Klíčové změny environmentálních
opatření PRV v roce 2016
Ing. David Kuna
ředitel odboru environmentálních podpor PRV

Environmentální opatření PRV 2016

Environmentální opatření implementovaná nařízením vlády
•
•
•
•
•
•
•

Platby pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA) NV 72/2015 Sb.
Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě (N2000) – NV 73/2015 Sb.
Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) – NV 75/2015 Sb.
Ekologické zemědělství (EZ) – NV 76/2015 Sb.
Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ) – NV 74/2015 Sb.
Zalesňování a zakládání lesů – NV 185/2015 Sb.
Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (Leso-envi) –
NV 29/2016 Sb.

Environmentální opatření implementovaná pravidly
•

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšováni životaschopnosti lesů,
podopatření: Zavádění preventivních opatření v lesích; Obnova lesních
porostů po kalamitách; Odstraňování škod způsobených povodněmi;
Investice do ochrany melioračních a zpev. dřevin; Přeměna porostů
náhradních dřevin

Změna pro rok 2016 společná pro několik
opatření
Respektování povinnosti provádění minimální zemědělské činnosti
stanovené novelou NV 50/2015 Sb. (přímé platby) na:
1.
2.
3.

!

standardní orné půdě (R) – LFA, AEKO, EZ
travních porostech (G) – LFA, AEKO, EZ
trvalých travních porostech (T) – LFA, AEKO, EZ, N2000
V případě nesplnění není plocha způsobilá pro platbu =
neposkytnutí dotace

Změny pro rok 2016 společné pro NV 75/2015
(AEKO) a 76/2015 (EZ) - 2016
Vypuštění pardonovaného důvodu MA v případě snížení / zvýšení
zařazené výměry
• využívání pardonovaného důvodu MA vždy neodpovídalo
definici mimořádné aktualizace (např. domy)
• Navýšení „obecné“ pardonované výměry z původních 15 %
(žádosti o zařazení podané do roku 2011) resp. 10 % (žádosti o
zařazení podané od roku 2012) na 25 % od roku 2015

NV 75/2015 (AEKO) – členění opatření
• Podopatření Integrovaná produkce ovoce (IP ovoce)
• Podopatření Integrovaná produkce révy vinné (IP vína)
• Podopatření Integrovaná produkce zeleniny (IP zeleniny)
— nový titul Integrovaná produkce a jahodníku (IP jahodníku)
• Podopatření Ošetřování travních porostů (OTP)
• Podopatření Zatravňování orné půdy (Zatravňování)
• Podopatření Biopásy
• Podopatření Ochrana čejky chocholaté (Čejka)
• Podopatření Zatravňování drah soustředěného odtoku (DSO)

NV 75/2015 (AEKO) – charakteristika opatření
• Pětileté závazky
• Žadatelem fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), jestliže
obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy
• Vyloučeno dvojí financování na shodné činnosti s EZ, při kombinaci EZ
trav a vybraných titulů bude snížena sazba
• CC (DZES), zákonné požadavky na hnojiva, POR a další
• Žadatelé AEKO dodržují minimální podmínky pro použití hnojiv („malá
nitrátovka“) a minimální podmínky pro použití POR
• Vést a 10 let uchovávat evidenci hnojení
• Vést a 10 let uchovávat evidenci o použití POR (v evidenci již od
druhého dne po použití)

NV 75/2015 (AEKO) – IP ovoce
•
•
•
•
•
•

Vstup s min. 0,5 ha sadu v LPIS
Podmínky odběru vzorků a rozborů na TK
Omezené POR
Vyhodnocení prováděného monitoringu počasí a škůdců
Povinné školení (1x6 hodin ročně)
Sazba 404 EUR/ha sadu

Změny 2016
• minimální počty životaschopných jedinců vztaženy na produkční plochu
dané skupiny dřevin (soulad s VCS)

NV 75/2015 (AEKO) – IP révy vinné
• Vstup s min. 0,5 ha vinice v LPIS
Základní ochrana vinic
• Max. 30 aplikací proti plísni révové a padlí révovému za závazek, max. 8 aplikací ročně
•
•

Proti obalečům feromonové matení, POR na bázi Bacillus thuringiensis, spinosad,
methoxyfenozid (povinná aplikace biopřípravku)
Sazba 323 EUR/ha vinice

Nadstavbová ochrana vinic
• Max. 20 aplikací proti plísni révové a padlí révovému za závazek, max. 8 aplikací ročně
• max 2 aplikace POR proti plísni šedé s výjimkou preparátů dle zákona o EZ,
• Proti obalečům pouze feromonové matení nebo Bacillus thuringiensis, (povinná aplikace
2 biopřípravků)
• Sazba 675 EUR/ha vinice
Změny 2016
• přesun sankcí z titulu na podopatření za nesplnění podmínky: prosvětlení keřů
odstraněním zálistků, používání typhlodromus pyri, rovedení mechanické údržby
meziřadí, založení porostu v meziřadí
• sjednocení sankcí na úrovní podopatření při nesplnění podmínky aplikace herbicidů v
příkmenném pásu

NV 75/2015 (AEKO) – IP zeleniny a jahodníku
titul Pěstování zeleniny
• způsobilá kultura R a nově J;
• žádost o dotaci na celý DPB;
• odlišné podmínky pro poskytnutí dotace v závislosti na druhu
zemědělské kultury,
• společná sazba dotace – 426 EUR/ha
• upraveny limity těžkých kovů u vybraných druhů zeleniny
• úprava sankčního systému – sankce na úrovni titulu
nový titul Pěstování jahodníku
• způsobilá kultura R
• minimální hustota životaschopných jedinců 20 000
• odstraňování listových čepelí, plečkování meziřadí
• možnost podat žádost na část nebo celý DPB
• sazba dotace 433 EUR/ha

NV 75/2015 (AEKO) – společné podmínky pro
OTP
•
•
•

•
•
•

min. 2 ha T v LPIS
Nadstavbové tituly cíleny do prioritních oblastí – Natura 2000, ZCHÚ, OP NP
a vymezené cenné biotopy ve volné krajině
Ponechávání nepokosených ploch o výměře 3-10% na DPB nad 12 ha
(možnost odečtu plochy vnitřního KP) v základním titulu, hnojených i
nehnojených titulech MVL, HSL. Výjimka v případě pastvy. Plocha může
přiléhat k okraji DPB. Ponechat do stanoveného termínu (15.8.). Max.
výměra jedné nepokosené plochy je 1 ha.
Max 160 kg N/ha T, zákaz hnojení upravenými kaly a odp. vodami
Herbicidy jen bodově
Intenzita chovu hospodářských zvířat (denně v kontrolním období od 1.6. do
30.09.:
– Min 0,30 VDJ/ ha T žadatele
– Max. 1,15 VDJ/ha T žadatele, podporovaných v OTP, výjimka pro
nepasená zvířata (nezapočítává se plocha podmáčených a rašelinných
luk), započítává se plocha se závazky Zatravňování orné půdy podle NV
79/2007 Sb.
– Max. 1,5 VDJ/ha z.p. žadatele

Změny NV 75/2015 (AEKO) pro rok 2016 –
OTP I.
Změny 2016
• zavedení podmínky obhospodařování zemědělské půdy na T –
respektování povinnosti stanovené novelou NV 50/2015 Sb.
• stanovené termíny seče lze meziročně v průběhu závazku v LPIS
měnit
• vápnění T s povolením OOP
• vápnění T není považováno za aplikaci hnojiva
• v titulu ochrana modrásků doplněn třetí termín pro provádění sečí
• pro druhově bohaté pastviny doplněna podmínka první seče/pastvy
do 31.7.

