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OBECNĚ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV 2022
AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ
(AEKO)
• nařízení vlády č. 75/2015 Sb. – standardní 5 leté závazky
• nařízení vlády č. 330/2019 Sb. – navazující zkrácené dvouleté
závazky
• nařízení vlády č. 54/2021 Sb. – navazující dvouleté a jednoleté
závazky
• nařízení vlády č. 33/2022 Sb. – změna limitů TK

od roku 2020 není možné vstupovat do nového pětiletého závazku
v rámci AEKO – IPZJ
přechodné období v letech 2021 a 2022
od
roku
2021
je
umožněno
do navazujících jednoletých závazků

Zdroj: Jan
www.lux-review.com/
Miklín

vstupovat

pouze
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FYZICKÉ KONTROLY NA MÍSTĚ 2021
snížena minimální míra kontrol na 3 % všech příjemců,
kteří žádají o dotaci na opatření v Programu rozvoje
venkova
• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2021/725

Opatření

Počet podaných
žádostí
41

Zažádaná výměra
(ha)
3313

NAEKO

45

3923

Celkem

86

7236

AEKO

Opatření

Zažádaná výměra
(ha)
AEKO/NAEKO – C1
7 189
AEKO/NAEKO – C2
Celkem
Zdroj: www.syslinavinici.cz

46,7
7235,7
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FYZICKÉ KONTROLY NA MÍSTĚ 2021

Opatření

Počet kontrol

AEKO/C

0

Počet kontrol
s porušením
podmínek
0

NAEKO/C

3

2

Celkem

3

2

Kontrolní zjištění
• žadatel pěstoval druh zeleniny, který není uveden
v příloze č. 7 k NV č. 330/2019 Sb. (12 DPB),
• zjištěn rozdíl mezi deklarovanou a zjištěnou výměrou
DPB.

Zdroj: www.syslinavinici.cz
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NAVAZUJÍCÍ OPATŘENÍ IP ZELENINY A JAHODNÍKU
jednoletý závazek

ZAŘAZENÍ
• podání žádosti o zařazení do 15. května (resp. 16. května),
• na období 1 roku, které trvá od 1. 1. do 31. 12. roku podání
žádosti,
• zařadit lze DPB, kde byl k 31. 12. 2019, k 31. 12. 2020
nebo k 31. prosinci 2021 řádně ukončen závazek v AEKO – IPZJ
nebo byl k 31. prosinci 2021 řádně ukončen závazek v NAEKO –
IPZJ, překryv musí být min. 50%,
• v případě IP musí být 5 letý závazek řádně ukončen, tj. nesmí být
uplatněna vratka,
• vhodnost pro navazující závazek definována na úrovni DPB, nikoliv
na úrovni žadatele,
• u jednoho žadatele může být souběh v rámci jednoho titulu
u standardního (AEKO) a navazujícího závazku (NAEKO),
• zejména za situace, kdy byly žadatelem přebírány DPB
a v rámci standardního pětiletého závazku byla kvóta
pro navýšení vyčerpána,
• u žadatele je kombinovatelnost pětiletého a navazujícího
závazku možná, není ale možná na jednom DPB.

Zdroj: Jan Miklín
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ZMĚNY V AEKO A NAEKO 2022
ÚPRAVA LIMITŮ CHEMICKÝCH LÁTEK (TĚŽKÝCH
KOVŮ – OLOVA A KADMIA) OBSAŽENÝCH
V ZELENINĚ
• úprava dle nařízení Komise (EU) č. 2021/1317 a nařízení
Komise (EU) č. 2021/1323, kterými se mění nařízení (ES)
č. 881/2006
• nové limity obsahu olova a kadmia jsou uvedeny
• pro AEKO v příloze č. 12 v NV č. 75/2015 Sb.,
• pro NAEKO v příloze č. 10 v NV č. 330/2019 Sb.

SAZBY
• Titul IP zeleniny – 425 EUR/ha standardní orné půdy
• Titul IP jahodníku – 431 EUR/ha standardní orné půdy

Zdroj: Jan Miklín
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NEJČASTĚJŠÍ KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ VEDOUCÍ
K NEPOSKYTNUTÍ, SNÍŽENÍ, POPŘ. VRÁCENÍ PLATBY
Nedoložení kopie záznamů o rozborech vzorků půdy na obsah
chemických látek (těžkých kovů)

