha, dostane dotaci právě na �7 ha a jakémukoliv snižování se vyhne. 
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3. Obecné principy agroenvironmentálních opatření

3.1  Členění AEO (§ 2 NV AEO)

AEO se člení na podopatření: 
a) ekologické zemědělství,

b) ošetřování travních porostů,

c) péče o krajinu, které se dále člení na tituly: 
�. zatravňování orné půdy,
�. tvorba travnatých pásů na svažitých půdách,
3. pěstování meziplodin,
4. trvale podmáčené louky a rašelinné louky,
5. ptačí lokality na travních porostech,
6. biopásy,

d) osevní postup v ochranných zónách jeskyní,

e) integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné.

3.2  Zařazení do AEO

3.2.1  kdo může požádat (§ 3 odst. 1 nv aeo)
● Žádost o zařazení může podat fyzická nebo právnická osoba, která je evidovaná v LPIS a má v LPIS evidováno a 

vlastním jménem na vlastní odpovědnost obhospodařuje alespoň: 
–  5 ha zemědělské půdy, nebo 
–  � ha zemědělské půdy na území NP nebo CHKO, nebo
–  � ha zemědělské půdy, jde-li o hospodaření v systému EZ, nebo
–  0,5 ha zemědělské půdy, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin v systému EZ, nebo
–  0,�5 ha trvalých kultur obhospodařovaných v systému EZ, nebo
–  � ha ovocných sadů, jde-li o hospodaření v IS pěstování ovoce, nebo 
–  0,5 ha vinic, jde-li o hospodaření v IS pěstování révy vinné.

● Žadatelem může být osoba, na jejíž majetek nebyl vypsán konkurz, neprobíhá konkurzní řízení nebo vyrovnávací 
řízení anebo návrh na prohlášení konkurzu u něj nebyl zamítnut pro nedostatek majetku.

● Žadatel nemusí být podnikatelem podle § � odst. � Obchodního zákoníku; o dotaci v rámci AEO mohou žádat 
i nepodnikatelé mající právní subjektivitu (např. obce, fyzické osoby nepodnikající, školy), jestliže tyto subjekty 
mají evidovány v LPIS alespoň minimální výměru zemědělské půdy. 

● K evidenci nových půdních bloků/dílů a aktualizaci již evidovaných půdních bloků/dílů musí být na základě 
ustanovení § 3g zákona č. �5�/�997 Sb., o zemědělství, prokázán právní důvod užívání.

3.2.2  Žádost o zařazení (§ 3 odst. 2 až 6 nv aeo)
● Základním principem provádění AEO je zařazení žadatele do příslušného AEO vždy na období 5 kalen-

dářních let. V rámci pětiletého období se posuzují podmínky plnění opatření, kumulují se sankce apod. 

● Pětileté období začíná u všech opatření s výjimkou opatření pěstování meziplodin a biopásy �. ledna první-
ho kalendářního roku. U opatření pěstování meziplodin a biopásy začíná pětileté období �. dubna prvního 
kalendářního roku.

● Žádost o zařazení se podává na formuláři vydaném Fondem (k dispozici na ZA-PÚ a na www.szif.cz)  
a obsahuje kromě závazku dodržovat Zásady správné zemědělské praxe náležitosti, které jsou explicitně 
vyjmenované u výkladu podmínek jednotlivých AEO. 

● Žádost o zařazení se podává na ZA-PÚ v jednom vyhotovení s úředně ověřeným podpisem žadatele, pří-
padně zástupce jeho statutárního orgánu na čtvrté straně žádosti o zařazení pod čestným prohlášením. 
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● U opatření ošetřování travních porostů v období mezi podáním žádosti o zařazení a rozhodnutím o zařaze-
ní nelze snížit výměru půdního bloku/dílu nebo vyřadit půdní blok/díl, jestliže taková změna nevyplývá ze 
změn provedených v LPIS.

● Pro všechna opatření platí, že v období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele nelze
a) do žádosti o zařazení doplnit další půdní blok, případně jeho díl,
b) v žádosti o zařazení zvýšit výměru půdního bloku, případně jeho dílu,
c) změnit v žádosti o zařazení zvolené podmínky (managementy) vztahující se k jednotlivých půdním blo-

kům, případně jejich dílům v rámci AEO. 
● Součástí žádosti o zařazení do AEO je vždy mapa půdních bloků/dílů se zákresem bloků/dílů, které mají 

být předmětem dotace. tuto mapu poskytuje za-pÚ standardně ve formátu a3 v měřítku 1 : 10 000. 
Doporučujeme, aby si žadatelé na ZA-PÚ objednávali mapy typu „agroenvironmentální údaje“ nebo mapy 
typu „HRDP“, na kterých jsou patrné hranice ZCHÚ, hranice I. zón ZCHÚ a na jednotlivých blocích jsou 
vyznačené symboly označující jejich vhodnost pro jednotlivá AEO. Pro některá opatření, jako např. biopá-
sy nebo travnaté pásy, doporučujeme požádat za-pÚ o výtisk mapového výřezu příslušných bloků 
v měřítku 1 : 5 000. 

3.2.3  Žádost o poskytnutí dotace (§ 4 nv aeo)
● V případě, že je žadatel zařazen do opatření, musí v průběhu pětiletého období každoročně ve lhůtě od  

1. dubna do 30. dubna doručit na za-pÚ žádost o poskytnutí dotace (na Fondem vydaném formuláři). Na 
ZA-PÚ je možno zažádat si o úplný předtisk žádosti o poskytnutí dotace na základě aktuálních dat v LPIS  
a podle rozhodnutí o zařazení. Předtisk žádosti o dotace se neprovádí pro titul Pěstování meziplodin  
a Osevní postup v ochranných zónách jeskyní. U podopatření Ekologické zemědělství u půdních bloků 
s ornou půdou žadatel musí určit, co bude pěstováno na daném bloku.

● Jestliže žadatel doručí žádost o poskytnutí dotace po 30. dubnu, avšak stihne ji na ZA-PÚ doručit do �5 kalen- 
dářních dnů po této lhůtě, nárok na dotaci neztratí. V tomto případě se na příslušný kalendářní rok poskyt-
ne dotace snížená o � % z celkového nároku na dotaci za každý pracovní den, o který byla žádost o poskyt-
nutí dotace doručena na ZA-PÚ po stanovené lhůtě. Snížení dotace se však neprovede, prokáže-li žadatel 
Fondu, že k pozdnímu doručení žádosti o poskytnutí dotace došlo v důsledku zásahu vyšší moci.

3.2.4  změny výměry v průběhu pětiletého období (§ 5 nv aeo)
● Na základě žádosti o zařazení je žadatel zařazen do daného AEO na pětileté období s výměrou, kterou 

uvedl v žádosti o zařazení.

● Výměra se u žadatele může v průběhu pětiletého období měnit. Žadatelé získávají nové hektary a naopak 
dostávají výpovědi z nájmů a hektary ztrácejí. Aby změna výměry (ať již zvýšení nebo snížení) měla nějaký 
dopad na zařazení žadatele do AEO, musí se změna odrazit v LPIS. dokud žadatel nezaregistruje v lpiS 
nový blok/díl (případně nerozšíří stávající blok/díl) nebo jej v lpiS u daného bloku/dílu jiný uživatel 
nevyřadí z užívání, na dotace z agroenvironmentálních opatření to nemá žádný vliv.

● V rámci AEO Fond nekontroluje právní důvody užívání pozemků a je jen na odpovědnosti žadatele, 
jakým způsobem zajistí, že bude užívat daný pozemek po stanovenou dobu 5 let a že jej jiný uživatel 
v průběhu tohoto období u tohoto pozemku nevyřadí z lpiS.

3.2.4.1  Snížení výměry
● za snížení výměry – tedy potenciální porušení pětiletého závazku – se obecně považuje každá situace, 

kdy žadatel přijde o jakoukoliv část bloku/dílu, kterou měl v prvním roce pětiletého období zařazenou do 
AEO. tzn. nestačí, že ztrátu 2 ha v jednom bloku nahradí novými 2 ha v dosud neregistrovaném bloku 
– vzájemné kompenzace jsou nepřípustné! (Z tohoto principu se vymyká pouze opatření meziplodiny 
a osevní postup v ochranných zónách jeskyní, kde lze ročně žádostí o poskytnutí dotace měnit umístění 
porostu meziplodin v průběhu daného pětiletého období a závazek je vztažen k deklarované výměře poros-
tů meziplodin v prvním roce závazku.)
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● Snížení celkové zařazené výměry má s výjimkou níže uvedených případů vždy za následek vratku dosud 
poskytnutých dotací na sníženou výměru od počátku příslušného pětiletého období, ve kterém je daný 
blok/díl zařazen. Je-li zařazen do více AEO, vratka se vztahuje na všechna AEO. Současně s vratkou dotace 
bude žadatel platit i penále ve výši 0,� % z dlužné částky za den, a to počínaje dnem, kdy byla žadateli ozná-
mena povinnost vrátit dotaci do vrácení předepsané částky na účet SZIF, penále nesmí činit více než je výše 
předepsané částky k vrácení.

● Je-li blok/díl dotčen změnou výměry jen částečně, vratka se vztahuje vždy jen na sníženou výměru, nikoliv 
na celý blok. 

●	 Snížení výměry může mít jakýkoliv důvod – např. výpověď z nájmu a změna uživatele nebo zjištění, že blok/
díl je ve skutečnosti obhospodařován díky pokročilému rozšiřujícímu se náletu v menší výměře než v té, 
která je uvedená v LPIS.

●	 vratka dotace se neuplatní, je-li snížení výměry důsledkem: 
�. restituce podle zákona č. ��9/�99� Sb., o půdě, v platném znění;
�. pozemkové úpravy podle zákona č. �39/�00� Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech; 
3. zásahu vyšší moci (vyvlastnění, přírodní katastrofa apod., blíže viz 3.5); 
4. provedení změny v LPIS podle § 3h zákona �5�/�997 Sb., o zemědělství, jestliže touto změnou nedošlo ke 

snížení výměry jednotlivého půdního bloku/dílu o více než 5 % původní výměry tohoto bloku/dílu;
5. zařazení půdního bloku/dílu do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy dle § 3 až 8 nařízení 

vlády č. 308/�004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské 
půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, 
nejpozději do 9 měsíců ode dne, kdy ke snížení výměry došlo; 

6. zřízení stavby ve veřejném zájmu v souladu s § �08 a násl. zákona č. 50/�976 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že žadatel přestane užívat 
pozemek z důvodu zřízení stavby ve veřejném zájmu, nevrací poskytnuté dotace na tento pozemek v rámci 
příslušného pětiletého období. Žadatel musí prokázat, že přišel o právní důvod užívání a že příčinou toho 
bylo skutečně zřízení stavby ve veřejném zájmu. Pokud tento důvod prokáže, pak nevrací za uplynulá léta 
dotaci;

7. pozbytí právního důvodu užívání pozemku, nejvýše však do 5 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené 
do příslušného agroenvironmentálního podopatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 5 NV AEO; ke snížení 
výměry podle bodu �. až 6. se nepřihlíží (základem pro určení této kvóty je původně zařazená výměra, 
v průběhu závazku dochází pouze k čerpání této kvóty).

 Vratka dotace se neuplatní také v případech, kdy: 
1.	 dojde	k	zániku	právnické	osoby	bez	likvidace	(sloučení,	splynutí,	rozdělení,	změna	právní	formy)	nebo	dojde	

k	ukončení	zemědělské	činnosti	fyzické	osoby	a	nabyvatel	zemědělské	půdy	se	zaváže	pokračovat	v	závazcích	
souvisejících	s	daným	AEO	v	plném	rozsahu.	Písemný	závazek	je	povinen	nabyvatel	doručit	Fondu	(§	5	odst.	
8	NV	AEO);

2.	 dojde	k	prodeji	nebo	nájmu	celého	nebo	části	podniku	v	souladu	§	476	až	488i	Obchodního	zákoníku	a	naby-
vatel	zemědělské	půdy	se	písemně	zaváže	pokračovat	v	závazcích	souvisejících	s	daným	AEO	v	plném	rozsahu	
u	převodu	nebo	nájmu	celého	podniku	nebo	v	rozsahu	odpovídajícím	převáděné	či	pronajímané	části	podniku.	
Písemný	závazek	je	povinen	nabyvatel	doručit	Fondu	(§	5	odst.	9	NV	AEO).

●	 V případě snížení výměry, které spadá do výše zmíněných tolerovatelných případů, Fond poskytne dotaci 
jen za ty kalendářní roky, ve kterých žadatel měl daný blok/díl registrován v LPIS a splnil všechny podmínky 
příslušného AEO. Jestliže došlo ke snížení výměry v průběhu kalendářního roku, Fond poskytne poměrnou 
část dotace za dobu, kdy měl žadatel půdní blok evidován v LPIS. 

● Jestliže nabyvatel převedené zemědělské půdy není dosud zařazen do AEO, požádá Fond současně s písem-
ným oznámením o převzetí závazků o vydání rozhodnutí o zařazení do daného AEO na zbývající část 
pětiletého období, které původní uživatel nedokončil. Tuto žádost musí žadatel podat na ZA-PÚ do  
10 pracovních dnů ode dne, kdy k převodu zemědělské půdy došlo.

3.2.4.2  Zvýšení výměry
● Zvýšení výměry se posuzuje u jednotlivých opatření odlišně. AEO lze pro tento účel rozdělit do tří sku-

pin: 
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1. první skupinu tvoří zatravnění	orné	půdy,	tvorba	travnatých	pásů	na	svažitých	půdách.
2. druhou skupinu tvoří EZ,	ošetřování	travních	porostů,	podmáčené	a	rašelinné	louky,	ptačí	lokality	na	trav-

ních	porostech,	biopásy,	osevní	postup	v	ochranných	zónách	jeskyní	a	IS	pěstování	ovoce	nebo	révy	vinné.
3. třetí skupinu tvoří	opatření	pěstování	meziplodin,	u	kterého	došlo	ke	změně	způsobu	zařazení	a	nelze	nově	

navyšovat	prvotně	zařazenou	výměru.
● Pokud chce žadatel zvýšit výměru zařazenou do opatření z první skupiny, musí na zvýšenou výměru podat 

novou žádost o zařazení (v říjnu daného roku) a ta se posuzuje zcela samostatně od již zařazené výmě-
ry (na	příkladu	opatření	zatravňování	orné	půdy:	Žadatel	má	již	tři	roky	zatravněno	20	ha.	Ve	čtvrtém	roce	
příslušného	pětiletého	období	chce	podat	žádost	o	zatravnění	dalších	10	ha.	Podá	tedy	žádost	o	zařazení	těchto		
10	ha	do	opatření	zatravnění	a	na	těchto	10	ha	začne	běžet	nové	pětileté	období	bez	ohledu	na	již	zatravněných	
20 ha). 

● Pokud chce žadatel zvýšit výměru zařazenou do opatření z druhé skupiny, musí nejdříve zjistit o kolik chce 
zvýšit výměru. Pokud zvýšení výměry nepřesáhne 25 % výměry zařazené do opatření v prvním roce pěti-
letého období, doručí na za-pÚ do 30. dubna kalendářního roku pouze žádost o změnu výměry zařa-
zené do příslušného opatření (společně s žádostí o poskytnutí dotace) a normálně pokračuje v pětiletém 
období. Zvyšovat výměru nelze v pátém roce pětiletého období; v takovém případě se postupuje stejně jako 
v případě překročení limitu �5 %, kdy je nutné podat novou žádost o zařazení na novou celkovou výměru 
(viz následující bod).

● Jestliže u druhé skupiny opatření přesáhne zvýšení výměry výměru zařazenou do příslušného agroenviron-
mentálního opatření v prvním roce pětiletého období o více než �5 %, musí žadatel podat novou žádost  
o zařazení do tohoto opatření. Neznamená to, že by vracel dotaci za původní neukončené období (na	pří-
kladu	opatření	ošetřování	travních	porostů:	V	prvním	roce	byl	žadatel	zařazen	s	výměrou	500	ha,	v	druhém	
roce	zvýšil	výměru	o	25	ha,	ve	třetím	roce	o	dalších	75	ha,	ve	čtvrtém	roce	by	chtěl	zařadit	dalších	30	ha,	tzn.	
celkem	již	130	ha.	Tato	výměra	však	převyšuje	25%	úroveň	o	plných	5	ha,	proto	pro	čtvrtý	rok	musí	žadatel	
podat	novou	žádost	o	zařazení	na	celou	výměru	630	ha).

Výjimkou z podmínky nepřekročení limitu �5 % je případ, kdy žadatel zvyšuje výměru zemědělské půdy tím, 
že přebírá od jiného uživatele zemědělskou půdu, na které měl tento uživatel závazek ze stejného AEO. V tako-
vém případě doručí žadatel na ZA-PÚ pouze žádost o změnu výměry zařazené do příslušného AEO a pokračuje 
v plnění podmínek na nové vyšší výměře (§ 5 odst. �0 NV AEO), doplněnou o podání ohlášení změny žadatele 
o závazek k pokračování plnění podmínek na převedených pozemcích. 

3.3  Sankce za porušení podmínek společných pro všechna AEO

3.3.1  zásady správné zemědělské praxe a sankce za jejich porušení

Zásada č. 1
Na vysoce svažitých pozemcích (nad 12°) vyloučit pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambor, řepy, 
bobu setého, sóji, slunečnice). Agrotechnické práce a pojezdy technikou provádět převážně po vrstevnicích.

Sankce: 
● 25 % z celkového objemu dotace za první porušení této podmínky,

● neposkytnutí dotace za druhé a další porušení této podmínky v průběhu příslušného pětiletého období.

Zásada č. 2
Kultury travních porostů spásat nebo sekat minimálně dvakrát ročně (v odůvodnitelných případech sekat je-
denkrát ročně nebo pokud podmínky pro uplatňování AEO stanovené zvláštním právním předpisem nestano-
ví jinak), biomasa musí být odstraňována z pozemku. První seč bude provedena nejpozději do 15. července 
kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později), pokud podmínky pro uplatňování AEO stanovené 
zvláštním právním předpisem nestanoví jinak. Druhá seč bude provedena nejpozději do 15. října kalendářního 
roku (v odůvodnitelných případech později), pokud podmínky pro uplatňování AEO stanovené tímto nařízením 
nestanoví jinak. 
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● Jestliže žadatel nemůže v odůvodnitelných případech splnit příslušnou podmínku zásady č. �, oznámí 
písemně Fondu důvody jejího nesplnění, a to nejpozději v poslední den lhůty, v níž měl příslušnou podmín-
ku splnit.

