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PŘÍPRAVA NA KONTROLU

Aktuální popis jednotky a bezpečnostní opatření
zásadní změny musí průběžně oznamovat
kontrolní organizaci:
zvýšení výměry
zařazení nového chovu hospodářských zvířat s
číslem hospodářství
registrace nového čísla hospodářství
zařazení nových hospodářských budov do užívání

POVINNÉ ZÁZNAMY O RV
Plán produkce: informace o výměře pěstovaných
plodin dle druhů a předpokládanou výši sklizně
Použití hnojiv: datum použití, typ a množství
hnojiva, dotčené pozemky
POR: důvod použití a datum ošetření, typ přípravku,
způsob ošetření
Sklizeň: datum, typ a množství ekologické rostlinné
produkce a rostlinné produkce z PO v tunách nebo
kg
Nákup zemědělských vstupů: datum, typ a
množství nakoupeného produktu (vč. osiv – výjimka
na použití K osiv)

KONTROLA ZVÍŘAT
A ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ
Stavy hospodářských zvířat a plán produkce
(stavy k 31.3., produkce v ks, l, t)
Nakoupená zvířata (druh, množství, datum nákupu,
nad 10% do 40% výjimka MZe)
Prodej zvířat a ztráty (datum, číslo zvířete, příčiny
úhynů, přijatá opatření)
Krmiva vlastní a nakoupená (druh, včetně
doplňkových krmiv, poměry různých složek v
krmných dávkách, pobyty zvířat na pastvě nebo ve
venkovních výběhách)

KONTROLA ZVÍŘAT
A ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ
Veterinární péče a léčení zvířat (den ošetření, č.
zvířete, podrobnosti o diagnóze, druh léčebného
přípravku, dávkování, upřesnění aktivních
farmakologických látek, použitá léčebná metoda a
předpis veterinární péče veterinárním lékařem s
uvedením důvodu a ochranných lhůt před uvedením
živočišných produktů označených jako ekologické
produkty na trh)
Plán aplikace statkových hnojiv
Nákup hnojiv (faktura – druh a množství)

KONTROLA ZVÍŘAT
A ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

Včelaři:
mapa s vyznačeným umístěním úlů
záznamy o sejmutí medníku a vytáčení medu,
zpracování a skladování včelařských produktů
použití umělé výživy - druh, datum, množství a úly,
ve kterých je výživa používána

ZÁZNAMY O ZÁSOBÁCH
A FINANČNÍ ZÁZNAMY

Musí být vždy uloženy v jednotce
slouží k ověření dodavatele produktů, povahu a
množství skladovaných i nakoupených produktů a
jejich užití, složení krmných směsí

POVINNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE
Počet ekologických producentů, zpracovatelů,
dovozců a vývozců
Produkce ekologických plodin a plocha pro plodiny
v období přechodu a plocha pro plodiny, která je
využívána pro ekologické zemědělství
Počty ekologicky chovaných hospodářských zvířat
a ekologické živočišné produkty
Údaje o ekologické průmyslové produkci podle
typu činností (zpracování)
Počet jednotek pro produkci živočichů
pocházejících z ekologické akvakultury
Objem produkce živočichů pocházejících z
ekologické akvakultury

VÍNO
„logo EU“, lze použít za předpokladu, že při
výrobě vína je dodržen postup podle nařízení
Rady (ES) č. 834/2007
hospodářské subjekty uchovávají doklady po dobu
nejméně 5 let po uvedení vína získaného z
ekologických hroznů na trh, včetně dokladů o
odpovídajícím množství vína v litrech podle
kategorie vína v daném roce
pokud doklady nejsou k dispozici, může být takové
víno označeno jako „víno vyrobené z ekologických
hroznů“
víno označené jako „víno získané z ekologických
hroznů“ nemůže nést označení logo EU pro
organickou produkci.

Limity SO2 pro BIOVÍNA
Méně než 2g zbytkového cukru

SO2 (mg/l)

červená

100

bílá, růžová

150

Více než 2g/l, ale méně než 5g/l
Červená

120

Bílá, růžová

170

Více než 5g/l
Pozdní sběr

270

Výběr z hroznů

320

Ledové, slámové, výběr z hroznů, výběr z cibéb

370

Mezní hodnoty SO2 podle typu vín v ČR
konvenční

biovíno

Červené víno do 2g/l cukru

150

100

Bílé a růžové víno do 2g/l cukru

200

150

Červené víno od 5g/l cukru

200

170

Bílé a růžové víno od 5g/l cukru

250

220

Pozdní sběr

300

270

Výběr z hroznů

350

320

Výběr z bobulí, cibéb, ledové a slámové víno

400

370

Likérové víno s obsahem cukru do 5g/l

150

120

Likérové víno s obsahem cukru od 5g/l

200

170

Šumivé víno jakostní

185

155

Šumivé víno ostatní

235

205

CROSS COMPLIANCE 2013
SMR 16 – minimální požadavky pro ochranu telat,
Směrnice Rady (ES) 2008/119/ES
SMR 17 – minimální požadavky pro ochranu
prasat, Směrnice Rady (ES)2008/120/ES
SMR 18 – požadavky k ochraně zvířat pro
hospodářské účely, Směrnice Rady (ES)98/58/ES
V následujících oknech mohou být jednotlivá znění
kontrolovaných požadavků, jejich vymezení v
právních předpisech a způsob kontroly ještě v
rámci připomínkových řízení a před schválením
vládou upravena.
Použitý zdroj SVS

Požadavky pro ochranu telat
kontrola onemocnění (každodenní kontrola
telat)
způsob chovu (uvazování, náhubek, rozměry
kotců)
požadavky na ustájení (podlahy, ustájení)
krmivo a napájení pro telata (příjem mleziva,
obsah železa a vlákniny, voda)
Snaha minimalizovat počet kontrolních požadavků sloučení
kontrolovaných bodů týkajících se ochrany telat s kontrolovanými
body vycházejících ze směrnice Rady 98/58/ES, o ochraně zvířat
chovaných pro hospodářské účely (např. držení telat ve tmě,
kontrola automatických a mechanických zařízení, bezodkladné
ošetření při poranění, dezinfekce a čištění stájí, krmných a
napájecích zařízení).

1. kontrolovaný požadavek
Jsou telata ve stájích kontrolována alespoň
dvakrát denně a telata chovaná venku alespoň
jednou denně?
Veterinární inspektor zkontroluje zdravotní stav
telat. Pokud se prokáže, že případné
poranění či narušení zdravotního stavu telete
trvá déle než 2 dny, že chybí záznam o
lékařském ošetření telete, o přivolání
veterinárního lékaře, pak bude posuzováno
jako porušení.
Poznámka:
Teletem se rozumí mládě tura domácího do 6
měsíců stáří.

