Novela nařízení vlády č. 79/2007
Sb., (NV č. 282/2011 Sb.)
o podmínkách provádění agroenvironmentálních
opatření

Důvod změn



Konec programového období a naplnění absorpční
kapacity AEO.



Zjištění
auditní
mise
evropské
komise
RD2/2009/04 a koordinované auditní mise NKÚ a
Evropského účetního dvora 10/29.



Novela nařízení Komise (ES)
nařízením Komise (EU) 679/2011.

č.

1974/2006

Hlavní změny

1.

Uzavření příjmu nových ŽOZ do AEO.

2.

Prodlužování stávajících závazků.

3.

Prodloužení kontrolního období u intenzity chovu
hospodářských zvířat (VDJ).

4.

Úprava podmínek pro změnu zařazené výměry
zemědělské půdy.

5.

Úprava podmínek pro EZ sady.

Uzavření vstupu do AEO
 Od roku 2012 nelze podat novou žádost o zařazení pro
všechna AEO kromě titulu zatravňování.
 Žádost o zařazení do titulu zatravnění bude možné
podat ještě v roce 2012 a 2013.
 V návaznosti na zastavení příjmu nových žádostí o
zařazení nebude možné navyšovat nad 25% původně
zařazené výměry a navyšovat v pátém roce, popřípadě v
posledním roce prodlouženého závazku. Taktéž nepůjde
provést přechod z IP do EZ.

Kontrolní období VDJ
 Změny v návaznosti na šetření auditní mise evropské
Komise RD2/2009/04.
 Od roku 2012 bude období pro kontrolu intenzity VDJ
prodlouženo ze stávajícího jednoho dne na tříměsíční
období od 1. června do 31. srpna.
 V případě chovu koní žadatel předá Fondu do 15. září
2013 kopii Registru koní v hospodářství společně s
vyplněným formulářem Deklarace chovu koní.
 Sankce za porušení bude odstupňována dle počtu a
rozsahu porušení.

Kontrolní období VDJ
Sankce za porušení intenzity:


10 % za jedno porušení v rámci zóny 0,16 – 0,2 a 1,5 – 1,8
VDJ



25 % za dvě porušení v rámci zóny 0,16 – 0,2 a 1,5 – 1,8
VDJ



50 % za tři porušení v rámci zóny 0,16 – 0,2 a 1,5 – 1,8 VDJ



Neposkytnutí dotace za čtyři a více porušení v rámci zóny
0,16 – 0,2 a 1,5 – 1,8 VDJ a nebo pokud intenzita kterýkoli
den klesne pod 0,16 VDJ popřípadě překročí nad 1,8 VDJ



Jedním porušením je myšleno porušení v jednom dni. Pokud
například žadateli klesne intenzita na 0,17 VDJ po dobu 4
dní, pak se jedná o 4 porušení.



V rámci převodů bude tolerována změna intenzity po dobu
15 dní před a 15 dní po zaevidování (LPIS) půdy převodce
nabyvatelem.

Změna zařazené výměry
 U nových závazků od roku 2012 (zatravňování) je
upraven limit pardonovaného snížení původně zařazené
výměry zemědělské půdy z důvodu pozbytí právního
důvodu užívání pozemku a to na 10 % v průběhu trvání
závazku. Netýká se KPÚ a MA.
Tato změna vychází z definice „malé změny“
hospodářství v nařízení Komise (ES) č. 1974/2006,
respektive nařízení Komise (EU) 679/2011.

Změna zařazené výměry
 U stávajících závazků od roku 2012 v rámci
pardonovaného snížení původně zařazené výměry ZP o
15 % (5G) nebude nově požadováno doložit ztrátu
právního důvodu užívání ke změnové žádosti AEO.
 U prodloužených závazků od roku 2012 se limit pro
pardonované snížení původně zařazené výměry ZP
navyšuje o 3 % ročně (5H) (tj. celkový limit 21 % u
prodloužení o 2 roky a 18 % u prodloužení o jeden rok).
 Navýšení výměry PB z důvodu MA či zákresu KP nebude
považováno za navýšení zařazené výměry z hlediska
AEO a nebude se započítávat do limitu
25 % navyšování.