● Odůvodnitelné případy, kdy lze provést první seč až po �5. 7., se budou posuzovat podle průměrné výšky 
travního porostu na pozemku. Nezjistí-li kontrola Fondu, že porost není v průměru vyšší jak 30 cm, bude 
tento stav považován za odůvodnitelný případ, kdy nemusí být provedena seč. 

● Nově byly stanoveny následující odůvodnitelné případy pro nedodržení termínu seče:
a) skutečnost, kdy v období 45 kalendářních dnů před uvedeným termínem pro provedení seče se v místě 

podnikání žadatele nevyskytovala alespoň 3 období sedmi po sobě jdoucích dnů beze srážek; žadatel v ta-
kovém případě dokončí provedení seče do �5 dnů po uvedeném termínu (tj.	do	30.	7.	u	první	seče	nebo		
30.	10.	u	 seče	druhé). Výskyt srážek dokládá žadatel záznamem o průběhu srážek zjištěných na nejbližší 
srážkoměrné stanici Českého hydrometeorologického ústavu nebo zjištěných z údajů správců povodí. Úda-
je od správců povodí jsou on-line dostupné na portálu MZe – www.voda.mze.cz;

b) souhlas příslušného orgánu ochrany přírody s odložením seče s ohledem na zachování přírodních stano-
višť, popřípadě s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů;

c) výskyt hnízdiště chřástala polního na příslušném půdním bloku vymezeném MZe v LPIS.

Sankce: 

Porušení podmínky Rozsah porušení Sankce při prvním 
porušení podmínek

Sankce za druhé  
(a další) porušení 
v průběhu 5 let

Neposekání nebo nespasení 
travních porostů, které má 
žadatel evidovány v LPIS 
do 15. 7. nebo do 15. 10.

do 3 % celkové výměry 
travních porostů žádná

snížení všech agroenvi 
dotací  
o 25 %

3 až 20 % snížení všech agroenvi 
dotací o 25 %

neposkytnutí agroenvi 
dotací v daném roce

více než 20 % neposkytnutí agroenvi 
dotací v daném roce

vyřazení ze všech AEO  
a vratka dotací

● Obdobným způsobem jako neprovedení první seče do �5. 7. se sankcionuje neodklizení posekané travní hmoty 
z pozemku nebo neprovedení druhé seče do �5. �0. Přičemž se má za to, že pokud žadatel poruší neprovedení 
první seče do �5. 7. nebo druhé seče do �5. �0. a zároveň podmínku odklizení hmoty z pozemku v rozsahu 3 až 
�0 %, porušil tento bod Zásad jen jednou a následkem je sankce �5 % nikoliv 50 %.

Zásada č. 3
Dodržovat pravidla skladování a manipulace s chemickými látkami v souladu se zákonem č. 146/1996 Sb., o rost-
linolékařské péči, a zákonem č.156/1998 Sb., o hnojivech tak, aby nedocházelo ke kontaminaci složek životního 
prostředí. 

Sankce: 
● 25 % z celkového objemu dotace za první porušení této podmínky,

● neposkytnutí dotace za druhé a další porušení této podmínky v průběhu příslušného pětiletého období.

Zásada č. 4 
Na svažitých orných půdách bez porostu (sklonitost nad 3°) neprodleně (do 24 hodin) zapravovat statková hnoji-
va, organická a organominerální hnojiva a minerální dusíkatá hnojiva do půdy.

Sankce: 
● 25 % z celkového objemu dotace za druhé a další porušení této podmínky v průběhu příslušného pětiletého obdo-

bí.
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Zásada č. 5
Vést a nejméně sedm let uchovávat evidenci o množství, druhu a době použití hnojiv a statkových hnojiv, pomoc-
ných látek a upravených kalů podle jednotlivých pozemků, kultur a let v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb.,  
o hnojivech. 

Sankce: 
● neposkytnutí dotace v daném roce, kdy k porušení této zásady došlo, 

● Při druhém porušení podmínky v průběhu příslušného pětiletého období následuje vyřazení ze všech aeo a 
vrací dosud poskytnuté dotace v rámci tohoto období.

Zásada č. 6
Ze stájí, skladišť hnojiv a statkových hnojiv, uskladněných objemných krmiv ani z ostatních faremních prostor 
nesmí unikat žádné závadné látky (močůvka, hnojůvka, silážní šťávy apod.).

Sankce: 
● 25 % z celkového objemu dotace za první porušení této podmínky,

● neposkytnutí dotace za druhé a další porušení této podmínky v průběhu příslušného pětiletého období.

Zásada č. 7
Zabezpečit hospodářským zvířatům podmínky pro zachování jejich života, zdraví a pohody, zejména dostatečný 
přístup ke kvalitnímu zdravotně nezávadnému krmivu a vodě.

Sankce: 
● 25 % z celkového objemu dotace za první porušení této podmínky,

● neposkytnutí dotace za druhé a další porušení této podmínky v průběhu příslušného pětiletého období.

Zásada č. 8 
Žadatel nesmí v průběhu trvání příslušného pětiletého období změnit na jím obhospodařovaných půdních blocích, 
případně dílech, kulturu travní porost na kulturu orná půda. 

Sankce: 
● Fond při zjištění porušení této podmínky neposkytne dotaci jen na půdní blok nebo díl, na kterém došlo 

k porušení této podmínky. 

Obecně platí, že zjistí-li kontrola v daném roce porušení dvou zásad, přičemž každé porušení má za ná-
sledek snížení o 25 %, pak se snížení sčítají. 

3.4  Maximální výše dotace na ha (§ 15 odst. 17 NV AEO)

● Při kombinaci několika AEO na jednom půdním bloku/dílu může (při určité konstelaci kurzu koruny vůči euru) 
celková dotace na ha překročit maximální limit stanovený předpisy ES. Např. při kombinaci EZ a trvale pod-
máčených a rašelinných luk. Prolomení maximálního stropu dotace na ha by mohlo nastat zejména pokud by 
koruna posilovala vůči euru.

● Maximální limity jsou uvedeny níže: 
– na ornou půdu činí maximální sazba 600 EUR/ha,
– na travní porosty činí maximální sazba 450 EUR/ha, 
– na trvalé kultury činí maximální sazba 900 EUR/ha.

● Maximální sazby jsou vztaženy na ha, nikoliv na půdní blok či jeho díl. MZe zaznamenalo snahy některých uživa-
telů dělit bloky účelově na čtyři hektarové díly, což zřejmě vyvolalo obavy, že maximální dotace na blok s kulturou 
travní porost může činit právě 450 EUR. Tyto obavy jsou neopodstatněné.
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3.5  Případy zásahu vyšší moci (čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004)

● Jestliže žadatel poruší podmínky poskytování dotací v rámci AEO v důsledku zásahu vyšší moci a tento zásah 
řádně prokáže Fondu, neuplatní se vůči tomuto žadateli žádná sankce. 

● Za tolerovatelné případy zásahu vyšší moci se podle čl. 39 nařízení Komise č. 8�7/�004 považují zejména: 
�. smrt žadatele,
�. dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele,
3. vyvlastnění podstatné části zemědělského podniku, pokud nemohlo být předvídáno v den přijetí závazku,
4. vážná přírodní katastrofa, která značně postihne zemědělsky využívanou plochu zemědělského podniku,
5. nahodilé zničení chovatelských budov zemědělského podniku,
6.	 nákaza všech hospodářských zvířat zemědělce nebo jejich části.

● Zásah vyšší moci musí žadatel Fondu písemně oznámit nejpozději do �0 pracovních dnů ode dne, kdy tak může 
učinit. 

Bližší podrobnosti o posuzování výše uvedených důvodů, které nemají za následek vratku dotace, jsou uve-
deny v příloze této metodiky.

3.6  Zákres AEO do map 

obecné principy
● Pro účely dotací je možné používat pouze černobílé mapy – zákresy pak žadatel provádí pomocí jasných barev se 

stopou (profilem) od 0,3 do 0,5 mm.

● Zařazení bloku/dílu do AEO se provádí vepsáním kódu rozlišujícího příslušné podopatření (případně titul), a to 
pokud možno do levé dolní části zařazovaného bloku/dílu. 

● Zařazuje-li uživatel blok/díl do více podopatření/titulů, oddělují se kódy jednotlivých podopatření/titulů lomít-
kem nebo jiným vhodným způsobem. Není-li pro vepsání kódu v bloku dostatek místa, zapíše se kód přehled-
ným způsobem vedle bloku. 

● Chce-li žadatel provádět podopatření/titul jen na části bloku, zvýrazní v mapě předpokládané hranice uplatnění 
daného opatření stejnou barvou, jakou vepíše kód podopatření/titulu do příslušné části bloku/dílu (toto dělení 
je možné u titulů Meziplodiny, Trvale podmáčené a rašelinné louky, různé kultury na orné půdě v EZ nebo  
u podopatření Osevní postup v ochranných zónách jeskyní). 

● S výjimkou opatření Osevní postupy v ochranných zónách jeskyní, Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách 
a Biopásy, které se zakreslují do zvláštních map, lze všechna ostatní opatření zakreslit do jedné sady map. 

podopatření/
titul

doporučený typ 
mapy způsob zákresu opatření v mapě a používané kódy pro opatření

Ekologické 
zemědělství

Jakákoliv mapa  
s měřítkem � : �0 000 
(nebo podrobnějším).

Kulturu na bloku/dílu žadatel zelenou 
barvou zakroužkuje nebo přeškrtne  
a napíše kulturu správnou. U orné půdy 
doplní rozlišující kód (RZ,RSB, ROP). 
Kombinuje-li žadatel na bloku s ornou 
půdou speciální byliny se zeleninou, 
resp. ostatními plodinami, pak žadatel 
zvýrazní hranice jednotlivých částí 
bloků zelenou barvou.

RZ – Zelenina na orné půdě  
RSB – Speciální byliny na orné půdě 
ROP – Ostatní plodiny na orné půdě  
T – Travní porost 
V – Vinice  
C – Chmelnice  
S – Ovocný sad

Ošetřování 
travních 
porostů

HRDP nebo AEO 
mapa s měřítkem 
� : �0 000 (nebo 
podrobnějším).

Žadatel žlutou nebo oranžovou 
barvou vepíše kód managementu  
do bloku/dílu. Standardní manage-
ment se označí zkratkami L – louka;  
P – pastvina. Nadstavbový manage-
ment zvýrazní žadatel tak, že za 
písmena L nebo P připojí označení 
nadstavbového managementu (např. 
L/B�.�A).

L – základní managament luk  
L/B�.�A – nadstavbový manag. luk  
L/B�.�B – nadstavbový manag. luk  
L/B�.�C – nadstavbový manag. luk  
P – základní management pastvin  
P/B�.�A – nadstavbový manag. 
pastvin (blíže	viz	pokyny	pro	
žadatele)
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podopatření/
titul

doporučený typ 
mapy způsob zákresu opatření v mapě a používané kódy pro opatření

Zatravňování 
orné půdy

HRDP nebo AEO 
mapa s měřítkem  
� : �0 000. Bloky 
určené k zatravnění 
jsou v mapě označeny 
symbolem trávy.

Žadatel modrou barvou zakroužkuje 
symbol trávy a vepíše kód zatravnění 
do bloku/dílu.

C�A – zatravňování orné půdy  
C�B – zatravňování orné půdy  
v CHKO Bílé Karpaty 

Tvorba 
travnatých 
pásů na 
svažitých 
půdách

Výřez HRDP nebo 
AEO mapy  
s měřítkem vždy  
� : 5 000 a pod-
robnějším. Bloky, 
na kterých mají být 
trav. pásy, musí být 
označeny symbolem 
svahu 3–��°.

Obrysy pásů (budoucích dílů bloků) žadatel zvýrazní modrou barvou 
a plocha pásu se vyšrafuje modře jednoduchým kosým šrafováním. Ke 
každému pásu je čitelně přiřazeno pořadové číslo pásu z přílohy žádosti.

Meziplodiny 
Jakákoliv mapa  
s měřítkem � : �0 000 
(nebo podrobnějším). 

Žadatel červenou barvou vepíše kód 
pěstované meziplodiny do bloků/dílu. 
V případě, že na jednom bloku má být 
vyseto více druhů meziplodin nebo 
má být vyseta meziplodina jen na části 
bloku, pak žadatel hranice příslušné 
části bloku s jednou meziplodinou 
zvýrazní červenou barvou. 

srha laločnatá – SRHA,  
kostřava červená – KOST,  
žito trsnaté – ZITO,  
jílek mnohokvětý – JILM,  
jílek jednoletý – JILJ,  
jílek jednoletý + jílek vytrvalý – JILJ+V,  
jílek vytrvalý – JILV,  
hořčice bílá – HORC,  
svazenka vratičolistá – SVAZ,  
pohanka obecná – POH,  
slunečnice roční – SLUN,  
ředkev olejná – REDK,  
řepka jarní – REPK,  
světlice barvířská (saflor) – SVET, 
sléz krmný – SLEZ,  
lesknice kanárská – LESK,  
směsi výše uvedených druhů – SMES 

Trvale 
podmáčené a 
rašelinné louky 

HRDP nebo AEO 
mapa s měřítkem � : 
�0 000  
(u malých podm. 
luk je vhodnější 
podrobnější výřez). 

Žadatel hnědou barvou zakroužkuje 
kategorii podmáčené louky, hnědou  
barvou zvýrazní hranice a vyšrafuje 
plochu louky. 

M� – kosení v období �5. 5. – �5. 6. 
M� – kosení v období �5. 6. – �5. 7.  
M3 – kosení v období �6. 7. – 3�. 8. 

Ptačí lokality 
na travních 
porostech 

HRDP nebo AEO 
mapa s měřítkem 
� : �0 000 (nebo 
podrobnějším). Bloky, 
které jsou označené 
jako hnízdní lokality 
ptáků, musí být ozna- 
čeny symbolem ptáka.

Žadatel červenou barvou zakroužkuje 
symbol ptáka a vepíše kód opatření do 
bloku/dílu. 

C5.A – hnízdní chřástala polního 
C5.B – hnízdní lokalita bahňáků 

Biopásy 

Výřez HRDP nebo 
AEO mapy vždy  
s měřítkem � : 5 000  
a podrobnějším. 

Obrysy biopásů se zvýrazní červenou barvou a plocha bloku se označí 
kosým šrafováním toutéž barvou. Ke každému biopásu se čitelně přiřadí 
pořadové číslo biopásu z přílohy žádosti. 
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podopatření/
titul

doporučený typ 
mapy způsob zákresu opatření v mapě a používané kódy pro opatření

Osevní postup 
v ochranných 
zónách jeskyní

HRDP nebo AEO 
mapa s měřítkem 
� : �0 000 (nebo 
podrobnějším). pro 
toto opatření se 
použije samostatná 
mapa

Žadatel modrou barvou vepíše do bloku/dílu kód d1 a název plodiny osevu 
(např. D� pšenice). V případě, že na jednom bloku/dílu bude vyseta více než 
jedna plodina, žadatel zvýrazní hranice částí bloku s jednou plodinou.

Integrované 
systémy 
pěstování 
ovoce nebo 
révy vinné

Jakákoliv mapa  
s měřítkem � : �0 000 
(nebo podrobnějším).

Kulturu na bloku/dílu žadatel 
zakroužkuje hnědou barvou. Má-li 
žadatel zařazen ovocný sad, na jím 
užívaných půdních blocích, popřípadě 
jejich dílech, hnědou barvou křížkem 
vyznačí v mapě půdních bloků 
umístění technického zařízení na 
sledování vývoje teploty a vlhkosti 
vzduchu. 

V – Vinice   
S – Ovocný sad

3.7  Přepočtové tabulky

3.7.1  přepočet jednotlivých kategorií hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky vdJ (platné	 od		
1.	1.	2006	a	pro	žadatele	vstupující	do	programu	na	období	2006	až	2010)

druh a kategorie  
hospodářského zvířete koeficient přepočtu na vdJ

Skot do 6 měsíců 0,30
Skot starší 6 měsíců do �4 měsíců 0,60
Skot starší �4 měsíců �,00
Ovce do �� měsíců 0,�0
Ovce starší �� měsíců 0,�0
Kozy do �� měsíců 0,�0
Kozy starší �� měsíců 0,�0
Kůň mladší 3 let 0,75
Kůň ve věku 3 let a výše �,30

3.7.2  přepočtové koeficienty obsahu dusíku ve hnojivech a statkových hnojivech

Statkové hnojivo, hnojivo  
(průměrný obsah sušiny)

Dusík (N)*) 

(kg/t)
Hnůj skotu (�3 %) 5,0
Hnůj prasat (�3 %) 6,�
Koňský hnůj (�9 %) 5,�
Ovčí hnůj (�8 %) 7,6
Močůvka skotu a hnojůvka (�,4 %) �,5
Močůvka prasat a hnojůvka (�,0 %) �,8
Kejda skotu (7,8 %) 3,�
Kejda prasat (6,8 %) 5,0
Kejda drůbeže (��,8 %) 9,6
Čerstvý drůbeží trus (�3 %) �8,0
Suchý drůbeží trus (73 %) �8,0
Drůbeží podestýlka (50 %) �9,�
Kompost (45–60 %) 5,0



�6

Vysvětlivky k tabulce: 
*) Hodnoty obsahu dusíku ve hnojivech a statkových hnojivech jsou uváděny po odečtu skladovacích ztrát. Pokud je k dispozici rozbor 
obsahu živin v tabulce uvedených hnojiv a statkových hnojiv, popřípadě jiných hnojiv a statkových hnojiv, hodnoty uvedené v tabulce se 
nepoužijí. Zapravování slámy a jiných rostlinných zbytků do půdy po sklizni hlavního produktu se pro účely tohoto nařízení nepovažuje 
za aplikaci statkových hnojiv.

Poznámka: 
Analýzy na obsah dusíku v upravených kalech (v sušině i v původní hmotě) i v půdách pozemků určených k umístění kalů zajišťují 
původci kalu v souladu s vyhláškou č. 3�8/�00� Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky 
č. 504/�004 Sb.

