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OBECNĚ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV 2021

AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ 
(AEKO)

• nařízení vlády č. 75/2015 Sb. – standardní 5 leté závazky

• nařízení vlády č. 330/2019 Sb. – navazující zkrácené dvouleté
závazky

• nařízení vlády č. 54/2021 Sb. – navazující zkrácené dvouleté a
jednoleté závazky

od roku 2020 není možné vstupovat do nového pětiletého závazku

v rámci AEKO - IPO, ani není umožněn přechod z IP do EZ,

v roce 2020 bylo umožněno vstupovat pouze do navazujících

dvouletých závazků (NAEKO, NEZ),

v roce 2021 je umožněno vstupovat pouze do navazujících

jednoletých závazků (NAEKO, NEZ).
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FYZICKÉ KONTROLY NA MÍSTĚ 2020
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Snížena minimální míra kontrol na 3 % všech příjemců,
kteří žádají o dotaci na opatření v Programu rozvoje
venkova.

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/532

Opatření Počet podaných žádostí Zažádaná výměra (ha)

AEKO 123 3367

NAEKO – dvouleté 

závazky
156 5486

Celkem 279 8 853 

Opatření Počet kontrol Počet kontrol 

s porušením

AEKO 6 1

NAEKO – dvouleté 

závazky
19 1

Celkem 25 2
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KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ 

• zjištěn zemědělsky obhospodařovaný pozemek žadatelem, který
nebyl uveden v jednotné žádosti (20 DPB),

• žadatel nesledoval a nezaznamenával meteorologické prvky o teplotě,
vlhkosti a ovlhčení listů (1 žadatel),

• zjištěn rozdíl mezi deklarovanou a zjištěnou výměrou DPB.

Zjištěná výměra při KNM oproti výměře deklarované v žádosti

Kontrolní zjištění
Počet DPB

AEKO NAEKO

Zjištěná výměra DPB je nižší než výměra deklarovaná 4 10

Zjištěná výměra DPB je vyšší než výměra deklarovaná 0 2

Rozdíl mezi deklarovanou a zjištěnou výměrou je v rámci 

tolerance
31 91

FYZICKÉ KONTROLY NA MÍSTĚ 2020



STANDARDNÍ ZÁVAZKY AEKO

Podmínka provedení odběru a rozboru vzorku půdy do konce

pátého roku trvání závazku ze všech DPB zařazených

do IPO za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu

těžkých kovů.

Žadatel dokládá kopie záznamů o výsledcích rozboru vzorků půdy na SZIF

do 31. 1. 2022.

• Zmírnění sankce za porušení podmínky

oneposkytnutí dotace na daný DPB a jeho vyřazení z IP

ovrácení dotace na daný DPB od počátku pětiletého období



Navyšování zařazené výměry

• zrušena kvóta pro navyšování, tj. není omezené

navýšení v druhém (posledním) roce závazku

Snižování zařazené výměry

• kvóta pro snižování z důvodu pozbytí užívání

v LPIS ve výši 10 %

• pardonováno snížení zařazené výměry

v případě vyklučení ovocného sadu ve druhém

roce trvání závazku (dvouleté závazky)

o po vyklučení se nemusí provádět dosadba,

protože je vyklučení zahrnuto mezi

pardonované důvody snížení.

Podmínky

• neprovádí se odběr a rozbor vzorků půdy

za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu

obsahu těžkých kovů.

SPOLEČNÉ ZMĚNY NAEKO 
2020 a 2021 oproti AEKO



NAVAZUJÍCÍ OPATŘENÍ IP OVOCE
NV č. 54/2021 Sb. – jednoletý závazek

ZAŘAZENÍ

• podání žádosti o zařazení do 15. května,

• na období 1 roku, které trvá od 1. 1. do 31. 12. roku podání žádosti,

• zařadit lze DPB, který byl k 31. 12. 2019 nebo k 31. 12. 2020

v závazku AEKO, překryv musí být min. 50%,

• v případě IP musí být 5 letý závazek řádně ukončen, tj. nesmí být

uplatněna vratka,

• vhodnost pro navazující závazek definována na úrovni DPB, nikoliv

na úrovni žadatele,

• u jednoho žadatele může být souběh v rámci jednoho titulu

u standardního (AEKO) a navazujícího závazku (NAEKO),

o zejména za situace, kdy byly žadatelem přebírány DPB

a v rámci standardního pětiletého závazku byla kvóta

pro navýšení vyčerpána,

o u žadatele je kombinovatelnost pětiletého a navazujícího závazku

možná, není ale možná na jednom DPB.
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Výše dotace 400 EUR / ha ovocného sadu

• omezení aplikace vyjmenovaných účinných látek,

• zákaz aplikace herbicidů v meziřadí ovocného sadu,

• pěstovat pouze podporovaný druhy ovocných stromů nebo keřů
na produkční ploše DPB

o jádroviny 500 životaschopných jedinců / ha produkční plochy,

o peckoviny 200 životaschopných jedinců / ha produkční plochy,

o bobuloviny 2000 životaschopných jedinců / ha produkční plochy,

• sledovat a zaznamenávat každodenně od 1.3. do 30.9. meteorologické
prvky a výskyt škodlivých organismů, zároveň provádět jejich
vyhodnocení,

• provádět odběr a rozbor ovoce za účelem stanovení a zjištění dodržení
limitu obsahu těžkých kovů akreditovanou laboratoří (kopii rozborů
doložit na SZIF do 31. 1. 2022),

• provádět každoroční řez ovocných stromů/keřů,

• provádět mechanickou úpravu meziřadí a manipulačního prostoru
do 15. 8.,

• absolvovat školení IP do 31. srpna v rozsahu alespoň 6 hodin.