Změny NV 75/2015 (AEKO) pro rok 2016 –
OTP II.
• úprava sankčního mechanismu
- porušení podmínky druhé seče – sankce na úrovni titulu ne
podopatření ( porušení 1. seče = nezpůsobilost plochy)
- porušení podmínky sekání nedopasků – sankce na úrovni DPB ne
titulu (zpřísnění z 3% na 25 %)
- sankce za porušení podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat
dány do souladu se zněním podmínky
- neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu
bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany
přírody - navýšení sankce ze 3 % na 25 % v rámci
titulu (podmáčenky)
- aplikace herbicidů - navýšení sankce z 25 % na neposkytnutí
dotace v rámci titulu (podmáčenky, modrásek)

NV 75/2015 (AEKO) – Zatravňování orné půdy
•
•
•

Vstup min. s 0,5 ha R

Zacílení na SEO, MEO, ZOD, zatravňování podél vodního útvaru do 25 m a do
OPVZ
Zatravňování regionální směsí a druhově bohatou směsí cíleno do na SEO,
MEO a ZOD nebo podél vodního útvaru a OPVZ v ZCHÚ, Natura 2000, OP NP

Společné podmínky:
- Od 20.4.2004 nebyl T
- Hnojení pouze do data založení porostu
- Založit porost do 31.5., čistosevem nebo podsevem
- Seče a pastva 31.7. a 31.10., pastva až od druhého roku
- První dva roky herbicidy jen bodově
• Sazba od 310 do 428 EUR/ha zatravněné R
Změny 2016
- zavedení podmínky obhospodařování z.p. (kultury R,G, T)
- pro zatravnění v ZCHÚ a podél vodních útvarů nelze použít běžnou směs
•

NV 75/2015 (AEKO) - Biopásy
•
•
•
•
•
•
•

Vstup s min. 2 ha R v LPIS
6 - 24 m široké, na max. 20% výměry DPB
Souvislá délka min. 30 m
osetí definovanou směsí ve směru orby
50 m od dálnice, silnice I. a II. třídy nebo dalšího biopásu
Zákaz aplikace hnojiv
tituly: krmné (670 EUR/ha) a nektarodárné biopásy (591 EUR/ha)

Změny 2016
• upřesnění, že vzdálenost mezi dvěma biopásy min. 50 m je posuzována pouze
uvnitř DPB
• je dostačující, když jednotlivé komponenty osevní směsi jsou v souladu s § 12
odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, nemusí být celá osevní
směs
• v případě nektarodárného biopásu povinnost v žádosti o dotaci uvádět, zda je
v příslušném roce zakládán biopás (ano/ne)

NV 75/2015 (AEKO) – Zatravňování drah
soustředěného odtoku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nově zaváděné podopatření
vstup s min 0,5 ha R
cílené na zatravňování DSO vymezených v LPIS
zatravňovaný DPB nebyl v LPIS veden jako T od 20.4.2004
hnojení pouze do data založení porostu
Založit porost do 31.5., čistosevem nebo podsevem
podmínka zemědělského obohospodařování (novela NV 50/2015, PP)
pastva a druhý termín seče do 31.10., pastva až od druhého roku
První dva roky herbicidy jen bodově
sazba dotace 560 EUR/ha

AEKO 2015 – výměry
zažádaná výměra 2015
(ha)

zažádané fin.
prostředky (mil. Kč)

IP ovoce

9 633

109

5 651

68

OTP

870 625

2 819

zatravňování

25 036

200

biopásy

2 023

30

čejka

105

2

za opatření celkem

924 651

3 397

podopatření
IP víno

IP zelenina

11 579

Pozn.: včetně starých závazků AEO PRV 2007-2014, bez meziplodin
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NV 76/2015 (EZ) – přehled dotačních titulů
Podopatření

• Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství (jen 2 resp. 3 roky)
• Zachování postupů ekologického zemědělství

Tituly (shodné v rámci obou podopatření)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trvalé travní porosty
Pěstování zeleniny a speciálních bylin
Pěstování jahodníku
Pěstování trav na semeno
Pěstování ostatních plodin
Pěstování trav na orné půdě
Odplevelování dočasným úhorem
Sady: Intenzivní, Ostatní, Krajinnotvorné
Vinice
Chmelnice

NV 76/2015 (EZ) – charakteristika opatření
• Min. výměra pro zařazení 0,5 ha zemědělské půdy v LPIS
• Žadatel: zemědělský podnikatel nebo organizační složka státu,
hospodaří podle zákona o EZ a plní podmínku aktivního farmáře

• pouze pro žadatele bez souběžné konvence dle LPIS, výjimka pro
kulturu rybník a RRD

• Intenzita plněná pouze zvířaty chovanými dle zákona o EZ
• Kontrola produkce intenzivních a ostatních sadů a při pěstování
zeleniny
• Odečet ve výši 32 EUR/ha na T v 1. zónách ZCHÚ a ZOD (BPEJ 65-76 )
• Na stejném DBP nelze žádat o platbu EZ souběžně se Zatravněním,
biopásy a ochrana čejky chocholaté v rámci AEKO

NV 76/2015 (EZ) – trvalé travní porosty, travní
porosty
• podmínka jen na trvalých travních porostech : minimální intenzita
0,3 VDJ/ha T (pouze EZ zvířata)
• druhá seč nebo pastva do 31.10., likvidace nedopasků (výjimka pro
nadst. AEKO-OTP)
• Při obnově lze seč/pastvu mimo prioritní oblasti nahradit
mulčováním (1x 5 let)
• Sazba 84/83 EUR/ha T
• Sazba 79/69 EUR/ha G

Změna 2016
• doplnění podmínky způsobilosti obhospodařování zemědělské půdy
• úprava sankčního mechanismu:
- sankce pouze za druhou seč/pastvu (neprovedení 1. seče –
nezpůsobilost plochy)
- porušení podmínky sekání nedopasků – sankce na úrovni DPB
ne na úrovni druhu kultury (zpřísnění z 3% na 25 %)

NV 76/2015 (EZ) – Pěstování jahodníku, další
změny pro managementy na orné půdě
• nový titul
• nutné prokazovat produkci;
• sazba dotace 669/583 EUR/ha

Změny v dalších managementech na orné půdě:
• pro všechny managementy lze podat žádost o dotaci i na část DPB
• rozšířen seznam víceletých plodin, které se započítávají do výměry
zlepšujících netržních plodin
• v případě pěstování zeleniny a speciálních bylin není povinnost
uvádět předpokládané datum výsevu nebo výsadby a sklizně
• úprava sankčního mechanismu
• sklizeň zeleniny - navýšení sankce z 25 % na 50 %

EZ 2015
zemědělská kultura

zažádaná výměra 2015 (ha)

Zažádané fin. prostředky
(mil. Kč)

chmelnice

4,89

0,12

vinice

861

21

ovocné sady

4 642

85

krajinotvorné sady

639

3

orná půda – ostatní plodiny

51 445

297

4 845

43

trvalé travní porosty

401 870

947

za opatření celkem

464 306

1 397

orná půda – zelenina, tráva na
semeno, úhor, travní porosty

Pozn.: včetně starých závazků AEO-EZ PRV 2007-2014

NV 72/2015 (LFA) – charakteristika opatření
• Vymezení LFA-H, LFA-O a LFA-S dle kritérií PRV 2007-2013 do roku
2018
• Způsobilá půda:
- LFA-H, LFA-S – trvalý travní porost + orná půda + trvalé kultury
- LFA-O – trvalý travní porost + částečně travní porost na orné půdě
(=travní porost, který byl ke dni 30.9.2014 evidován v LPIS jako
travní porost)
• Žadatelem může být
- fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou
činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost
- splňuje definici aktivního zemědělce (stejná pro PP)
- je zemědělským podnikatelem nebo je organizační složkou státu
- obhospodařuje min. 1 ha způsobilé zemědělské půdy v LFA-H,
LFA-O a/nebo LFA-S

NV 72/2015 (LFA) – podmínky platby
• obhospodařování zemědělské půdy, na kterou je žádáno o platbu
od data doručení žádosti do 30.9.
• plnění minimální intenzity chovu hospodářských zvířat
— 0,3 VDJ/ha veškerých obhospodařovaných trvalých travních
porostů a travních porostů specifikovaných nařízením vlády i
mimo LFA
— V LFA-H a LFA-S není intenzita podmínkou pro poskytnutí
dotace na zemědělskou kulturu druhu standardní orná půda,
jiné než NV specifikované travní porosty na orné půdě, úhor a
trvalé kultury
• Noví žadatelé se nezavazují k pětiletému hospodaření na min.
výměře (pro žádosti podané od 2014, starší závazky nutno dodržet)
Změna 2016
— povinnost minimálního obhospodařování zemědělské půdy
podle novelizovaného NV 50/2015 Sb.

NV 72/2015 (LFA) – platby
Typ LFA

Sazba (EUR/ha)

Sazba (CZK/ha)*

H2

129

2 459

H1
H3

137
91

H4

110

OA

82

H5

OB
S

83

57

83

3 486
2 973
2 243
2 216
1 540
2 243
3 486

*směnný kurz pro rok 2016 : 27,023 CZK/EUR

+ degresivita plateb LFA:

-výměra z.p. do 300 ha – plná výše platby
-výměra z.p. nad 300 ha do 500 ha – platba snížená o 10 %
-výměra z.p. nad 500 ha do 900 ha – platba snížená o 18 %
-výměra z.p. nad 900 ha do 1800 ha – platba snížená o 22 %
-výměra z.p. nad 1800 ha do 2500 ha – platba snížená o 27 %
-výměra z.p. nad 2500 ha – platba snížená o 30 %

Výměry LFA 2015
Celková, způsobilá a zažádaná výměra LFA (zdroj LPIS 2015 a SZIF 2015):
horské LFA (ha)

ostatní LFA (ha)

specifické LFA (ha)

celkem LFA (ha)

výměra z.p. v LFA

524 074

1 050 600

209 349

1 784 022

výměra způsobilých
kultur

522 447

335 366

208 880

1 066 693

zažádaná výměra

511 645

320 464

195 951

1 028 060

Podíl zažádaná /
celková výměra

97,63 %

30,50 %

93,60 %

57,63 %

NV 73/2015 (N 2000)
podmínka obhospodařování zemědělské půdy s druhem zemědělské
kultury trvalý travní porost, na kterou je žádáno o platbu od data doručení
žádosti do 30.9.
• Noví žadatelé se nezavazují k pětiletému hospodaření na min. výměře
(pro žádosti podané od 2014, starší závazky nutno dodržet)
• Sazba 86 EUR/ha T
Změna 2016
— povinnost minimálního obhospodařování trvalého travního porostu
podle novelizovaného NV 50/2015 Sb.
•

ha
výměra z.p. v opatření

107 550

výměra způsobilých kultur (T)