4.  Podrobné podmínky jednotlivých AEO

4.1  Ekologické zemědělství (§ 6 NV AEO)

4.1.1  předmět dotace 
● Předmětem dotace v rámci opatření EZ je zemědělská půda obhospodařovaná v režimu přechodného období 

nebo certifikovaném EZ s kulturou travní porost, orná půda, vinice, sady nebo chmelnice.

● Předmětem dotace tedy nemůže být blok/díl s kulturou „O“ (jiná kultura). 

● Režim přechodného období (PO) nebo certifikovaného EZ musí být v LPIS evidován u každého bloku/dílu, na 
který požaduje žadatel dotaci v rámci tohoto opatření.

4.1.2  Sazba dotace 
● 3 5�0 Kč/ha orné půdy, na níž není pěstována zelenina nebo speciální byliny,

● � �00 Kč/ha travních porostů, 

● �� �35 Kč/ha vinic, ovocných sadů nebo chmelnic, 

● �� 050 Kč/ha orné půdy, na níž je pěstována zelenina nebo speciální byliny (druhy zeleniny a speciálních bylin 
jsou uvedeny v příloze č. 4 k NV AEO, která je uvedena na konci tohoto materiálu).

4.1.3  náležitosti žádosti o zařazení do opatření ez
● Nedílnou součástí žádosti o zařazení do opatření EZ je vyplněný formulář přílohy č. � k žádosti.

● Je nutné poznamenat, že do opatření EZ nemusí žadatel zařazovat všechny své bloky/díly, které má v LPIS zařa-
zeny do PO nebo EZ. Bloky/díly, o kterých jednoznačně ví, že o ně „přijde“ v průběhu pětiletého období, dopo-
ručujeme nezařazovat do opatření, protože s případnou vratkou poskytnuté dotace musí žadatel uhradit SZIFu 
rovněž penále.

● K žádosti o zařazení je nutné přiložit mapu půdních bloků/dílů, které žadatel požaduje do opatření zařadit. 
Doporučujeme žadateli požádat na ZA-PÚ o standardní agroenvironmentální mapu v měřítku � : �0 000 nebo 
o základní mapu v tomtéž měřítku. Pro zařazení do tohoto opatření je tento typ mapy dostatečný. Na mapě musí 
být rozlišeny jednotlivé půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou:

a) travní porost,
b) orná půda, 
c) vinice, ovocný sad nebo chmelnice.

4.1.4 podmínky vstupu do opatření a kombinovatelnost s jinými aeo
● Do opatření může vstoupit jen žadatel, který je ke dni podání žádosti o zařazení uveden na seznamu ekologic-

kých podnikatelů a žadatelů hospodařících v etapě přechodného období v rámci EZ vedeném Ministerstvem 
zemědělství, tj. má rozhodnutím MZe zařazenou alespoň minimální výměru zem. půdy do režimu PO nebo 
v certifikovaném EZ.

● Opatření EZ je na jednom bloku/dílu kombinovatelné s jakýmkoliv jiným AEO s výjimkou opatření IS pěstová-
ní ovoce nebo révy vinné. Je-li na bloku/dílu kombinováno EZ s opatřením biopásy, pak se na výměru biopásů 
neposkytne dotace na EZ. Na zbytek bloku, kde biopásy nejsou, se poskytne dotace na EZ v plné výši.

4.1.5 podmínky poskytnutí dotace na ez a sankce za jejich porušení
● Žadatel, který žádá o dotaci na ekologické travní porosty, musí splňovat podmínku intenzity ekologického chovu 

skotu, ovcí, koz a koní, a to nejméně 0,2 vdJ na ha každého travního porostu obhospodařovaného žadatelem 
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v systému EZ a evidovaného v LPIS, nejvýše však 1,5 vdJ na každý ha zemědělské půdy obhospodařovaný 
žadatelem v systému EZ a evidovaný v LPIS. Tato intenzita se počítá za období �. �. až 3�. 8. kalendářního roku 
a do jejího výpočtu nelze zahrnout hospodářská zvířata, která na základě výjimky udělené pověřenou osobou 
podle zákona č. �4�/�000 Sb., o ekologickém zemědělství, nechová žadatel v souladu s tímto předpisem v systému 
ekologického zemědělství (konveční zvířata). 

Sankcí za porušení těchto podmínek je neposkytnutí dotace na travní porosty v EZ v daném roce, kdy došlo k po-
rušení této podmínky. 

● Chová-li žadatel koně, musí tuto skutečnost uvést v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok. 

● Chová-li žadatel koně, musí nejpozději do �5. září doručit místně příslušné ZA-PÚ 
a) kopii registru koní vedenou podle plemenářského zákona č. �54/�000 Sb., a
b) informaci o stavu chovaných koní přepočtený na VDJ k �0. dni každého měsíce od ledna do srpna (přepoč-

tové koeficienty viz 3.7.�); informace se podává na Fondem vydaném formuláři. 

Sankcí za porušení této podmínky je snížení dotace na EZ o 25 %. 

● Má-li žadatel do opatření EZ zařazené půdní bloky s kulturou orná půda, pak k žádosti o poskytnutí dotace 
doloží mapu půdních bloků s kulturou orná půda se zákresy jednotlivých kultur v rozdělení na:

a) speciální byliny, 
b) zeleninu, 
c) ostatní plodiny na orné půdě.

● Žadatel musí být uveden po dobu trvání celého pětiletého období na seznamu ekologických podnikatelů vede-
ném MZe. 

Sankce – vyřazení ze seznamu ekologických podnikatelů znamená okamžité vyřazení z opatření a vratku poskyt-
nuté dotace na EZ v průběhu příslušného pětiletého období.

● Žadatel musí plnit podmínky zákona č. �4�/�000 Sb., o ekologickém zemědělství, na celé výměře zemědělské 
půdy zařazené do systému ez, tj. nejen na blocích/dílech zařazených do tohoto opatření.

 Fond	 neposkytne	 žadateli	 dotaci	 na	 ekologické	 zemědělství	 v	 daném	 kalendářním	 roce,	 pokud	 zjistí,	 že	 žadatel	
porušil	následující	okruhy	podmínek	zákona	č.	242/2000	Sb.,	o	ekologickém	zemědělství,	které	měly	za	následek	
pravomocné	uložení	sankce:	

–  Na ekofarmě je zakázáno pěstovat či chovat geneticky modifikované organismy (§ �0 odst. � zákona o EZ).
–  V EZ je zakázáno používat geneticky modifikované organismy a produkty z nich pocházející, s výjimkou 

léčiv a veterinárních přípravků (§ �0 odst. 3 písm. a) zákona o EZ).
–  V EZ je zakázáno používat jiné materiály a postupy pro zpracování bioproduktů nebo biopotravin než sta-

noví vyhláška č. 53/�00� Sb. (§ �0 odst. 3 písm. b) zákona o EZ).
–  Ekologický podnikatel je při hospodaření na zemědělské půdě povinen používat pouze hnojiva, pomocné 

půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty povolené pro EZ vyhláškou č. 53/�00� Sb. (§ �� odst. 
� písm. c) zákona o EZ).

–  Ekologický podnikatel je při hospodaření na zemědělské půdě povinen používat pouze látky, postupy nebo 
přípravky na ochranu rostlin uvedené pro EZ vyhláškou č. 53/�00� Sb. (§ �� odst. � písm. e) zákona o EZ).

–  Všechna statková hnojiva, která nepocházejí z ekofarmy nebo z přechodného období, musí být komposto-
vána nebo fermentována (§ �� odst. � zákona o EZ).

–  V EZ je zakázáno používat statková hnojiva pocházející ze systémů klecového chovu drůbeže nebo králíků 
a systémů, v nichž jsou hospodářská zvířata trvale ustájena na roštových stáních (§ �� odst. � písm. a) zá-
kona o EZ).

–  V EZ je zakázáno používat čistírenské kaly a odpadní vody kromě kalů a odpadních vod z vlastní ekofarmy, 
pokud vyhovují požadavkům zvláštních právních předpisů (§ �� odst. � písm. b) zákona o EZ).

–  Ekologický podnikatel je povinen používat pouze krmiva, doplňkové látky a premixy stanovené pro EZ ve 
vyhlášce č. 53/�00�Sb. (§ �4 odst. � písm. b) zákona o EZ).

–  Ekologický podnikatel je povinen používat léčiva a veterinární přípravky za podmínek stanovených ve vy-
hlášce č. 53/�00� Sb. (§ �4 odst. � písm. e) zákona o EZ).

–  Pro EZ je zakázáno z jiných než zdravotních důvodů provádět zákroky měnící vzhled hospodářského zví-
řete nebo funkci jeho jednotlivých orgánů a orgánových systémů s výjimkou zákroků a za podmínek stano-
vených vyhláškou č. 53/�00� Sb. (§ �4 odst. � písm. a) zákona o EZ).
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–  Pro EZ je zakázáno uvádět do oběhu živočišné produkty hospodářských zvířat ošetřovaných léčivy a vete-
rinárními přípravky v průběhu léčby a ve stanovené dvojnásobné ochranné lhůtě po ukončení aplikace lé-
čiva; není-li toto období stanoveno, minimálně po uplynutí 48 hodin (§ �4 odst. � písm. f) zákona o EZ).

–  Pro EZ je zakázáno podávat hospodářským zvířatům léčivé přípravky a hormony k synchronizaci říje (§ �4 
odst. � písm. i) zákona o EZ).

–  Pro EZ je zakázáno používat hormonální látky a provádět jiné zásahy do přirozeného růstu a vývoje hos-
podářských zvířat s výjimkou léčení hospodářských zvířat podle diagnózy stanovené veterinárním lékařem  
(§ �4 odst. � písm. j) zákona o EZ).

–  Pro EZ je zakázáno používat doplňkové látky jako stimulátory růstu, antikokcidika a chemoterapeutika 
u zdravých hospodářských zvířat (§ �4 odst. � písm. k) zákona o EZ).

–  Pro EZ je zakázáno používat metody přenosu embryí v rámci reprodukce (§ �4 odst. � písm. l) zákona o EZ).
–  Bioprodukty a biopotraviny musí být skladovány a přepravovány odděleně od jiných surovin a potravin a za 

podmínek, které umožňují jejich jednoznačnou identifikaci a uchování jejich kvality. Přepravovány mohou 
být pouze ve vhodných obalech či kontejnerech uzavřených způsobem, který brání záměně obsahu, nejde-li 
o přepravu uskutečňovanou mezi ekologickými podnikateli, výrobci biopotravin či distributory. Skladovací 
prostory smí být ošetřovány pouze prostředky k asanaci a čištění výrobních zařízení a skladů, uvedenými 
ve vyhlášce č. 53/�00� Sb. (§ �� odst. � zákona o EZ).

–  Ekologický podnikatel a výrobce biopotravin je povinen zajistit, aby nedošlo k posklizňovému ošetření 
produktů chemickými přípravky v prostorách, kde jsou skladovány bioprodukty (§ �� odst. � písm. b) zá-
kona o EZ). 

Opakované	porušení	výše	uvedených	podmínek	zákona	č.	242/2000	Sb.,	o	EZ,	v	průběhu	pětiletého	období	má	za	
následek	vyřazení	žadatele	z	opatření	EZ	a	vratku	poskytnuté	dotace	v	průběhu	příslušného	pětiletého	období.	

Pokud	žadatel	poruší	jiná	ustanovení	zákona	o	EZ	s	následkem	pravomocného	uložení	sankce,	Fond	mu	sníží	
dotaci	na	EZ	o	25	%.	Tato	sankce	se	nově	nevztahuje	na	porušení	v	§	23	odst.	2	zákona	o	EZ,	které	se	týká	označo-
vání	biopotravin.	Pokud	dojde	v	průběhu	pětiletého	období	k	opakovanému	porušení	těchto	ustanovení	zákona	o	
EZ,	dotace	se	v	příslušném	kalendářním	roce,	kdy	k	opakovanému	porušení	podmínek	došlo,	neposkytne.

Vzhledem k tomu, že 30. ��. �005 vešel v platnost zákon č. 553/�005 Sb., kterým se mění zákon č. �4�/�000 Sb., 
o ekologickém zemědělství, a výše uvedená ustanovení zákona jsou změněna nebo vypuštěna, jsou v následující 
tabulce uvedeny odkazy na odpovídající ustanovení v nově platném předpise a evropském právním předpise 
(nařízení Rady (ES) č. �09�/�99�).

Zákon č. �4�/�004 Sb. Zákon č. 553/�005 Sb., NR (ES) č. �09�/�99� Sankce podle zákona  
č. 553/�005 Sb.

§ �3 odst. � § �3 NR (ES) č. �09�/�99� čl. �

§ �0 odst. �, 3 písm. a) nebo b) § �0 NR (ES) č. �09�/�99� čl. 5 odst. 5 f) nebo čl. 6 odst. � d) § 33 odst. e)

§ �� odst. � písm. c) nebo e) NR (ES) č. �09�/�99� Příloha � část a) nebo b) § 33 odst. a)

§ �� odst. �, � není stanoveno

§ �4 odst. � písm. b), e) NR (ES) č. �09�/�99� Příloha � část b) bod 5.�  
nebo Příloha � část c) § 33 odst. a), d)

§ �4 odst. � písm. a), f), i), j), 
k), l)

§ �4 NR (ES) č. �09�/�99� Příloha � část b) bod 6.�.�,  
Příloha � část b) bod 5.5 a), Příloha � část b) bod 6.�.� § 33 odst. k), l)

§ �� odst. � NR (ES) č. �09�/�99� Příloha 3 všeobecná ustanovení bod 8 § 33 odst. x)

§ �� odst. � písm. b) není stanoveno

4.2  Ošetřování travních porostů (§ 7 NV AEO)

4.2.1  předmět dotace 

● Předmětem dotace je blok/díl s kulturou travní porost označený žadatelem v žádosti o zařazení jako louka nebo 
pastvina (nikoliv v LPIS – tam musí být evidována vždy kultura T).
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● V průběhu pětiletého období nesmí dojít ke změně managementu údržby travních porostů.

● Žadatel je povinen do opatření zařadit vždy celou výměru travních porostů, kterou má evidovanou v lpiS 
k datu podání žádosti o zařazení (jde o celofaremní opatření). Výjimku tvoří trvale podmáčené a rašelinné 
louky, zatravněná orná půda nebo travnaté pásy na svažitých půdách nebo ptačí lokality na travních porostech, 
přičemž všechny tyto travní porosty musí mít žadatel zařazené v jiném AEO nebo je do těchto opaření požaduje 
zařadit. další výjimku tvoří půdní bloky/díly, na kterých je uplatňován Program péče o krajinu.

● Bloky/díly, které se nacházejí alespoň z 50 % své výměry na území jakéhokoliv ZCHÚ, mohou být zařazeny žada-
telem do nadstavbových managementů ošetřování travních porostů s vyšší dotací. Za ZCHÚ se považuje v sou-
ladu s § �4 zákona č. ��4/�99� Sb., o ochraně přírody a krajiny, NP, CHKO, přírodní rezervace, národní přírodní 
rezervace, přírodní památka a národní přírodní památka.

● Bloky/díly jejichž výměra nacházející se na území �. zóny ZCHÚ činí nejméně 0, �5 ha, popřípadě podíl nachá-
zející se na území �. zóny ZCHÚ činí nejméně 50 % výměry tohoto půdního bloku/dílu, musí být žadatelem 
zařazeny do některého z nadstavbových managementů ošetřování travních porostů s vyšší dotací (viz kapitola 
4.�.6).

4.2.2  Sazba dotace 
● 1 920 kč/ha louky, na které žadatel uplatňuje standardní podmínky údržby (tj. v žádosti management označený 

jako B�.�),

● 2 800 kč/ha louky, na které žadatel nebude aplikovat žádná hnojiva (tj. management B�.� A), 

● 5 130 kč/ha louky, na které žadatel nebude aplikovat žádná hnojiva a navíc provede první seč až po �5. 7.  
(tj. management B�.� B), 

● 3 130 kč/ha louky, na které žadatel nebude aplikovat žádná hnojiva a navíc vynechá při první seči pásy o šíři  
6 až �� m (tj. management B�.� C), 

● 2 890 kč/ha pastviny, na které žadatel uplatňuje standardní podmínky údržby – intenzita 0,5 až �,�5 VDJ/ha 
pastvin (tj. v žádosti management označený jako B�.�),

● 4 330 kč/ha pastviny, na které žadatel uplatňuje zákaz použití hnojiv a navíc sníženou intenzitu chovu pasených 
zvířat – 0,4 až �,05 VDJ/ha pastvin (tj. management B�.�A),

● dotace se sníží o 2 800 kč/ha na travních porostech, které se nacházejí na území I. zóny ZCHÚ.

4.2.3  náležitosti žádosti o zařazení do opatření ošetřování travních porostů
● Nedílnou součástí žádosti o zařazení do opatření ošetřování travních porostů je vyplněný formulář přílohy č. �  

k žádosti. V tomto formuláři žadatel symbolem „L“ a „P“ rozdělí travní porosty na louky a pastviny a následně jim 
přiřadí buď standardní podmínky ošetřování managementu (tj. B�.� nebo B�.�), nebo některý z nadstavbových 
managementů, jde-li o blok/díl, který se nachází alespoň z 50 % své výměry na území ZCHÚ. Zařazení bloků do 
nadstavbových managementů musí být na formuláři žádosti o zařazení schváleno příslušným orgánem ochrany 
přírody.

● V žádosti o zařazení žadatel dále uvádí počet VDJ hospodářských zvířat ke dni podání žádosti o zařazení (pře-
počtové koeficienty viz 3.7.�). 

● K žádosti o zařazení je nutné přiložit mapu půdních bloků/dílů, které žadatel požaduje do opatření zařadit. 
Doporučujeme žadateli požádat na ZA-PÚ o standardní agroenvironmentální mapu v měřítku � : �0 000 nebo 
o základní mapu v tomtéž měřítku. Pro zařazení do tohoto opatření je tato mapa dostatečná. Na mapě musí být 
žadatelem vyznačeno písmeny L nebo P rozlišení travních porostů na louky a pastviny, a dále zařazení bloku do 
nadstavbových managementů (B�.�A, B�.�B, B�.�C nebo B�.�A). 
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4.2.4  podmínky vstupu do opatření a kombinovatelnost s jinými aeo
● Žadatel musí mít ke dni podání žádosti o zařazení intenzitu chovu skotu, ovcí, koz a koní ve výši minimálně  

0,� VDJ/ha každého travního porostu, který požaduje zařadit do tohoto opaření. Při nesplnění této podmínky 
žadatel nebude zařazen do opatření ošetřování travních porostů a má šanci opět až za rok.