Úprava kvóty 5G a zavedení nové kvóty 5H:
5G


Kvóta snížena na 10 % zařazené výměry v případě nově
uzavřených závazků; stávajícím závazkům zůstávají
původní kvóty



Žadatel již nemá povinnost doložit doklad o pozbytí
právního důvodu užívání (platí pro všechny žadatele, nikoli
jen prodlužovače)



Uznání pardonovaného důvodu 5G je závislé na ztrátě této
výměry v LPIS a dostatečné velikosti zbývající kvóty



Důvod 5G je nově možné doplnit v rámci přípravy dat pro
generování předtisku – NOVINKA!!



Důvod 5G je možné použít i v případě, že je v LPIS uveden
důvod MA



Při vyplnění žádosti je nutné rozlišovat důvod 5G a 5H!

Úprava kvóty 5G a zavedení nové kvóty 5H:
5H


Kvóta určená pro žadatele v prodlouženém závazku



Výše kvóty 6% (pro sedmileté závazky), 3% (pro šestileté
závazky)



Kvóta může být vyčerpána kdykoli během prodlouženého
období (tj. např. celých 6 % v prvním roce prodlouženého
závazku)



Uznání pardonovaného důvodu 5H je závislé pouze na
dostatečné velikosti zbývající kvóty (není nutné pozbýt PB v
LPIS)



Důvod 5H je nově možné doplnit v rámci přípravy dat pro
generování předtisku – NOVINKA!!

Důvod 5B (KPÚ)
KPÚ je pardonovaný důvod pro snížení
zařazené výměry. Není nutné dokládat,
je-li důvod průkazný dle LPIS.
 Nově nabyté pozemky v rámci KPÚ se
zařazují do AEO úplně stejně, jako každý
jiný nově nabytý pozemek, tzn. musím se
vejít do kvóty pro navýšení. Jestliže se
nevejdu do kvóty pro navýšení nebo jsem
zařazen pátým či posledním rokem, pak
tyto pozemky do AEO nepůjdou zařadit.


Ekologické sady
1. Změny v již zařazených sadech:




Podmínka seče nebo mulčování bylinného
pokryvu v meziřadí do 15. srpna kalendářního
roku, nebo pastva s posečením nedopasků do 15.
srpna kalendářního roku.
Pravidelný řez k prosvětlení korun ovocných
stromů v rozsahu zvolené pěstební technologie
do 15. srpna kalendářního roku.
Za nesplnění výše uvedených podmínek sankce
10 % snížení dotace.

Ekologické sady
2. Změny v nově zařazených (navýšených)

EZ sadech:








Sady zaevidované v LPIS po 30. září 2011, které
hodlá žadatel zařadit do AEO, mohou být
založené pouze množitelským materiálem
ovocných stromů a keřů dle zákona č. 219/2003
Sb., v platném znění.
K výsadbě nelze použít podnože!
Za nesplnění podmínky sankce 50 % snížení na
všechny EZ sady
U nově založených sadů žadatel zajistí oporu a
účinnou ochranu ovocných stromů proti okusu.
Za nesplnění podmínky sankce 3 % snížení
dotace

Další změny
 V titulu Zatravňování orné půdy je upravena sankce
za nedodržení podmínky převodu kultury v LPIS z R
na T do konce roku. Nově bude při opakovaném
porušení udělena sankce neposkytnutí dotace!
 Do seznamu zeleniny pěstované v titulu IP zeleniny
byly přidány druhy čekanka hlávková a ředkev setá
černá, dále došlo ke změně definice z celeru
bulvového na celer a z tykve obecné na tykev a u
póru upravena výsadba (120 000).
 Změna zařazení C2 (meziplodiny) – v případě, že
zařazená výměra je větší než celková výměra orné
půdy – NOVINKA!!