2. kontrolovaný požadavek
Je dodržen zákaz uvazování telat, s výjimkou
skupinového ustájení po dobu krmení nejdéle
(1 hodinu) a zákaz používání náhubku u telat?
Provede se fyzická kontrola telat přímo na místě v
chovu. Zkontroluje se, zda v době kontroly
nebyla telata uvázaná, vyjma případů
skupinově ustájených zvířat, pokud byla v
době kontroly krmena (maximálně však jednu
hodinu). Dále budou zkontrolovány uvazovací
postroje, pokud jsou používány, aby
nezpůsobovaly poranění telat.

3. kontrolovaný požadavek
Odpovídají rozměry individuálního kotce pro telata
stanoveným požadavkům a kotce mají stěny s otvory, které
umožňují vizuální a hmatový kontakt mezi telaty?
V rámci kontroly bude provedeno měření namátkově
vybraných kotců (v případě namátkových kontrol znamená
nejméně 5% kotců) a posoudí se požadované minimální
rozměry ve vztahu ke zvířatům. Provede se kontrola, zda
celá stěna mezi jednotlivými kotci není do výše hlavy
telete celistvá a má požadované otvory pro vizuální a
hmatový kontakt mezi telaty.
Poznámka:
Tento požadavek nebude kontrolován v provozech, kde je
méně než šest telat nebo v provozech, kde jsou telata
chována společně se svými matkami z důvodu kojení.

4. kontrolovaný požadavek
Je zajištěno, že telata starší 8 týdnů nejsou držena v
individuálním kotci a vyměřený prostor pro každé tele při
chovu ve skupinách odpovídá stanoveným požadavkům?
Bude provedena kontrola údajů ve stájovém registru zvířat
a dále bude provedena kontrola namátkově vybraných
kotců, zda telata starší 8 týdnů nejsou držena v době
kontroly v individuálním kotci. Posoudí se požadované
rozměry prostor ve vztahu ke zvířatům.
Poznámka:
Tento požadavek nebude kontrolován v provozech, kde je
méně než šest telat nebo v provozech, kde jsou telata
chována společně se svými matkami z důvodu kojení.

5. kontrolovaný požadavek
Mají telata starší dvou týdnů přístup
k dostatečnému množství napájecí vody,
případně jiných nápojů?
V době kontroly se zkontroluje funkčnost
napájecího zařízení, dále, zda všechna telata
starší 2 týdnů mají k vodě přístup a zda na
pastvině existuje zdroj vody. Nápojem se
rozumí voda nebo rehydratační roztoky,
nerozumí se tím mléko a mléčné náhražky.

6. kontrolovaný požadavek
Jsou podlahy hladké, (nikoliv však kluzké), vytváří pevný,
rovný a stabilní povrch a prostor pro ustájení telat je
pohodlný, čistý a s řádným odtokem?
Provede se fyzická kontrola veterinárním inspektorem ve
všech ustájovacích zastřešených prostorech, kde jsou zvířata
chována, kdy se v době kontroly zejména zaměří na stavební
řešení povrchu podlah, na stavební řešení odtoku tekutin, na
znečištění podlah včetně ucpání odtoku. V případě chovu
na hluboké podestýlce se nebude kontrolovat odtok, ale
při odstranění podestýlky podlaha musí splňovat dané
požadavky. V přístřešku na pastvině se nebude
posuzovat stavební materiál podlahy, ale povrch, po
kterém se zvířata mohou pohybovat tak, aniž by
docházelo k poškození jejich zdraví (neměla by být
přítomna například souvislá vrstva ledu).
Poznámka:
Řádným odtokem se rozumí odtok, který zajišťuje dostatečné
odtékání vody a jiných odpadů tak, aby nedocházelo k jejich
rozlévání po podlaze a tak způsobení kluzkosti podlah
s případným zraněním zvířat.

7. kontrolovaný požadavek
Dostávají telata po narození co nejdříve mlezivo,
nejdéle však do 6 hod?
Bude kontrolováno jen v teletnících, kde jsou
telata odstavována od matek po porodu, zda má
chovatel v době kontroly zajištěné prostředky k
podání mleziva. V případě, že nepoužívá mlezivo
přímo od matky, proběhne kontrola zásob
uskladněného mleziva. Nebude požadována
evidence.

8. kontrolovaný požadavek

Je zajištěno krmení, které obsahuje stanovené
množství vlákniny a železa, nejméně dvakrát
denně a všechna telata ve skupině mají přístup ke
krmivu?
Kontroluje se u telat, která jsou krmena ve
skupinách bez matek, zda mají v době kontroly
přístup ke krmivu a ke žlabům. Dále u
namátkově vybraných telat se, provede klinická
kontrola sliznic s případným odběrem krve.

9. kontrolovaný požadavek
Poznámka:
Telata musí být krmena alespoň dvakrát denně. Telata
ustájená ve skupině musí mít zajištěn přístup ke krmivu ve
stejné době jako mají ostatní telata ve skupině. Při horkém
počasí nebo nemocným telatům se čerstvá voda
poskytuje neustále.
Zajištěna průměrná hladina krevního hemoglobinu
(minimálně 4,5 mmol/litr). Tele starší dvou týdnů musí
dostávat stravu obsahující vlákninu v minimálním množství
zvyšujícím se postupně od 50g do 250 g pro telata ve stáří
8 až 20 týdnů.
Krevní rozbor se provede až v případě podezření
nedostatečné hladiny železa u telat, po provedení klinické
kontroly sliznic u namátkově vybraných telat v chovu.

Požadavky na ochranu prasat
Týkají se:
obecné požadavky pro prasata
(kotec, podlahová plocha, rošty, krmivo, voda,
vláknina)
požadavky pro prasnice a prasničky
(vazné ustájení, postroje, skupinové ustájení)
chovní běhouni a prasata ve výkrmu
(hladina hluku, intenzita světla, podlahy,
ustájení)

1. kontrolovaný požadavek
Jsou prasata agresivní, napadená, poraněná
nebo nemocná ustájena dočasně v samostatných
kotcích, kde se mohou snadno otočit?
V rámci kontroly bude chovatel dotázán, zda má k
dispozici izolační box a kde se nachází. Dále se
zkontrolují zvířata umístěná v izolačním boxu v
době kontroly a zda tento box odpovídá
stanovených kategoriím zvířat. Poté se
namátkově zkontrolují ostatní zvířata v kotcích.