● Do opatření ošetřování travních porostů nelze zařadit půdní blok/díl, na kterém: 
�. Je již uplatňováno, nebo jej žadatel požaduje v témže roce zařadit do některého z následujících AEO: 
   – zatravnění orné půdy, 
   – travnaté pásy na svažitých půdách,
   – meziplodiny,
   – ptačí lokality na travních porostech,
   – biopásy, 
   – osevní postup v ochranných zónách jeskyní,
   – IS pěstování ovoce nebo révy vinné.
�. Je uplatňována některá z dohod v rámci opatření �.3 programu SAPARD s výjimkou dohody č. 4 Blaník.
3. Je uplatňován program Péče o krajinu uplatňovaném Ministerstvem životního prostředí, z něhož jsou hra-

zeny stejné činnosti jako v případě ošetřování travních porostů, tj. zejména sečení porostu a pastva zvířat; 
žadatel doloží tuto skutečnost potvrzením příslušného orgánu ochrany přírody. Tato změna umožňuje, aby 
při zachování celofaremnosti byla do opatření ošetřování travních porostů zařazena jen část bloku a na 
zbývající části bloku byl uplatňován management hrazený z programu Péče o krajinu. 

● Opatření ošetřování travních porostů lze na jednom bloku/dílu bez problémů kombinovat s opatřením EZ  
a s určitým omezením s opatřením trvale podmáčené a rašelinné louky. V případě kombinace s posledně jmeno-
vaným opatřením může žadatel do opatření ošetřování travních porostů zahrnout pouze tu část bloku/dílu, která 
není zařazena do opatření trvale podmáčené a rašelinné louky.

4.2.5  podmínky poskytnutí dotace na ošetřování travních porostů a sankce za jejich porušení

4.2.5.1  Obecné podmínky pro údržbu luk a pastvin (§ 7 odst. 5 NV AEO)
● Žadatel musí dodržovat intenzitu chovu skotu, ovcí, koz a koní ve výši minimálně 0,� VDJ na � ha jím obhospo-

dařovaného travního porostu evidovaného v LPIS. Tato intenzita se počítá za období �. �. až 3�. 8. kalendářního 
roku (přepočtové koeficienty viz 3.7.�).

Sankce – při porušení této podmínky bude dotace na ošetřování travních porostů snížena o 25 %. Při druhém  
a dalším porušení této podmínky v průběhu pětiletého období se dotace v roce, kdy k opakovanému porušení došlo, 
neposkytne.

● Chová-li žadatel koně, musí tuto skutečnost uvést v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok.

● Chová-li žadatel koně, musí nejpozději do �5. září doručit na místně příslušné ZA-PÚ: 
a)  kopii registru koní vedenou podle plemenářského zákona č. �54/�000 Sb., a
b)  informaci o stavu chovaných koní přepočtený na VDJ k �0. dni každého měsíce od ledna do srpna (přepoč-

tové koeficienty viz 3.7.�); informace se podává na Fondem vydaném formuláři. 

Sankcí za porušení této podmínky je snížení dotace na ošetřování travních porostů o 25 %. 

● Žadatel nesmí aplikovat v žádném roce pětiletého období v průměru na celkovou výměru jím užívané orné půdy 
evidované v LPIS více než �70 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení statkových hnojiv, ostatních hnojiv  
a upravených kalů (přepočtové koeficienty viz 3.7.�).

Sankce – při prvním zjištění nesplnění této podmínky bude dotace na ošetřování travních porostů snížena o 25 %.  
Při druhém a dalším porušení této podmínky v průběhu pětiletého období se dotace v roce, kdy k opakovanému 
porušení došlo, neposkytne.

● Nově byly zpřesněny podmínky provádění obnovy travních porostů. V případě obnovy travního porostu za úče-
lem jeho zúrodnění musí žadatel zajistit, aby nejpozději do 30. června kalendářního roku:

a) se na příslušném půdním bloku/dílu nacházel souvislý travní porost, a zároveň
b) byla sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu.
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● Provádění obnovy travního porostu žadatel písemně oznámí Fondu do �0 kalendářních dnů ode dne jejího zahá-
jení. Pro toto oznámení Fond formulář nevydává.

Sankcí za porušení této podmínky je snížení dotace na ošetřování travních porostů o 25 %. 

4.2.5.2  Podmínky pro ošetřování luk (§ 7 odst. 6 NV AEO)
● Louky se nesmí mulčovat s výjimkou poslední seče, a to jen v případě, že výška travního porostu v průměru 

nepřevyšuje �5 cm. 

Sankce – při nesplnění této podmínky dostane žadatel výstrahu. Při druhém porušení této podmínky v průběhu pě-
tiletého období se dotace na ošetřování travních porostů sníží o 25 %. Při třetím a dalším porušení této podmínky 
se žadateli dotace na ošetřování travních porostů v příslušném roce neposkytne.

● Louky nacházející se v ZCHÚ se nesmí obnovovat bez povolení orgánu ochrany přírody.

Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli neposkytne dotace na ošetřování travních porostů v daném roce, 
kdy došlo k nepovolené obnově. Při druhém porušení této podmínky v průběhu pětiletého období následuje vyřa-
zení žadatele z opaření ošetřování travních porostů a vrací veškerou dotaci na ošetřování travních porostů (včet-
ně penále) poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období. 

● Na louky se v průměru na celkovou výměru luk žadatele nesmí aplikovat jakýmkoliv způsobem více jak 40 kg 
dusíku na hektar (přepočtové koeficienty viz 3.7.�).

Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli neposkytne dotace na ošetřování travních porostů v daném roce, 
kdy došlo k porušení této podmínky. Při druhém porušení této podmínky v průběhu pětiletého období následuje 
vyřazení žadatele z opatření ošetřování travních porostů a vrací veškerou dotaci na ošetřování travních porostů 
(včetně penále) poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období. 

● Louky musí žadatel sekat v souladu s bodem � Zásad správné zemědělské praxe (viz kap. 3.3.�).

Sankce 

Porušení podmínky Rozsah porušení Sankce při prvním  
porušení podmínek

Sankce za druhé (a další) 
porušení v průběhu 5 let

Neposekání nebo nespasení 
travních porostů, které má 
žadatel evidovány v LPIS  

do 15. 7.

do 3 % celkové výměry 
travních porostů žádná snížení všech agroenvi 

dotací o 25 %

3 až 20 % snížení všech agroenvi dotací 
o 25 %

neposkytnutí agroenvi 
dotací v daném roce

více než 20 % neposkytnutí agroenvi dotací 
v daném roce

vyřazení ze všech AEO  
a vratka dotací

Obdobně se posuzuje nezajištění druhé seče nebo neodklizení posekané travní hmoty.

● Na loukách se nesmí pást hospodářská zvířata.

Sankce – při nesplnění této podmínky dostane žadatel výstrahu. Při druhém porušení této podmínky v průběhu pě-
tiletého období se dotace na ošetřování travních porostů sníží o 25 %. Při třetím a dalším porušení této podmínky 
se žadateli dotace na ošetřování travních porostů v příslušném roce neposkytne.

4.2.5.3  Podmínky pro údržbu pastvin (§ 7 odst. 7 NV AEO)
● Podmínky údržby pastvin nezakazují pastvinu posekat na seno, např. v první seči, kdy není možné najednou 

spást všechny pastviny. Pastvinu je nutné alespoň jedenkrát ročně přepást hospodářskými zvířaty a následně 
posekat nebo mulčovat nedopasky.

● Žadatel musí dodržovat aktuální denní intenzitu pasených hospodářských zvířat v rozsahu 0,5 až �,�5 VDJ na 
� ha pastvin, s výjimkou pastvin, na nichž žadatel plní podmínky nadstavbového managementu (viz odstavec 
4.�.6.�). 

●  Aktuální denní intenzita znamená, že každý den ze sledovaného alespoň ��0denního pastevního období musí 
být na pastvině v základním managementu fyzicky přítomno minimálně 0,5 VDJ a maximálně �,�5 VDJ/ha těch-
to pastvin uvedených žadatelem v žádosti o zařazení.
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● Sledované pastevní období lze zahájit nejpozději �5. června a nejpozději jej lze ukončit 3�. října (to neznamená, 
že se zvířata nemohou pást i po tomto datu). Zahájení pastevního období je nutné oznámit písemně Fondu na 
místně příslušné ZA-PÚ nejméně 7 kalendářních dnů předem; obdobně i přerušení pastevního období je nutné 
oznámit Fondu na místně příslušné ZA-PÚ písemně � dny předem s uvedením délky přerušení. Lhůtu � dnů není 
třeba dodržet, je-li přerušení pastevního období způsobeno zásahem vyšší moci.

Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli neposkytne dotace na ošetřování travních porostů v daném roce, 
kdy došlo k porušení této podmínky. Při druhém porušení této podmínky v průběhu pětiletého období následuje 
vyřazení žadatele z opaření ošetřování travních porostů a vrací veškerou dotaci na ošetřování travních porostů 
(včetně penále) poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období. 

● Po dobu sledovaného pastevního období musí žadatel vést každodenně pastevní deník (podle vzoru v nv 
aeo), který musí po skončení pastevního období předložit Fondu. Pokud je pastevní deník veden elektronicky, 
je možné odevzdat elektronický výstup signovaný žadatelem. Vzor údajů vedených v pastevním deníku ukazuje 
následující tabulka: 

Registrační číslo hospodářství v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat: 
Identifikace jednotlivé skupiny společně se pasoucích hospodářských zvířat stejného druhu
Identifikační číslo hospodářského 
zvířete*)

Kategorie hospodářského 
zvířete podle přílohy č. �**) Datum pastvy

Identifikační číslo půdního bloku, 
popřípadě jeho dílu využívaného 
v příslušný kalendářní den k pastvě 
hospodářských zvířat***)

Vysvětlivky k tabulce: 
*) Podle zákona č. �54/�000 Sb.
**) V případě přeřazení hospodářského zvířete do vyšší kategorie podle přílohy č. � se vyznačí datum, kdy k tomuto přeřazení došlo.
***) Jsou-li pasena hospodářská zvířata v jeden kalendářní den na více půdních blocích, uvedou se identifikační čísla všech těchto půdních 

bloků.

 Pastevní deník by měl být doručen Fondu (ZA-PÚ) do �0 kalendářních dnů po skončení sledovaného pastevního 
období. 

Sankce – při nesplnění této podmínky bude dotace na ošetřování travních porostů snížena o 25 %. Při druhém  
a dalším porušení této podmínky v průběhu pětiletého období se dotace v roce, kdy k tomuto porušení došlo, nepo-
skytne.

● Nedopasky musí být posekány do 30 dnů po skončení každého cyklu pastvy hospodářských zvířat, nejpozději 
však do 30 dnů po skončení sledovaného pastevního období. Z této povinnosti jsou umožněny dvě výjimky: 

�. Příslušný orgán ochrany přírody může stanovit jiné lhůty pro sekání nedopasků nebo může stanovit, že 
žadatel na daném půdním bloku nebude sekat nedopasky. Toto písemné stanovisko je žadatel povinen 
doručit Fondu do 30 dnů po zahájení sledovaného pastevního období.

�. Nedopasky není nutné sekat, je-li pastva prováděna na půdním bloku/dílu, jehož střední svažitost je vyšší 
než ��° (lze zjistit z informativního výpisu LPIS – Agroenvironmentální údaje).

Sankce – při nesplnění této podmínky dostane žadatel výstrahu. Při druhém a dalším porušení této podmínky 
v průběhu pětiletého období se dotace na ošetřování travních porostů sníží o 25 %.

● Zvířata musí mít zajištěna na pastvině napájení a žadatel musí technicky, popřípadě organizačně zajistit pastvinu 
proti únikům hospodářských zvířat.

Sankce – při nesplnění této podmínky bude dotace na ošetřování travních porostů snížena o 25 %. Při druhém  
a dalším porušení této podmínky v průběhu pětiletého období se dotace v roce, kdy k tomuto porušení došlo, nepo-
skytne.
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● Pastvina v ZCHÚ nesmí být obnovována bez povolení orgánu ochrany přírody.

Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli neposkytne dotace na ošetřování travních porostů v daném roce, 
kdy došlo k nepovolené obnově. Při druhém porušení této podmínky v průběhu pětiletého období následuje vyřa-
zení žadatele z opatření ošetřování travních porostů a vrací veškerou dotaci na ošetřování travních porostů (včet-
ně penále) poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období. 

● Herbicidy mohou být používány jen k bodové likvidaci plevelů. V systému EZ se nesmí herbicidy používat 
vůbec.

Sankce – při nesplnění této podmínky bude dotace na ošetřování travních porostů snížena o 25 %. Při druhém  
a dalším porušení této podmínky v průběhu pětiletého období se dotace v roce, kdy k tomuto porušení došlo, ne-
poskytne.

● Na pastviny se v průměru na celkovou výměru pastvin žadatele nesmí aplikovat více jak 40 kg dusíku (přepočto-
vé koeficienty viz 3.7.�). Do limitu se nezapočítávají výkaly zvířat na pastvě.

Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli neposkytne dotace na ošetřování travních porostů v daném roce, 
kdy došlo k porušení této podmínky. Při druhém porušení této podmínky v průběhu pětiletého období následuje 
vyřazení žadatele z opatření ošetřování travních porostů a vrací veškerou dotaci na ošetřování travních porostů 
(včetně penále) poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období. 

● Na pastviny se nesmí aplikovat kejda, s výjimkou kejdy skotu. 

Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli neposkytne dotace na ošetřování travních porostů v daném roce, 
kdy došlo k porušení této podmínky. Při druhém porušení této podmínky v průběhu pětiletého období následuje 
vyřazení žadatele z opaření ošetřování travních porostů a vrací veškerou dotaci na ošetřování travních porostů 
(včetně penále) poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období. 

4.2.6  Modifikace podmínek ošetřování travních porostů v zCHÚ (§ 7 odst. 8 nv aeo)

4.2.6.1  Modifikace podmínek pro ošetřování luk
● U luk si žadatel může zvolit tři možnosti: 

�. možnost označovaná v žádosti o zařazení jako B�.�A, která spočívá v tom, že kromě standardních podmí-
nek nebude aplikovat hnojiva, 

�. možnost označovaná v žádosti o zařazení jako B�.�B, která spočívá v tom, že kromě standardních podmí-
nek nebude aplikovat hnojiva a navíc provede první seč až po 15. 7., nejpozději však do 31. 8.,

3. možnost označovaná v žádosti o zařazení jako B�.�C, která spočívá v tom, že kromě standardních podmí-
nek nebude aplikovat hnojiva a navíc vynechá při první seči provedené do 15. 7. pásy o šíři 6 až 12 m, 
které pak budou zaujímat 5 až 10 % výměry bloku.

4.2.6.2  Modifikace podmínek pro ošetřování pastvin
● U pastvin má žadatel pouze jednu možnost zvláštní údržby, a to, že na pastviny nebude aplikovat žádná 

hnojiva a zároveň intenzita pasených zvířat po dobu sledovaného alespoň 120denního pastevního období se 
bude pohybovat v rozmezí 0,4 až 1,05 vdJ/ha těchto vybraných pastvin. 

Sankce – za porušení podmínek nadstavbového managementu se žadateli neposkytne dotace na ošetřování trav-
ních porostů v daném roce, kdy k porušení došlo. Při druhém porušení této podmínky v průběhu pětiletého období 
následuje vyřazení žadatele z opatření ošetřování travních porostů a vrací veškerou dotaci na ošetřování travních 
porostů (včetně penále) poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období. 

● Jestliže žadatel uplatňuje základní i nadstavbový management údržby pastvin, pak vede pro sledování přísluš-
ných intervalů intenzit samostatné pastevní deníky. 
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4.3  Zatravňování orné půdy (§ 8 NV AEO)

4.3.1  předmět dotace 
● Předmětem dotace v rámci opatření zatravňování orné půdy může být blok/díl, který splňuje následující pod-

mínky: 
–  ke dni podání žádosti o zařazení má v LPIS kulturu orná půda (R),
–  v období od �0. 4. �004 do dne podání žádosti o zařazení na něm nebyla v LPIS kultura travní porost (T),
–  splňuje alespoň jednu z následujících tří podmínek: 

�. celý blok/díl se nachází v LFA, nebo 
�. alespoň na 50 % výměry bloku/dílu se vyskytuje půda mělká, písčitá, extrémně těžká nebo podmáčená, 

nebo
3. střední svažitost bloku je vyšší než ��°,

–  není na něm uplatňována některá z dohod v rámci opatření �.3 programu SAPARD nebo jiné AEO s vý-
jimkou EZ.

● Blok/díl nacházející se alespoň z 50 % své výměry na území CHKO Bílé Karpaty může být s vyšší dotací zatrav-
něn pomocí regionální travní směsi schválené správou CHKO Bílé Karpaty. 

4.3.2  Sazba dotace 
● 7 265 kč/ha travního porostu založeného osivem podle zákona č ��9/�003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 

pěstovaných rostlin. 

● 9 210 kč/ha travního porostu založeného pomocí regionální travní směsi na blocích/dílech, které mají alespoň 
50 % své výměry na území CHKO Bílé Karpaty.

● Sazba se snižuje o � 800 Kč/ha zatravněné orné půdy na území I. zóny ZCHÚ.

4.3.3  náležitosti žádosti o zařazení do opatření zatravňování orné půdy 
● Nedílnou součástí žádosti o zařazení do opatření zatravňování orné půdy je vyplněný formulář Přílohy č. 3 

k žádosti.

● K žádosti je nezbytné přiložit mapu půdních bloků/dílů s vyznačením bloků, které mají být zatravněny.

● Doporučujeme pro toto opatření agroenvironmentální mapu nebo HRDP mapu v měřítku � : �0 000. Bloky/díly 
vhodné pro zatravnění jsou na této mapě označeny symbolem trávy. 

4.3.4  podmínky vstupu do opatření a kombinovatelnost s jinými aeo
● Do opatření může být zařazen blok/díl, který splňuje podmínky uvedené v 4.3.�.

● Kombinovat zatravňování orné půdy na jednom bloku/dílu lze pouze s opatřením EZ.

