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Program rozvoje venkova 2014 - 2020 

 Schválen vládou 9. 7. 2014. 

 V současné době stále probíhají konzultace a připomínkování dokumentu 

ze strany Evropské komise → nic ještě není finální a rozhodnuté!!! 

 Paralelně se již připravují nařízení vlády k jednotlivým opatřením… 

 Žádosti o dotace v roce 2015 se budou podávat k 15. 5. již podle nových 

podmínek… 

 Ekologické zemědělství je nově vyčleněno jako samostatné opatření → 

bude mít samostatné nařízení vlády. 

 

 Základní parametry opatření Ekologické zemědělství: 

Očekávaná cílová rozloha půdy pod opatřením v roce 2020 je 472 tis. ha. 

Z toho: travní porosty v EZ 400 tis. ha, orná půda v EZ 58 tis. ha, trvalé 

kultury v EZ (sady, vinice, chmelnice) 10 tis. ha a zelenina a speciální 

byliny v EZ 3 tis. ha. 

Minimální vstupní výměra zemědělské půdy evidované v LPIS je 0,5 ha. 

 

 



Program rozvoje venkova 2014 - 2020 

 Základní parametry opatření Ekologické zemědělství - pokračování: 

 

Příjemcem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje 

zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, hospodaří 

v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, 

obhospodařuje v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro 

platbu a splňuje definici aktivního zemědělce. 

Závazky jsou realizovány jako pětileté, závazky navazující na pětiletý 

závazek mohou být uzavřeny i na kratší dobu. 

Při stanovení způsobilých výdajů je vyloučeno dvojí financování vzhledem 

k stanoveným zemědělským postupům příznivým pro klima a životní 

prostředí podle čl. 43 nařízení č. 1307/2013 (přímé platby). 

 

 



Program rozvoje venkova 2014 - 2020 

 Zavedena vyšší sazba také na přechodné období. O tyto podporu bude možno 

žádat pouze 1x (při prvním přechodném období) na daném půdním bloku. Při 

„sestupnění“ PB z EZ do PO (např. vinou porušení pravidel EZ) to již nebude 

možné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



Program rozvoje venkova 2014 - 2020 

 Hlavní změny: 

Žadatel na celé výměře zemědělské půdy hospodaří ekologicky, dle 

zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění. 

Souběh s konvenční produkcí u jednoho žadatele není možný. 

U trvalých travních porostů bude nově povinnost dodržet minimální 

intenzitu býložravců (chovaných v souladu s podmínkami ekologického 

hospodaření) 0,3 VDJ/ha travního porostu každý den ve stanoveném 

termínu (od 1.6 do 30.9.) a stanoven zákaz mulčování. 

Typy managementů: Travní porosty, Pěstování zeleniny a speciálních bylin 

na orné půdě, Pěstování trav na semeno, Pěstování ostatních plodin na 

orné půdě, Odplevelování dočasným zatravněním, Odplevelování 

dočasným úhorem, Intenzivní sady, Ostatní sady, Krajinotvorné sady, 

Vinice, Chmelnice. 

 

 

 

 



Situace EZ v ČR k dnešnímu dni: 

 TTP: 397 230 ha 

 OP: 51 809 ha 

 Vinice: 897 ha 

 Sady: 6 236 ha 

 Rybník: 4 ha 

 

 Celkem: 456 307 ha (cca 11,5 % ZPF) 

 3865 zemědělských podniků 

 510 výrobců 

 358 distributorů 

 107 dovozců ze třetích zemí 

 56 vývozců do třetích zemí 

 



Vinice 

 Pěstuje na dílu PB révu vinnou v minimální hustotě 1800 

životaschopných jedinců na hektar. 

 

 Provádí každoročně prosvětlení vinné révy odstraňováním zálistků nebo 

části listové plochy od 1.6. do 30.9. příslušného kalend. Roku. 

 

 Zajistí do 24 měsíců od výsadby vinice souvislý bylinný porost. 