5 500

zažádaná výměra

5 068

Podíl zažádaná / způsobilá výměra

92,15 %

Podíl zažádaná / celková výměra

4,71 %

NV 74/2015 (DŽPZ) – dojený skot, charakteristika
Společné podmínky
• minimálně 5 VDJ dojnic
• povinnost evidence zvířat v ústřední evidenci
• technologie volného ustájení
• splnění podmínek na celém hospodářství
• osvědčení parametrů ustájení (na základě šetření SVS)
Změna 2016
• zpřesnění podmínky chovu hospodářských zvířat tak, aby
nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným
způsobem (§ 2, 4 a 5 zákona č. 246/1992 Sb.) – doplněna příloha
č. 8 s požadavky pro chov hospodářských zvířat (ustájení)
• v případě změny změnu způsobu ustájení resp. parametrů výběhů
má žadatel povinnost toto hlásit SZIF min. 30 dní před provedením
změny

NV 74/2015 (DŽPZ) – dojený skot I.
Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
• Zvětšení lehacího prostoru o 15 %
• Sazba 13 EUR/VDJ dojnice
Změna 2016
• v rámci hospodářství deklarovaných v žádosti o dotaci lze přesouvat dojnice bez podávání
změnových žádostí
Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
• po dobu min. 30 dní zajistit suchostojným kravám pobyt ve stáji s neomezeným přístupem do
výběhu (v průběhu 60 dnů)
• rovnoměrné nastýlání v prostoru přiléhajícím ke stáji
Změny 2016
• lze zařadit více hospodářství, ze kterých budou v průběhu trvání závazku suchostojné krávy
přesouvány na jedno hospodářství, kde budou plnit podmínku pro poskytnutí dotace
• zkrácení retenčního období – nově od 1.6. do 30.11.
• způsobilá dojnice, u které případně doba porodu od 1.7. do 30.11.
• zvýšení sazby dotace z 52 EUR na 63 EUR na 1 VDJ dojnic
• v rámci předtisků budou nabízeny u dojnic údaje z databáze PLEMDAT
• upřesněna definice objektů využívaných pro chov suchostojných krav – trvalý objekt dle § 4
odst. 2 NV 307/2015 Sb

NV 74/2015 (DŽPZ) – dojený skot II.
Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
• provádění desinsekce chemickou nebo biologickou metodou
• použití upravené slámy nebo digestátu s alkalizací přípravkem s obsahem
vápence (dosažení min 8,5 pH)
• Sazba 67 EUR/VDJ dojnice
Změny 2016
• v rámci hospodářství deklarovaných v žádosti o dotaci lze přesouvat
dojnice bez podávání změnových žádostí
• rozdělení přípravků pro chemickou metodu desinsekce do 2 kategorií dle
doby účinnosti - přípravky s účinnosti nad 30 dní – aplikace každé 2
měsíce; přípravky s účinností do 30 dnů – aplikace každý měsíc
• upravení intervalů pro aplikaci u chemické/biologické metody (není
striktní rozestup)
• uchovávání obalů od žadatelem aplikovaných chemických přípravků, popř.
biologických přípravků – v případě likvidace pověřenou osobou podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, lze doložit potvrzení
• podmínka zabezpečení výsledného pH podestýlky min. 8,5 se nevztahuje
na stavebně oddělené porodny skotu

NV 74/2015 (DŽPZ) – prasata I.
Společné podmínky

• povinnost evidence zvířat v ústřední evidenci
• splnění podmínek na celém hospodářství
• povinnost hlášení jednotlivých kategorií do IZR
Změna 2016
• snížen min. počet chovaných prasniček z 3 VDJ na 1 VDJ

Zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice

Prasnice - chov v turnusovém provozu, kontrola, příp. ošetření spárků po
každém odstavu, sazba 59 EUR/VDJ prasnice
• Prasničky – posunutí prvního zapuštění na min. 230 dní stáří, Sazba 107
EUR/VDJ prasnice
Změna 2016
• turnusový provoz prasnic v sekcích, které jsou stavebně odděleny,
ustájovací prostory je nutné ponechat prázdné min 24 hodin
•

NV 74/2015 (DŽPZ) – prasata II.
Zvětšení plochy pro odstavená selata
•
•

Zvětšení prostoru pro odstavená selata (selata od odstavu do 40 dní po
odstavu) o 25 %
osvědčení parametrů ustájení (na základě šetření SVS)

Změna 2016
• dotace poskytována na průměrný počet odstavených selat za retenční
období a ne na minimální počet
• snížen min. počet chovaných odstavených selat z 3 VDJ na 1 VDJ,
doplněna výjimka pro nižší počet VDJ v délce trvání 10 po sobě jdoucích
kalendářních dnů
• zvýšení sazby dotace z 65 EUR na 89 EUR na 1 VDJ odstavených selat

DŽPZ 2015
počet zažádaných (ks)

Zažádané finanční
prostředky 2015 (mil. Kč)

Zvětšení lehacího prostoru – dojnice

146 325

53

Zlepšení stájového prostředí – dojnice

237 726

441

Přístup do výběhu pro suchostojné krávy

71 312

103

skot celkem

455 363

597

Zlepšení životních podmínek - prasničky

54 190

80

Zlepšení životních podmínek – prasnice

78 998

65

Zvětšení plochy pro odstavená selata

161 373

9

prasata celkem

294 561

154

Celkem DŽPZ

749 924

751

Děkuji za pozornost!

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Klíčové změny environmentálních
opatření PRV v roce 2016
Ing. David Kuna
ředitel odboru environmentálních podpor PRV

Environmentální opatření PRV 2016

Environmentální opatření implementovaná nařízením vlády
•
•
•
•
•
•
•

Platby pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA) NV 72/2015 Sb.
Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě (N2000) – NV 73/2015 Sb.
Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) – NV 75/2015 Sb.
Ekologické zemědělství (EZ) – NV 76/2015 Sb.
Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ) – NV 74/2015 Sb.
Zalesňování a zakládání lesů – NV 185/2015 Sb.
Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (Leso-envi) –
NV 29/2016 Sb.

Environmentální opatření implementovaná pravidly
•

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšováni životaschopnosti lesů,
podopatření: Zavádění preventivních opatření v lesích; Obnova lesních
porostů po kalamitách; Odstraňování škod způsobených povodněmi;
Investice do ochrany melioračních a zpev. dřevin; Přeměna porostů
náhradních dřevin

Změna pro rok 2016 společná pro několik
opatření
Respektování povinnosti provádění minimální zemědělské činnosti
stanovené novelou NV 50/2015 Sb. (přímé platby) na:
1.
2.
3.

!

standardní orné půdě (R) – LFA, AEKO, EZ
travních porostech (G) – LFA, AEKO, EZ
trvalých travních porostech (T) – LFA, AEKO, EZ, N2000
V případě nesplnění není plocha způsobilá pro platbu =
neposkytnutí dotace

Změny pro rok 2016 společné pro NV 75/2015
(AEKO) a 76/2015 (EZ) - 2016
Vypuštění pardonovaného důvodu MA v případě snížení / zvýšení
zařazené výměry
• využívání pardonovaného důvodu MA vždy neodpovídalo
definici mimořádné aktualizace (např. domy)
• Navýšení „obecné“ pardonované výměry z původních 15 %
(žádosti o zařazení podané do roku 2011) resp. 10 % (žádosti o
zařazení podané od roku 2012) na 25 % od roku 2015

NV 75/2015 (AEKO) – členění opatření
• Podopatření Integrovaná produkce ovoce (IP ovoce)
• Podopatření Integrovaná produkce révy vinné (IP vína)
• Podopatření Integrovaná produkce zeleniny (IP zeleniny)
— nový titul Integrovaná produkce a jahodníku (IP jahodníku)
• Podopatření Ošetřování travních porostů (OTP)
• Podopatření Zatravňování orné půdy (Zatravňování)
• Podopatření Biopásy
• Podopatření Ochrana čejky chocholaté (Čejka)
• Podopatření Zatravňování drah soustředěného odtoku (DSO)

NV 75/2015 (AEKO) – charakteristika opatření
• Pětileté závazky
• Žadatelem fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), jestliže
obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy
• Vyloučeno dvojí financování na shodné činnosti s EZ, při kombinaci EZ
trav a vybraných titulů bude snížena sazba
• CC (DZES), zákonné požadavky na hnojiva, POR a další
• Žadatelé AEKO dodržují minimální podmínky pro použití hnojiv („malá
nitrátovka“) a minimální podmínky pro použití POR
• Vést a 10 let uchovávat evidenci hnojení
• Vést a 10 let uchovávat evidenci o použití POR (v evidenci již od
druhého dne po použití)