● kombinovatelnost s poskytováním dotace na lFa – u LFA musí být evidována kultura travní porost v LPIS  
u daného bloku/dílu vždy v období od �. 5. do �5. �0. kalendářního roku. Tzn. zvládne-li žadatel reálně zatravnit 
a následně změnit kulturu v LPIS ještě před �. 5., může ten rok žádat zároveň o vyrovnávací příspěvek na LFA. 
Pokud to nestihne, může o vyrovnávací příspěvek na LFA žádat až ve druhém roce pětiletého období. 

4.3.5  podmínky poskytnutí dotace na zatravňování orné půdy a sankce za jejich porušení
● Žadatel je povinen založit travní porost čistosevem travní směsi nejpozději do 3�. května, přičemž výsev musí být 

proveden nejdéle do �4 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách 
podle zákona č. ��9/�003 Sb., o oběhu osiva a sadby, nebo �4 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího 
kvalitu osiva, případně orgánem ochrany přírody schválenou regionální travní směsí, jde-li o blok/díl nacházející 
se alespoň z 50 % své výměry na území CHKO Bílé Karpaty. 

Sankce – za neprovedení založení travního porostu předepsaným způsobem je žadatel okamžitě vyřazen z tohoto 
opatření a vrací případně poskytnuté dotace na zatravnění.
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● Žadatel musí po provedení zatravnění ohlásit na ZA-PÚ do LPIS změnu kultury z orné půdy na travní porost. 

Sankce – za neohlášení změny kultury se dotace na zatravnění sníží o 25 %. Pokud ani po prvním zjištění neohlá-
šení změny kultury, žadatel opětovně neohlásí změnu kultury do LPIS, dotace na zatravnění orné půdy se v daném 
roce neposkytne.

● Na zatravněném bloku se v roce jeho založení nesmí pást dobytek a travní porost je nutné sekat 2krát ročně 
s první sečí provedenou do 15. 7. (v odůvodnitelných případech lze sekat jedenkrát ročně a provést první seč 
po �5. 7.), přičemž posečenou hmotu žadatel musí z pozemku odklidit a spotřebovat nebo zlikvidovat v souladu 
s § 33 zákona č. �85/�00� Sb., o odpadech. v dalších letech platí standardně bod 2 zásad správné zemědělské 
praxe.

Sankce – za porušení této podmínky v prvním roce pětiletého období se dotace na zatravnění sníží o 25 %.

● Herbicidy je možné používat jen v prvních dvou letech pouze k bodové likvidaci plevelů. V systému EZ se nesmí 
herbicidy používat vůbec. 

Sankce – za porušení této podmínky se dotace na zatravnění sníží o 25 %. Při opakovaném porušení této podmínky 
se dotace v příslušném roce neposkytne.

● Na zatravněném pozemku se nesmí aplikovat žádná hnojiva obsahující dusík, statková hnojiva ani upravené 
kaly.

Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli neposkytne dotace na zatravnění v daném roce, kdy k porušení 
podmínky došlo. Při druhém porušení této podmínky v průběhu pětiletého období následuje vyřazení žadatele 
z opatření zatravnění orné půdy a vrací veškerou dotaci na zatravnění (včetně penále) poskytnutou od počátku 
příslušného pětiletého období.

4.4  Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách (§ 9 NV AEO)

4.4.1  předmět dotace 
● Předmětem dotace v rámci opatření tvorba travnatých pásů na svažitých půdách může být pouze blok/díl, který 

splňuje následující podmínky: 
– ke dni podání žádosti o zařazení má v LPIS kulturu orná půda (R),
– nenachází se ani zčásti na území I. zóny ZCHÚ,
– splňuje podmínku střední svažitosti v rozsahu 3° až ��°,
– není na něm uplatňována některá z dohod v rámci opatření �.3 z programu SAPARD s výjimkou dohody 

Blaník č. 4 a Moravský kras č. � a č. 3.

4.4.2  Sazba dotace 
● 9 440 kč/ha vytvořeného travnatého pásu. 

4.4.3  náležitosti žádosti o zařazení do opatření tvorba travnatých pásů na svažitých půdách 
● Nedílnou součástí žádosti o zařazení do opatření tvorba travnatých pásů na svažitých půdách je vyplněný formu-

lář Přílohy č. 4 k žádosti. 

● K žádosti je nezbytné přiložit mapu půdních bloků/dílů s vyznačením bloků, na kterých mají být vytvořeny trav-
naté pásy na svažitých půdách.

● Vzhledem k šíři travnatých pásů se standardní mapa v měřítku � : �0 000 ukazuje jako nevhodná. Doporučujeme 
proto požádat na ZA-PÚ o výřez příslušných bloků, na kterých mají být vytvořeny travnaté pásy, a to ve formátu 
agroenvironmentální mapy nejvýše v měřítku � : 5 000. Bloky/díly vhodné pro tvorbu travnatých pásů jsou ozna-
čeny symbolem svahu ve tvaru pravoúhlého trojúhelníku ležícího na delší z odvěsen. 
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4.4.4  podmínky vstupu do opatření a kombinovatelnost s jinými aeo 
● Do opatření může být zařazen blok/díl, který splňuje podmínky uvedené v 4.4.�, přičemž nesmí porušovat násle-

dující podmínku kombinovatelnosti s ostatními AEO.

● Kombinovat tvorbu travnatých pásů na jednom bloku nelze s opatřením 
a) ošetřování travních porostů,
b) zatravňování orné půdy, 
c) pěstování meziplodin,
d) trvale podmáčené a rašelinné louky,
e) ptačí lokality na travních porostech,
f) IS pěstování ovoce nebo révy vinné.

● Kombinovat tvorbu travnatých pásů na jednom bloku lze bez problémů s opatřením EZ. Kombinovatelnost 
s opatřeními Biopásy a Osevní postup v ochranných zónách jeskyní je možná pouze na dílech s kulturou orná 
půda, které vzniknou mezi vytvořenými travnatými pásy. 

4.4.5  podmínky poskytnutí dotace na tvorbu travnatých pásů na svažitých půdách a sankce za jejich 
porušení

● Žadatel je povinen umístit travnaté pásy o šíři 45 až 55 metrů po vrstevnicích tak, aby vzdálenost mezi jednotli-
vými pásy činila 50 až �00 metrů a délka pásu odpovídala délce vrstevnice příslušného půdního bloku, popřípadě 
jeho dílu, pokud nedojde k přerušení pásu krajinným prvkem plnícím půdoochrannou, vodoochrannou nebo 
krajinotvornou funkci.

Sankce – za porušení podmínek se dotace sníží o 25 %. Při druhém a dalším porušení této podmínky v průběhu 
pětiletého období se dotace v roce, kdy k tomuto porušení došlo, neposkytne.

● Žadatel je povinen založit travnaté pásy pomocí čistosevu travní směsi nejpozději do 3�. května kalendářního 
roku, přičemž výsev musí být proveden nejdéle do �4 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uve-
deného na úředních návěskách podle zákona č. ��9/�003 Sb., o oběhu osiva a sadby.

Sankce – za neprovedení založení travnatých pásů pomocí čistosevu travní směsi a ve stanoveném termínu zna-
mená okamžité vyřazení z tohoto opatření, byla-li již dotace na tvorbu travnatých pásů poskytnuta, také vratku 
této dotace.

● Žadatel po založení travnatých pásů musí ohlásit na ZA-PÚ do LPIS změnu kultury z orné na travní porost  
u nově vytvořených dílů bloků. 

Sankce – za neohlášení změny kultury se dotace na tvorbu travnatých pásů sníží o 25 %. Pokud ani po prvním 
zjištění neohlášení změny kultury žadatel opětovně neohlásí změnu kultury do LPIS, dotace na tvorbu travnatých 
pásů se mu v daném roce neposkytne.

● Vytvořené travnaté pásy nelze spásat hospodářskými zvířaty a je nutné je sekat �krát ročně s první sečí prove-
denou do �5. 7. (v odůvodnitelných případech lze sekat jedenkrát ročně a provést první seč po �5. 7.), přičemž 
posečenou hmotu žadatel musí z pozemku odklidit a spotřebovat nebo zlikvidovat v souladu s § 33 zákona  
č. �85/�00� Sb., o odpadech.

Sankce – za porušení této podmínky se dotace neposkytne v daném roce, kdy k porušení podmínky došlo. Při dru-
hém porušení této podmínky v průběhu pětiletého období následuje vyřazení žadatele z opatření tvorba travna-
tých pásů a vrací veškerou dotaci na tvorbu travnatých pásů (včetně penále) poskytnutou od počátku příslušného 
pětiletého období.

● Herbicidy je možné používat jen v prvních dvou letech jen k bodové likvidaci plevelů. V systému EZ se nesmí 
herbicidy používat vůbec.

Sankce – za porušení této podmínky se dotace na zatravnění sníží o 25 %. Při druhém a dalším porušení této pod-
mínky se dotace v příslušném roce neposkytne.

● Na vytvořené travnaté pásy lze aplikovat v průměru nejvýše 40 kg N/ha travnatého pásu, a to včetně započtení 
statkových hnojiv (přepočtové koeficienty viz 3.7.�).

Sankce – za porušení této podmínky se dotace neposkytne v daném roce, kdy k porušení podmínky došlo. Při dru-
hém porušení této podmínky v průběhu pětiletého období následuje vyřazení žadatele z opatření tvorba travna-
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tých pásů a vrací veškerou dotaci na tvorbu travnatých pásů (včetně penále) poskytnutou od počátku příslušného 
pětiletého období.

● Žadatel musí na půdních blocích, případně dílech s kulturou orná půda, které se nacházejí mezi vytvořenými 
travnatými pásy, pěstovat v průběhu příslušného pětiletého období (v každém kalendářním roce) alespoň dvě 
různé plodiny, nikoliv však širokořádkové plodiny (kukuřice, řepa, brambory, bob setý, sója, slunečnice). 

Sankce – za porušení této podmínky se dotace neposkytne v daném roce, kdy k porušení podmínky došlo. Při dru-
hém porušení této podmínky v průběhu pětiletého období následuje vyřazení žadatele z opatření tvorba travna-
tých pásů a vrací veškerou dotaci na tvorbu travnatých pásů (včetně penále) poskytnutou od počátku příslušného 
pětiletého období.

4.5  Pěstování meziplodin (§ 10 NV AEO)

4.5.1  předmět dotace 
● Předmětem dotace v rámci opatření pěstování meziplodin je blok/díl s kulturou orná půda, na kterém má být 

vyseta meziplodina ze seznamu uvedeného níže a zároveň na tomto bloku/dílu nesmí být uplatňována některá 
z dohod v rámci opatření �.3 programu SAPARD s výjimkou dohody Blaník č. 3 a č. 4 a Moravský kras č. � a č. 3. 

Seznam meziplodin

Pořadové číslo Meziplodina
Minimální výsev

(kg/ha)
Doporučené datum výsevu

� srha laločnatá �� do 30. září
� kostřava červená �� do 30. září
3 žito trsnaté (lesní) �00 do �5. září
4 jílek mnohokvětý 40 do �5. září
5 jílek jednoletý 40 do 3�. srpna
6 jílek jednoletý + jílek vytrvalý 30 + �0 do 3�. srpna
7 jílek vytrvalý �0 do �5. srpna
8 hořčice bílá �0 do 3�. srpna
9 svazenka vratičolistá �0 do 3�. srpna

�0 pohanka obecná 60 do �5. srpna
�� slunečnice roční 40 do 3�. července
�� ředkev olejná �0 do �5. srpna
�3 řepka jarní �0 do �5. srpna
�4 světlice barvířská (saflor) 30 do 3�. srpna
�5 sléz krmný �5 do 3�. srpna
�6 lesknice kanárská �0 do �5. srpna

�7 směsi výše uvedených druhů podle poměrného zastoupení  
jednotlivých druhů ve směsi –

● Pokud žadatel hodlá jako meziplodinu vysít směs, kde má být v porostu stejnou měrou zastoupen (50 % : 50 %) 
např. jílek mnohokvětý a jílek vytrvalý, pak těmito procenty vynásobí výsevky jednotlivých dotčených druhů, tzn. 
50 % ze 40 + 50 % z �0 = 30 kg směsi/ha. Výsledné zastoupení ve směsi osiv vyjde rozdílné (ne � : �, ale � : �). 

4.5.2  Sazba dotace 
● Sazba dotace činí 4 580 kč/ha orné půdy oseté „povolenou“ meziplodinou (viz seznam výše).
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4.5.3  náležitosti žádosti o zařazení do opatření pěstování meziplodin
● V žádosti o zařazení do tohoto opatření pěstování meziplodin žadatel nově uvádí pouze výměru orné půdy, 

kterou požaduje žadatel zařadit do tohoto opatření a na níž hodlá pěstovat meziplodiny v průběhu příslušného 
pětiletého období.

4.5.4  podmínky vstupu do opatření a kombinovatelnost s jinými aeo
● Celková výměra orné půdy, na níž žadatel hodlá pěstovat meziplodiny, musí činit alespoň 3 %, nejvýše však �0 % 

z celkové výměry orné půdy žadatele evidované v LPIS. V opačném případě bude jeho žádost o zařazení zamítnu-
ta. Žadatelé, kteří byli zařazeni v roce �004 s výměrou překračující �0 %, zůstávají zařazeni beze změny s původně 
zařazenou výměrou.

● Bloky, na kterých má být vyseta meziplodina, může žadatel měnit v průběhu pětiletého období. 

● Opatření pěstování meziplodin nelze na jednom půdním bloku/dílu kombinovat s opatřením: 
a) ošetřování travních porostů,
b) zatravňování orné půdy,
c) tvorba travnatých pásů na svažitých půdách,
d) trvale podmáčené a rašelinné louky,
e) ptačí lokality na travních porostech,
f) IS pěstování ovoce nebo révy vinné.

● Opatření pěstování meziplodin lze na jednom půdním bloku/dílu bez problémů kombinovat s opatřením EZ  
a osevní postup v ochranných zónách jeskyní.

● V případě kombinovatelnosti pěstování meziplodin a biopásů na jednom půdním bloku nemůže být dotace na 
meziplodiny poskytnuta na tu část bloku, na které mají být vysety biopásy s dotací (viz 4.8).

4.5.5  podmínky poskytnutí dotace na pěstování meziplodin 
● Žadatel v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin vyseje 

�. v období od 20. června do 10. října kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 8 až 
�7 na seznamu meziplodin (viz 4.5.�), v minimálním uvedeném objemu výsevu na � ha;

�. současně s osevem plodiny na ochranu vzcházejícího porostu v období do 31. května kalendářního 
roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech � až 7 na seznamu meziplodin (viz 4.5.�), v minimál-
ním uvedeném objemu výsevu na � ha.

● Na stáří osiva meziplodiny v době jeho výsevu se vztahuje podmínka �4 měsíců ode dne vydání osvědčení pro-
kazujícího kvalitu osiva podle zákona č. ��9/�003 Sb., o oběhu osiva a sadby.

● Porost meziplodiny žadatel musí nejdříve �6. února a nejpozději 3�. května zapravit do půdy a následně musí 
vysít hlavní plodinu. Porost meziplodiny musí být zapraven do půdy před výsevem hlavní plodiny, která musí být 
sklizena v daném kalendářním roce. Z toho vyplývá, že za hlavní plodinu nelze pro tyto účely považovat ozimy. 

● Každoročně od druhého roku příslušného pětiletého období musí žadatel do 30. 4. předložit na ZA-PÚ:
�. Na formuláři vydaném Fondem seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů a výměru plochy v rámci 

jednotlivých půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na nichž předpokládá pěstování meziplodin v rámci 
tohoto titulu v příslušném kalendářním roce pětiletého období, přičemž souhrnná výměra plochy oseté 
meziplodinami, na níž žadatel požaduje pro příslušný kalendářní rok dotaci, nesmí být nižší o více než �5 %  
proti výměře zařazené do tohoto opatření.

�. Specifikaci příslušné meziplodiny pěstované na jednotlivých půdních blocích podle bodu �.
3. Zákres příslušných půdních bloků/dílů, na kterých bude v příslušném roce vyseta meziplodina podle 

bodu �.

Sankce – při nesplnění kterékoliv podmínky tohoto opatření se žadateli v daném roce, kdy došlo k porušení pod-
mínky, dotace neposkytne. Při druhém porušení jedné a též podmínky v průběhu pětiletého období následuje vy-
řazení žadatele z opatření pěstování meziplodin a vrací veškerou dotaci na pěstování meziplodin (včetně penále) 
poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období.
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● Fond poskytne v příslušném kalendářním roce dotaci v rámci opatření pěstování meziplodin na výměru, na níž 
byly v daném roce skutečně pěstovány meziplodiny v souladu s výše uvedenými podmínkami, nejvýše však na 
výměru zařazenou do tohoto opatření. 

4.6  Trvale podmáčené louky a rašelinné louky (§ 11 NV AEO)

4.6.1  předmět dotace 
● Předmětem dotace může být travní porost evidovaný v LPIS, který je v LPIS vymezený jako podmáčená nebo 

rašelinná louka a není na něm uplatňována některá z dohod v rámci opatření �.3 programu SAPARD.

● Předmětem dotace nemůže být trvale podmáčená nebo rašelinná louka, která není součástí evidovaného bloku/
dílu v LPIS.

4.6.2  Sazba dotace 
● Sazba dotace na trvale podmáčené a rašelinné louky činí 12 100 kč/ha 

4.6.3  náležitosti žádosti o zařazení do opatření trvale podmáčené a rašelinné louky 
● Nedílnou součástí žádosti o zařazení do opatření trvale podmáčené a rašelinné louky je vyplněný formulář pří-

lohy č. 6 k žádosti. 

● K žádosti je nezbytné přiložit mapu půdních bloků/dílů s vyznačením bloků, na kterých bude žadatel uplatňovat 
ošetřování podmáčených a rašelinných luk. 

● Je-li na jednom bloku/dílu více podmáčených nebo rašelinných luk, musí žadatel zařadit do tohoto opatření buď 
všechny podmáčené nebo rašelinné louky, nebo žádnou. 