2. kontrolovaný požadavek
Odpovídá využitelná volná podlahová plocha pro každou
skupinu prasat a roštové podlahy stanoveným?
V rámci kontroly bude provedeno měření namátkově
vybraných kotců (v případě namátkových kontrol znamená
nejméně 5% kotců) a posoudí se požadované minimální
rozměry ve vztahu k počtu zvířat ve vybraných
kategoriích.
Poznámka:
Pojmem volná plocha se rozumí pouze čistá plocha pro
ležení zvířete, nepočítá se do toho žádná část chodby,
krmiště, napájení a jiné překážky. Jedná se pouze o plochu,
kterou má zvíře k dispozici pro ležení, stání a pohyb.

3. kontrolovaný požadavek
Je prasatům zajištěn trvalý přístup k materiálu, který jim
umožňuje etologické aktivity?
Provede se namátková kontrola kotců (minimálně 5% kotců),
zda mají prasata v době kontroly k dispozici manipulovatelný
materiál, kdy se připouští i jiný než ve vyhlášce vyjmenovaný
manipulovatelný materiál. Manipulovatelný materiál nebude
inspektorem v době kontroly přímo posuzován z hlediska
jeho zdravotní nezávadnosti, ale v případě podezření v době
kontroly nebo nálezu z jatek o přítomnosti cizorodých látek v
mase, mléce, může odebrat vzorky na zjištění cizorodých
látek.
Poznámka:
Prasata musí mít trvalý přístup k materiálu, který jim
umožňuje etologické aktivity, jako je např. sláma, seno,
dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směs
takových materiálů, které neohrožují zdraví zvířat. Je
povinností chovatele zajistit zdravotní nezávadnost
předmětů a pomůcek.

4. kontrolovaný požadavek
Dostávají prasata alespoň 1x denně krmivo a mají stálý
přístup k napájecí vodě, zaprahlé prasnice a prasničky
dostatečné množství vlákniny?
Provede se kontrola krmných žlabů v kotci, kontrola zásob
krmiva, v případě automatického napájení funkčnost
napájecího zařízení. Pokud nejsou k dispozici samostatné
napáječky, tak pouze s výjimkou po dobu krmení prasat,
musí být zajištěna stálá přítomnost vody. Krmná směs se
posuzuje pro danou kategorii prasat.
Poznámka:
Krmná dávka pro zvířata se posuzuje konkrétně pro
každou kategorii zvířat. Správné složení krmné směsi
garantuje výrobce, případně sám chovatel, pokud si směsi
tvoří sám.

5. kontrolovaný požadavek
Nepoužívá se vazné ustájení prasnic nebo
prasniček nebo postroje pro jejich uvazování?
Provede se fyzická kontrola všech ustajovacích
prostor, kde se chovají prasnice a prasničky,
nesmí zde být v době kontroly zaznamenán
žádný kotec s vazným ustájením, ani žádné
postroje pro uvázání prasnic a prasniček.

6. kontrolovaný požadavek
Jsou prasnice a prasničky ustájeny v období 4 týdny po
zapuštění až do doby 1 týden před porodem ve skupinách a
kotec, ve kterém je skupina chována, odpovídá stanoveným
požadavkům?
Provede se kontrola namátkově vybraných kotců (v případě
namátkových kontrol znamená nejméně 5% kotců), jestli jsou
v době kontroly zaprahlé březí prasnice a prasničky v
provozech nad 10 ks v uvedeném období ustájené ve
skupinách a posoudí se požadované minimální rozměry
kotců ve vztahu ke zvířatům.
Poznámka:
Požadavky na rozměry kotců jsou uvedeny ve vyhlášce č.
208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu
hospodářských zvířat. Požadavek se nevztahuje na
chovatele s méně než 10 prasničkami/prasnicemi, ty mohou
být ustájeny jednotlivě v uvedeném období za předpokladu,
že se mohou snadno otočit.

7. kontrolovaný požadavek
Jsou prasata chována v prostředí, kde hladina hluku a intenzita
světla odpovídá stanoveným požadavkům?
V době kontroly se ve vybrané stáji, kde jsou chována prasata,
provede měření intenzity světla v úrovni očí prasat. Kontrola
hladiny hluku v chovu bude posuzována pouze v případech,
kdy je využíváno neustálé nucené větrání a kdy je v době
kontroly v provozu slyšitelný nadměrný hluk. Dále se hladina
hluku posoudí ve vztahu k chování prasat (stres). V
opodstatněných případech bude přistoupeno k odbornému
změření hluku v ustajovacím zařízení.
Poznámka:
V budovách, kde jsou prasata chována nesmí být překročena
hladina nepřetržitého hluku 85 dB a intenzita světla musí být
alespoň 40 luxů po dobu minimálně 8 hodin denně. Pokud
chovatel využívá automatický systém rozsvěcování a
zhasínání, zkontroluje se časový harmonogram nastavení
světla.

8. kontrolovaný požadavek
Jsou podlahy hladké, (nikoliv však kluzké), aby se
předešlo poranění prasat?
Provede se fyzická kontrola veterinárním inspektorem ve
všech ustájovacích zastřešených prostorech, kde jsou
zvířata chována, kdy se v době kontroly zejména zaměří
na stavební řešení povrchu podlah, na stavební řešení
odtoku tekutin, na znečištění podlah včetně ucpání
odtoku.V případě chovu na hluboké podestýlce se
nebude kontrolovat odtok, ale při odstranění
podestýlky podlaha musí splňovat dané požadavky.
Poznámka:
Nezáleží na použitém materiálu podlahy, ale na
konečných vlastnostech podlahy. Kluzkost podlah se
posuzuje v době kontroly a zkontroluje se, zda nedochází
k poranění zvířat (podkluzování).

9. kontrolovaný požadavek
Zajišťuje ustájení pro prasata fyzicky a tepelně pohodlný a
čistý prostor, vybavený odtokem, tak aby prasata mohla
uléhat, vstávat a odpočívat a vidět na ostatní prasata?
Provede se fyzická kontrola veterinárním inspektorem přímo
v ustájovacích prostorech, kdy se v době kontroly zaměří na
stavební řešení povrchu podlah, na stavební řešení odtoku
tekutin, na znečištění podlah včetně ucpání odtoku, což
bývá zjištěna jako častá závada (dočasná). V případě
chovu na hluboké podestýlce se nebude kontrolovat
odtok. Kontrola bude provedena namátkově u všech
kategorií prasat, s výjimkou prasnic 1 týden před porodem a
v jeho průběhu, pokud jde o požadavek vidět na jiná zvířata.
Poznámka:
Bude posuzováno podle aktuálního klimatického období a
pro každou kategorii prasat.

10. kontrolovaný požadavek
Jsou všechny zákroky a postupy prováděné pro jiné než
terapeutické a diagnostické účely nebo pro identifikaci
prasat prováděny v souladu se stanovenými požadavky?
Krácení ocásků a snižování špičáků u selat se nesmí
provádět rutinně, chovatel musí zdůvodnit, proč tak provádí
a písemně doloží.
Poznámka:
Krácení ocasu a snižování špičáků se nesmí provádět
rutinně, pouze při poranění struků, ocasu a uší ostatních
prasat. Je nutné přijmout vhodná opatření před těmito
zákroky. Tyto postupy smí provádět pouze veterinární lékař
nebo proškolená osoba.