 

 Provede do 15.8. mechanickou údržbu meziřadí a manip. prostor vinice. 

 



Vinice a víno – platná legislativa 

Zákon č. 242/2000 Sb.; nařízení Rady (ES) 834/2007; nařízení 

Komise (ES) 889/2008. 

 

Výrobu vína upravuje Kapitola 3a, čl. 29b – 29d NK(ES) 889/2008. 

 

Produkty odvětví vína se vyrábějí z ekologických surovin. 

 

Při výrobě, v průběhu procesů a enologických postupů lze použít 

pouze produkty a látky uvedené v příloze VIIIa tohoto nařízení. 

 



Víno – enologické postupy a omezení 

 Zakázané enologické postupy: 

 

Částečné zahuštění chladem 

Odsíření fyzikálními metodami 

Ošetření elektrodialýzou proti vysrážení vinného kamene 

Částečná dealkoholizace vína 

Ošetření katexem 

 
  Podmíněné postupy: 

 

  Při tepelném ošetření nesmí teplota překročit 70°C 

  Při odstřeďování a filtraci nesmí být velikost pórů  

     menší než 0,2 mikrometry.  



Sady obecně - novinky 

 Nová definice sadů pro účely evidence v LPIS: 

Ovocným sadem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou 

kulturou, která je rovnoměrně a souvisle osázena ovocnými stromy o 

minimální hustotě 100 životaschopných jedinců na hektar, nebo ovocnými 

keři o minimální hustotě 800 životaschopných jedinců na hektar, které 

poskytují opakované sklizně.  

Jako ovocné stromy nelze uznat podnože nebo množitelské porosty.  

Do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává 

související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 12 metrů na 

začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné 

šířce 8 metrů, podél řad po obou stranách ovocného sadu a netvoří 

součást cesty.  

Maximální přípustná šíře meziřadí je u ovocných stromů 12 metrů, u 

ovocných keřů 5 metrů. 

 

 

 

 



Intenzivní sady 

 Zajistit minimální stanovenou hustotu druhů stromů/keřů (jádroviny – min. 

500 ks/ha, ostatní peckoviny – min. 200 ks/ha, ovocné keře – min. 2000 

ks/ha). 

 Zajistit, aby v sadu byla výsadba tvořena vybranými ušlechtilými odrůdami 

ovocných stromů v nízkých pěstitelských tvarech 120 u jádr. resp. 170cm u 

peck. staršími 3 let nebo ušlechtilými odrůdami keřů. Pouze podnože nebo 

pravokořenné stromy nejsou možné. 

 Neprodukovat jiné zemědělské plodiny v prostoru meziřadí a příkmenného 

pásu. 

 Neprovádět pastvu hospodářských ani jiných zvířat. 

 Zajistit mechanickou údržbu meziřadí a příkmenného pásu ve stanoveném 

termínu (do 31.8.), při seči odklidit biomasu. 

 Ponechat každoročně 5 - 15 % rozlohy sadu bez mechanické úpravy. 

 

 

 



Intenzivní sady 

 Provádět v návaznosti na zvolenou pěstební technologii pravidelný řez 

korun ovocných stromů a keřů ve stanoveném termínu (do 15.8.). 

 V případě dosadby zajistit v souladu s pěstební technologií oporu a 

ochranu proti okusu u nově vysazovaných stromů. 

 Sklidit a odvézt každoročně produkci ovoce ze sadu, s výjimkou případů 

fytosanitárních opatření. 

 Prokázat minimální dosaženou produkci → faktury za prodej ovoce, faktury 

za prodej k dalšímu zpracování, technologické listy při vlastním 

zpracování, skladová evidence? → přesný způsob kontroly bude upraven v 

nařízení vláda, spolupráce se Státním zemědělským a intervenčním 

fondem. 