● Pokud by měly být do opatření zařazeny pouze trvale podmáčené a rašelinné louky menšího rozsahu, doporu-
čujeme požádat na ZA-PÚ o výřez příslušných bloků, na kterých se tyto louky nacházejí, a to ve formátu agroen-
vironmentální mapy, nejvýše v měřítku � : 5 000. Jinak je možné použít i standardní agroenvironmentální nebo 
HRDP mapy v měřítku � : �0 000. Hranice podmáčených a rašelinných luk jsou na mapě vyznačeny šedivou 
čarou a uvnitř polygonu mokřadu je vždy vyznačena kategorie těchto luk dle stanoveného termínu jejich kose-
ní. 

4.6.4  podmínky vstupu do opatření a kombinovatelnost s jinými aeo
● Do opatření trvale podmáčené a rašelinné louky lze zařadit pouze podmáčené a rašelinné louky, které byly takto 

vymezeny v LPIS MZe ve spolupráci s MŽP. Jde obvykle o část půdního bloku/dílu.

● Opatření trvale podmáčené a rašelinné louky nelze na jednom půdním bloku/dílu kombinovat s opatřením: 
a) zatravňování orné půdy, 
b) tvorba travnatých pásů na svažitých půdách,
c) pěstování meziplodin,
d) ptačí lokality na travních porostech,
e) biopásy,
f) osevní postup v ochranných zónách jeskyní,
g) IS pěstování ovoce nebo révy vinné.

● Opatření trvale podmáčené a rašelinné louky lze na jednom půdním bloku/dílu kombinovat pouze s opatřením 
EZ.

● V případě kombinovatelnosti opatření trvale podmáčené a rašelinné louky s ošetřováním travních porostů lze na 
jednom půdním bloku/dílu do opatření ošetřování travních porostů zařadit pouze tu část bloku, která zároveň 
není zařazena do opaření trvale podmáčené a rašelinné louky. 
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4.6.5  podmínky poskytnutí dotace na podmáčené a rašelinné louky 
● Žadatel nesmí aplikovat na trvale podmáčenou a rašelinnou louku hnojiva ani statková hnojiva ani upravené 

kaly. 

Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli v daném roce, kdy došlo k porušení podmínky, dotace neposkyt-
ne. Při druhém porušení podmínky v průběhu pětiletého období následuje vyřazení žadatele z opatření trvale 
podmáčené a rašelinné louky a vrací veškerou dotaci na podmáčené a rašelinné louky (včetně penále) poskytnutou 
od počátku příslušnéhopětiletého období.

● Žadatel je povinen zajistit kosení podmáčených nebo rašelinných luk pomocí lehké mechanizace nejméně jeden-
krát ročně. Termín kosení vyplývá z kategorie podmáčené nebo rašelinné louky uvedené v LPIS: 

– kategorie � – kosení v období �5. května až �5. června,
– kategorie � – kosení v období �5. června až �5. července,
– kategorie 3 – kosení v období �6. července až 3�. srpna.

Sankce – za porušení této podmínky se dotace na podmáčené a rašelinné louky sníží o 25 %. Při druhém a dalším 
porušení této podmínky se dotace v příslušném roce neposkytne.

● Žadatel musí zajistit odklizení posekané hmoty z pozemku, přičemž hmota musí být spotřebována nebo s ní musí 
být naloženo v souladu s § 33 zákona č. �85/�00� Sb., o odpadech. 

Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli v daném roce, kdy došlo k porušení podmínky, dotace neposkyt-
ne. Při druhém porušení podmínky v průběhu pětiletého období následuje vyřazení žadatele z opatření podmáče-
né a rašelinné louky a vrací veškerou dotaci na podmáčené a rašelinné louky (včetně penále) poskytnutou v rámci 
příslušného pětiletého období.

● Žadatel může provádět smykování nebo válení podmáčené nebo rašelinné louky jen se souhlasem příslušného 
orgánu ochrany přírody.

Sankce – za porušení této podmínky se dotace na podmáčené a rašelinné louky sníží o 25 %. Při druhém a dalším 
porušení této podmínky se dotace v příslušném roce neposkytne.

● Žadatel nesmí provádět obnovu podmáčené nebo rašelinné louky ani její odvodnění.

Sankce – za porušení této podmínky následuje vyřazení žadatele z opatření podmáčené a rašelinné louky a vratka 
dotace (včetně penále) na podmáčené a rašelinné louky poskytnuté od počátku příslušného pětiletého období. 

● Žadatel musí udržovat zřetelnou hranici podmáčené nebo rašelinné louky v terénu.

Sankce – při nesplnění této podmínky dostane žadatel výstrahu. Při druhém porušení této podmínky v průběhu 
pětiletého období se dotace na podmáčené a rašelinné louky sníží o 25 %. Při třetím a dalším porušení se dotace na 
podmáčené a rašelinné louky v daném roce neposkytne.

4.7  Ptačí lokality na travních porostech (§ 12 NV AEO)

4.7.1  předmět dotace 
● Předmětem dotace v rámci opatření ptačí lokality na travních porostech mohou být travní porosty evidované 

v LPIS, na kterých byla vymezena hnízdní lokalita chřástala polního nebo bahňáků, a na kterých není uplatňo-
vána žádná z dohod v rámci opatření �.3 programu SAPARD. Tyto hnízdní lokality vymezuje MZe ve spolupráci 
s MŽP.

4.7.2  Sazba dotace 
● Sazba dotace na travní porosty s ptačími lokalitami činí: 

– 5 180 kč/ha travního porostu vymezeného jako hnízdní lokalita chřástala polního. 
– 5 550 kč/ha travního porostu vymezeného jako hnízdní lokalita bahňáků. 

● Sazba se snižuje o � 800 Kč/ha travních porostů s ptačími lokalitami nacházejících se na území I. zóny ZCHÚ.
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4.7.3  náležitosti žádosti o zařazení do opatření ptačí lokality na travních porostech 
● Nedílnou součástí žádosti o zařazení do opatření ptačí lokality na travních porostech je vyplněný formulář pří-

lohy č. 7 k žádosti. 

● K žádosti je nezbytné přiložit mapu půdních bloků/dílů s vyznačením bloků, které žadatel požaduje zařadit do 
tohoto opatření. 

● Pro toto opatření doporučujeme použít standardní agroenvironmentální nebo HRDP mapu v měřítku � : �0 000. 
Bloky/díly s výskytem hnízdních lokalit bahňáků nebo chřástala polního jsou na mapě vyznačeny symbolem 
doleva, případně doprava, hledícího ptáka s písmenem B nebo C u jeho hlavy. 

4.7.4  podmínky vstupu do opatření a kombinovatelnost s jinými aeo
● Do opatření ptačí lokality na travních porostech lze zařadit pouze travní porosty s hnízdními lokalitami chřástala 

nebo bahňáků, které byly takto vymezeny v LPIS MZe ve spolupráci s MŽP.

● Opatření ptačí lokality na travních porostech lze na jednom půdním bloku/dílu kombinovat pouze s opatřením 
EZ. 

4.7.5  podmínky poskytnutí dotace na podmáčené a rašelinné louky 
● Žadatel nesmí na travních porostech s hnízdními lokalitami ptáků, na které požaduje dotaci, aplikovat hnojiva 

ani statková hnojiva ani upravené kaly. 

Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli v daném roce, kdy došlo k porušení podmínky, dotace nepo-
skytne. Při druhém porušení podmínky v průběhu pětiletého období následuje vyřazení žadatele z opatření ptačí 
lokality na travních porostech a vrací veškerou dotaci (včetně penále) poskytnutou v rámci opatření ptačí lokality 
na travních porostech od počátku v rámci příslušného pětiletého období.

● Žadatel nesmí travní porosty s hnízdními lokalitami ptáků válet, případně smykovat v období od �5. března do 
30. června. 

Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli v daném roce, kdy došlo k porušení podmínky, dotace nepo-
skytne. Při druhém porušení podmínky v průběhu pětiletého období následuje vyřazení žadatele z opatření ptačí 
lokality na travních porostech a vrací veškerou dotaci (včetně penále) poskytnutou v rámci opatření ptačí lokality 
na travních porostech od počátku příslušného pětiletého období.

● V případě hnízdní lokality chřástala polního musí žadatel seč travního porostu provádět od středu bloku k jeho 
kraji.

Sankce – za porušení této podmínky se dotace na ptačí lokality na travních porostech sníží o 25 %. Při druhém  
a dalším porušení této podmínky se dotace v příslušném roce neposkytne.

● Posekanou hmotu je nezbytné z pozemku odklidit a spotřebovat ji nebo s ní naložit v souladu s § 33 zákona  
č. �85/�00� Sb., o odpadech.

Sankce – za porušení této podmínky se dotace na ptačí lokality na travních porostech sníží o 25 %. Při druhém  
a dalším porušení této podmínky se dotace v příslušném roce neposkytne.

● Seč travního porostu nesmí žadatel provádět nasazením více než dvou žacích strojů najednou.

Sankce – za porušení této podmínky se dotace na ptačí lokality na travních porostech sníží o 25 %. Při druhém  
a dalším porušení této podmínky se dotace v příslušném roce neposkytne.

● Travní porosty je nezbytné sekat dvakrát ročně, přičemž první seč je možné provést až po �5. srpnu kalendářního 
roku. 

Sankce – za porušení této podmínky následuje vyřazení žadatele z opatření ptačí lokality na travních porostech  
a vratka dosud poskytnuté dotace (včetně penále) v rámci opatření ptačí lokality na travních porostech v průběhu 
příslušného pětiletého období. 

● Poslední seč porostu v případě hnízdních lokalit bahňáků musí být provedena v termínu od 30. září do �5. listo-
padu kalendářního roku.

Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli v daném roce, kdy došlo k porušení podmínky, dotace nepo-
skytne. Při druhém porušení podmínky v průběhu pětiletého období následuje vyřazení žadatele z opatření ptačí 
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lokality na travních porostech a vrací veškerou dotaci (včetně penále) poskytnutou v rámci opatření ptačí lokality 
na travních porostech od počátku příslušného pětiletého období.

4.8  Biopásy (§ 13 NV AEO)

4.8.1  předmět dotace 
● Předmětem dotace v rámci opatření biopásy může být biopás vytvořený na bloku/dílu s kulturou orná půda evi-

dovanou v LPIS, na kterém není uplatňována některá z dohod v rámci opatření �.3 programu SAPARD s výjim-
kou dohody Moravský kras č. �, dohody Litovelské Pomoraví č. 7 a dohod Blaník č. 3 a č. 4.

4.8.2  Sazba dotace 
● Sazba dotace činí 10 630 kč/ha biopásu.

4.8.3  náležitosti žádosti o zařazení do opatření biopásy 
● Nedílnou součástí žádosti o zařazení do opatření biopásy je vyplněný formulář přílohy č. 8 k žádosti. 

● K žádosti je nezbytné přiložit mapu půdních bloků/dílů s vyznačením bloků, na kterých mají být založeny biopásy.

● Vzhledem k šíři travnatých pásů se standardní mapa v měřítku � : �0 000 ukazuje jako nevhodná. Doporučuje-
me proto požádat na ZA-PÚ o výřez příslušných bloků, na kterých mají být vytvořeny biopásy, a to ve formátu 
základní mapy nejvýše v měřítku � : 5 000. 

4.8.4  podmínky vstupu do opatření a kombinovatelnost s jinými aeo
● Do opatření lze zařadit jakýkoliv blok/díl, který splňuje podmínky uvedené v 4.8.� a zároveň kombinovatelnosti 

uvedené v následujícím bodu.

● Opatření biopásy nelze na jednom půdním bloku/dílu kombinovat s opatřením
a) ošetřování travních porostů,
b) zatravňování orné půdy,
c) trvale podmáčené a rašelinné louky,
d) ptačí lokality na travních porostech,
e) IS pěstování ovoce nebo révy vinné.

● Je-li na jednom půdním bloku/dílu kombinováno opatření biopásy s opatřením pěstování meziplodin, opatřením 
EZ nebo s opatřením osevní postup v ochranných zónách jeskyní, neposkytne se dotace na pěstování meziplodin 
nebo na osevní postup na tu část bloku/dílu, na které jsou vysety biopásy.

4.8.5  podmínky poskytnutí dotace na biopásy
● Žadatel je povinen umístit biopásy o šíři 6 až �� metrů při okrajích půdních bloků nebo uvnitř půdních bloků 

ve směru orby, u žadatelů zařazených v kalendářním roce �005 a v letech následujících musí vzdálenost mezi 
jednotlivými biopásy uvnitř půdních bloků, popřípadě jejich dílů, činit nejméně 50 metrů.

Sankce – za porušení této podmínky se dotace na biopásy sníží o 25 %. Při druhém a dalším porušení této podmín-
ky se dotace v příslušném roce neposkytne.

● Žadatel je povinen osít biopásy směsí uznaného osiva, které odpovídá požadavkům zákona č. ��9/�003 Sb.,  
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, a splňuje níže uvedenou podmínku složení. Výsev směsi je 
nutné provést v dávce 60 až 70 kg/ha nejpozději do 3�. května kalendářního roku, přičemž výsev provede nejdéle 
do �4 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona č. ��9/�003 Sb., o oběhu osiva 
a sadby.
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Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli v daném roce, kdy došlo k porušení podmínky, dotace neposkytne. 
Při druhém porušení této podmínky následuje vyřazení žadatele z opatření biopásy a vrací veškerou dotaci na 
biopásy (včetně penále) poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období.

● Žadatel je povinen ponechat biopásy bez zásahu zemědělskou mechanizací a bez ošetření chemickými přípravky 
na ochranu rostlin do 3�. března následujícího kalendářního roku a poté porost biopásů zapravit do půdy. 

Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli v daném roce, kdy došlo k porušení podmínky, dotace neposkyt-
ne. Při druhém porušení této podmínky následuje vyřazení žadatele z opatření biopásy a vrací veškerou dotaci na 
biopásy (včetně penále) poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období.

● V případě změny polohy biopásu, žadatel musí předložit na ZA-PÚ společně s žádostí o poskytnutí dotace, nej-
později však do 30. dubna kalendářního roku, nový zákres biopásů pro příslušný kalendářní rok.

Sankce – při nesplnění této podmínky se žadateli v daném roce, kdy došlo k porušení podmínky, dotace neposkyt-
ne. Při druhém porušení této podmínky následuje vyřazení žadatele z opatření biopásy a vrací veškerou dotaci na 
biopásy (včetně penále) poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období.

● Žadatel musí zajistit, aby vytvořené biopásy nebyly využívány k přejezdům zemědělské techniky, ani jako souvratě.

Sankce – za porušení této podmínky se dotace na biopásy sníží o 25 % v kalendářním roce, ve kterém k porušení 
došlo. Při druhém a dalším porušení této podmínky se dotace v příslušném roce neposkytne.

● Směs osiva pro biopásy se musí skládat z nejméně �4 kg pohanky, nejméně 6 kg prosa, nejméně 0,4 kg kapusty  
a nejméně 30 kg jiné plodiny, jako je například obilnina nebo lupina bílá.

 Sankce – za nevyhovující složení vyseté směsi se dotace na biopásy sníží o 25 %. Při druhém a dalším porušení této 
podmínky se dotace v příslušném roce neposkytne.

4.9  Osevní postup v ochranných zónách jeskyní (§ 14 NV AEO)

4.9.1  předmět dotace 
● Předmětem dotace v rámci opatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní může být blok/díl s kulturou 

orná půda evidovanou v LPIS, který se nachází alespoň z �0 % své výměry na území CHKO Moravský kras a na 
kterém není uplatňována některá z dohod v rámci opatření �.3 programu SAPARD s výjimkou dohody Moravský 
kras č. 3.

4.9.2  Sazba dotace 
● Sazba dotace činí 540 kč/ha orné půdy. 

4.9.3  náležitosti žádosti o zařazení do opatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní 
● Nedílnou součástí žádosti o zařazení do opatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní je vyplněný formu-

lář přílohy č. 9 k žádosti. Zařazení bloků do tohoto opatření musí být na formuláři žádosti o zařazení schváleno 
Správou CHKO Moravský kras. 

● K žádosti je nezbytné přiložit mapu půdních bloků/dílů s vyznačením bloků, které mají být zařazeny do tohoto 
opatření se zákresem plodin pěstovaných na jednotlivých půdních blocích/dílech.

● Pro toto opatření doporučujeme standardní agroenvironmentální nebo HRDP mapu v měřítku � : �0 000, kde 
jsou patrné hranice CHKO Moravský kras.

4.9.4  podmínky vstupu do opatření a kombinovatelnost s jinými aeo
● Do opatření může být zařazen blok/díl splňující podmínky uvedené v 4.9.� a u kterého zařazení do tohoto opat-

ření schválila Správa CHKO Moravský kras.

● Opatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní nelze na jednom půdním bloku kombinovat s opatřením:
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a) ošetřování travních porostů,
b) zatravňování orné půdy,
c) trvale podmáčené a rašelinné louky,
d) ptačí lokality na travních porostech,
e) IS pěstování ovoce nebo révy vinné.

● Opatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní lze na jednom půdním bloku/dílu kombinovat s opatřením 
EZ a pěstování meziplodin.

● Je-li na jednom půdním bloku/dílu kombinováno opatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní s opatře-
ním biopásy, neposkytne se dotace na osevní postup na tu část bloku/dílu, na které jsou vysety biopásy.

● Opatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní lze kombinovat na jednom půdním bloku s opatřením 
tvorba travnatých pásů na svažitých půdách, a to na dílech, které vznikly mezi travnatými pásy.

4.9.5  podmínky poskytnutí dotace na osevní postup v ochranných zónách jeskyní
● Žadatel nesmí na blocích/dílech, které jsou zařazeny do tohoto opatření, pěstovat kukuřici. 

● Žadatel smí pěstovat obiloviny maximálně na 50 % výměry bloků/dílů, které má zařazeny do tohoto opatření. 

● Každoročně musí žadatel do 30. 4. předložit na ZA-PÚ strukturu plodin, které mají být v daném roce pěstovány na 
blocích/dílech zařazených do tohoto opatření a současně i mapu půdních bloků se zákresem osevního postupu. 

Sankce – při nesplnění kterékoliv podmínky tohoto opatření se žadateli v daném roce, kdy došlo k porušení pod-
mínky, dotace neposkytne. Při druhém porušení jedné a též podmínky v průběhu pětiletého období následuje 
vyřazení žadatele z opatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní a vrací veškerou dotaci (včetně penále) 
poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období.