NV 75/2015 (AEKO) – IP ovoce
•
•
•
•
•
•

Vstup s min. 0,5 ha sadu v LPIS
Podmínky odběru vzorků a rozborů na TK
Omezené POR
Vyhodnocení prováděného monitoringu počasí a škůdců
Povinné školení (1x6 hodin ročně)
Sazba 404 EUR/ha sadu

Změny 2016
• minimální počty životaschopných jedinců vztaženy na produkční plochu
dané skupiny dřevin (soulad s VCS)

NV 75/2015 (AEKO) – IP révy vinné
• Vstup s min. 0,5 ha vinice v LPIS
Základní ochrana vinic
• Max. 30 aplikací proti plísni révové a padlí révovému za závazek, max. 8 aplikací ročně
•
•

Proti obalečům feromonové matení, POR na bázi Bacillus thuringiensis, spinosad,
methoxyfenozid (povinná aplikace biopřípravku)
Sazba 323 EUR/ha vinice

Nadstavbová ochrana vinic
• Max. 20 aplikací proti plísni révové a padlí révovému za závazek, max. 8 aplikací ročně
• max 2 aplikace POR proti plísni šedé s výjimkou preparátů dle zákona o EZ,
• Proti obalečům pouze feromonové matení nebo Bacillus thuringiensis, (povinná aplikace
2 biopřípravků)
• Sazba 675 EUR/ha vinice
Změny 2016
• přesun sankcí z titulu na podopatření za nesplnění podmínky: prosvětlení keřů
odstraněním zálistků, používání typhlodromus pyri, rovedení mechanické údržby
meziřadí, založení porostu v meziřadí
• sjednocení sankcí na úrovní podopatření při nesplnění podmínky aplikace herbicidů v
příkmenném pásu

NV 75/2015 (AEKO) – IP zeleniny a jahodníku
titul Pěstování zeleniny
• způsobilá kultura R a nově J;
• žádost o dotaci na celý DPB;
• odlišné podmínky pro poskytnutí dotace v závislosti na druhu
zemědělské kultury,
• společná sazba dotace – 426 EUR/ha
• upraveny limity těžkých kovů u vybraných druhů zeleniny
• úprava sankčního systému – sankce na úrovni titulu
nový titul Pěstování jahodníku
• způsobilá kultura R
• minimální hustota životaschopných jedinců 20 000
• odstraňování listových čepelí, plečkování meziřadí
• možnost podat žádost na část nebo celý DPB
• sazba dotace 433 EUR/ha

NV 75/2015 (AEKO) – společné podmínky pro
OTP
•
•
•

•
•
•

min. 2 ha T v LPIS
Nadstavbové tituly cíleny do prioritních oblastí – Natura 2000, ZCHÚ, OP NP
a vymezené cenné biotopy ve volné krajině
Ponechávání nepokosených ploch o výměře 3-10% na DPB nad 12 ha
(možnost odečtu plochy vnitřního KP) v základním titulu, hnojených i
nehnojených titulech MVL, HSL. Výjimka v případě pastvy. Plocha může
přiléhat k okraji DPB. Ponechat do stanoveného termínu (15.8.). Max.
výměra jedné nepokosené plochy je 1 ha.
Max 160 kg N/ha T, zákaz hnojení upravenými kaly a odp. vodami
Herbicidy jen bodově
Intenzita chovu hospodářských zvířat (denně v kontrolním období od 1.6. do
30.09.:
– Min 0,30 VDJ/ ha T žadatele
– Max. 1,15 VDJ/ha T žadatele, podporovaných v OTP, výjimka pro
nepasená zvířata (nezapočítává se plocha podmáčených a rašelinných
luk), započítává se plocha se závazky Zatravňování orné půdy podle NV
79/2007 Sb.
– Max. 1,5 VDJ/ha z.p. žadatele

Změny NV 75/2015 (AEKO) pro rok 2016 –
OTP I.
Změny 2016
• zavedení podmínky obhospodařování zemědělské půdy na T –
respektování povinnosti stanovené novelou NV 50/2015 Sb.
• stanovené termíny seče lze meziročně v průběhu závazku v LPIS
měnit
• vápnění T s povolením OOP
• vápnění T není považováno za aplikaci hnojiva
• v titulu ochrana modrásků doplněn třetí termín pro provádění sečí
• pro druhově bohaté pastviny doplněna podmínka první seče/pastvy
do 31.7.

Změny NV 75/2015 (AEKO) pro rok 2016 –
OTP II.
• úprava sankčního mechanismu
- porušení podmínky druhé seče – sankce na úrovni titulu ne
podopatření ( porušení 1. seče = nezpůsobilost plochy)
- porušení podmínky sekání nedopasků – sankce na úrovni DPB ne
titulu (zpřísnění z 3% na 25 %)
- sankce za porušení podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat
dány do souladu se zněním podmínky
- neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu
bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany
přírody - navýšení sankce ze 3 % na 25 % v rámci
titulu (podmáčenky)
- aplikace herbicidů - navýšení sankce z 25 % na neposkytnutí
dotace v rámci titulu (podmáčenky, modrásek)

NV 75/2015 (AEKO) – Zatravňování orné půdy
•
•
•

Vstup min. s 0,5 ha R

Zacílení na SEO, MEO, ZOD, zatravňování podél vodního útvaru do 25 m a do
OPVZ
Zatravňování regionální směsí a druhově bohatou směsí cíleno do na SEO,
MEO a ZOD nebo podél vodního útvaru a OPVZ v ZCHÚ, Natura 2000, OP NP

Společné podmínky:
- Od 20.4.2004 nebyl T
- Hnojení pouze do data založení porostu
- Založit porost do 31.5., čistosevem nebo podsevem
- Seče a pastva 31.7. a 31.10., pastva až od druhého roku
- První dva roky herbicidy jen bodově
• Sazba od 310 do 428 EUR/ha zatravněné R
Změny 2016
- zavedení podmínky obhospodařování z.p. (kultury R,G, T)
- pro zatravnění v ZCHÚ a podél vodních útvarů nelze použít běžnou směs
•

NV 75/2015 (AEKO) - Biopásy
•
•
•
•
•
•
•

Vstup s min. 2 ha R v LPIS
6 - 24 m široké, na max. 20% výměry DPB
Souvislá délka min. 30 m
osetí definovanou směsí ve směru orby
50 m od dálnice, silnice I. a II. třídy nebo dalšího biopásu
Zákaz aplikace hnojiv
tituly: krmné (670 EUR/ha) a nektarodárné biopásy (591 EUR/ha)

Změny 2016
• upřesnění, že vzdálenost mezi dvěma biopásy min. 50 m je posuzována pouze
uvnitř DPB
• je dostačující, když jednotlivé komponenty osevní směsi jsou v souladu s § 12
odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, nemusí být celá osevní
směs
• v případě nektarodárného biopásu povinnost v žádosti o dotaci uvádět, zda je
v příslušném roce zakládán biopás (ano/ne)

NV 75/2015 (AEKO) – Zatravňování drah
soustředěného odtoku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nově zaváděné podopatření
vstup s min 0,5 ha R
cílené na zatravňování DSO vymezených v LPIS
zatravňovaný DPB nebyl v LPIS veden jako T od 20.4.2004
hnojení pouze do data založení porostu
Založit porost do 31.5., čistosevem nebo podsevem
podmínka zemědělského obohospodařování (novela NV 50/2015, PP)
pastva a druhý termín seče do 31.10., pastva až od druhého roku
První dva roky herbicidy jen bodově
sazba dotace 560 EUR/ha

AEKO 2015 – výměry
zažádaná výměra 2015
(ha)

zažádané fin.
prostředky (mil. Kč)

IP ovoce

9 633

109

5 651

68

OTP

870 625

2 819

zatravňování

25 036

200

biopásy

2 023

30

čejka

105

2

za opatření celkem

924 651

3 397

podopatření
IP víno

IP zelenina

11 579

Pozn.: včetně starých závazků AEO PRV 2007-2014, bez meziplodin

171

NV 76/2015 (EZ) – přehled dotačních titulů
Podopatření

• Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství (jen 2 resp. 3 roky)
• Zachování postupů ekologického zemědělství

Tituly (shodné v rámci obou podopatření)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trvalé travní porosty
Pěstování zeleniny a speciálních bylin
Pěstování jahodníku
Pěstování trav na semeno
Pěstování ostatních plodin
Pěstování trav na orné půdě
Odplevelování dočasným úhorem
Sady: Intenzivní, Ostatní, Krajinnotvorné
Vinice
Chmelnice