Dobré zdravotní podmínky
požadavky k ochraně zvířat pro hospodářské účely
Patří zde:
kontrola zdraví a způsob chovu zvířat
odborná způsobilost zaměstnanců
každodenní kontrola zvířat
bezodkladné ošetření zvířat
vedení záznamů (o lékařském ošetření, o počtu uhynulých
zvířat)
volnost pohybu hospodářských zvířat
budovy a ustájení (materiál, ohrady, vybavení, ustájení,
mikroklima)
ochrana před nepříznivými podmínkami, predátory a jinými
riziky
kontrola automatického a mechanického vybavení
krmivo a voda pro zvířata

1. kontrolovaný požadavek
Je zajištěn dostatečný počet odborně způsobilých
zaměstnanců k péči o zvířata?
Pokud je péče o zvířata v hospodářství zajištěna
prostřednictvím i jiných pracovníků kromě majitele a
chovatele, bude v době kontroly požadováno předložení
proškolení těchto osob z problematiky ochrany zdraví a
pohody zvířat. Forma zápisu školení je na chovateli.
(Může být doloženo např. osvědčení o absolvování školení,
formulář v rámci školení o bezpečnosti práce, interní záznam
chovatele o proškolení apod.) Neposuzuje se počet
zaměstnanců k počtu chovaných zvířat.
Poznámka:
Směrnice 98/58/ES nestanovuje žádnou frekvenci školení.
Pokud není jinou legislativou stanoveno jinak (jako např.
vyhláškou č. 208/2004 Sb., která stanovuje podmínky kurzu
odborné přípravy k péči o kuřata), nebude frekvence školení
posuzována.

2. kontrolovaný požadavek
Je prováděna kontrola hospodářských zvířat v
chovech nejméně 1x denně?
Veterinární inspektor zkontroluje zdravotního stav
zvířat. Pokud se prokáže, že případné poranění
či narušení zdravotního stavu zvířete trvá déle
než 2 dny, že chybí záznam o lékařském
ošetření zvířete a o přivolání veterinárního
lékaře, pak bude posuzováno jako porušení.
Poznámka:
Po chovateli nebude požadována evidence.

3. kontrolovaný požadavek
Jsou zvířata s příznaky onemocnění nebo zranění
bezodkladně ošetřena, chovatel vede záznamy o těchto
lékařských ošetřeních a o počtu uhynulých zvířat?
V rámci kontroly bude chovatel dotázán, zda má k dispozici
izolační box pro nemocná a poraněná zvířata a kde se
nachází. Dále se v době kontroly zkontrolují zvířata
umístěná v izolačním boxu. Poté se namátkově zkontrolují
ostatní zvířata v kotcích. Provede se kontrola záznamů o
lékařském ošetření zvířat a o přivolání veterinárního
lékaře. Zkontrolují se záznamy o odeslání kadaverů do
asanačního podniku ve vztahu k počtu uhynulých
zvířat, v rozsahu minimálně 1 měsíc zpět. V případě, že se
zjistí nedostatky, provede se kontrola záznamů za delší
časové období.

4. kontrolovaný požadavek
Není omezena volnost pohybu zvířat s ohledem na jejich
druh, a které by vedlo k jejich poškození?
Provede se kontrola přímo v chovu zvířat (namátkově u 5 %),
zda mají zvířata v době kontroly k dispozici celý prostor
stanovený v souladu s danou technologií chovu dle
minimálních standardů.
Poznámka:
Volnost pohybu hospodářského zvířete nesmí být omezena
způsobem, který by mu způsobil utrpení. Ustájení musí
umožnit hospodářským zvířatům bez obtíží uléhat,
odpočívat, vstávat a pečovat o povrch těla a vidět na ostatní
zvířata.

5. kontrolovaný požadavek
Nepoužívají se způsoby chovu, které by měly za následek
poškození zdraví zvířat, nejsou podávány léčivé přípravky a
další látky v rozporu s právními předpisy a pravidly pro jejich
používání a nejsou prováděny úpravy vzhledu zvířat v
rozporu s platnými předpisy?
Provede se kontrola technologie chovu a veškerých
pomůcek používaných v souvislosti se zvířaty, jako
pomůcky k uvazování zvířat, používání náhubku u telat,
vybavení pro první pomoc, pomoc při porodu, pomůcek
pro přemístění nepohyblivých zvířat, pomůcek pro
nezbytné poražení, podávání zakázaných a nepovolených
látek zvířatům. Dále se posoudí fyzický stav prostoru pro
zvířata, kondice zvířat a případná poranění zvířat.

6. kontrolovaný požadavek
Umožňují stavby a ustájení zvířat dodržení mikroklimatických
podmínek?
Ve stájích, kde není přirozené větrání, chovatel popíše režim
nuceného větrání a předvede jeho funkčnost. Zkontroluje se,
zda nedošlo k zvýšenému úhynu zvířat v důsledku
nevhodného nebo závadného mikroklimatu (např. udušení
kuřat). Dále se zkontroluje zdravotní stav zvířat.
Poznámka:
Cirkulace vzduchu, prašnost, teplota a relativní vlhkost
vzduchu, koncentrace plynů, osvětlení a hlučnost musí být
udrženy v mezích, které nejsou pro zvířata škodlivé. (např. u
brojlerů je měření mikroklimatu konkrétně stanoveno
vyhláškou při dané hustotě osazení).

7. kontrolovaný požadavek
Je ve stájích zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení, tak aby
zvířata nebyla držena ve tmě?
Ve stájích, kde není denní osvětlení a zvířata nemají možnost
využívat venkovní výběh, se provede kontrola a chovatel popíše
světelný režim a předvede jeho funkčnost. Dále musí předložit, že
má k dispozici mobilní nebo stabilní funkční osvětlení pro provedení
detailní kontroly zvířat v kteroukoli dobu. U kategorií zvířat jako jsou
brojleři, nosnice a prasata, kde jsou stanoveny číselné limity, se v
chovu zkontroluje podle nich intenzita světla (u prasat alespoň 40
luxů minimálně 8 hod denně, u brojlerů a nosnic musí intenzita a
doba trvání osvětlení, včetně doby stmívání odpovídat minimálním
standardům pro ochranu hospodářských zvířat).
Poznámka:
Ve stájích s telaty musí být zajištěno přirozené nebo umělé
osvětlení. Při použití umělého osvětlení nejméně po dobu od 9 do 17
hodin v intenzitě odpovídající přirozenému světlu.