Další změny


A2-O – upřesnění podmínky pro odběr vzorků ovoce



A2-Z, A2-O – úprava mezních hodnot chemických látek
vzorků ovoce a zeleniny



B7-P, B8 – zrušení povinnosti plnit GAEC 9 (30 cm k 31.10.)
na PB zařazených do těchto titulů



B9 – zavedení povinnosti udržovat v terénu zřetelnou
hranici suchého stepního trávníku a vřesoviště  sankce 3
%

Obecné problémy:







Vygenerovaný předtisk dotační žádosti odpovídá
aktuálně (souběžně) vygenerované ZZZ (ZoZ). Nutno
podat (nikoli jen vygenerovat!) s dotační žádostí
odpovídající žádost o zařazení, popř. změnu zařazení!
Stažení žádosti o zařazení možné pouze do okamžiku
odeslání rozhodnutí o zařazení, poté je potřeba podat
žádost o vyřazení z AEO.
Žádosti AEO v případě nedoadministrovaných převodů –
předtisky nepůjdou připravit, případně nebudou odpovídat
stavu po převodu.

A1 – ekologické zemědělství






Pokud žadatel v průběhu roku mění kulturu na PB
deklarovaném v rámci dotace EZ (s výjimkou souběhu s C1), je
nutné daný PB ze žádosti o dotaci EZ stáhnout.
Při navýšení výměry v LPIS má žadatel povinnost ohlásit tuto
změnu kontrolní organizaci (KEZ, Biokont, AB Cert).
A1-T vs. A1-ROP (na ROP min. 50% jetelovin)

A2 – Integrovaná produkce
 Vyklučení – žadatel má dle NV povinnost oznamovat včas

vyklučení a novou výsadbu na zařazených PB. Na vyklučené PB
není možné žádat dotaci (tj. i v případě, že k vyklučení dojde ke
konci roku, žadatel má povinnost PB ze žádosti stáhnout).
 Zařazení nového PB (v případě výsadby po vyklučení) v posledním
roce závazku není považováno za navýšení (do ZZZ je nutné
takový PB doplnit ručně).
 V případě prodloužených závazků se termín pro novou výsadbu
také prodlužuje.

B – Ošetřování travních porostů




Pokud žadatel požaduje dotaci na OTP, musí počítat s
podmínkou plnění intenzity
Změna managementu v průběhu závazku
• bez sankce – v prvním roce prodlouženého závazku provést změnu
z B1-L na B7-P (na PB mimo ZCHU)
• „se sankcí“ – žadatel si může PB s původním mng. stáhnout a
nově zařadit s novým mng.  POZOR VRATKA!!! (+ navýšením
čerpá kvótu 25%)



Pozor na kombinace mng. na PB

C1 – Zatravňování orné půdy
 U nových zařazení C1 je nutno ohlásit změnu kultury v LPIS do

31.12.
V případě opakovaného zjištění porušení - sankce zamítnutí
dotace na C1.

 Myšlenkou opatření C1 je trvalé zatravnění PB – žadatel by se

tedy neměl zařazovat do tohoto opatření, pokud by chtěl PB po
skončení závazku rozorat! (porušení GAEC 8)

 Doporučuji dělit PB před zařazením do opatření C1. Zatravnění

pouze části PB způsobuje administrativní komplikace.

 K zatravnění musí dojít vždy v roce zařazení!

C2 – Pěstování meziplodin
 Sledované období končí až 31. 3. !!
 Změnit druh meziplodiny (podat změnu dotační žádosti) je možné

pouze do zasetí meziplodiny (tedy do 31. 5. 2013 případně 20. 9.
2013 – dle druhu meziplodiny).

 Po podání žádosti o dotaci není možné měnit PB (není možná

kompenzace PB).

DĚKUJI ZA POZORNOST