NV 76/2015 (EZ) – charakteristika opatření
• Min. výměra pro zařazení 0,5 ha zemědělské půdy v LPIS
• Žadatel: zemědělský podnikatel nebo organizační složka státu,
hospodaří podle zákona o EZ a plní podmínku aktivního farmáře

• pouze pro žadatele bez souběžné konvence dle LPIS, výjimka pro
kulturu rybník a RRD

• Intenzita plněná pouze zvířaty chovanými dle zákona o EZ
• Kontrola produkce intenzivních a ostatních sadů a při pěstování
zeleniny
• Odečet ve výši 32 EUR/ha na T v 1. zónách ZCHÚ a ZOD (BPEJ 65-76 )
• Na stejném DBP nelze žádat o platbu EZ souběžně se Zatravněním,
biopásy a ochrana čejky chocholaté v rámci AEKO

NV 76/2015 (EZ) – trvalé travní porosty, travní
porosty
• podmínka jen na trvalých travních porostech : minimální intenzita
0,3 VDJ/ha T (pouze EZ zvířata)
• druhá seč nebo pastva do 31.10., likvidace nedopasků (výjimka pro
nadst. AEKO-OTP)
• Při obnově lze seč/pastvu mimo prioritní oblasti nahradit
mulčováním (1x 5 let)
• Sazba 84/83 EUR/ha T
• Sazba 79/69 EUR/ha G

Změna 2016
• doplnění podmínky způsobilosti obhospodařování zemědělské půdy
• úprava sankčního mechanismu:
- sankce pouze za druhou seč/pastvu (neprovedení 1. seče –
nezpůsobilost plochy)
- porušení podmínky sekání nedopasků – sankce na úrovni DPB
ne na úrovni druhu kultury (zpřísnění z 3% na 25 %)

NV 76/2015 (EZ) – Pěstování jahodníku, další
změny pro managementy na orné půdě
• nový titul
• nutné prokazovat produkci;
• sazba dotace 669/583 EUR/ha

Změny v dalších managementech na orné půdě:
• pro všechny managementy lze podat žádost o dotaci i na část DPB
• rozšířen seznam víceletých plodin, které se započítávají do výměry
zlepšujících netržních plodin
• v případě pěstování zeleniny a speciálních bylin není povinnost
uvádět předpokládané datum výsevu nebo výsadby a sklizně
• úprava sankčního mechanismu
• sklizeň zeleniny - navýšení sankce z 25 % na 50 %

EZ 2015
zemědělská kultura

zažádaná výměra 2015 (ha)

Zažádané fin. prostředky
(mil. Kč)

chmelnice

4,89

0,12

vinice

861

21

ovocné sady

4 642

85

krajinotvorné sady

639

3

orná půda – ostatní plodiny

51 445

297

4 845

43

trvalé travní porosty

401 870

947

za opatření celkem

464 306

1 397

orná půda – zelenina, tráva na
semeno, úhor, travní porosty

Pozn.: včetně starých závazků AEO-EZ PRV 2007-2014

NV 72/2015 (LFA) – charakteristika opatření
• Vymezení LFA-H, LFA-O a LFA-S dle kritérií PRV 2007-2013 do roku
2018
• Způsobilá půda:
- LFA-H, LFA-S – trvalý travní porost + orná půda + trvalé kultury
- LFA-O – trvalý travní porost + částečně travní porost na orné půdě
(=travní porost, který byl ke dni 30.9.2014 evidován v LPIS jako
travní porost)
• Žadatelem může být
- fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou
činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost
- splňuje definici aktivního zemědělce (stejná pro PP)
- je zemědělským podnikatelem nebo je organizační složkou státu
- obhospodařuje min. 1 ha způsobilé zemědělské půdy v LFA-H,
LFA-O a/nebo LFA-S

NV 72/2015 (LFA) – podmínky platby
• obhospodařování zemědělské půdy, na kterou je žádáno o platbu
od data doručení žádosti do 30.9.
• plnění minimální intenzity chovu hospodářských zvířat
— 0,3 VDJ/ha veškerých obhospodařovaných trvalých travních
porostů a travních porostů specifikovaných nařízením vlády i
mimo LFA
— V LFA-H a LFA-S není intenzita podmínkou pro poskytnutí
dotace na zemědělskou kulturu druhu standardní orná půda,
jiné než NV specifikované travní porosty na orné půdě, úhor a
trvalé kultury
• Noví žadatelé se nezavazují k pětiletému hospodaření na min.
výměře (pro žádosti podané od 2014, starší závazky nutno dodržet)
Změna 2016
— povinnost minimálního obhospodařování zemědělské půdy
podle novelizovaného NV 50/2015 Sb.

NV 72/2015 (LFA) – platby
Typ LFA

Sazba (EUR/ha)

Sazba (CZK/ha)*

H2

129

2 459

H1
H3

137
91

H4

110

OA

82

H5

OB
S

83

57

83

3 486
2 973
2 243
2 216
1 540
2 243
3 486

*směnný kurz pro rok 2016 : 27,023 CZK/EUR

+ degresivita plateb LFA:

-výměra z.p. do 300 ha – plná výše platby
-výměra z.p. nad 300 ha do 500 ha – platba snížená o 10 %
-výměra z.p. nad 500 ha do 900 ha – platba snížená o 18 %
-výměra z.p. nad 900 ha do 1800 ha – platba snížená o 22 %
-výměra z.p. nad 1800 ha do 2500 ha – platba snížená o 27 %
-výměra z.p. nad 2500 ha – platba snížená o 30 %

Výměry LFA 2015
Celková, způsobilá a zažádaná výměra LFA (zdroj LPIS 2015 a SZIF 2015):
horské LFA (ha)

ostatní LFA (ha)

specifické LFA (ha)

celkem LFA (ha)

výměra z.p. v LFA

524 074

1 050 600

209 349

1 784 022

výměra způsobilých
kultur

522 447

335 366

208 880

1 066 693

zažádaná výměra

511 645

320 464

195 951

1 028 060

Podíl zažádaná /
celková výměra

97,63 %

30,50 %

93,60 %

57,63 %

NV 73/2015 (N 2000)
podmínka obhospodařování zemědělské půdy s druhem zemědělské
kultury trvalý travní porost, na kterou je žádáno o platbu od data doručení
žádosti do 30.9.
• Noví žadatelé se nezavazují k pětiletému hospodaření na min. výměře
(pro žádosti podané od 2014, starší závazky nutno dodržet)
• Sazba 86 EUR/ha T
Změna 2016
— povinnost minimálního obhospodařování trvalého travního porostu
podle novelizovaného NV 50/2015 Sb.
•

ha
výměra z.p. v opatření

107 550

výměra způsobilých kultur (T)

5 500

zažádaná výměra

5 068

Podíl zažádaná / způsobilá výměra

92,15 %

Podíl zažádaná / celková výměra

4,71 %

NV 74/2015 (DŽPZ) – dojený skot, charakteristika
Společné podmínky
• minimálně 5 VDJ dojnic
• povinnost evidence zvířat v ústřední evidenci
• technologie volného ustájení
• splnění podmínek na celém hospodářství
• osvědčení parametrů ustájení (na základě šetření SVS)
Změna 2016
• zpřesnění podmínky chovu hospodářských zvířat tak, aby
nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným
způsobem (§ 2, 4 a 5 zákona č. 246/1992 Sb.) – doplněna příloha
č. 8 s požadavky pro chov hospodářských zvířat (ustájení)
• v případě změny změnu způsobu ustájení resp. parametrů výběhů
má žadatel povinnost toto hlásit SZIF min. 30 dní před provedením
změny

NV 74/2015 (DŽPZ) – dojený skot I.
Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
• Zvětšení lehacího prostoru o 15 %
• Sazba 13 EUR/VDJ dojnice
Změna 2016
• v rámci hospodářství deklarovaných v žádosti o dotaci lze přesouvat dojnice bez podávání
změnových žádostí
Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
• po dobu min. 30 dní zajistit suchostojným kravám pobyt ve stáji s neomezeným přístupem do
výběhu (v průběhu 60 dnů)
• rovnoměrné nastýlání v prostoru přiléhajícím ke stáji
Změny 2016
• lze zařadit více hospodářství, ze kterých budou v průběhu trvání závazku suchostojné krávy
přesouvány na jedno hospodářství, kde budou plnit podmínku pro poskytnutí dotace
• zkrácení retenčního období – nově od 1.6. do 30.11.
• způsobilá dojnice, u které případně doba porodu od 1.7. do 30.11.
• zvýšení sazby dotace z 52 EUR na 63 EUR na 1 VDJ dojnic
• v rámci předtisků budou nabízeny u dojnic údaje z databáze PLEMDAT
• upřesněna definice objektů využívaných pro chov suchostojných krav – trvalý objekt dle § 4
odst. 2 NV 307/2015 Sb

