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Fyzické kontroly na místě 

AEKO § 12 NV č. 75/2015 Sb. 

 

Zkušenosti z výsledků provedených kontrol 



Integrovaná produkce ovoce                       kontrolní kampaň 2017 

Počet kontrol / počet kontrol s porušením 

                41 / 19         AEKO bez dotace 1/1 

 

Kontrolní zjištění: 

• Rozdíl mezi deklarovanou a zjištěnou výměrou DPB. 

 

• Nedodržení minimální hustoty bobulovin v počtu 2000 ks živ. jedinců na ha DPB.            
(2x) 

• Neprovedení mechanické úpravy meziřadí a manipulačního prostoru 
nejpozději do 15. srpna. (1x) 

• Bylo potvrzeno z výsledků rozboru z odebraných vzorků ovoce překročení mezní 
hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v ovoci. (2x) 

• Žadatel neprovedl odběr vzorků ovoce za účelem rozboru ovoce na obsah 
některé z chemických látek. (1x) 

AEKO § 12 NV č. 75/2015 Sb. 

 Fyzické kontroly na místě 

Zkušenosti z výsledků provedených kontrol 



Integrovaná produkce ovoce                       kontrolní kampaň 2017 

Počet kontrol / počet kontrol s porušením 

                41 / 19         AEKO bez dotace 1/1 

 

Kontrolní zjištění: 

• Žadatel nesledoval a nezaznamenával výskyt škodlivých organismů 
každodenně v období od 1. března do 30. září. (1x) 

• Žadatel nesledoval a nezaznamenával meteorologické prvky o teplotě, 
vlhkosti a ovlhčení listů každodenně v období od 1. března do 30. září. (3x) 

• Žadatel neprovedl průběžné vyhodnocení údajů ze sledování meteorologických 
prvků o teplotě, vlhkosti a ovlhčení listů nebo nezaznamenával výsledky tohoto 
vyhodnocení. (1x) 

• Žadatel nepředložil v průběhu kontroly na místě záznamy o vyhodnocení 
údajů ze sledování meteorologických prvků o teplotě, vlhkosti a ovlhčení 
listů.(1x) 

AEKO § 12 NV č. 75/2015 Sb. 

 Fyzické kontroly na místě 

Zkušenosti z výsledků provedených kontrol 



Integrovaná produkce ovoce                       kontrolní kampaň 2017 

Počet delegovaných kontrol / počet delegovaných kontrol s porušením 

               32 / 1          AEKO bez dotace 1/0 

 

Kontrolní zjištění: 

• Žadatel neprovedl pravidelný řez k prosvětlení korun ovocných stromů. (1x) 

 

• Žadatel neprovedl pravidelný prosvětlovací řez u ovocných stromů            
v termínu od 1. 6. do 15. 8. příslušného kalendářního roku.                   (1x) 

 

• Žadatel neprovedl pravidelný řez k prosvětlení korun ovocných keřů.     (1x) 

AEKO § 12 NV č. 75/2015 Sb. 

 Fyzické kontroly na místě 

Zkušenosti z výsledků provedených kontrol 



(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce  
na celé výměře dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad 

 

a) neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek 
uvedených v části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, 

b) neaplikuje herbicidy v meziřadí ovocného sadu; meziřadím se rozumí plocha sadu 
sloužící k ošetřování sadu, pohybu techniky a ostatním agrotechnickým operacím, 

 

f) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů od 
1. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku, a to v rozsahu odpovídajícím 
použité pěstební technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí a rovnoměrně 
rozprostře po ploše ovocného sadu do 15. srpna příslušného kalendářního roku, 

g) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení ovocných keřů od 1. května 
do 30. června příslušného kalendářního roku, a to v rozsahu odpovídajícím použité 
pěstební technologii, přičemž ořezanou hmotu nadrtí a rovnoměrně rozprostře po 
ploše ovocného sadu do 30. června příslušného kalendářního roku, 

 

 

 

Integrovaná produkce ovoce - KONTROLY DELEGOVÁNY NA ÚKZÚZ 
       

AEKO § 12 odst. 5 písm. a), b), f), g) NV č. 75/2015 Sb. 

 



(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce na celé výměře dílu půdního 
bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad 

  c)  zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických 

požadavcích na výrobky, nejpozději do konce čtvrtého roku trvání příslušného závazku odběr vzorků půdy 
ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření a rozbor těchto vzorků za účelem 
stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení; 
v případě přechodu zařazení podle § 4 je žadatel povinen zajistit odběr a rozbor vzorků půdy ze všech dílů půdních 
bloků zařazených do tohoto podopatření nejpozději do dne ukončení závazku; záznamy o výsledcích rozboru vzorků 
půdy uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor 
proveden, 

 Při FKNM žadatel předkládá výsledky z rozborů půdy u jednotlivých DPB. 