 

 

 



Intenzivní sady 

 V jednání je stanovení dalších podmínek pro intenzivní sady – povinnost 

registrace sadu v Registru sadů, vedeným Ústředním kontrolním a 

zkušebním ústavem zemědělským; monitoring vybraných 

meteorologických ukazatelů; monitoring výskytu škodlivých organismů. 

 Účelem by mělo být přiblížení podmínek pro ekologické intenzivní sady 

integrované produkci. 

 

 

 



Ostatní sady 

 Zajistit minimální stanovenou hustotu druhů stromů/keřů (ovocné stromy – 

min. 100 ks/ha, ovocné keře – min. 1000 ks/ha). 

 Zajistit, aby v sadu byla rovnoměrná výsadba tvořena odrůdami ovocných 

stromů/keřů, pouze podnože nejsou možné, ušlechtilé pravokořenné 

stromy jsou možné. 

 V případě produkce jiných zemědělských plodin v meziřadí zajistit 

nepoškození ovocných stromů/keřů. 

 V případě pastvy zajistit stromy/keře proti poškození pasenými zvířaty. 

 Zajistit mechanickou údržbu, nebo spasení bylinného pokryvu meziřadí a 

příkmenného pásu ve stanoveném termínu (do 31.8.), při seči odklidit 

biomasu. 

 Ponechat každoročně 5 - 15 % rozlohy sadu bez mechanické úpravy. 

 Provádět v návaznosti na zvolenou pěstební technologii pravidelný řez 

korun ovocných stromů a keřů ve stanoveném termínu (do 15.8.). 

 

 



Ostatní sady 

 V případě dosadby zajistit v souladu s pěstební technologií oporu a 

ochranu proti okusu u nově vysazovaných stromů. 

 Sklidit a odvézt každoročně produkci ovoce ze sadu, s výjimkou případů 

fytosanitárních opatření. 

 Prokázat minimální dosaženou produkci → faktury za prodej ovoce, faktury 

za prodej k dalšímu zpracování, technologické listy při vlastním 

zpracování, případně záznamy o krmení zvířat → přesný způsob kontroly 

bude upraven v nařízení vláda, spolupráce se Státním zemědělským a 

intervenčním fondem. 

 

 



Krajinotvorné sady 

 Definice krajinotvorného sadu pro účely evidence v LPIS: 

Krajinotvorným sadem se rozumí plocha rovnoměrně osázená ovocnými 

stromy ve tvaru polokmenu nebo vysokokmenu o minimální hustotě 50 

životaschopných jedinců na hektar, jejímž základním účelem není 

produkce ovoce, ale zachování krajinotvorné odrůdové rozmanitosti, 

kulturního dědictví, zemědělského rázu krajiny nebo prvků venkovského 

krajinného urbanizmu, a v meziřadí se nachází bylinný pokryv. 

Krajinotvorný sad je evidován v evidenci půdy jako díl půdního bloku 

s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura. 

Krajinotvorné sady jsou zařazeny do kategorie ekologicky významných 

prvků, který nelze vyhradit jako plochu v ekologickém zájmu. 

 V LPIS bude mít díl půdního bloku kulturu „Trvalá kultura – ostatní“ na celé 

rozloze dílu půdního bloku bude příznak „Krajinotvorný sad“. 

 

 



Krajinotvorné sady 

 Zajistit seč s odklizem biomasy nebo spasení bylinného pokryvu meziřadí a 

příkmenného pásu ve stanoveném termínu (do 31.8.). 

 Zajistit souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu. 

 Neprodukovat jiné zemědělské plodiny v prostoru meziřadí a příkmenného 

pásu. 

 Neprovádět mulčování bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu. 

 V případě pastvy hospodářských zvířat zajistit stromy/keře proti poškození 

pasenými zvířaty. 

 Ponechat každoročně 5 - 15 % rozlohy sadu bez mechanické úpravy. 

 V případě dosadby zajistit v souladu s pěstební technologií oporu a 

ochranu proti okusu u nově vysazovaných stromů. 

 

 

 



Děkuji za pozornost! 