Nedoložení kopie záznamů o rozborech vzorků zeleniny nebo
jahod na obsah chemických látek (těžkých kovů)
Nedoložení kopie evidenční karty DPB
Chybné vedení záznamů o
meteorologických prvcích
a
o
výskytu škodlivých organismů, spolu s
jejich
vyhodnocením
Neodebrání vzorku zeleniny
podporovaného druhu zeleniny

z

každého

pěstovaného

Nedodržení minimálního objemu výsevku
Nezajištění odběru vzorků půdy za účelem zjištění obsahu
minerálního dusíku před každým výsevem/výsadbou

Zdroj? vinarstvi-bravenec.cz
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AKTUÁLNÍ STAV VYJEDNÁVÁNÍ SZP
ÚROVEŇ EU
• prosinec 2021 – publikováno nařízení (EU)
2021/2115 ke Strategickým plánům SZP a nařízení
(EU) 2021/2116 o financování, řízení a
monitorování SZP
• probíhá schvalování prováděcí legislativy

NÁRODNÍ ÚROVEŇ
• proběhlo 12 kol
připomínek NNO

vypořádání

obdržených

• uspořádáno 26 tematických pracovních skupin +
řada technických jednání, PS dále probíhají
meziresortní připomínkové řízení k návrhu SP SZP
• hodnotitel SEA a ex-ante k návrhu SP SZP –
průběžná komunikace, snaha o zohlednění
obdržených podnětů a vodítek
• 2022 – změna národní legislativy (např. zákon
o zemědělství)
• 28. 1 2022 – návrh SP SZP oficiálně zaslán k
připomínkám EK
• 25. 04. 2022 – obdržení připomínek od EK
• začátek r. 2023 nařízení vlády k provádění
intervencí

INTERVENCE IPZJB 2023 – 2027
Intervence realizována formou pětiletých závazků hospodaření v AEKO.

Režimy pro klima a životní prostředí (celofaremní ekoplatba) stanovené povinnosti vůči jednotlivým zemědělským kulturám, které
jdou jednak nad rámec podmíněnosti a zároveň vhodně doplňují některé
z podmínek podmíněnosti (čl. 31 nařízení (EU) č. 2021/2115).
Žadatelé v AEKO jsou povinni dodržovat podmínky všech standardů
a aktů kontroly podmíněnosti.
• Intervence navazuje na DZES 4, kdy dochází k omezení používání
prostředků na ochranu rostlin, přičemž je stanoven seznam účinných látek,
které je zakázáno používat. Žadatel nesmí používat vyjmenované účinné
látky, přičemž je snaha o omezení či úplný zákaz aplikace cca 50 %
nebezpečných účinných látek uvedených v databázi pesticidů EU, které
nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin.
• Dále navazuje na DZES 5, kdy je umožněna výsadba jahodníku a brambor
pouze po předplodině nebo hlavní plodině s meziplodinou, která může být
zapravena jako zelené hnojení. U brambor je možné nahradit aplikací
tuhých nebo kapalných statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv
(komposty).
Žadatelé jsou povinni dodržovat minimální požadavky, které se týkají
používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.
Integrovaná ochrana rostlin vycházející z čl. 14 nařízení Směrnice EP a
Rady 2009/128/ES, vyhlášky č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách
integrované ochrany rostlin, a Směrnice EP a Rady 2009/128/ES, kterou
se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení
udržitelného používání pesticidů (SUD).
výše dotace 462 EUR/ha (míra kompenzace 36,20 %)

INTERVENCE IPZJB 2023 – 2027
Návrh společných podmínek v rámci Intervence IPZJB
• zákaz aplikace vyjmenovaných účinných látek,
• zajistit v prvním roce závazku (nejpozději do 31. ledna roku
následujícího po podání žádosti o zařazení) odběr vzorků půdy a
jejich rozbor za účelem zjištění dodržení limitů obsahu
těžkých kovů (Pb, Cd, Hg, Cr, As) akreditovanou laboratoří,
• zajistit dvakrát za pětiletý závazek odběr vzorků z každého
pěstovaného podporovaného druhu zeleniny nebo jahod nebo
brambor v množství 1 vzorek na každých započatých 20 ha
podporované plochy a jejich rozbor za účelem zjištění dodržení
limitů obsahu těžkých kovů akreditovanou laboratoří,
• zajistit každoročně odběr vzorků osobou odborně způsobilou
z každého pěstovaného podporovaného druhu zeleniny nebo
jahod nebo brambor v množství 1 vzorek na každých započatých
20 ha podporované plochy a jejich rozbor za účelem zjištění
dodržení limitů (50 % MLR) obsahu reziduí pesticidů
akreditovanou laboratoří pomocí multireziduální metody (plnění
této podmínky není požadováno na plochách menších než 5 ha,
na které žadatel žádá o dotaci),