 

 Pokud dojde v průběhu trvání závazku, ale zároveň před provedením rozboru vzorku půdy, 
k rozdělení DPB, pak je žadatel povinen zajistit odběry vzorků půdy a jejich rozbor za účelem 
stanovení obsahu těžkých kovů ze všech následníků původního DPB.  

 Pokud dojde v průběhu trvání závazku k rozdělení DPB, na kterém byl již proveden rozbor vzorku 
půdy, pak bude tento rozbor splňovat podmínku provedení odběru a rozboru vzorku půdy u nově 
vzniklých DPB.  

 Pokud žadatel v průběhu trvání závazku přijde o DPB zařazený do AEKO/A, musí u takového DPB 
provést odběr a rozbor vzorků půdy do doby, než bude takový DPB v LPIS odhlášen a nebude 
evidován na jeho jméno (netýká se DPB, u kterých byl během probíhajícího závazku rozbor již 
proveden).  

 Pokud žadatel v průběhu závazku zařadí nový DPB do AEKO/A, musí u takového DPB provést odběr 
a rozbor vzorků půdy do konce 4. roku závazku. 

Není možné uznávat odběry půdy s datem před podáním žádosti o zařazení! 

 

 

Integrovaná produkce ovoce       

AEKO § 12 odst. 5 písm. c) NV č. 75/2015 Sb. 

 



(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce na celé výměře dílu půdního 
bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad 

  d) provede každoročně 

 1. odběr jednoho vzorku ovoce na každých započatých 20 hektarů ovocného sadu způsobilého pro poskytnutí 
dotace podle § 2 písm. a), 

 2. v případě pěstování více ovocných druhů odběr jednoho vzorku z převládajícího druhu podle výměry na 
každých započatých 20 hektarů jeho výměry a zbývající počet vzorků do splnění minimálního počtu vzorků podle 
bodu 1 lze odebrat z libovolného ovocného druhu pěstovaného v příslušném sadu, 

e)   zajistí každoročně rozbor vzorků ovoce odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene d) osobou 
odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky za 
účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 5 k tomuto 
nařízení, a záznamy o výsledcích rozboru vzorků ovoce uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let 
následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden, 

 

• Při FKNM odebírá i TI vzorky ovoce k rozborům na dodržení limitu obsahu chemických látek v ovoci. 

• Při FKNM žadatel předkládá výsledky o každoročním rozboru ovoce, který byl proveden osobou odborně 
způsobilou, která má osvědčení o akreditaci.  

Integrovaná produkce ovoce – Odběry a rozbory OVOCE 
       

AEKO § 12 odst. 5 písm. d), e) NV č. 75/2015 Sb. 

 



Žadatel pěstuje více ovocných druhů na celkové ploše 38 ha, přičemž na 10 ha pěstuje jabloně (jádroviny), 
na 10 ha pěstuje hrušně (jádroviny) a na 18 ha pěstuje třešně (peckoviny).  
 

Žadatel/terénní inspektor odebere 1 vzorek třešní (převládající druh ovoce podle výměry v případě 
pěstování více ovocných druhů) a poté odebere buď další vzorek třešní nebo 1 vzorek hrušek nebo 1 
vzorek jablek (počet vzorků do splnění minimálního počtu vzorků. 

Integrovaná produkce ovoce – Odběry OVOCE       

AEKO § 12 odst. 5 písm. d), e) NV č. 75/2015 Sb. 

 



(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce na celé výměře dílu půdního 
bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad 

h) provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou úpravu meziřadí a 
manipulačního prostoru ovocného sadu, 

 

• FKNM ověřuje stav v terénu nebo záznamy o provedení úprav dle příslušných dokumentů (vlastní evidence 
žadatele, karta DPB, apod.). 

Integrovaná produkce ovoce 
       

AEKO § 12 odst. 5 písm. h) NV č. 75/2015 Sb. 

 

- splněna kultura ovocný sad 
- meziřadí a manipulační prostor 

mechanicky upraven 

- nesplněna kultura ovocný sad –  
0 ha (neobhospodařovaný sad, stromy 
neprořezány, stromy nesplňují definici 
životaschopných jedinců) 

- podmínky opatření již neřešíme 

Meziřadím se rozumí plocha sadu sloužící k ošetřování sadu, pohybu techniky a ostatním agrotechnickým 
operacím. Do plochy meziřadí není zahrnována plocha příkmenného pásu. 

Ovocným sadem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda        
s trvalou kulturou, která je rovnoměrně a souvisle osázena 
ovocnými stromy o minimální hustotě 100 životasch. jedinců        
na 1 hektar DPB nebo ovocnými keři o minimální hustotě 800 
životaschopných jedinců na 1 hektar DPB.  



