
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Problematika dotací pro EZ v rámci 
PRV se zaměřením na změny oproti 

minulému období 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  

Evropa investuje do venkovských oblastí   

 

 

2.9. 2015 

 

Ing. David Kuna 

Ředitel odboru environmentálních podpor PRV 
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Porovnání podpor EZ 2004-2015  

podpořená výměra (ha) počet žádostí (ks) finanční alokace (v mil. Kč)

2004 231 859 1 025 310,878

2015 464 306 4 100 1 397

navýšení 2x 4x 4,5x



*včetně starých závazků AEO-EZ PRV 

2007-2014 

je zde zahrnuta veškerá jiná trvalá 

kultura, nejedná se pouze o 

krajinotvorný sad 

Porovnání podpor EZ 2015 – LPIS x PRV 



Nová legislativa v rezortu MZe   

 změny v EZ často jako důsledek nové legislativy 

 Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence 
využití půdy podle uživatelských vztahů   

    - novela zákona č. 252/1997 Sb., (zákon č. 179/2014 Sb., účinnost od 
1.1.2015) 

 - uživatelské vztahy a kultury nově evidovány na díl půdního bloku 

 - nové definice kultur zemědělské půdy ve vazbě na nařízení EU č. 
1307/2013 

 a) orná půda, která se dále dělí na: standardní ornou půdu, travní 

            porost a  úhor, 

b) trvalý travní porost, 

c) trvalá kultura, která se dále dělí na vinice, chmelnice, ovocný sad, 

školku, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových 

plantážích a jinou trvalou kulturu,   

d) ostatní kultura, která se dále dělí na zalesněnou půdu, rybník, 

mimoprodukční plochu a jinou kulturu. 

 - definice druhů ekologicky významných prvků 

   

 
 

 



Obecné změny v dotačních podmínkách 
opatření ekologické zemědělství  

Vyčlenění EZ v rámci programového období 2014-2020  jako 

nového opatření  

Změna přístupu v kombinovaném systému hospodaření 

(konvence x EZ) 

 
Rozdělení sazeb  

 na kulturu v režimu přechodu na ekologickou produkci (PO) nebo v 

režimu ekologické produkce (EZ) 

Změna definice žadatele 

 zemědělský podnikatel institut aktivního zemědělce 

Rozšíření předmětu dotace 

 orná půda tavní porost (G), orná půda úhor (U) a jiná trvalá kultura s 

ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad (J)  

 



Nová dotační struktrua EZ 

 Trvalé travní porosty (PO/EZ) 

 Pěstování zeleniny a speciálních bylin (PO/EZ) 

 Pěstování trav na semeno (PO/EZ) 

 Pěstování ostatních plodin (PO/EZ) 

 Odplevelování dočasným úhorem (PO/EZ) 

 Sady 

o Intenzivní(PO/EZ) 

 

o Ostatní (PO/EZ) 

 

o Krajinotvorné (PO/EZ) 

 

 Vinice (PO/EZ) 

 

 Chmelnice PO/EZ) 

 

Nové členění: 

 



Specifické změny v dotačních 
podmínkách ekologického zemědělství I. 

Trvalé travní porosty 

 intenzita plněna pouze ekologickými zvířaty 

 navýšení intenzity hospodářských zvířat z min. 0,2 VDJ na 0,3 

VDJ/ha T  

 zrušena podmínka max. intenzity 

 u kategorie skot do 6 měsíců navýšen přepočítávací koeficient z 0,2 

na 0,4 VDJ 

 pouze elektronická deklarace chovu koní odečet ve výši 32 EUR/ha 

na TTP v 1. zónách ZCHÚ a ZOD  

 Kombinace EZ x AEKO – travní porosty (snížení) 

 



Pěstování zeleniny a speciálních bylin 

 žádost na celý díl půdního bloku 

 seznam podporovaných druhů s minimálním výsevkem/sadbou 

 kontrola produkce 

 

Pěstování ostatních plodin 

 žádost na celý díl půdního bloku 

 lze kombinovat se zeleninou 

 

Pro oba managementy 

 na min. 20% plochy standardní orné půdy pěstovat po hlavní 

plodině stanovené zlepšující netržní plodiny 

 

Specifické změny v dotačních 
podmínkách ekologického zemědělství II. 



Sady intenzivní (SI) a ostatní (SO) 

 nová definice sadů dle NV č. 307/2014 Sb. (minimální hustota 

100 životaschopných jedinců ovocných stromů nebo 800 

životaschopných jedinců ovocných keřů na 1 hektar DPB) 

 SI a SO - evidence ovocných sadů podle zákona o ÚKZUZ 

 prokazování minimální produkce ovoce 

 u SI sledování klimatických ukazatel a škodlivých organismů 

 

Nové managementy:  

 Pěstování trav na semeno, Odplevelování dočasným úhorem a 

Krajinotvorný sad 

 

Specifické změny v dotačních podmínkách 
ekologického zemědělství III. 



Příprava novely NV č. 76/2015 Sb. 

 revize definice aktivního zemědělce v souladu se změnou v NV k 

přímým platbám 

 zavedení nové dotační podpory pro jahodník včetně specifického 

managementu 

 poskytnutí dotace na krmný šťovík (jiná trvalá kultura) v rámci 

ostatních plodin 

 změna variantních výsevů (letní a ozimá) zlepšujících netržních 

plodin (20%) v souladu s NV k přímým platbám 

 výjimka pěstování zlepšujících netržních plodin pro víceleté 

speciální byliny 

 pro sady SI a SO formulační úprava podmínky počtu 

životaschopných jedinců takovým způsobem, aby bylo 

jednoznačné, že počet bude plněn pouze ovocnými stromy, a 

nebo pouze ovocnými keři a nikoliv oběma růstovými formami 

zároveň 

 revize sankčního systému (neprovedení sklizně u zeleniny a 

bylin, ostatních plodin, SI a SO) 



Děkuji za pozornost! 
 

 

 

 
 