8. kontrolovaný požadavek
Je materiál použitý k ustájení zvířat snadno
čistitelný a dezinfikovatelný a nemá ostré okraje a
výčnělky, o které by se zvířata mohla poranit?
Provede se kontrola zařízení a prostor, kde jsou
chována zvířata, že se v dosahu zvířat
nevyskytují okraje a výčnělky, o které by se
mohla zvířata zranit. Kontrola účinnosti
dezinfekce se bude kontrolovat jen v případech,
kdy je předepsaná (např. turnusové chovy, kde
dochází k vyskladnění a naskladnění zvířat,
následnému čištění a dezinfekci prostor a
zařízení), nebude se kontrolovat v případě chovu
na hluboké podestýlce.

9. kontrolovaný požadavek
Je poskytována hospodářským zvířatům, která nejsou
chována v budovách, přiměřená ochrana podle potřeby před
nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory a riziky
ohrožujícími jejich zdraví?
Zkontroluje se, zda v době kontroly zvířata mají možnost
úkrytu, mají k dispozici přístřešek nebo přístup do stáje
nebo přirozený úkryt. Velikost přístřešku, úkrytu musí
odpovídat počtu zvířat, tak aby všem zvířatům byla zajištěna
ochrana před sluncem, deštěm a jinými nepříznivými
podmínkami a nedocházelo tak k poškození jejich zdraví.
Záleží na způsobu chovu, počtu a kategorii zvířat,
klimatických podmínkách v době kontroly. V případě chovu
masného skotu (např. horská plemena highland), kdy tato
zvířata byla na tento způsob chovu v daných klimatických
podmínkách navykána a nedochází při tomto chovu k
poškození jejich zdraví, se přístřešek požadovat nebude.

10. kontrolovaný požadavek
Jsou 1x denně kontrolována veškerá dispoziční,
technická a provozní řešení stájí, v případě
nuceného větrání i větrací a poplašný systém?
V době kontroly chovatel předvede funkčnost
veškerých automatických a mechanických
zařízení (např. dle provozního řádu). V případě
chovů, kde jsou zvířata odkázaná na nucené
větrání (např. prasata, drůbež), se zkontroluje
také přítomnost a funkčnost náhradního zdroje a
poplašného systému. Chovatel popíše systém
alarmu (zda např. dostává zprávu na mobilní
telefon o závadě systému).

11. kontrolovaný požadavek
Dostávají zvířata v intervalech odpovídajících jejich
fyziologickým potřebám dostatečné množství nezávadné
potravy a napájecí vody?
Provede se kontrola krmných žlabů, kontrola zásob krmiva, v
případě automatického napájení funkčnost napájecího
zařízení. Pokud nejsou k dispozici samostatné napáječky, tak
pouze s výjimkou po dobu krmení, musí být zajištěna stálá
přítomnost vody. Provede se kontrola zdravotního stavu
zvířat, zejména se posoudí kondice a výživný stav zvířat.
Chovatel doloží krmnou dávku.
V době kontroly veterinární inspektor nebude přímo
posuzovat zdravotní nezávadnost krmiva a vody, ale v
případě podezření v době kontroly nebo nálezu z jatek o
přítomnosti cizorodých látek v mase, mléce, může odebrat
vzorky na zjištění cizorodých látek.

12. kontrolovaný požadavek
Je u napájecích a krmných systémů zajištěno
omezení znečištění vody a krmiv?
V době kontroly se provede namátková kontrola
krmných žlabů a napájecích zařízení, zejména
pokud jde o jejich funkčnost, čistotu, počet a
jejich rozmístění.

GAEC pro rok 2013
Oproti roku 2012 dochází ke změně v GAEC č. 2
Žadatel na ploše PB/DPB označené v LPIS od 1.
července příslušného kalendářního roku do 30. 06.
následujícího kalendářního roku jako půda:
a) silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat
širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý,
sója, slunečnice a čirok, v případě obilnin nemusí být
dodržena podmínka půdoochranných technologií při
zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s
podsevem jetelovin nebo jetelotravních směsí;
b) mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové
plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója,
slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím
půdoochranných technologií.

GAEC pro rok 2013
Tyto podmínky nemusí být dodrženy na
souvislé ploše s výměrou nižší než 0,4 ha
zemědělské půdy, jejíž delší strana je
orientována ve směru vrstevnic s maximální
odchylkou od vrstevnice do 30°a pod níž se
nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři
24 m, jež přerušuje odtokové linie
procházející plochou širokořádkové plodiny a
na kterém je žadatelem pěstován travní
porost, víceletá pícnina nebo jiná než
širokořádková plodina, s tím, že žadatel může
tento postup uplatnit pouze na jedné takto
vymezené ploše nebo součet takových ploch
nepřesáhne výměru 0,4 ha zemědělské půdy.

Předcházení a náprava ekologické újmy
Legislativa:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/35/ES
Zákon č. 167/2008 o předcházení a nápravě
ekologické újmy
Nařízení vlády č. 295/2011
Metodický pokyn pro vyplňování přílohy č. 1 –
Náležitosti základního hodnocení rizika
K 1.1.2013 musí být na farmě vypracována
„TABULKA HODNOCENÍ RIZIK“
Kdo má povinnost mít vypracovaný havarijní
plán musí mít zpracovanou ekologickou
újmu!!!

Povinnosti provozovatele
Povinnost předcházet vzniku ekologické újmy
Povinnost provádět preventivní opatření
Povinnost provést neprodleně nápravná opatření
Povinnost provést hodnocení rizik jednotlivých
provozních činností
Povinnost zajistit finanční zajištění preventivních
nebo nápravných opatření
Hodnocení se provádí pro každé místo
provozní činnosti (více středisek)
Hodnocení se provádí pro každou provozní
činnost (zemědělská výroba, čerpací stanice)
Hodnocení provádí každý provozovatel
působící v místě (nájemce v místě farmy)

PLATNÉ METODICKÉ POKYNY MZe

1/12
Registrace subjektů do systému ekologického
zemědělství
Přechodné období
Zkracování a prodlužování přechodného období

PLATNÉ METODICKÉ POKYNY MZe

2/12
Pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů
Vegetační pokryv sadů
Meziřadí vinic
Krajinné prvky v režimu ekologického
zemědělství

PLATNÉ METODICKÉ POKYNY MZe
4/12
Používání osiv nebo vegetativního
rozmnožovacího materiálu nezískaných
ekologickým způsobem produkce
Ekologický podnikatel nemusí žádat o výjimku
na použití konvenčního vegetativního
rozmnožovacího materiálu pro trvalé kultury.
Musí však žádat na veškeré polní plodiny,
včetně sadby česneku, cibule apod.