(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce na celé výměře dílu půdního 
bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad 

j) sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku 

    1. meteorologické prvky o teplotě, vlhkosti a ovlhčení listů zjištěné pomocí technického zařízení podle části C přílohy  
č. 2 k tomuto nařízení, v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení a způsobem uvedeným v části D 
přílohy č. 2 k tomuto nařízení,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene j) a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů 
sledování způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení, přitom se má za to, že pokud nedojde k takové 
změně, která by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu, a 
záznamy údajů z provedeného vyhodnocení sledovaných údajů uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let  
po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden. 

Integrovaná produkce ovoce – Meteorologické prvky        

AEKO § 12 odst. 5 písm. j) odst. 2, k) NV č. 75/2015 Sb. 

 

• FKNM ověřuje vedení záznamů - žadatel musí vést každodenní záznamy již od 1. března 1. roku zařazení 
(jakákoli forma evidence, ze které je zřejmé, k jakému DPB se záznam vztahuje, a jsou na něm uvedeny všechny 
požadované údaje)  povinnost uchovávat záznamy po dobu 10 let 

• FKNM zjišťuje přítomnost alespoň jednoho technického zařízení po celé sledované období, tj. od 1. března  
do 30. září 
• žadatel má povinnost v průběhu FKNM předložit tyto záznamy o meteorologických prvcích ze svého 
technického zařízení 

• technická zařízení: srážkoměr a maximo-minimální teploměr, měřič teploty a srážkoměr, 
meteorologická stanice 

• technické zařízení pořízené žadatelem musí být schopné zaznamenávat všechny předepsané 
meteorologické prvky, tzn., že není možné, aby žadatel provedl pouze manuální kontrolu 
v porostu a uvedl záznam o stavu ovlhčení listů. 

• !!! není možné, aby žadatel předložil při FKNM záznamy z  technického zařízení jiného žadatele 
nebo záznamy z meteorologických stanic poskytovaných na portále ČHMÚ !!! 

• technické zařízení může být umístěno na budovách nebo v prostorách provozovny žadatele 
• TI pořizuje foto technického zařízení a zaznamenává souřadnice umístění zařízení 

 

- žadatel musí provést průběžné vyhodnocení údajů 



(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce na celé výměře dílu půdního 
bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad 

j) sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku 

    2. výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, 
způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení, záznamy údajů z provedeného sledování uchovává 
minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a 

• FKNM ověřuje vedení záznamů - žadatel musí vést každodenní záznamy již od 1. března 1. roku zařazení 
(jakákoli forma evidence, ze které je zřejmé, k jakému DPB se záznam vztahuje, a jsou na něm uvedeny 
všechny požadované údaje)  povinnost uchovávat záznamy po dobu 10 let 

• FKNM zjišťuje přítomnost alespoň jednoho technického zařízení po celé sledované období,  
tj. od 1. března do 30. září 

• TI pořizuje foto technického zařízení a zaznamenává souřadnice umístění zařízení 

• MONITORING VŽDY ZAHÁJIT 1.3. 

• NUTNÉ kontrolovat použití technické zařízení na příslušném DPB, přičemž možné typy 
zařízení jsou pro jednotlivá opatření uvedeny v NV: 

• U stacionárních zařízení (feromonové lapače, lepové desky, světelné lapáky, nasávací pasti, zemní pasti, 
optické vodní lapače) - bude možné tolerovat v evidenci o použití technických prostředků i forma zápisu 
použití „od – do“ (nemusí být veden každodenní záznam). 

• U nestacionárních zařízení (zařízení ke sklepávání škodlivých organismů a smýkadla), musí být v 
evidenci o použití technických prostředků uvedeny vždy každodenní záznamy. 

 

Integrovaná produkce ovoce - Škodlivé organismy 
       

AEKO § 12 odst. 5 písm. j) odst. 1 NV č. 75/2015 Sb. 

 

k) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene j) a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů 
sledování způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení, přitom se má za to, že pokud nedojde k takové 
změně, která by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu, a záznamy 
údajů z provedeného vyhodnocení sledovaných údajů uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let po kalendářním 
roce, ve kterém byl záznam proveden. 
 