4.10  Integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné (§ 14a NV AEO)

4.10.1  předmět dotace 
● Předmětem dotace v rámci opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné je zemědělská půda s kulturou vinice 

nebo sad, na kterém se pěstuje některý z následujících druhů ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů: 
– broskvoň,
– hrušeň,
– jabloň,
– meruňka,
– slivoň,
– třešeň,
– višeň,
– angrešt,
– maliník,
– ostružiník,
– rybíz.

4.10.2  Sazba dotace 
● 3 940 kč na � ha ovocného sadu, 

● 4 655 kč na � ha vinice.

4.10.3  náležitosti žádosti o zařazení do opatření iS pěstování ovoce nebo révy vinné
● Nedílnou součástí žádosti o zařazení do opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné je vyplněný formulář přílo-

hy č. �0 (ovoce), č. �� (réva vinná) k žádosti.

● Je nutné poznamenat, že do opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné musí žadatel zařazovat všechny své 
bloky/díly, které má v LPIS vedeny s kulturou vinice nebo ovocný sad.
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● K žádosti o zařazení je nutné přiložit mapu půdních bloků/dílů, které žadatel požaduje do opatření zařadit. 
Doporučujeme žadateli požádat na ZA-PÚ o standardní agroenvironmentální mapu v měřítku � : �0 000 nebo 
o základní mapu v tomtéž měřítku. Pro zařazení do tohoto opatření je tento typ mapy dostatečný. Na mapě musí 
být rozlišeny jednotlivé kultury s rozdílnou sazbou dotace.

4.10.4  podmínky vstupu do opatření a kombinovatelnost s jinými aeo
● Opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné nelze na jednom bloku/dílu kombinovat s žádným jiným AEO. 

4.10.5  podmínky poskytnutí dotace a sankce za jejich porušení

4.10.5.1  Ovocné sady
● Žadatel na celé výměře ovocných sadů zařazené do tohoto podopatření aplikuje přípravky na ochranu rostlin 

uvedené v části A přílohy č. �� k NV AEO (příloha je uvedena na konci tohoto dokumentu). 

Sankce – při porušení této podmínky se žadateli neposkytne dotace na opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné 
v daném roce, kdy došlo k porušení této podmínky.

● V rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologie provádí pravidelný řez k prosvětlení: 
�. korun ovocných stromů v období od �. června do �5. srpna kalendářního roku, 
�. ovocných keřů v období od �. května do 30. června kalendářního roku. 

Sankce – při nesplnění této podmínky dostane žadatel výstrahu. Za druhé porušení této podmínky se dotace na 
opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné sníží v daném roce o 25 %.

● Vede každodenně v průběhu období od �. března do 30. září kalendářního roku záznamy o vývoji teploty a vlh-
kosti vzduchu v rozsahu uvedeném níže, zjištěné pomocí alespoň jednoho z následujících technických zařízení: 

�. vlhkoměr a maximo-minimální teploměr,
�. měřič teploty a vzdušné vlhkosti,
3. meteorologická stanice.

• Žadatel zajistí, aby v okruhu nejvýše 5 km od kterékoliv části každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu za-
řazeného do tohoto opatření, bylo umístěno alespoň jedno technické zařízení; umístění technického zařízení 
žadatel zajistí na jím užívaných půdních blocích, popřípadě jejich dílech nebo na jiném pozemku, který užívá 
na základě platného právního důvodu (např. prostory farmy), přičemž umístění zařízení žadatel vyznačí v mapě 
půdních bloků. Doposud muselo být technické zařízení umístěno pouze na evidovaném půdním bloku. 

rozsah zjišťovaných údajů o teplotě a vlhkosti vzduchu v ovocném sadu:
�. datum měření,
�. půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje,
3. minimální denní teplota (v °C),
4. maximální denní teplota (v °C),
5. průměrná vlhkost vzduchu (v %), jestliže přístroj neuvádí průměrnou vlhkost vzduchu, zaznamená se vlh-

kost vzduchu zjištěná v průběhu sledovaného dne s uvedením hodiny měření.

Sankce – za porušení některé z podmínek se dotace na opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné sníží v daném 
roce o 25 %. Při druhém a dalším porušení této podmínky se dotace v příslušném roce neposkytne.

• Používá každoročně ke sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu nejméně jeden z následujících 
prostředků: 

�. feromonové lapače, 
�. lepové desky, 
3. světelné lapáky,
4. nasávací a zemní pasti, 
5. zařízení ke sklepávání škodlivých činitelů. 

O použití a umístění prostředku musí vést žadatel záznamy podle vzoru uvedeného v tabulce níže. 
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Vzor vedení záznamů o použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých činitelů v ovocném sadu

Datum
od – do

Použitý prostředek pro sledování výskytu 
škodlivých činitelů uvedený v části A této 
přílohy

Půdní blok/díl půdního bloku Ovocný druh/ réva vinná

Sankce – při porušení této podmínky se žadateli neposkytne dotace na opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné 
v daném roce, kdy došlo k porušení této podmínky.

● Zajistí nejpozději do konce třetího roku příslušného pětiletého období odběr vzorků půdy z půdních bloků, 
popřípadě jejich dílů zařazených do tohoto opatření a následný rozbor těchto vzorků osobou odborně způsobi-
lou s osvědčením o akreditaci za účelem stanovení obsahu chemických látek uvedených níže. Žadatel zajistí, aby 
byl odebrán nejméně jeden vzorek půdy o minimální hmotnosti 3 kg na každých �0 ha ovocného sadu.

Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek půdy ovocného sadu

Chemická látka Mezní hodnota celkového obsahu chemické látky v půdě (mg/kg)
Olovo (Pb) �00

Kadmium (Cd) 0,4
Rtuť (Hg) 0,6

Chrom (Cr) 50
Arsen (As) 30

Sankce – při porušení této podmínky nebo při překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsa-
žených v půdě následuje vyřazení žadatele z opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné a vrací veškerou dotaci 
na integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné (včetně penále) poskytnutou od počátku příslušného pě-
tiletého období.

• Zajistí každoročně odběr vzorků ovoce a rozbor těchto vzorků osobou odborně způsobilou s osvědčením o akre-
ditaci za účelem stanovení obsahu látek uvedených níže. Žadatel zajistí, aby byl odebrán nejméně jeden vzorek 
ovoce o minimální hmotnosti � kilogram na každých �0 ha ovocného sadu. 

Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce

Chemická látka Mezní hodnota celkového obsahu chemické látky v ovoci (mg/kg)
Olovo (Pb) 0,4

Kadmium (Cd) 0,03
Rtuť (Hg) 0,005

Chrom (Cr) 0,�
Arsen (As) 0,5
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Sankce – při porušení této podmínky nebo při překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsa-
žených v ovoci následuje vyřazení žadatele z opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné a vrací veškerou dotaci 
na IS pěstování ovoce nebo révy vinné (včetně penále) poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období.

● Uchovává záznamy o výsledcích sledování, popřípadě rozborů nejméně po dobu �0 kalendářních let následují-
cích po roce, ve kterém bylo sledování, popřípadě rozbor proveden.

● Zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů na � ha každé-
ho půdního bloku, popřípadě jeho dílu zařazeného do tohoto opatření neklesl u:

�. jádrovin pod 600 kusů, 
�. peckovin pod 300 kusů, 
3. bobulovin pod � 000 kusů. 

Seznam druhů ovocných stromů a ovocných keřů, které lze pěstovat v rámci opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné 

Druh ovocného stromu Druh ovocného keře

broskvoň angrešt

hrušeň maliník

jabloň ostružiník

meruňka rybíz

slivoň

třešeň

višeň

Sankce – při porušení této podmínky se neposkytne dotace na příslušné půdní blok, na kterých nebyla splněna 
tato podmínka. Žádal-li žadatel na takový blok dotaci, pak se napočítává tato výměra do rozdílu mezi zjištěnou 
a deklarovanou plochou a v případě překročení 3% celkové výměry, o kterou bylo žádáno, se uplatní sankce dvoj-
násobku zjištěného rozdílu. Proto, je-li si žadatel vědom nesplnění podmínky již při podání žádosti o dotaci, je 
vhodné tento blok v žádosti neuvádět.

4.10.5.2  Vinice
● Žadatel na celé výměře vinic zařazené do tohoto opatření aplikuje přípravky na ochranu rostlin uvedené v části 

B přílohy č. �� k NV AEO (příloha je uvedena na konci tohoto dokumentu). 

Sankce – při porušení této podmínky se žadateli neposkytne dotace na opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné 
v daném roce, kdy došlo k porušení této podmínky.

• Žadatel aplikuje chemické a biologické prostředky na ochranu rostlin, popřípadě statková hnojiva, hnojiva  
a upravené kaly obsahující kationy mědi v celkové roční dávce obsahující v průměru nejvýše � kg mědi/ha vinic 
zařazených do tohoto opatření. 

Sankce – při porušení této podmínky se žadateli neposkytne dotace na opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné 
v daném roce, kdy došlo k porušení této podmínky.

● Žadatel neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru těchto vinic více než 50 kg dusíku/ha, a to včetně 
započtení aplikace statkových hnojiv, hnojiv a upravených kalů (přepočtové koeficienty viz 3.7.�). 

Sankce – při porušení této podmínky se žadateli neposkytne dotace na opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné 
v daném roce, kdy došlo k porušení této podmínky.

● Žadatel každoročně provádí prosvětlení keřů odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů 
v období od �. června do 3�. srpna příslušného kalendářního roku.

Sankce – za druhé porušení této podmínky se dotace na opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné sníží v daném 
roce o 25 %.

● Žadatel každoročně provádí nejvýše: 
�. šest aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové uvedených v části B přílohy č. �� k NV AEO 

(příloha je uvedena na konci tohoto dokumentu); 
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�. šest aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému uvedených v části B přílohy č. �� k NV 
AEO (příloha je uvedena na konci tohoto dokumentu). 

Sankce – při porušení této podmínky se žadateli neposkytne dotace na opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné 
v daném roce, kdy došlo k porušení této podmínky.

● Žadatel zajistí, aby nejméně v každém druhém meziřadí se nacházel nejpozději do 36 měsíců po ukončení výsad-
by vinice souvislý bylinný porost.

Sankce – při porušení této podmínky se žadateli neposkytne dotace na opatření IS pěstování ovoce nebo révy vinné 
v daném roce, kdy došlo k porušení této podmínky.

● Zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců keřů révy vinné na � ha každého půdního bloku, popřípadě 
jeho dílu zařazeného do tohoto opatření neklesl pod � 000 kusů.

Sankce – při porušení této podmínky se neposkytne dotace na příslušné půdní blok, na kterých nebyla splněna 
tato podmínka. Žádal-li žadatel na takový blok dotaci, pak se napočítává tato výměra do rozdílu mezi zjištěnou 
a deklarovanou plochou a v případě překročení 3 % celkové výměry, o kterou bylo žádáno, se uplatní sankce dvoj-
násobku zjištěného rozdílu. Proto, je-li si žadatel vědom nesplnění podmínky již při podání žádosti o dotaci, je 
vhodné tento blok v žádosti neuvádět.

● Jestliže žadatel v průběhu příslušného pětiletého období dočasně vyklučí ovocný sad nebo vinici, musí tuto sku-
tečnost písemně oznámit Fondu do �0 dnů ode dne provedení vyklučení s uvedením kalendářního roku, ve 
kterém provede opětovnou výsadbu ovocného sadu nebo vinice. opětovná výsadba ovocného sadu nebo vinice 
musí být provedena nejpozději v posledním kalendářním roce příslušného pětiletého období.

● V období mezi vyklučením a opětovnou výsadbou Fond neposkytne dotaci na půdní blok, na kterém bylo pro-
vedeno vyklučení ovocného sadu nebo vinice. Na takovou situaci se nevztahují standardní podmínky snížení, 
neposkytnutí nebo vrácení dotace podle odstavce 4.�0.5. 

● Žadatel může provést výsadbu ovocného sadu nebo vinice i na jiném půdním bloku. Žadatel tuto skutečnost do 
�0 dnů ode dne provedení výsadby ovocného sadu nebo vinice oznámí Fondu na jím vydaném formuláři a sou-
časně požádá o vydání nového rozhodnutí o zařazení. Je-li výměra půdního bloku, na kterém provedl opětovnou 
výsadbu rozdílná, postupuje se dle pravidel pro snížení či zvýšení výměry (viz kapitola 3.�.4). 
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příloHa č. 4 k nv č. 242/2004 Sb.

Speciální byliny a zelenina pěstované v systému ekologického zemědělství 
na orné půdě pro účely podopatření ekologické zemědělství (§ 6)

Speciální byliny

andělika lékařská 
Archangelica	officinalis	Hoffm.  
(syn.:	Angelica	archangelica L.)

Bazalka pravá 
Ocimum	basilicum L.

Bedrník anýz 
Pimpinella	anisum L.

Benedikt lékařský (čubet) 
Cnicus	benedictus L.

Brutnák lékařský 
Borago	officinalis

divizna velkokvětá 
Verbascum	densiflorum	Bertol.  
(syn.:	Verbascum	thapsiforme	Schrader)

dobromysl obecná 
Origanum	vulgare

Fenykl obecný  
Foeniculum	vulgare	

Heřmánek pravý 
Matricaria	recutita L.  
(syn.:	Chamomilla	recutita	(L.) Rauschert)

Heřmánek římský 
Chamaemelum	nobile	(L.) All.

Jablečník obecný 
Marrubium	vulgare	L.

Jehlice rolní 
Ononis	arvensis	L.

Jestřabina lékařská 
Galega	officinalis	L.

Jitrocel kopinatý 
Plantago	lanceolata	L.

kmín kořenný 
Carum	carvi	L.

konopice bledožlutá 
Galeopsis	segetum	Necker

kopr vonný 
Anethum	graveolens	L.

kopřiva dvoudomá 
Urtica	dioica	L.

koriandr setý 
Coriandrum	sativum	L.

kozlík lékařský 
Valeriana	officinalis	L.

lékořice lysá 
Glycyrrhiza	glabra	L.

levandule lékařská 
Lavandula	angustifolia	Miller

libeček lékařský 
Levisticum	officinale	Koch

lopuch větší 
Arctium	lappa	L.

Majoránka zahradní 
Origanum	majorana	L.  
(syn.:	Majorana	hortensis Moench)

Maralí kořen (leuzea saflorová) 
Leuzea	carthamoides		
(syn.	Rhapontikum	carthamoides

Máta peprná 
Mentha	x	piperita	L.

Máta kadeřavá 
Mentha	spicata	var.	crispa

Mateřídouška obecná 
Thymus	serpyllum	L.

Meduňka lékařská 
Melissa	officinalis	L.

Měsíček lékařský 
Calendula	officinalis	L.

náprstník vlnatý 
Digitalis	lanata	Ehrh.

oman pravý 
Inula	helenium	L.

ostropestřec mariánský 
Silybum	marianum	(L.) Gaertn.
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pelyněk kozalec (estragon) 
Artemisia	dracunculus	L.

pískavice řecké seno 
Trigonella	foenum-graecum	L.

rozchodnice růžová 
Rhodiola	rosea L.

rozmarýn lékařský 
Rosmarinus	officinalis

rulík zlomocný 
Atropa	bella-donna L.

řebříček chlumní 
Achillea	collina	Becker ex Reichb.

řepík lékařský 
Agrimonia	eupatoria L.

řepík vonný 
Agrimonia	procera	Wallr.

Saturejka zahradní 
Satureja	hortensis L.

Sléz maurský 
Malva	mauritiana	L.

Šalvěj lékařská 
Salvia	officinalis L.

terčovka nachová 
Echinacea	purpurea L.

topolovka růžová 
Alcea	rosea	L.  
(syn.:	Althaea	rosea	(L.) Cav.)

třezalka tečkovaná 
Hypericum	perforatum L.

třezalka skvrnitá x třezalka tečkovaná 
Hypericum	maculatum Crantz x	H.	perforatum L.

tymián obecný 
Thymus	vulgaris L.

včelník moldavský 
Dracocephalum	moldavica L.

yzop lékařský 
Hyssopus	officinalis L.

Zelenina

Brokolice 
Brassica	oleracea L. convar.	botrytis (L.) Alef.,  
var. cymosa	Duch.

Celer bulvový 
Apium	graveolens	L. , var.	rapaceum	(Miller) Gaud.

Celer listový 
Apium	graveolens	L., var.	secalinum	Alef.

Celer řapíkatý 
Apium	graveolens	L., var.	dulce	(Miller) Pers.

Cibule kuchyňská 
Allium	cepa	L. 
– jarní 
– ozimá

Cibule zimní (sečka) 
Allium	fistulosum	L.

čekanka salátová 
Cichorium	intybus	L. (partim)

černý kořen 
Scorzonera	hispanica	L.

česnek kuchyňský 
Allium	sativum	L. 
– jarní 
– ozimý

kadeřávek (kapusta kadeřavá) 
Brassica	oleracea	L. convar.	acephala	(DC.) Alef.,		
var.	sabellica	L.

kapusta hlávková 
Brassica	oleracea	L. convar.	capitata	(L.) Alef.,		
var.	sabauda	L.	Ranost 
– jarní 
– ozimá

kapusta růžičková 
Brassica	oleracea	L. convar.	oleracea,		
var.	gemmifera	DC.

kedluben 
Brassica	oleracea	L. convar.	acephala	(DC.)	Alef., 
var.	gongylodes

kozlíček polníček 
Valerianella	locusta	(L.) Laterr.

křen selský 
Armoracia	rusticana	P. Gaertn., B. Meyer et Scherb

květák 
Brassica	oleracea	L. convar.	botrytis	(L.) Alef.,	
var.	botrytis	L.

lilek vejcoplodý (baklažán) 
Solanum	melongena	L.
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Mangold 
Beta	vulgaris	L. var.	vulgaris

Meloun cukrový 
Cucumis	melo	L.

Meloun vodní 
Citrullus	lanatus	(Thunb.) Matsum et Nakai

Mrkev obecná 
Daucus	carota	L.

okurka setá 
Cucumis	sativus	L. 
a) nakládačka 
b) salátová

paprika roční 
Capsicum	annuum	L. 
a) kořeninová 
b) zeleninová

pastiňák setý 
Pastinaca	sativa	L.

pažitka pravá 
Allium	schoenoprasum	L.

petržel zahradní kořenová 
Petroselinum	crispum	(Miller) Nyman ex A.W.	Hill, 
convar.	radicosum	(Alef.) Danert

petržel zahradní naťová 
Petroselinum	crispum	(Miller) Nyman ex A.W.	Hill, 
convar.	vulgare	(Nois) Danert

pór pravý 
Allium	porrum	L.

rajče 
Lycopersicon	lycopersicum	(L.) Karsten ex Farw.	
a) determinantní (keříčkové) 
b) indeterminantní (tyčkové)

reveň rebarbora 
Rheum	rhabarbarum	L.