PLATNÉ METODICKÉ POKYNY MZe

5/12
Udělování výjimek z pravidel ekologického
zemědělství

Nákup zvířat na ekologickou farmu

1. ekologická (zvířata z již certifikované
ekologické farmy – bez jakéhokoliv omezení),
2. v přechodném období (zvířata z farmy v
přechodném období),
3. konvenční (zvířata z konvenční farmy).

Nákup savců

Konvenční zvířata je možné přivádět na
ekofarmu pouze pro účely plemenitby, a to při
vytváření nového stáda, při obnově stáda, při
rozšíření ekofarmy, při změně plemene, při
zavádění nového druhu živočišné produkce,
nebo pokud se jedná o plemena zařazená do
Národního programu konzervace a využívání
genetických zdrojů zvířat významných pro
výživu a zemědělství.

Utváření nového stáda
V případě, že se utváří nové stádo, musejí být
mladí savci mimo ekologický chov chováni v
souladu s pravidly ekologické produkce ihned po
odstavu. Kromě toho v den, kdy jsou zvířata
zařazena do stáda, platí tato omezení:
a) buvoli, telata a hříbata musejí být mladší
šesti měsíců;
b) jehňata a kůzlata musejí být mladší 60 dnů;
c) selata musejí vážit méně než 35 kg.
Při dodržení výše uvedených podmínek, se na
nákup zvířat mimo ekologický chov určených k
vytvoření nového stáda nežádá o výjimku.

Obnova stáda
Dospělí savci mimo ekologický chov, a to samci i dosud
nerodící samice, určení pro obnovu stáda se následně
chovají v souladu s pravidly ekologické produkce. Kromě
toho počet samic podléhá těmto omezením za rok:
a) maximálně do výše 10 % počtu dospělých koňovitých
nebo skotu, včetně druhů buvol domácí a bizon, do výše
20 % počtu dospělých prasat, ovcí a koz;
b) v případě jednotek s méně než deseti kusy
koňovitých nebo skotu nebo s méně než pěti kusy
prasat, ovcí či koz je výše uvedená obnova stáda
omezena na maximálně jedno zvíře ročně.
Pokud jsou na ekofarmu přiváděna konvenční zvířata do 10
%, resp. do 20 % samic základního stáda nebo max. 1 zvíře
u malých jednotek, nežádá se o výjimku na jejich nákup.

Obnova stáda
Pokud chce ekologický podnikatel přivést na
ekofarmu více konvenčních zvířat (v množství mezi
10 %, resp. 20 % a 40 % samic základního stáda),
musí požádat na MZe o udělení výjimky. Výjimka
bude udělena na maximální počet zvířat (do výše 40
% samic v základním stádě), která lze v průběhu
uvedeného kalendářního roku nakoupit z
konvenčního chovu. Musí se jednat pouze o dosud
nerodící samice.
Pouze v případě, že se jedná o plemena zařazená
do Národního programu konzervace a využívání
genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a
zemědělství můžou být na ekofarmu přivedeny
dosud nerodící i již rodící samice.

Obnova stáda
Množství zvířat, které tato procenta znamenají, je
možné přivést na ekofarmu v průběhu jednoho
kalendářního roku (od 1.1. do 31.12.). To
znamená, že den prvního nákupu zvířat v
kalendářním roce je zároveň dnem pro výpočet
procent ze stavu samic v základním stádě na
celý rok.
Výše uvedená procenta se počítají z
aktuálního stavu samic v základním stádě ve
stáří nad 24 měsíců u skotu, nad 12 měsíců u
malých přežvýkavců, nad 6 měsíců u prasat a
nad 36 měsíců u koní.

Plemenní samci

Plemenné samce je možné přivést z konvenčního
chovu na ekofarmu kdykoliv, aniž by muselo být
žádáno o výjimku.

Zvířata z farmy v přechodném období
Z farmy v přechodném období je možné bez předem
udělené výjimky přivést na ekofarmu pouze zvířata, která
byla narozena na farmě již v průběhu přechodného
období. Na nové ekofarmě bude ode dne přivedení zvířat
stanoveno nové přechodné období, které však nesmí být
kratší než přechodné období celé ekofarmy a u
jednotlivých zvířat musí být splněna minimální délka
chovu.
Zvířata narozená na farmě v přechodném období je možné
přivést jak na farmu v přechodném období, tak na již
certifikovanou ekologickou farmu. Je možné přivést zvířata v
jakémkoliv množství, věku a pohlaví.
Není možné přivést na ekofarmu zvířata, která byla
nejdříve konvenční a pak společně s farmou přešla do
přechodného období. Jedná se o zvířata konvenční. V
případě nákupu těchto zvířat je nutné předem žádat MZe
o udělení výjimky.

Zvířata přesahující povolený věk,
množství nebo účel chovu
V ojedinělých případech, kdy ekologický zemědělec např. z
důvodu rušení stáda na sousední konvenční farmě, má
možnost toto stádo dospělých zvířat převzít, je možné tak
učinit. Nicméně je nutné, aby všem zvířatům stejného
druhu (nově přivedeným i již přítomným na ekofarmě) a
produkčního zaměření (např. všem dojnicím) bylo ode dne
přivedení konvenčních zvířat na ekofarmu stanoveno
nové přechodné období, které však nesmí být kratší než
přechodné období celé ekofarmy. To samé platí i pro nákup
konvenčních zvířat v množství přesahujícím 40 % stavu
základního stáda, přivedení konvenčních zvířat nad 10 %
stavu základního stáda bez výjimky a pro přivedení
konvenčních zvířat, která nejsou určena k plemenitbě
nebo pro obnovu stáda, nýbrž na výkrm, pro přivedení
konvenční drůbeže bez předem udělené výjimky atd. V
těchto případech je potřeba vždy neprodleně informovat
příslušnou kontrolní organizaci a opakované případy
budou považovány za porušení podmínek ekologického
zemědělství a za správní delikt podle § 33a odst. 1 písm. o)
zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.

Drůbež

Do 31. prosince 2014 přivést do jednotky
živočišné ekologické produkce kuřice určené k
produkci vajec mimo ekologický chov, které jsou
mladší 18 týdnů, pokud není dostatek
ekologicky chovaných kuřic a pokud jsou
splněna ustanovení kapitoly 2 oddílů 3 a 4
(výživa a léčení).
Musí být předem udělená výjimka Mze.