NV 74/2015 (DŽPZ) – dojený skot II.
Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
• provádění desinsekce chemickou nebo biologickou metodou
• použití upravené slámy nebo digestátu s alkalizací přípravkem s obsahem
vápence (dosažení min 8,5 pH)
• Sazba 67 EUR/VDJ dojnice
Změny 2016
• v rámci hospodářství deklarovaných v žádosti o dotaci lze přesouvat
dojnice bez podávání změnových žádostí
• rozdělení přípravků pro chemickou metodu desinsekce do 2 kategorií dle
doby účinnosti - přípravky s účinnosti nad 30 dní – aplikace každé 2
měsíce; přípravky s účinností do 30 dnů – aplikace každý měsíc
• upravení intervalů pro aplikaci u chemické/biologické metody (není
striktní rozestup)
• uchovávání obalů od žadatelem aplikovaných chemických přípravků, popř.
biologických přípravků – v případě likvidace pověřenou osobou podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, lze doložit potvrzení
• podmínka zabezpečení výsledného pH podestýlky min. 8,5 se nevztahuje
na stavebně oddělené porodny skotu

NV 74/2015 (DŽPZ) – prasata I.
Společné podmínky

• povinnost evidence zvířat v ústřední evidenci
• splnění podmínek na celém hospodářství
• povinnost hlášení jednotlivých kategorií do IZR
Změna 2016
• snížen min. počet chovaných prasniček z 3 VDJ na 1 VDJ

Zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice

Prasnice - chov v turnusovém provozu, kontrola, příp. ošetření spárků po
každém odstavu, sazba 59 EUR/VDJ prasnice
• Prasničky – posunutí prvního zapuštění na min. 230 dní stáří, Sazba 107
EUR/VDJ prasnice
Změna 2016
• turnusový provoz prasnic v sekcích, které jsou stavebně odděleny,
ustájovací prostory je nutné ponechat prázdné min 24 hodin
•

NV 74/2015 (DŽPZ) – prasata II.
Zvětšení plochy pro odstavená selata
•
•

Zvětšení prostoru pro odstavená selata (selata od odstavu do 40 dní po
odstavu) o 25 %
osvědčení parametrů ustájení (na základě šetření SVS)

Změna 2016
• dotace poskytována na průměrný počet odstavených selat za retenční
období a ne na minimální počet
• snížen min. počet chovaných odstavených selat z 3 VDJ na 1 VDJ,
doplněna výjimka pro nižší počet VDJ v délce trvání 10 po sobě jdoucích
kalendářních dnů
• zvýšení sazby dotace z 65 EUR na 89 EUR na 1 VDJ odstavených selat

DŽPZ 2015
počet zažádaných (ks)

Zažádané finanční
prostředky 2015 (mil. Kč)

Zvětšení lehacího prostoru – dojnice

146 325

53

Zlepšení stájového prostředí – dojnice

237 726

441

Přístup do výběhu pro suchostojné krávy

71 312

103

skot celkem

455 363

597

Zlepšení životních podmínek - prasničky

54 190

80

Zlepšení životních podmínek – prasnice

78 998

65

Zvětšení plochy pro odstavená selata

161 373

9

prasata celkem

294 561

154

Celkem DŽPZ

749 924

751

Děkuji za pozornost!

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Klíčové změny environmentálních
opatření PRV v roce 2016
Ing. David Kuna
ředitel odboru environmentálních podpor PRV

Environmentální opatření PRV 2016

Environmentální opatření implementovaná nařízením vlády
•
•
•
•
•
•
•

Platby pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA) NV 72/2015 Sb.
Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě (N2000) – NV 73/2015 Sb.
Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) – NV 75/2015 Sb.
Ekologické zemědělství (EZ) – NV 76/2015 Sb.
Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ) – NV 74/2015 Sb.
Zalesňování a zakládání lesů – NV 185/2015 Sb.
Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (Leso-envi) –
NV 29/2016 Sb.

Environmentální opatření implementovaná pravidly
•

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšováni životaschopnosti lesů,
podopatření: Zavádění preventivních opatření v lesích; Obnova lesních
porostů po kalamitách; Odstraňování škod způsobených povodněmi;
Investice do ochrany melioračních a zpev. dřevin; Přeměna porostů
náhradních dřevin

Změna pro rok 2016 společná pro několik
opatření
Respektování povinnosti provádění minimální zemědělské činnosti
stanovené novelou NV 50/2015 Sb. (přímé platby) na:
1.
2.
3.

!

standardní orné půdě (R) – LFA, AEKO, EZ
travních porostech (G) – LFA, AEKO, EZ
trvalých travních porostech (T) – LFA, AEKO, EZ, N2000
V případě nesplnění není plocha způsobilá pro platbu =
neposkytnutí dotace

Změny pro rok 2016 společné pro NV 75/2015
(AEKO) a 76/2015 (EZ) - 2016
Vypuštění pardonovaného důvodu MA v případě snížení / zvýšení
zařazené výměry
• využívání pardonovaného důvodu MA vždy neodpovídalo
definici mimořádné aktualizace (např. domy)
• Navýšení „obecné“ pardonované výměry z původních 15 %
(žádosti o zařazení podané do roku 2011) resp. 10 % (žádosti o
zařazení podané od roku 2012) na 25 % od roku 2015

NV 75/2015 (AEKO) – členění opatření
• Podopatření Integrovaná produkce ovoce (IP ovoce)
• Podopatření Integrovaná produkce révy vinné (IP vína)
• Podopatření Integrovaná produkce zeleniny (IP zeleniny)
— nový titul Integrovaná produkce a jahodníku (IP jahodníku)
• Podopatření Ošetřování travních porostů (OTP)
• Podopatření Zatravňování orné půdy (Zatravňování)
• Podopatření Biopásy
• Podopatření Ochrana čejky chocholaté (Čejka)
• Podopatření Zatravňování drah soustředěného odtoku (DSO)

NV 75/2015 (AEKO) – charakteristika opatření
• Pětileté závazky
• Žadatelem fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), jestliže
obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy
• Vyloučeno dvojí financování na shodné činnosti s EZ, při kombinaci EZ
trav a vybraných titulů bude snížena sazba
• CC (DZES), zákonné požadavky na hnojiva, POR a další
• Žadatelé AEKO dodržují minimální podmínky pro použití hnojiv („malá
nitrátovka“) a minimální podmínky pro použití POR
• Vést a 10 let uchovávat evidenci hnojení
• Vést a 10 let uchovávat evidenci o použití POR (v evidenci již od
druhého dne po použití)

NV 75/2015 (AEKO) – IP ovoce
•
•
•
•
•
•

Vstup s min. 0,5 ha sadu v LPIS
Podmínky odběru vzorků a rozborů na TK
Omezené POR
Vyhodnocení prováděného monitoringu počasí a škůdců
Povinné školení (1x6 hodin ročně)
Sazba 404 EUR/ha sadu

Změny 2016
• minimální počty životaschopných jedinců vztaženy na produkční plochu
dané skupiny dřevin (soulad s VCS)

NV 75/2015 (AEKO) – IP révy vinné
• Vstup s min. 0,5 ha vinice v LPIS
Základní ochrana vinic
• Max. 30 aplikací proti plísni révové a padlí révovému za závazek, max. 8 aplikací ročně
•
•

Proti obalečům feromonové matení, POR na bázi Bacillus thuringiensis, spinosad,
methoxyfenozid (povinná aplikace biopřípravku)
Sazba 323 EUR/ha vinice

Nadstavbová ochrana vinic
• Max. 20 aplikací proti plísni révové a padlí révovému za závazek, max. 8 aplikací ročně
• max 2 aplikace POR proti plísni šedé s výjimkou preparátů dle zákona o EZ,
• Proti obalečům pouze feromonové matení nebo Bacillus thuringiensis, (povinná aplikace
2 biopřípravků)
• Sazba 675 EUR/ha vinice
Změny 2016
• přesun sankcí z titulu na podopatření za nesplnění podmínky: prosvětlení keřů
odstraněním zálistků, používání typhlodromus pyri, rovedení mechanické údržby
meziřadí, založení porostu v meziřadí
• sjednocení sankcí na úrovní podopatření při nesplnění podmínky aplikace herbicidů v
příkmenném pásu

NV 75/2015 (AEKO) – IP zeleniny a jahodníku
titul Pěstování zeleniny
• způsobilá kultura R a nově J;
• žádost o dotaci na celý DPB;
• odlišné podmínky pro poskytnutí dotace v závislosti na druhu
zemědělské kultury,
• společná sazba dotace – 426 EUR/ha
• upraveny limity těžkých kovů u vybraných druhů zeleniny
• úprava sankčního systému – sankce na úrovni titulu
nový titul Pěstování jahodníku
• způsobilá kultura R
• minimální hustota životaschopných jedinců 20 000
• odstraňování listových čepelí, plečkování meziřadí
• možnost podat žádost na část nebo celý DPB
• sazba dotace 433 EUR/ha

