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EZ V ROCE 2022

Od roku 2020 není možné podat žádost o zařazení do
pětiletých závazků ekologického zemědělství podle NV
76/2015 Sb.
Přechodné období 2021-2022 (NEPR 2020/2220)
V roce 2022 umožněn vstup do jednoletých závazků v
rámci navazujícího opatření ekologické zemědělství, bez
podmínky předchozího zařazení DPB v pětiletém závazku
(NV 331/2019 Sb.)

STRUKTURA INTERVENCE EZ
1) Podpora přechodu na EZ

2) Podporou zachování postupů EZ
Základní ošetřování travních porostů

Pěstování trav a víceletých pícnin na orné půdě
Pěstování zeleniny, brambor, speciálních bylin a jahodníku na orné půdě
Pěstování ostatních plodin na orné půdě

Intenzivní sady
Ostatní sady
Vinice

Chmelnice

EZ OBECNÉ PODMÍNKY
Příjemce:
Uživatel půdy evidované v LPIS s minimální výměrou 0,5 ha.
Osoba registrovaná jako podnikající v ekologickém zemědělství podle § 6 a 8 zákona č. 242/2000 Sb., o EZ.
Závazek 5-letého hospodaření.
Povinnost absolvovat školení o nejvhodnějších praktikách hospodaření v EZ, a to jedenkrát v průběhu
závazku.

Způsobilá plocha:
Zemědělská půda evidovaná v LPIS s kulturami:
orná půda,
trvalý travní porost a

trvalé kultury.

EZ - PROKAZOVÁNÍ PRODUKCE (1)
Trvalé travní porosty
Kontrola produkce prostřednictvím dodržování minimální intenzity chovu hospodářských zvířat
chovaných v režimu EZ (0,3 VDJ/ha T).

Orná půda
Dvoustupňová kontrola:
1. Využití datového kanálu ÚKZÚZ podle zákona o hnojivech, §9 (7,8), i pro zemědělce pod 20 ha.
(evidence o sklizeném hlavním a vedlejším produktu platí pro všechny zemědělské podnikatele).
2. Kontrola dosažení minimální produkce (minimální výnosy viz tabulka 1 případně 2).

Trvalé kultury
Kontrola dosažení minimální produkce (minimální výnosy ovoce).

EZ PROKAZOVÁNÍ PRODUKCE (2)
Plodina/skupina plodin
Obiloviny na zrno (včetně osiva)
Luskoviny na zrno
Okopaniny
Olejniny
LAKR
Čerstvá zelenina
- košťáloviny/brukvovité
- listová/stonková zelenina
- plodová zelenina
- kořenová a hlízová zelenina
- luskoviny na zeleno
Jahody
Pícniny na OP
- jednoleté pícniny - v seně
- víceleté pícniny - v seně

Minimální produkce t/ha - varianty
30 % průměru
50 % průměru
0,87
0,54
4,34
0,34
0,19
1,97
1,43
0,72
1,03
4,17
0,59
0,46

1,44
0,82
7,20
0,60
0,31
3,30
2,39
1,19
1,19
1,69
1,00
0,77

1,31
1,13

2,19
2,04

EZ PROKAZOVÁNÍ PRODUKCE (3)
Plodina/skupina plodin

Minimální produkce t/ha - varianty
30 % průměru

50 % průměru

Obiloviny na zrno (včetně osiva)

0,87

1,44

- kukuřice na zrno

1,30

2,16

- pohanka

0,46

0,76

Olejniny

0,34

0,57

- slunečnice

0,59

0,98

- sója

0,58

0,96

- řepka a řepice

0,59

0,98

Čerstvá zelenina

1,97

3,28

- mrkev

6,88

11,47

POROVNÁNÍ PRŮMĚRNÝCH VÝNOSŮ V ČR A MINIMÁLNÍ
POŽADOVANÉ PRODUKCE - PŘÍKLADY
Plodina

Minimální navrhovaná produkce EZ Vypočítaný
t/ha - varianty
průměr EZ

Průměrný výnos
ČR 2020 (ČSÚ)

30 % průměru

50 % průměru

t/ha

t/ha

Obiloviny na zrno

0,87

1,44

2,9

6,04

kukuřice na zrno

1,30

2,16

4,3

9,46

Okopaniny (brambory) 4,24

7,07

14,1

29,16

Čerstvá zelenina

1,97

3,28

6,6

22,67

mrkev

6,88

11,47

22,9

42,98

SOUBĚH EKOLOGICKÉ A KONVENČNÍ PRODUKCE
➢

Souběh ekologické a konvenční produkce je možný

➢

Podmínky souběhu jsou uvedeny v čl. 9 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických
produktů

➢

Nařízení stanovuje podmínky:
➢ souběhu u rostlinné produkce a trvalých kultur
➢ souběhu u živočišné produkce
➢ souběhu u akvakultury
➢ pastvy konvenčních zvířat na EZ plochách a pastvy společných prostor

PRAVIDLA ROSTLINNÉ PRODUKCE
➢ Podnik musí být rozdělen na jasně a účinně oddělené:
➢ ekologické produkční jednotky
➢ produkční jednotky v přechodném období
➢ konvenční produkční jednotky, pokud se v případě konvenčních
produkčních jednotek:

➢ Musí se musí jednat různé odrůdy, které lze snadno odlišit

Snadno odlišitelné odrůdy jsou např. pšenice špalda a pšenice setá, červené a
bílé zelí, jasně odlišitelné odrůdy ovoce, hroznového vína, chmele, zeleniny atd.