PLATNÉ METODICKÉ POKYNY MZe
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Vymezení pojmu „region“ ve vztahu k
prováděcímu nařízení Komise č. 505/2012
Pojmem „region“ je myšlena oblast, ze které je
ekonomické a ekologické dovážet krmiva, a to
s přihlédnutím k faktorům dostupnosti,
ekonomické soutěže a racionálnosti dopravní
vertikály. Z tohoto důvodu se pro ekologické
chovatele České republice považuje za „region“:
území států Česká republika, Slovensko,
Maďarsko, Rakousko, a německé spolkové
země Bavorsko a Sasko, z Polské republiky
pak vojvodství Dolnoslezské, Opolské,
Slezské a Malopolské.

PLATNÉ METODICKÉ POKYNY MZe
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Současná produkce ekologicky chovaných
hospodářských zvířat a hospodářských zvířat
mimo ekologický chov – článek 17 NK
č. 889/2008
Konvenční zvířata nesmí být na stejné
pastvině současně s ekologickými zvířaty.
Omezenou dobou, po kterou se mohou
konvenční zvířata pást na ekologických
pastvinách, se podle § 14 odst. 1 zákona o
ekologickém zemědělství rozumí doba nejvýše
90 dnů během kalendářního roku, tolerovány
jsou 3 jakékoliv měsíce.

PLATNÉ METODICKÉ POKYNY MZe
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Management chovu koní v ekologickém
zemědělství

Definice velkochovu 2013
Příloha I NK 889/2008 povoluje pro použití v EZ
vyjmenovaná hnojiva a pomocné půdní látky.
Statková hnojiva je v EZ možné používat z
konvenčního zemědělství, ale nesmí pocházet z
velkochovu.
Velkochovem (intenzivním chovem) se rozumí
koncentrované provozy intenzivní ŽV, které jsou
Značně závislé na vnějších vstupech (např. vet.
přípravky a krmiva), které nejsou povoleny v EZ.
Jedná se o podnik nebo uzavřenou provozní
jednotku, který/á Splňuje alespoň jedno z těchto
kritérií:

Definice velkochovu 2013
1. Chová více než 150 VDJ a zároveň má zatížení
na zemědělské půdě hosp. zvířaty vyšší než 3
VDJ/ha
2. Chová více než
a) 40 000 kusů drůbeže
b) 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg) a/nebo
c) 750 kusů prasnic
3. Používá klecové technologie nebo více než
polovina podlahové plochy je z roštové podlážky
nebo mřížové konstrukce
Tato definice velkochovu se nevztahuje na chov
koní, ovcí a koz a na chov skotu s volným ustájením
na hluboké podestýlce.

Kontroly ČPI
Ověřováno, zda zvířata, na která je podaná označování a
evidenci
Požadavky jsou následující:
• zápis ve stájovém registru,
• včasné a správné nahlášení zvířete v ústřední evidenci,
• údaje v ústřední evidenci se musí shodovat s údaji ve
stájovém registru,
• případné přísuny a odsuny musí být doloženy jinými doklady
(např. účetní doklady, veterinární osvědčení, kafilerní lístek
apod.),
• předložení platného průvodního listu skotu, u koní průkazu
koně (při kontrole intenzity),
• označení zvířete musí být v souladu s platnou legislativou.

Kontroly ČPI
Tuři:
• Zvíře, které ztratilo jednu ušní známku, se považuje za
zjištěné (způsobilé pro platbu) za předpokladu, že ho lze
jednoznačně identifikovat podle ostatních prvků
systému pro identifikaci a evidenci skotu, tzn. zápisu ve
stájovém registru, ústřední evidenci a předložením
platného průvodního listu skotu.
• Pokud jedno zvíře v hospodářství ztratilo obě ušní
známky, považuje se za zjištěné (způsobilé pro platbu) za
předpokladu, že ho lze jednoznačně identifikovat podle
stájového registru, platného průvodního listu skotu,
ústřední evidence nebo jinými prostředky stanovenými
v Nařízení (ES) č. 1760/2000, a za předpokladu, že držitel
může prokázat, že již přijal opatření na nápravu situace
před oznámením kontroly na místě (prokazatelně doloží
zaslanou objednávku duplikátů ušních známek).

Kontroly ČPI
Telata masného skotu:
Tele uvedené na žádosti musí mimo jiné i splňovat
požadavek, že jeho otec je býk zapsaný v ústředním
registru plemeníků. V případě důvodného podezření, že
otcem telat uvedených na žádosti by mohl být býk
nezapsaný v ústředním registru plemeníků, jsou u vzorku
zvířat odebrány chlupy na stanovení testu paternity pomocí
DNA. Je-li laboratoří imunogenetiky zjištěno, že otec
deklarovaný ústřední evidencí nesouhlasí u většiny
testovaných vzorků, je na chovateli, aby doložil
průkaznost původu i u ostatních telat na které žádá o
podporu.
Pokud chovatel věrohodně nedoloží (výsledek z
laboratoře imunogenetiky) průkaznost původu, resp.
otce zapsaného v ústředním registru plemeníků u
ostatních telat ze žádosti, budou i tato telata
vyhodnocena jako nezpůsobilá pro platbu.

EZ OD ROKU 2014 - návrhy
Cíle opatření:
Celkový cíl: udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a
opařeními v oblasti klimatu
Specifický cíl: zvýšit podporovanou plochu
obhospodařovanou v rámci ekologického zemědělství
Kritéria přijatelnosti:
Opatření Ekologické zemědělství je realizováno v podobě
pěti až sedmiletých závazků
Žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, a
to na celé výměře pozemků zemědělského podniku
zařazeného do systému EZ po dobu platnosti závazku
Zařadit lze pouze žadatele bez souběžného
konvenčního nebo integrovaného hospodaření
Minimální výměra žadatelem obhospodařované půdy pro
vstup do opatření EZ činí 0,5 ha půdy vedené v LPIS

Management TRAVNÍ POROSTY
Intenzita chovu hospodářských zvířat dodržována
každý den kontrolního období v rozmezí
minimálně 0,35 – maximálně však 1,5 VDJ/ha
travní porosty žadatele
Evidence koní vedena dle zákona č. 154/2000
Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat v platném znění, v
elektronické podobě prostřednictvím portálu
farmáře
Pokosení travního porostu alespoň 2x ročně
(do 31. července a do 31. října) nebo přepasení
vyjmenovanými hospodářskými zvířaty alespoň
jednou ročně v termínu do 31. října

Management TRAVNÍ POROSTY
Na území ZCHÚ, OP NP a Natura 2000, provádí
mulčování travního porostu pouze se
souhlasným stanoviskem orgánu ochrany
přírody
Mimo oblasti území ZCHÚ, OP NP, Natura 2000
provádí mulčování nejvýše jednou za pět let
Na území ZCHÚ, OP NP a Natura 2000 ponechá
3 až 5% plochy půdního bloku nepokosených
do následujícího roku, kdy bude hmota nejdéle
při první seči pokosena a odklizena, maximální
rozloha jedné souvislé plochy je nejvýše 1 ha,
tuto povinnost může orgán ochrany přírody na
základě souhlasného stanoviska změnit