NV 75/2015 (AEKO) – společné podmínky pro
OTP
•
•
•

•
•
•

min. 2 ha T v LPIS
Nadstavbové tituly cíleny do prioritních oblastí – Natura 2000, ZCHÚ, OP NP
a vymezené cenné biotopy ve volné krajině
Ponechávání nepokosených ploch o výměře 3-10% na DPB nad 12 ha
(možnost odečtu plochy vnitřního KP) v základním titulu, hnojených i
nehnojených titulech MVL, HSL. Výjimka v případě pastvy. Plocha může
přiléhat k okraji DPB. Ponechat do stanoveného termínu (15.8.). Max.
výměra jedné nepokosené plochy je 1 ha.
Max 160 kg N/ha T, zákaz hnojení upravenými kaly a odp. vodami
Herbicidy jen bodově
Intenzita chovu hospodářských zvířat (denně v kontrolním období od 1.6. do
30.09.:
– Min 0,30 VDJ/ ha T žadatele
– Max. 1,15 VDJ/ha T žadatele, podporovaných v OTP, výjimka pro
nepasená zvířata (nezapočítává se plocha podmáčených a rašelinných
luk), započítává se plocha se závazky Zatravňování orné půdy podle NV
79/2007 Sb.
– Max. 1,5 VDJ/ha z.p. žadatele

Změny NV 75/2015 (AEKO) pro rok 2016 –
OTP I.
Změny 2016
• zavedení podmínky obhospodařování zemědělské půdy na T –
respektování povinnosti stanovené novelou NV 50/2015 Sb.
• stanovené termíny seče lze meziročně v průběhu závazku v LPIS
měnit
• vápnění T s povolením OOP
• vápnění T není považováno za aplikaci hnojiva
• v titulu ochrana modrásků doplněn třetí termín pro provádění sečí
• pro druhově bohaté pastviny doplněna podmínka první seče/pastvy
do 31.7.

Změny NV 75/2015 (AEKO) pro rok 2016 –
OTP II.
• úprava sankčního mechanismu
- porušení podmínky druhé seče – sankce na úrovni titulu ne
podopatření ( porušení 1. seče = nezpůsobilost plochy)
- porušení podmínky sekání nedopasků – sankce na úrovni DPB ne
titulu (zpřísnění z 3% na 25 %)
- sankce za porušení podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat
dány do souladu se zněním podmínky
- neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu
bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany
přírody - navýšení sankce ze 3 % na 25 % v rámci
titulu (podmáčenky)
- aplikace herbicidů - navýšení sankce z 25 % na neposkytnutí
dotace v rámci titulu (podmáčenky, modrásek)

NV 75/2015 (AEKO) – Zatravňování orné půdy
•
•
•

Vstup min. s 0,5 ha R

Zacílení na SEO, MEO, ZOD, zatravňování podél vodního útvaru do 25 m a do
OPVZ
Zatravňování regionální směsí a druhově bohatou směsí cíleno do na SEO,
MEO a ZOD nebo podél vodního útvaru a OPVZ v ZCHÚ, Natura 2000, OP NP

Společné podmínky:
- Od 20.4.2004 nebyl T
- Hnojení pouze do data založení porostu
- Založit porost do 31.5., čistosevem nebo podsevem
- Seče a pastva 31.7. a 31.10., pastva až od druhého roku
- První dva roky herbicidy jen bodově
• Sazba od 310 do 428 EUR/ha zatravněné R
Změny 2016
- zavedení podmínky obhospodařování z.p. (kultury R,G, T)
- pro zatravnění v ZCHÚ a podél vodních útvarů nelze použít běžnou směs
•

NV 75/2015 (AEKO) - Biopásy
•
•
•
•
•
•
•

Vstup s min. 2 ha R v LPIS
6 - 24 m široké, na max. 20% výměry DPB
Souvislá délka min. 30 m
osetí definovanou směsí ve směru orby
50 m od dálnice, silnice I. a II. třídy nebo dalšího biopásu
Zákaz aplikace hnojiv
tituly: krmné (670 EUR/ha) a nektarodárné biopásy (591 EUR/ha)

Změny 2016
• upřesnění, že vzdálenost mezi dvěma biopásy min. 50 m je posuzována pouze
uvnitř DPB
• je dostačující, když jednotlivé komponenty osevní směsi jsou v souladu s § 12
odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, nemusí být celá osevní
směs
• v případě nektarodárného biopásu povinnost v žádosti o dotaci uvádět, zda je
v příslušném roce zakládán biopás (ano/ne)

NV 75/2015 (AEKO) – Zatravňování drah
soustředěného odtoku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nově zaváděné podopatření
vstup s min 0,5 ha R
cílené na zatravňování DSO vymezených v LPIS
zatravňovaný DPB nebyl v LPIS veden jako T od 20.4.2004
hnojení pouze do data založení porostu
Založit porost do 31.5., čistosevem nebo podsevem
podmínka zemědělského obohospodařování (novela NV 50/2015, PP)
pastva a druhý termín seče do 31.10., pastva až od druhého roku
První dva roky herbicidy jen bodově
sazba dotace 560 EUR/ha

AEKO 2015 – výměry
zažádaná výměra 2015
(ha)

zažádané fin.
prostředky (mil. Kč)

IP ovoce

9 633

109

5 651

68

OTP

870 625

2 819

zatravňování

25 036

200

biopásy

2 023

30

čejka

105

2

za opatření celkem

924 651

3 397

podopatření
IP víno

IP zelenina

11 579

Pozn.: včetně starých závazků AEO PRV 2007-2014, bez meziplodin
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NV 76/2015 (EZ) – přehled dotačních titulů
Podopatření

• Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství (jen 2 resp. 3 roky)
• Zachování postupů ekologického zemědělství

Tituly (shodné v rámci obou podopatření)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trvalé travní porosty
Pěstování zeleniny a speciálních bylin
Pěstování jahodníku
Pěstování trav na semeno
Pěstování ostatních plodin
Pěstování trav na orné půdě
Odplevelování dočasným úhorem
Sady: Intenzivní, Ostatní, Krajinnotvorné
Vinice
Chmelnice

NV 76/2015 (EZ) – charakteristika opatření
• Min. výměra pro zařazení 0,5 ha zemědělské půdy v LPIS
• Žadatel: zemědělský podnikatel nebo organizační složka státu,
hospodaří podle zákona o EZ a plní podmínku aktivního farmáře

• pouze pro žadatele bez souběžné konvence dle LPIS, výjimka pro
kulturu rybník a RRD

• Intenzita plněná pouze zvířaty chovanými dle zákona o EZ
• Kontrola produkce intenzivních a ostatních sadů a při pěstování
zeleniny
• Odečet ve výši 32 EUR/ha na T v 1. zónách ZCHÚ a ZOD (BPEJ 65-76 )
• Na stejném DBP nelze žádat o platbu EZ souběžně se Zatravněním,
biopásy a ochrana čejky chocholaté v rámci AEKO

NV 76/2015 (EZ) – trvalé travní porosty, travní
porosty
• podmínka jen na trvalých travních porostech : minimální intenzita
0,3 VDJ/ha T (pouze EZ zvířata)
• druhá seč nebo pastva do 31.10., likvidace nedopasků (výjimka pro
nadst. AEKO-OTP)
• Při obnově lze seč/pastvu mimo prioritní oblasti nahradit
mulčováním (1x 5 let)
• Sazba 84/83 EUR/ha T
• Sazba 79/69 EUR/ha G

Změna 2016
• doplnění podmínky způsobilosti obhospodařování zemědělské půdy
• úprava sankčního mechanismu:
- sankce pouze za druhou seč/pastvu (neprovedení 1. seče –
nezpůsobilost plochy)
- porušení podmínky sekání nedopasků – sankce na úrovni DPB
ne na úrovni druhu kultury (zpřísnění z 3% na 25 %)

NV 76/2015 (EZ) – Pěstování jahodníku, další
změny pro managementy na orné půdě
• nový titul
• nutné prokazovat produkci;
• sazba dotace 669/583 EUR/ha

Změny v dalších managementech na orné půdě:
• pro všechny managementy lze podat žádost o dotaci i na část DPB
• rozšířen seznam víceletých plodin, které se započítávají do výměry
zlepšujících netržních plodin
• v případě pěstování zeleniny a speciálních bylin není povinnost
uvádět předpokládané datum výsevu nebo výsadby a sklizně
• úprava sankčního mechanismu
• sklizeň zeleniny - navýšení sankce z 25 % na 50 %

EZ 2015
zemědělská kultura

zažádaná výměra 2015 (ha)