IP OVOCENAEKO

Výše sazby dotace je stejná jako u dvouletých závazků. 
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KLUČENÍ OVOCNÉHO SADU v rámci NAEKO

DVOULETÉ ZÁVAZKY 2020 - 2021

• vyklučenou výměru DPB není povinnost do konce dvouletého závazku dovysadit zpět

(rozdíl oproti standardním závazkům AEKO)

• klučení v 1. roce závazku

o nutné podat změnovou žádost o dotaci a DPB ze žádosti vyjmout,

o v případě, že ve 2. roce trvání závazku bude již DPB obnoven, bude splňovat definici

zemědělské kultury ovocný sad, je možné si na DPB opět podat žádost o dotaci.

• klučení v mezidobí (po 1. roce trvání závazku), tj. od 1. 1. 2021 do podání JŽ 2021

o v případě, že žadatel nestihne dosadit ovocné stromy nebo keře na vyklučený DPB,

tudíž DPB nebude splňovat zemědělskou kulturu ovocný sad, dojde k vygenerování

předtisku žádosti o změnu zařazení NAEKO s vyřazením původně zařazeného DPB

v roce 2020. V tuto chvíli žadatel uvede pardonovaný důvod „snížení zařazené výměry“

z důvodu vyklučení. V roce 2021 již žadatel o dotaci nežádá.

• klučení ve 2. roce závazku, tj. od podání JŽ 2021 do 31. 12. 2021

o nutné podat změnovou žádost o dotaci a DPB ze žádosti vyjmout,

o dále podat i žádost o změnu zařazení, přičemž žadatel uvede pardonovaný důvod

„snížení zařazené výměry“ z důvodu vyklučení.
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KLUČENÍ OVOCNÉHO SADU v rámci NAEKO

JEDNOLETÉ ZÁVAZKY 2021

• V případě, že by žadatel chtěl provést v období od podání JŽ 2021 do 31. 12. 2021

vyklučení, podá změnovou žádost o dotaci, prostřednictvím níž stáhne požadovaný DPB

z dotace.

• V rámci jednoletého závazku žadatel nedostane na vyklučený ovocný sad

vyplacenou dotaci.

Není umožněno zařadit DPB do jednoletého závazku, který byl vyklučen během

standardního pětiletého závazku, pokud nebyl DPB do konce trvání závazku

obnoven. Na tomto DPB nebyl řádně ukončen pětiletý závazek, není tedy vhodný

pro NAEKO.



AKTUÁLNÍ STAV VYJEDNÁVÁNÍ SZP
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LISTOPAD 2020 - zahájen Trialog

PROSINEC 2020 – NEPR 2020/2220 - schváleno

přechodné období 2021 – 2022

1.1.2021 převzalo předsednictví Portugalsko

NÁRODNÍ ÚROVEŇ

• leden – duben 2021 - pracovní skupiny

s nevládními organizacemi, představeny rozpracované

návrhy jednotlivých intervencí

• probíhá ex-ante hodnocení a posuzování vlivu

na životní prostředí SEA

• říjen 2021 - předložení Vládě ČR a následné zahájení

konzultací s EK



ZMĚNY IPO PRO NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAMOVÉ 
OBDOBÍ 2023 – 2027

• PS Omezení pesticidů - Intervence IP zařazena do problematiky „kontaminantů“

NÁVRH SPOLEČNÝCH PODMÍNEKV RÁMCI INTERVENCE IPO

• zákaz aplikace vyjmenovaných účinných látek,

• provádět každoročně nejvýše tři aplikace herbicidů v příkmenném pásu
(podmínka řešena i v rámci Ekoplatby),

• zákaz aplikace herbicidů v meziřadí a manipulačním prostoru ovocného sadu
(podmínka řešena i v rámci Ekoplatby),

• zajistit v prvním roce závazku odběr vzorků půdy a jejich rozbor
za účelem zjištění dodržení limitů obsahu těžkých kovů akreditovanou
laboratoří,

• zajistit každoročně odběr vzorků ovoce v množství 1 vzorek
na každých započatých 20 ha sadu a jejich rozbor za účelem zjištění dodržení
limitů obsahu těžkých kovů akreditovanou laboratoří,

• zajistit každoročně odběr vzorků ovoce prostřednictvím pověřené osoby a
provést rozbor ovoce za účelem zjištění dodržení limitů (jádroviny 30 % MLR,
peckoviny a bobuloviny 50 % MLR) obsahu reziduí pesticidů akreditovanou
laboratoří,



NÁVRH SPOLEČNÝCH PODMÍNEKV RÁMCI INTERVENCE IPO

• veškeré záznamy (rozbory) uchovávat po dobu alespoň 10 let,
popř. předávat na SZIF,

• sledovat a zaznamenávat každodenně od 1.3. do 30.9. meteorologické prvky a
výskyt škodlivých organismů, zároveň provádět jejich vyhodnocení,

• provádět každoročně řez ovocných stromů nebo keřů podle zvolené
technologie, přičemž ořezanou hmotu následně nadrtit a rozprostřít
po ploše ovocného sadu,

• absolvovat každoročně školení IP.

ZMĚNY IPO PRO NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAMOVÉ 
OBDOBÍ 2023 – 2027



DĚKUJI

ZA POZORNOST

Kontakty:  Ing. Mgr. Denisa Nechanská

Ministerstvo zemědělství – Odbor environmentálních podpor PRV

denisa.nechanska@mze.cz,  tel. 221 814 644, mobil: 702 157 316

Kontakty:  Ing. Zuzana Soldátová

SZIF – Oddělení řízení fyzických kontrol na místě IACS

zuzana.soldatova@szif.cz,  mobil: 703 197 406