• FKNM ověřuje vedení záznamů - žadatel musí průběžně zaznamenávat vyhodnocení údajů ze sledování 

meteorologických prvků  povinnost uchovávat záznamy po dobu 10 let 

 



(7) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze na produkční plochu dílu půdního bloku vedeného v evidenci 
ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském, na které se ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného 
kalendářního roku nachází výsadba 

a) pouze některého z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení a 

b) o minimální hustotě životaschopných jedinců na hektar produkční plochy 

    1. u jádrovin 500 životaschopných jedinců, 

    2. u peckovin 200 životaschopných jedinců, nebo 

    3. u bobulovin 2 000 životaschopných jedinců; 

    v případě pěstování více skupin dřevin uvedených v bodech 1 až 3 na 1 dílu půdního bloku plní žadatel hustotu 
výsadby danou pro každou z těchto skupin dřevin, přičemž žadatel v žádosti o dotaci uvede u každého dílu půdního 
bloku produkční plochu v členění na jádroviny, peckoviny nebo bobuloviny včetně příslušné výměry, na kterou žádá o 
dotaci. 

Integrovaná produkce ovoce – Min. hustota životaschopných jedinců 

AEKO § 12 odst. 7 NV č. 75/2015 Sb. 

 

• Životaschopný jedinec v ovocnářství je prokazatelně rostoucí 
strom nebo keř s ušlechtilou odrůdou ovocného druhu. 

• Ovocným stromem není podnož nebo rostlina, na které 
odumřela kulturní odrůda. 
- není suchý, zlomený ani vyvrácený 
- není silně mechanicky poškozený, silně poškozený 

okusem 
- je pravidelně udržovaný  (min. 1 x ročně řezem) 
- nemá nekrotické léze 
- je prostý od dřevokazných hub 



• Při FKNM inspektoři ověřují, zda se na daném DPB nachází zemědělská kultura OVOCNÝ SAD. 

• Inspektoři změří výměru produkčních ploch dané skupiny (jádroviny, peckoviny, bobuloviny) - do výměry 
produkční plochy se započítávají i povolené manipulační plochy přiléhající k dané produkční ploše. 

 

• V případě pěstování více skupin dřevin v sadu, je zapotřebí plnit danou hustotu výsadby pro každou 
skupinu, na kterou žadatel podává žádost o dotaci, a to v rámci produkční plochy dané skupiny.  

 Součet výměry všech produkčních ploch v rámci sadu nemusí být shodný s výměrou odpovídající 
výměře příslušného DPB evidovaného v LPIS. 

 

• V případě, že se na DPB s kulturou ovocný sad  nachází kromě podporovaných druhů ovocných dřevin i 
druhy nepodporované, žadatel má nárok na dotaci (celý DPB nebude vyřazen). 

 

• Výměra produkční plochy DPB, na které bylo zjištěno porušení, není zahrnuta do způsobilé plochy 
pro dotace IP-O. 

 

Součástí žádosti o dotaci je zákres příslušných DPB nebo produkčních ploch, které žadatel uvedl v žádosti. 

 

METODY Stanovení počtu životaschopných jedinců na ha DPB 

- Zkusné plochy 10 x 10 m - pravidelná výsadba  

- Počet jedinců - nejedná se tedy o spon čtvercový,  

                                obdélníkový či trojúhelníkový 

 

 

Integrovaná produkce ovoce – Min. hustota životaschopných jedinců    

AEKO § 12 odst. 7 NV č. 75/2015 Sb. 

 Produkční plochou se rozumí dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci 
ovocných sadů obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství, a 
to v členění na jádroviny, peckoviny nebo bobuloviny.  
Produkční plochy se dělí na jádroviny (jabloň, hrušeň), peckoviny 
(slivoně, broskvoň, meruňka, třešeň, višeň) a bobuloviny (angrešt, 
maliník, ostružiník, rybíz, borůvka). 

Změřená výměra 

kontrolovaného druhu 

dřeviny v ha na DPB 

Minimální počet 

zkusných ploch 

do 1,00 ha 2 

1,01 - 5,00 ha 3  

Na každých dalších 5 ha  

(i započatých)  
1 zkusná plocha navíc 



Podání Ohlášení vyšší moci výjimečných okolností 

Pokud žadatel nemůže plnit dotační podmínky jednotlivých opatření Jednotné 
žádosti podané v roce 2018 z důvodu výjimečných okolností podložených 
příslušnými doklady, jeho je povinností oznámit tuto skutečnost na místně 
příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF na formuláři „Ohlášení zásahu vyšší 
moci – mimořádných okolností“, ve kterém žadatel identifikuje nesplněnou 
podmínku 

 
Jaké výjimečné okolnosti vedou k podání Ohlášení? 

- Vážná přírodní katastrofa 
 - povodně, ... 

- Přívalové deště 

 - nadměrné srážky, ... 

- Nepříznivé klimatické podmínky 

- sucho, mráz, ... 

- Epizootická nákaza 

- Dlouhodobá dočasná zdravotní nezpůsobilost 

- Poškození DPB/porostu zvěří 

- divoká zvěř 

 

 

Fyzické kontroly na místě 



 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost. 

 

Denisa.Nechanska@szif.cz 