PRAVIDLA ROSTLINNÉ PRODUKCE
Podmínky souběhu pěstování víceletých plodin
➢

U víceletých plodin, s vegetačním obdobím alespoň tři roky:
➢ se nemusí jednat o odrůdy, které lze snadno odlišit

➢ může se jednat o stejné odrůdy
➢ dotčená produkce ale musí být součástí plánu přechodu na ekologickou produkci v co
nejbližší době a je dokončen nejpozději do pěti let.

➢

V tomto případě:
➢ oznámí zemědělec začátek sklizně každého z dotčených produktů příslušnému orgánu
nebo případně kontrolnímu orgánu či kontrolnímu subjektu nejméně 48 hodin
předem
➢ po skončení sklizně zemědělec informuje o přesném množství sklizeném z dotčených
jednotek a o opatřeních učiněných k oddělení produktů
➢ příslušný orgán po zahájení plánu přechodu každoročně potvrzuje plán přechodu a
opatření k zajištění účinného a jasného oddělení

PRAVIDLA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKCE
➢ Podnik musí být rozdělen na jasně a účinně oddělené:
➢ ekologické produkční jednotky

➢ produkční jednotky v přechodném období
➢ konvenční produkční jednotky, pokud se v případě konvenčních
produkčních jednotek

➢ Jedná se o různé druhy hospodářských zvířat
Nelze např. chovat na farmě ekologický a zároveň konvenční skot, např. masný
skot v ekologii a mléčný skot v konvenci.

PASTVA NA EKOLOGICKY OBHOSPODAŘOVANÉ
PŮDĚ
➢

Příloha II, Část II, bod 1.4.2 nařízení (EU) 2018/848)

➢

Ekologicky chovaná zvířata se pasou na ekologicky obhospodařované půdě

➢

Konvenční zvířata mohou každoročně po omezenou dobu využívat
ekologické pastviny za podmínky:
➢ chov těchto zvířat probíhá environmentálně šetrným způsobem na půdě, která je
podporována podle čl. 23, 25, 28, 30, 31 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013
➢ jedná se o podpory PRV AEKO, agroforestry, Natura 2000, ANC, Lesoenvi,
neprodukční investice
➢ na těchto pastvinách nejsou současně s ekologicky chovanými zvířaty
➢ omezenou dobou se rozumí 90 dní (zákon o EZ)

PASTVA NA SPOLEČNÝCH POZEMCÍCH
➢

Příloha II, Část II, bod 1.4.2.2 nařízení (EU) 2018/848):

➢

Ekologicky chovaná zvířata se mohou pást na společných pozemcích, pokud:
➢ pozemky nebyly nejméně tři roky ošetřovány produkty či látkami, které nejsou
povolené pro použití v ekologické produkci

➢ chov všech konvenčních zvířat, která se pasou na společných pozemcích, probíhá
environmentálně šetrným způsobem (viz předchozí snímek)
➢ produkty z ekologických zvířat, vyprodukované během pastvy na společných
pozemcích, nejsou považovány za ekologické, pokud nelze doložit náležité oddělení
od konvenčně chovaných zvířat.

SEZÓNNÍ PŘESUNY
➢

Ekologická zvířata se smějí během přehánění pást na pozemcích, které
nejsou obhospodařovány ekologicky

➢

Během přehánění musí být oddělena od ostatních zvířat

➢

Příjem jiného než ekologického krmiva v podobě travin a jiné vegetace,
kterou zvířata spásají, je povolen jen za podmínek:
➢ po dobu maximálně 35 dní zahrnujících cesty do cílové oblasti i zpět, nebo
➢ pro maximálně 10 % z celkové roční krmné dávky vypočítané jako procentní podíl
sušiny v krmivu zemědělského původu

DALŠÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE ROSTLINNÉ A
ŽIVOČIŠNÉ PRODUKCE
➢

Požadavky týkající se různých druhů a odrůd se neuplatňují v případě:
➢ výzkumných a vzdělávacích středisek
➢ školek rostlin

➢ množíren osiva
➢ šlechtitelských činností.

➢

Pokud nejsou všechny produkční jednotky podniku ekologické
hospodářské subjekty :
➢ uchovávají produkty používané pro ekologické jednotky a jednotky v
přechodném období odděleně od produktů pro konvenční jednotky
➢ uchovávají produkty vyprodukované ekologickými jednotkami, jednotkami v
přechodném období a konvenčními jednotkami odděleně
➢ vedou odpovídající záznamy dokládající účinné oddělení produkčních jednotek a
produktů

DĚKUJI ZA
POZORNOST
AEKO