Management TRVALÉ KULTURY - sady

Typy sadů:
Intenzivní
Extenzivní

Intenzivní sady
Rovnoměrná výsadba starší 3 let – minimálně
400 stromů peckovin, 600 jádrovin nebo 800
keřů/ha (nelze uznat výsadbu podnoží)
Sklizeň a odvoz produkce ze sadu (vyjma
fytosanitárních opatření)
Zajistí mechanickou údržbu meziřadí a
příkmenného pásu do 31. srpna, produkce
jiných zemědělských plodin v prostoru
meziřadí a příkmenného pásu není povolena
V případě seče odstraní pokosenou biomasu z
půdního blok/dílu půdního bloku

Intenzivní sady

Ponechání 8 – 10% rozlohy sadu bez
mechanické úpravy meziřadí a příkmenného
pásu
Provádění pravidelného řezu korun ovocných
stromů a keřů do 15.srpna kalendářního roku
V souladu s pěstební technologií zajistí
oporu a ochranu proti okusu u nově
vysazovaných stromů
Neprovádí v těchto sadech pastvu
hospodářských ani jiných zvířat

Extenzivní sady
Rovnoměrná výsadba minimálně 150 ks
ovocných stromů nebo 600 ovocných keřů/ha
(nelze uznat výsadbu podnoží)
Povinná sklizeň a odvoz produkce ze sadu
(vyjma fytosanitárních opatření)
Zajistí mechanickou údržbu nebo spasení
bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného
pásu do 31. srpna, pokud se zde nachází
bylinný porost, pobyt jiných než
hospodářských zvířat v sadu není povolen

Extenzivní sady
V případě seče odstraní pokosenou biomasu z
půdního bloku/dílu půdního bloku
Ponechá každoročně 8 - 10 % rozlohy sadu bez
mechanické úpravy meziřadí a příkmenného
pásu,
Provádění pravidelného řezu korun ovocných
stromů a keřů do 15.srpna kalendářního roku
V souladu s pěstební technologií zajistí oporu
a ochranu proti okusu u nově vysazovaných
stromů

Management TRVALÉ KULTURY vinice

Provádění prosvětlení keřů révy vinné
odstraňováním zálistků nebo části listové plochy
v zóně hroznů v období od 1. června do 30. září
příslušného kalendářního roku
Průměrný počet životaschopných jedinců
keřů révy vinné/ha neklesne pod 1800 kusů

Management TRVALÉ KULTURY chmelnice

Hospodaří v souladu s nařízením Rady (ES)
č. 834/2007

Management ORNÁ PŮDA
Pěstování zeleniny a speciálních bylin
Pěstování trav na semeno na orné půdě
Orná půda ostatní
Odplevelení dočasným zatravněním půdy
Odplevelení dočasným úhorem

Pěstování zeleniny a speciálních bylin
Na celé ploše PB je jako hlavní plodina
pěstována některá z plodin uvedených v
seznamu – souhrnná výměra pěstovaných
druhů musí být minimálně shodná s výměrou
PB, na který je žádáno o dotaci
V žádosti se uvádí datum vysetí, příp. výsadby a
sklizně
Nejpozději do 15. května žadatel předkládá
zákres ploch, na kterých hodlá pěstovat druhy
zeleniny uvedené v Žádosti o poskytnutí dotace
Povinnost sklidit a odvézt produkci z PB
Podnikatel neprovádí na orné půdě pastvu
hospodářských ani jiných zvířat

Pěstování zeleniny a speciálních bylin

Je povinen na min. 20% výměry orné půdy
pěstovat v průběhu roku zlepšující netržní
plodiny, pokud se nejedná o jeden souvislý
půdní blok do 5ha (tj. leguminozy s převážným
zastoupením luskovin, jetelotravní směsky,
hořčice ve směsi s leguminozami, svazenka a
vojtěška)

Pěstování trav na semeno

Na celé ploše PB je jako hlavní plodina
pěstována tráva (jednotlivé druhy) za účelem
získat semena
Podnikatel neprovádí na ploše orné půdy
pastvu hospodářských ani jiných zvířat
Uvede tuto skutečnost v žádosti o dotaci
V případě provádění odplevelování orné půdy
dočasným zatravněním nebo dočasným úhorem
postupuje žadatel dle pravidel pro dočasné
zatravnění a dočasný úhor

Odplevelení dočasným zatravněním
Žádost o dotaci je podávána na management
orná půda – odplevelování
Provádět odplevelování lze po dobu
maximálně 3 po sobě následující roky
Nelze provádět současně na více než 25%
rozlohy orné půdy
Po celou dobu závazku neprovádí mulčování
Neprovádí úhor na půdním bloku, popřípadě
dílu půdního bloku, na kterém žadatel v rámci
závazku aplikoval dočasný úhor
Neprovádí pastvu hospodářských zvířat v
prvním roce odplevelení

Odplevelení dočasným zatravněním
Zajistí, aby porost sloužící k odplevelení byl
alespoň čtyřikrát ročně pokosen včetně
bezodkladného odklizení pokosené biomasy,
a to v termínu do 30. června, 31. července, 31.
srpna a do 31. října, nebo přepasen
hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v
příloze č. XY seznam kategorií hospodářských
zvířat s přepočtem na DJ, včetně následného
pokosení nedopasků v termínu do 31.
července a do 31. října
Pobyt jiných než hospodářských zvířat není
povolen

Dočasný úhor
V období provádění dočasného úhoru na orné
půdě v žádosti o dotaci žádá o dotaci na
ornou půdu – dočasný úhor
Odplevelení lze provádět po dobu jednoho
kalendářního roku a na jednom PB pouze
jednou za celé období závazku
Nelze provádět současně na více než 15%
rozlohy orné půdy
Zajistí, aby plocha úhoru byla alespoň pětkrát
ročně mechanicky upravena, v souladu se
zvoleným agrotechnickým postupem, a to v
termínu od 15. května do 31. října

Ostatní orná půda
Na celé ploše PB je pěstována jako hlavní
plodina zemědělská plodina mimo druhy
uvedené v seznamu nežádoucích druhů
rostlin (zatím zařazen jen šťovík)
Žadatel povinně sklízí a odváží produkci z PB
Neprovádí pastvu hospodářských ani jiných
zvířat
Je povinen na min. 20% výměry orné půdy
pěstovat v průběhu roku zlepšující netržní
plodiny, pokud se nejedná o jeden souvislý
půdní blok do 5ha (tj. leguminozy s převážným
zastoupením luskovin, jetelotravní směsky,
hořčice ve směsi s leguminozami, svazenka a
vojtěška)
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