INTERVENCE IPZJB 2023 – 2027
Návrh společných podmínek v rámci Intervence IPZJB
• používat k výsevu nebo výsadbě pouze osivo nebo sadbu podle
zákona o oběhu osiva a sadby, a to v minimálním objemu,
• používat k výsadbě brambor pouze certifikovanou sadbu dle
zákona o osivu a sadbě, a to alespoň v minimálním objemu,
• sledovat a provádět záznamy každodenně od 1. března
do 30. září týkajících se meteorologických prvků a výskytu
škodlivých organismů, spolu s jejich vyhodnocením,
• provádět odběr vzorku půdy a následný rozbor za účelem
zjištění obsahu minerálního dusíku před každým výsevem nebo
výsadbou,
• veškeré záznamy (rozbory) uchovávat po dobu alespoň 10 let,
• absolvovat každoročně školení.

INTERVENCE IPZJB 2023 – 2027
Návrh podmínek v
(zemědělská kultura R)

rámci

titulu

IP

zeleniny

• provést odplevelení meziřadí mezi jednotlivými porosty plodin,
a to pouze mechanicky,
• minimálně na 50 % podporované plochy nahradit minimálně jednu
aplikaci herbicidu mechanickou operací,

• vést a zaznamenávat do karty dílu půdního bloku datum výsevu,
výsadby a sklizně jednotlivých pěstovaných druhů zeleniny,
popř. provedení mechanické operace.

Návrh podmínek v rámci titulu IP zeleniny – chřest
(zemědělská kultura J)
• aplikovat povinně před výsadbou hnůj,
• provést ročně maximálně dvě aplikace herbicidů,

• vést a zaznamenávat do karty dílu půdního bloku datum výsadby
a sklizně chřestu.

INTERVENCE IPZJB 2023 – 2027
Návrh podmínek v rámci
(zemědělská kultura R)

titulu

IP

jahodníku

• provést výsadbu jahodníku na DPB, na kterém byla pěstována
předplodina, nebo hlavní plodina s meziplodinou, přičemž
předplodina nebo meziplodina byly zapraveny do půdy na zelené
hnojení,

• zajistit dvakrát ročně plečkování meziřadí prostu (do 31. května
a do 31. října, pokud nebyl jahodník po sklizni zlikvidován),
s výjimkou DPB, na kterých je použita pěstební technologie
s využitím fólií nebo textilií,
• provést od druhého roku stáří výsadby jahodníku do 30. dubna
odstranění čepelí listů jahodníku,
• zajistit do 30. září údržbu porostu jahodníku sečením nebo
mulčováním,
• aplikovat herbicidy maximálně čtyřikrát ročně,
• aplikovat insekticidy maximálně třikrát ročně,
• vést a zaznamenávat do karty dílu půdního bloku datum výsadby
a sklizně jahod,

• vést a průběžně aktualizovat kartu agrotechnických operací.

INTERVENCE IPZJB 2023 – 2027
Návrh podmínek v rámci
(zemědělská kultura R)

titulu

IP

brambor

• provést výsadbu konzumních brambor na DPB nebo jeho části,
na kterém byla pěstována předplodina, nebo hlavní plodina
s meziplodinou, nebo na kterém bylo aplikováno tuhé nebo
kapalné statkové hnojivo nebo tuhé organické hnojivo
(komposty), přičemž předplodina nebo meziplodina byla
zapravena do půdy jako zelené hnojení,
• používat minimálně na 50 % plochy DPB zařazených v příslušném
kalendářním roce do titulu pro předčasné ukončení vegetace
alternativní metodu s vyloučením desikantů,

• provést za celé období trvání závazku nejvýše 3 aplikace
insekticidů proti mandelince bramborové, přičemž první aplikace
bude provedena vždy pomocí přípravků na ochranu rostlin
a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených
k použití podle zákona o ekologickém zemědělství (do počtu
3 aplikací nejsou započítány EZ POR),
• provést za celé období trvání závazku nejvýše 30 aplikací
konvenčních fungicidů proti plísni bramborové, přičemž počet
aplikací přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků
na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona
o ekologickém zemědělství není omezen.

DĚKUJI
ZA POZORNOST
Kontakty: Ing. Mgr. Denisa Nechanská
Ministerstvo zemědělství – Odbor environmentálních podpor PRV
denisa.nechanska@mze.cz, tel. 221 814 644, mobil: 702 157 316

Kontakty: Ing. Zuzana Soldátová
SZIF – Oddělení řízení fyzických kontrol na místě IACS
zuzana.soldatova@szif.cz, mobil: 703 197 406