Zažádané fin. prostředky
(mil. Kč)

chmelnice

4,89

0,12

vinice

861

21

ovocné sady

4 642

85

krajinotvorné sady

639

3

orná půda – ostatní plodiny

51 445

297

4 845

43

trvalé travní porosty

401 870

947

za opatření celkem

464 306

1 397

orná půda – zelenina, tráva na
semeno, úhor, travní porosty

Pozn.: včetně starých závazků AEO-EZ PRV 2007-2014

NV 72/2015 (LFA) – charakteristika opatření
• Vymezení LFA-H, LFA-O a LFA-S dle kritérií PRV 2007-2013 do roku
2018
• Způsobilá půda:
- LFA-H, LFA-S – trvalý travní porost + orná půda + trvalé kultury
- LFA-O – trvalý travní porost + částečně travní porost na orné půdě
(=travní porost, který byl ke dni 30.9.2014 evidován v LPIS jako
travní porost)
• Žadatelem může být
- fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou
činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost
- splňuje definici aktivního zemědělce (stejná pro PP)
- je zemědělským podnikatelem nebo je organizační složkou státu
- obhospodařuje min. 1 ha způsobilé zemědělské půdy v LFA-H,
LFA-O a/nebo LFA-S

NV 72/2015 (LFA) – podmínky platby
• obhospodařování zemědělské půdy, na kterou je žádáno o platbu
od data doručení žádosti do 30.9.
• plnění minimální intenzity chovu hospodářských zvířat
— 0,3 VDJ/ha veškerých obhospodařovaných trvalých travních
porostů a travních porostů specifikovaných nařízením vlády i
mimo LFA
— V LFA-H a LFA-S není intenzita podmínkou pro poskytnutí
dotace na zemědělskou kulturu druhu standardní orná půda,
jiné než NV specifikované travní porosty na orné půdě, úhor a
trvalé kultury
• Noví žadatelé se nezavazují k pětiletému hospodaření na min.
výměře (pro žádosti podané od 2014, starší závazky nutno dodržet)
Změna 2016
— povinnost minimálního obhospodařování zemědělské půdy
podle novelizovaného NV 50/2015 Sb.

NV 72/2015 (LFA) – platby
Typ LFA

Sazba (EUR/ha)

Sazba (CZK/ha)*

H2

129

2 459

H1
H3

137
91

H4

110

OA

82

H5

OB
S

83

57

83

3 486
2 973
2 243
2 216
1 540
2 243
3 486

*směnný kurz pro rok 2016 : 27,023 CZK/EUR

+ degresivita plateb LFA:

-výměra z.p. do 300 ha – plná výše platby
-výměra z.p. nad 300 ha do 500 ha – platba snížená o 10 %
-výměra z.p. nad 500 ha do 900 ha – platba snížená o 18 %
-výměra z.p. nad 900 ha do 1800 ha – platba snížená o 22 %
-výměra z.p. nad 1800 ha do 2500 ha – platba snížená o 27 %
-výměra z.p. nad 2500 ha – platba snížená o 30 %

Výměry LFA 2015
Celková, způsobilá a zažádaná výměra LFA (zdroj LPIS 2015 a SZIF 2015):
horské LFA (ha)

ostatní LFA (ha)

specifické LFA (ha)

celkem LFA (ha)

výměra z.p. v LFA

524 074

1 050 600

209 349

1 784 022

výměra způsobilých
kultur

522 447

335 366

208 880

1 066 693

zažádaná výměra

511 645

320 464

195 951

1 028 060

Podíl zažádaná /
celková výměra

97,63 %

30,50 %

93,60 %

57,63 %

NV 73/2015 (N 2000)
podmínka obhospodařování zemědělské půdy s druhem zemědělské
kultury trvalý travní porost, na kterou je žádáno o platbu od data doručení
žádosti do 30.9.
• Noví žadatelé se nezavazují k pětiletému hospodaření na min. výměře
(pro žádosti podané od 2014, starší závazky nutno dodržet)
• Sazba 86 EUR/ha T
Změna 2016
— povinnost minimálního obhospodařování trvalého travního porostu
podle novelizovaného NV 50/2015 Sb.
•

ha
výměra z.p. v opatření

107 550

výměra způsobilých kultur (T)

5 500

zažádaná výměra

5 068

Podíl zažádaná / způsobilá výměra

92,15 %

Podíl zažádaná / celková výměra

4,71 %

NV 74/2015 (DŽPZ) – dojený skot, charakteristika
Společné podmínky
• minimálně 5 VDJ dojnic
• povinnost evidence zvířat v ústřední evidenci
• technologie volného ustájení
• splnění podmínek na celém hospodářství
• osvědčení parametrů ustájení (na základě šetření SVS)
Změna 2016
• zpřesnění podmínky chovu hospodářských zvířat tak, aby
nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným
způsobem (§ 2, 4 a 5 zákona č. 246/1992 Sb.) – doplněna příloha
č. 8 s požadavky pro chov hospodářských zvířat (ustájení)
• v případě změny změnu způsobu ustájení resp. parametrů výběhů
má žadatel povinnost toto hlásit SZIF min. 30 dní před provedením
změny

NV 74/2015 (DŽPZ) – dojený skot I.
Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
• Zvětšení lehacího prostoru o 15 %
• Sazba 13 EUR/VDJ dojnice
Změna 2016
• v rámci hospodářství deklarovaných v žádosti o dotaci lze přesouvat dojnice bez podávání
změnových žádostí
Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
• po dobu min. 30 dní zajistit suchostojným kravám pobyt ve stáji s neomezeným přístupem do
výběhu (v průběhu 60 dnů)
• rovnoměrné nastýlání v prostoru přiléhajícím ke stáji
Změny 2016
• lze zařadit více hospodářství, ze kterých budou v průběhu trvání závazku suchostojné krávy
přesouvány na jedno hospodářství, kde budou plnit podmínku pro poskytnutí dotace
• zkrácení retenčního období – nově od 1.6. do 30.11.
• způsobilá dojnice, u které případně doba porodu od 1.7. do 30.11.
• zvýšení sazby dotace z 52 EUR na 63 EUR na 1 VDJ dojnic
• v rámci předtisků budou nabízeny u dojnic údaje z databáze PLEMDAT
• upřesněna definice objektů využívaných pro chov suchostojných krav – trvalý objekt dle § 4
odst. 2 NV 307/2015 Sb

NV 74/2015 (DŽPZ) – dojený skot II.
Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
• provádění desinsekce chemickou nebo biologickou metodou
• použití upravené slámy nebo digestátu s alkalizací přípravkem s obsahem
vápence (dosažení min 8,5 pH)
• Sazba 67 EUR/VDJ dojnice
Změny 2016
• v rámci hospodářství deklarovaných v žádosti o dotaci lze přesouvat
dojnice bez podávání změnových žádostí
• rozdělení přípravků pro chemickou metodu desinsekce do 2 kategorií dle
doby účinnosti - přípravky s účinnosti nad 30 dní – aplikace každé 2
měsíce; přípravky s účinností do 30 dnů – aplikace každý měsíc
• upravení intervalů pro aplikaci u chemické/biologické metody (není
striktní rozestup)
• uchovávání obalů od žadatelem aplikovaných chemických přípravků, popř.
biologických přípravků – v případě likvidace pověřenou osobou podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, lze doložit potvrzení
• podmínka zabezpečení výsledného pH podestýlky min. 8,5 se nevztahuje
na stavebně oddělené porodny skotu

NV 74/2015 (DŽPZ) – prasata I.
Společné podmínky

• povinnost evidence zvířat v ústřední evidenci
• splnění podmínek na celém hospodářství
• povinnost hlášení jednotlivých kategorií do IZR
Změna 2016
• snížen min. počet chovaných prasniček z 3 VDJ na 1 VDJ

Zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice

Prasnice - chov v turnusovém provozu, kontrola, příp. ošetření spárků po
každém odstavu, sazba 59 EUR/VDJ prasnice
• Prasničky – posunutí prvního zapuštění na min. 230 dní stáří, Sazba 107
EUR/VDJ prasnice
Změna 2016
• turnusový provoz prasnic v sekcích, které jsou stavebně odděleny,
ustájovací prostory je nutné ponechat prázdné min 24 hodin
•

NV 74/2015 (DŽPZ) – prasata II.
Zvětšení plochy pro odstavená selata
•
•

Zvětšení prostoru pro odstavená selata (selata od odstavu do 40 dní po
odstavu) o 25 %
osvědčení parametrů ustájení (na základě šetření SVS)

Změna 2016
• dotace poskytována na průměrný počet odstavených selat za retenční
období a ne na minimální počet
• snížen min. počet chovaných odstavených selat z 3 VDJ na 1 VDJ,
doplněna výjimka pro nižší počet VDJ v délce trvání 10 po sobě jdoucích
kalendářních dnů
• zvýšení sazby dotace z 65 EUR na 89 EUR na 1 VDJ odstavených selat

DŽPZ 2015
počet zažádaných (ks)

Zažádané finanční
prostředky 2015 (mil. Kč)

Zvětšení lehacího prostoru – dojnice

146 325

53

Zlepšení stájového prostředí – dojnice

237 726

441

Přístup do výběhu pro suchostojné krávy

71 312

103

skot celkem

455 363

597

Zlepšení životních podmínek - prasničky

54 190

80

Zlepšení životních podmínek – prasnice

78 998

65

Zvětšení plochy pro odstavená selata

161 373

9

prasata celkem

294 561

154

Celkem DŽPZ

749 924

751

Děkuji za pozornost!

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