ředkvička 
Raphanus	sativus	L., var.	sativus

řepa salátová 
Beta	vulgaris	L., var.	conditiva	Alef.

řeřicha zahradní 
Lepidium	sativum	L.

Salát hlávkový 
Lactuca	sativa	L., var.	capitata	L.

Salát listový 
Lactuca	sativa	L., var.	crispa	L.

Salát římský 
Lactuca	sativa	L., var.	romana	L. Gars

Špenát setý 
Spinacia	oleracea	L.

Štěrbák zahradní (endivie) 
Cichorium	endivia	L.

tykev fíkolistá 
Cucurbita	ficifolia	C. Bouché

tykev obecná 
Cucurbita	pepo	L.

tykev velkoplodá 
Cucurbita	maxima	Duchesne

zelí čínské 
Brassica	chinensis	L.

zelí hlávkové bílé 
Brassica	oleracea	L. ,convar.	capitata	(L.) Alef., 
var.	alba	DC. Ranost

zelí hlávkové červené 
Brassica	oleracea	L., convar.	capitata	(L.) Alef., 
var.	rubra	DC. Ranost

zelí pekingské 
Brassica	pekinensis	(Lour.) Rupr.
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Fungicidy 

BAYCOR 25 WP (bitertanol)
CAPTAN 50 WP (captan)
CLARINET 20 SC (fluquinconazole + pyrimethanil)
DELAN 700 WDG (SC) (dithianon)
DELAN 750 SC (dithianon)
DISCUS (kresoxim-methyl)
DITHANE M 45 (DG) (mancozeb)
DITHANE DG NEOTEC (mancozeb)
DOMARK 10 EC (tetraconazole)
EUPAREN MULTI (tolylfluanid)
HATTRICK (tebuconazole + tolylfluanid)
HORIZON 250 EW (tebuconazole)
CHAMPION 50 WP (hydroxid Cu++)
CHORUS 75 WG (cyprodinil)
KARATHANE LC (dinocap)
KUMULUS WG (síra)
KUPRIKOL 50 (oxychlorid Cu++ )
MERPAN 50 WP (captan)
MERPAN 80 WG (captan)
MYTHOS 30 SC (pyrimethanil)
NOVOZIR MN 80 (mancozeb)
POLYRAM WG (metiram)
PUNCH 10 EW (flusilazole)
ROVRAL FLO (iprodione)
RUBIGAN 12 EC (fenarimol)
SCORE 250 EC (difenoconazole)
SPORGON 50 WP (prochloraz-Mn)
SULIKOL K (síra)
SULKA (polysulfidická síra)
SYLLIT 65 WP (dodine)
SYSTHANE 12 EC (myclobutanil)
THIRAM GRANUFLO (thiram)
TOPAS 100 EC (penconazole)
ZATO 50 WG (trifloxystrobin)

Insekticidy a akaricidy

ALIEKOL (chlorpyrifos + methylester řepkového oleje)
ALSYSTIN 480 SC (triflumuron)
AZTEC 140 EW (triazamate)
BIOBIT XL (Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki)
CALYPSO 480 SC (thiacloprid)
CASCADE 5 EC (flufenoxuron)
DIMILIN 48 SC (diflubenzuron)
EKOL (olej řepkový)
FRUTAPON 7 E (olej parafinový)
INSEGAR 25 WP (fenoxycarb)
INTEGRO (methoxyfenozide)
MAGUS 200 SC (fenazaquin)
MOSPILAN 20 SP (acetamiprid)
NISSORUN 10 WP (hexythiazox)
NOMOLT 15 SC (teflubenzuron)
OLEOEKOL (chlorpyrifos + olej řepkový – methylester)
OMITE 30 W (propargite)
OMITE 570 EW (propargite)
ORTUS 5SC (fenpyroximate)
PIRIMOR 50 WG (pirimicarb)
SANMITE 20 WP (pyridaben)
ZOLONE 35 EC (WP) (phosalone)

Insekticidy, které je možné použít  
nejvýše 1x ročně

RELDAN 40 EC (chlorpyrifos-methyl)
SUMITHION SUPER (fenitrothion)
TREBON 10 F (etofenprox)
TREBON 30 EC (etofenprox)

Herbicidy

AGRITOX 50 SL (MCPA)
AMINEX 400 SL (MCPA)

příloHa č. 11 k nv č. 242/2004 Sb.

Seznam přípravků na ochranu rostlin, které lze používat v rámci opatření  
integrované systémy pěstování ovoce a révy vinné podle § 14a odst. 4  

písm. a) a odst. 5 písm. a) a e)

A. Přípravky na ochranu rostlin (ovocné stromy a ovocné keře)
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AMINEX 500 KMV (MCPA)
AMINEX 500 SL (MCPA)
AMINEX PUR (MCPA)
BASTA 15 (glufosinate-NH4)
BRONCO (glyphosate-IPA)
CASORON G (dichlobenil)
CLINIC (glyphosate-IPA)
CLIOPHAR 300 SL (clopyralid)
DICOPUR M 750 (MCPA)
DOMINATOR (glyphosate-IPA)
FOLAR 525 FW (terbuthylazine + glyphosate) 
FUSILADE SUPER (fluazifop-P-butyl)
GALLANT SUPER (haloxyfop-methyl [(R)-isomer])
GLYFOGAN 480 SL (glyphosate-IPA) 
GRAMOXONE (paraquat)
KERB 50 W (propyzamide)
LONTREL 300 (clopyralid)
MCPA-STEFES 750 (MCPA)
MON 60615 (glyphosate-IPA)
PANTERA 40 EC (quizalofop-P-tefuryl)
ROUNDUP Biaktiv (glyphosate-IPA)

ROUNDUP Forte (glyphosate)
ROUNDUP Klasik (glyphosate-IPA)
ROUNDUP RAPID (glyphosate-IPA)
STARANE 250 EC (fluroxypyr)
STING CT (glyphosate-IPA)
STOMP 330 E (pendimethalin)
TARGA SUPER 5 EC (quizalofop-P-ethyl)
TOMIGAN 250 EC (fluroxypyr)
TOUCHDOWN (glyphosate-trimesium)
TOUCHDOWN QUATRO (glyphosate)
U 46 M FLUID (MCPA)

Rodenticidy

LANIRAT MICRO (bromadiolone)
STUTOX I (fosfid zinku)

Růstové látky

ETHREL (ethephon )
REGALIS 10 WG (prohexadione-calcium)
RHODOFIX (kyselina alfa-naftyloctová)

B. Přípravky na ochranu rostlin (réva vinná)

Fungicidy Účinnost proti chorobám

ACROBAT MZ (dimethomorph + mancozeb) *)

ALIETTE BORDEAUX  
   (fosetyl Al + oxychlorid Cu++) *)

BUMPER 25 EC (propiconazole) **)

CAPTAN 50 WP (captan) *)

CUPROXAT SC (zásaditý síran Cu++) *)

CURZATE M (cymoxanil + mancozeb) *)

DISCUS (kresoxim-methyl) **)

DITHANE M 45 (DG) (mancozeb) *)

DITHANE DG NEOTEC (mancozeb) *)

DOMARK 10 EC (tetraconazole) **)

EUPAREN MULTI (tolylfluanid) ***)

FALCON 460 EC  
   (spiroxamine + tebuconazole + triadimenol) **)

FOLPAN 50 WP (folpet) *)

FOLPAN 80 WG (folpet) *)

HATTRICK (tolylfluanid + tebuconazole) *) **) ***)

CHAMPION 50 WP (hydroxid Cu++) *)

IBEFUNGIN (Bacillus subtilis, kmen 711) ***)

IQ-CRYSTAL (quinoxyfen) **)

KARATHANE LC (dinocap) **)

KUMULUS WG (síra) **)

KUPRIKOL 50 (oxychlorid Cu++) *)

MERPAN 50 WP (captan) *)

MERPAN 80 WG (captan) *)

MIKAL M (fosetyl Al + mancozeb) *)

MYTHOS 30 SC (pyrimethanil) ***)

NOVOZIR MN 80 (mancozeb) *)

POLYRAM WG (metiram) *)

PUNCH 10 EW (flusilazol) **)

QUADRIS (azoxystrobin) *) **)

RIDOMIL Gold MZ 68 WP  
   (metalaxyl-M + mancozeb) *)

RIDOMIL Gold PLUS 42 WP  
   (metalaxyl-M + oxychlorid Cu++) *)

RONILAN WG (vinclozolin) ***)

ROVRAL FLO (iprodione) ***)

RUBIGAN 12 EC (fenarimol) **)

SOLFOBENTON DC  
   (pyrosiřičitan K+ + Na+ + siřičitan Na+ ) ***)

SULIKOL K (síra) **)

SUMILEX (procymidone) ***)

TELDOR 500 SC (fenhexamid) ***)
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THIRAM GRANUFLO ( thiram ) ***)

TOPAS 100 EC ( penconazole ) **)

TRICHODEX 20 WP ( Trichoderma harzianum ) ***)

ZATO 50 WG ( trifloxystrobin ) **)

vysvětlivky k tabulce:
*) přípravek registrovaný proti plísni révové.
**) přípravek registrovaný proti padlí révovému.
***) přípravek registrovaný proti plísni šedé.

Insekticidy a akaricidy

ALIEKOL (chlorpyriphos + olej řepkový – methylester)
BIOBIT XL a WP (B. thuringiensis ssp. Kurstaki)
CASCADE 5 EC (flufenoxuron)
DIMILIN 48 SC (diflubenzuron)
INSEGAR 25 WP (fenoxycarb)
INTEGRO (methoxyfenozide)
KUMULUS WG (síra)
MAGUS 200 SC (fenazaquin)
NISSORUN 10 WP (hexythiazox )
NOMOLT 15 SC (teflubenzuron)
OLEOEKOL (chlorpyrifos + olej řepkový + methylester)
OMITE 30 W (propargite)
OMITE 570 EW (propargite)
SANMITE 20 WP (pyridaben)
SULIKOL K (síra)

SULKA (polysulfidická síra)
ZOLONE 35 EC (phosalone)

Herbicidy
AGRITOX 50 SL (MCPA)
AMINEX PUR (MCPA)
AMINEX 400 SL (MCPA)
AMINEX 500 KMV (MCPA)
AMINEX 500 SL (MCPA)
BASTA 15 (glufosinate-NH4)
BRONCO (glyphosate)
CLINIC (glyphosate)
DICOPUR M 750 (MCPA)
DOMINATOR (glyphosate)
GALLANT SUPER (haloxyfop-methyl /(R)-isomer/)
GLYFOGAN 480 SL (glyphosate)
MON 606 15 (glyphosate)
MCPA STEFES 750 (MCPA)
ROUNDUP BIAKTIV (glyphosate)
ROUNDUP FORTE (glyphosate)
ROUNDUP KLASIK (glyphosate)
ROUNDUP RAPID (glyphosate)
STING CT (glyphosate)
TARGA SUPER 5 EC (quizalofop-P-ethyl)
TOUCHDOWN (glyphosate - trimesium)
TOUCHDOWN QUATTRO (glyphosate)
U 46 M FLUID (MCPA)
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příloHa k MetodiCe k provádění nv č. 242/2004 Sb.

Minimální případy tolerovaných vyšších mocí dle čl. 39 nařízení komise 
(eS) č. 817/2004ze dne 29. 4. 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla  

k nařízení rady (eS) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova  
z evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (ezozF) 

Jestliže žadatel porušil podmínky poskytování dotací v rámci AEO v důsledku vyšší moci, tak společně 
s oznámením o zásahu vyšší moci musí žadatel, případně jeho zástupce Fondu doložit níže uvedené dokumenty 
k jednotlivým případům vyšší moci: 
1) Smrt žadatele:

–  úmrtní list,
–  usnesení příslušného okresního soudu o ustanovení správce zemědělského podniku nebo,
–  okruh dědiců potvrzený příslušným notářem včetně plných mocí ostatních dědiců pro jednoho z nich 

k převzetí zemědělského podniku,
–  usnesení okresního soudu ve věci projednání dědického řízení po zemřelém.

2) dlouhodobá pracovní neschopnost: 
–  potvrzení lékaře o pracovní neschopnosti.

3) dlouhodobá odborná nezpůsobilost:
–  rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům;

4) vyvlastnění podstatné části zemědělského podniku, pokud nemohlo být předvídáno v den přijetí závazku:
–  dokumenty vedoucí k vyvlastnění (rozhodnutí příslušného úřadu …),
–  výpis z katastru nemovitostí.

5) vážná přírodní katastrofa, která značně postihne zemědělsky využívanou plochu zemědělského podniku:
–  notářské osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věci,
–  potvrzení pojišťovny o pojistné události,
–  sdělení hydrometeorologického ústavu o úhrnu srážek či síle větru apod. (v případě že postižení způsobí 

povětrnostní vlivy).
6) nahodilé zničení chovatelských budov zemědělského podniku:

–  notářské osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věci,
–  potvrzení pojišťovny o pojistné události.

7) nákaza všech hospodářských zvířat zemědělce nebo jejich části: 
–  potvrzení Státní veterinární správy.

8) změna uživatele pozemku v rámci restituce majetku podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů a jiného zemědělského majetku, ve znění pozdějších předpisů:

–  výpis z katastru nemovitostí na dotčený pozemek,
–  potvrzení pozemkového úřadu, že vydal rozhodnutí (včetně čj., data vydání a data nabytí právní moci roz-

hodnutí), kterým byl vydán pozemek uživatele vyplývající z výpisu KN,
–  potvrzení ZA-PÚ, z kterého bude zřejmé, kterému půdnímu bloku odpovídá pozemek vydaný rozhodnutím 

pozemkového úřadu. 
9) změna uživatele pozemku v rámci pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů:
–  výpis z katastru nemovitostí na dotčený pozemek,
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–  potvrzení pozemkového úřadu, že vydal rozhodnutí (včetně čj., data vydání a data nabytí právní moci roz-
hodnutí) o výměně vlastnických vztahů v rámci pozemkové úpravy, kterým byl vydán pozemek uživatele 
vyplývající z výpisu KN,

–  potvrzení ZA-PÚ, z kterého bude zřejmé, kterému půdnímu bloku odpovídá pozemek vydaný rozhodnutím 
pozemkového úřadu. 

10)  zřízení stavby ve veřejném zájmu v souladu s § 108 a násl. zákona č. 50/1997 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

–  rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 
–  výpis z katastru,
–  potvrzení ZA-PÚ z kterého bude zřejmé, kterému půdnímu bloku odpovídá pozemek zahrnutý v rozhod-

nutí stavebního úřadu. 
11) změna využití území v rámci územního plánování:

–  výpis z KN,
–  potvrzení stavebního úřadu, že vydal rozhodnutí (včetně čj., data vydání a data nabytí právní moci rozhod-

nutí) o změně využití území v rámci územního plánování, kterým byl vydán pozemek uživatele vyplývající 
z výpisu KN,

–  potvrzení ZA-PÚ, z kterého bude zřejmé, kterému půdnímu bloku odpovídá pozemek zahrnutý v rozhod-
nutí stavebního úřadu.

12) uplatnění veřejného zájmu na pozemcích, které byly předmětem závazku a žadatel nemohl předvídat tuto 
skutečnost při jeho přijetí:

–  doklady k uplatnění veřejného zájmu (např. rozhodnutí o vyvlastnění apod.),
–  výpis z KN,
–  potvrzení ZA-PÚ, z kterého bude zřejmé, kterému půdnímu bloku odpovídá pozemek zahrnutý v rozhod-

nutí stavebního úřadu. 

Obdobně se toto dokladování týká i posuzování důvodů, kdy u žadatele v rámci opatření AEO dojde k nespl-
nění písemného závazku v důsledku ukončení zemědělské činnosti nebo změny žadatele v důsledku zániku 
právnické soby bez likvidace a nebo v důsledku převodu nájmu nebo prodeje celého nebo části podniku. 

V těchto případech se neuplatní ustanovení o vrácení dotace jestliže se právní nástupce nebo nový uživa-
tel zemědělské půdy (dříve obhospodařované žadatele) písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění 
podmínek příslušného agroenviromentálního opatření. Důvody pro nesplnění závazku musí být zdokladované  
a to tím, že společně s oznámením této změny stavu žadatelem budou doloženy patřičné dokumenty. Zároveň 
se musí nabyvatel nebo nájemce části nebo celého podniku zavázat, že bude pokračovat v plnění podmínek 
příslušného agroenviromentálního opatření na nabyté části tohoto podniku ve stejném rozsahu. V případě 
převodu nájmu nebo prodeje části podniku se musí písemně zavázat i převodce, že bude pokračovat v plnění 
podmínek daného agroeviromentálního opatření na nepřevedené části podniku.  

Žadatel musí výše uvedené skutečnosti doložit těmito doklady: 
1) ukončení zemědělské činnosti žadatele

–  doklad o ukončení zemědělské činnosti (vyřazení z evidence zemědělského podnikatele)
–  v případě nepodnikatele čestné prohlášení žadatele, že ukončil zemědělskou činnost

2) změny žadatele 
–  jedná se o převody definované v obchodním zákoníku, zejména:

a)  splynutí – sloučení
b)  převod jmění na společníka
c)  rozdělení společnosti
d)  rozdělení společnosti se založením nových právnických osob
e)  rozdělení společnosti sloučením

 v bodě a) až e) musí být doloženo:
–  notářský zápis – dohoda společníků nebo rozhodnutí příslušného orgánu společnosti o její přeměně
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–  výpis z obchodního rejstříku s vyznačenou změnou
e)  nájem celého nebo části podniku
f)  prodej celého nebo části podniku

–  smlouva o prodeji nebo nájmu podniku (části podniku) uzavřená dle obchodního zákoníku, případně no-
tářský zápis

–  výpis z obchodního rejstříku
g)  zánik právnické osoby

–  dokument prokazující zánik společnosti [např. rozhodnutí o prohlášení, konkurzu, zakládací listina (po-
kud společnost zaniká uplynutím doby na kterou byla založena) apod.] 



48

Poznámky


