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NOVINKY V AEKO OD 2020

• Legislativa:
NV 59/2019 a 351/2019, která mění NV 75/2015 Sb. 

• Od 2020 nelze podávat novou žádost o zařazení do „starých AEKO“ s 
výjimkou opatření Zatravňování orné půdy a zatravňování drah 
soustředěného odtoku

• Nelze také:
- navyšovat již zařazenou výměru o více než 35% výměry vstupní
- navýšit zařazenou výměru v 5. roce závazku s výjimkou navýšení 
výměry již zařazeného DPB
- přejít z Integrované produkce do Ekologického  zemědělství  

• Je možné vstoupit do „navazujících AEKO“ NAEKO
- navazující NAEKO jsou DVOULETÉ
- NV 330/2019 – navazující AEKO 
- VV 331/2019 – navazující EZ
( žadatel tak může mít zároveň DPB v AEKO i NAEKO; ne jenom DPB 
ale staré a nové AEKO kombinovat nelze)
- kvóta na navyšování výměry není, na snížení výměry kvóta 10%
- jen s DPB, na kterém bylo odpovídající opatření ukončeno k 
31.12.2019



NOVINKY V AEKO OD 2020

• Od roku 2020 se na pozemky vyvlastněné ve veřejném zájmu bude 
vztahovat pardonovaný důvod 8d – Stavba ve veřejném zájmu

• Ošetřování travních porostů – do limitu 1,15 pasených VDJ se budou 
započítávat i pozemky v OTP NAEKO (kromě podmáčenek) a v 
Údržbě zatravněných DPB

• Změny na území národních parků (změna zonace):
- na území celého NP se bude odečítat od sazby některých titulů v 
AEKO částka 76 Eur/ha

- neuplatní se u základního titulu, podmáčenek a suchých stepních 
trávníků
- že se DPB nachází na zastavěném nebo zastavitelném území musí 
žadatel prokázat (potom se snížení neprovede)

• Pokud se prokáže, že žadatel nemá na část DPB právo k užívání, 
nebude na tuto plochu vyplacena dotace – podmínky se plnit musí 
- SZIF zjišťuje při zápisu nového DPB, sporu na DPB nebo při 
podnětu vlastníka
- v LPIS Vrstva způsobilosti



NOVINKY V AEKO OD 2020

• Od roku 2020 bude SZIF komunikovat s 
žadateli pouze prostřednictvím Portálu 
farmáře – budete do Schránky dostávat např.
i Rozhodnutí (platí fikce doručení, tj. víte o 
tom, i kdybyste se do PF už měsíc nepodívali)
- platí pro žadatele, kteří mají zřízený přístup 
do LPIS

• V průběhu roku 2020 dojde k novelizaci 
Nitrátové směrnice (NV 262/2012 Sb.)
- dojde ke změně v minimálního požadavcích 
pro použití hnojiv



AEKO, NAEKO – společné podmínky pro všechny tituly

• Zvýšení výměry AEKO:
- nad 35% vstupní výměry už nelze
- navýšení v 5. roce závazku nelze
- navýšení výměry již zařazeného DPB je možné

• Zatravňování orné půdy a drah soustředěného odtoku AEKO – výměru lze 
navýšit jen podáním nové žádosti o zařazení

• Integrovaná produkce, Ošetřování travních porostů, Biopásy a Ochrana 
čejky chocholaté AEKO
- lze pouze navýšit o méně než 35% vstupní výměry (pokud už nejste v 5. 
roce závazku)

• Snížení výměry AEKO:
- pardonované: 
a) restituce, nebo vyrovnání s církvemi
b) pozemkové úpravy
c) zásah vyšší moci 
(https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy
%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F1585131218583.pdf)   
d) zřízení stavby ve veřejném zájmu
e) pozbytí práva k užívání do 25% vstupní výměry (NAEKO 10%)
- ostatní důvody nepardonované

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/platby_na_zaklade_jz/jz/1585131218583.pdf


AEKO, NAEKO – společné podmínky pro všechny tituly

• Žádost o snížení výměry se podává:
- ke snížení výměry došlo mezi 1.1. a podáním žádosti o 
dotaci – žádost o snížení podat společně s JŽ
- ke snížení výměry došlo po podání JŽ do 31.12. – žádost o 
snížení podat do 10.1. následujícího roku 
- Biopásy – do 30.4. následujícího roku, pokud ke snížení 
došlo mezi podáním žádosti a 31.3. následujícího roku

- pardonovaný důvod – nepodává se zároveň i 
žádost o změnu žádosti a SZIF vyplatí poměrnou částku

- nepardonovaný důvod – nutno podat i žádost o 
změnu žádosti, aby nedošlo k „předeklaraci“  a tedy sankci 

• Dobrovolné ukončení závazku 
– podat žádost o vyřazení ze závazku
- pokud nejde o pardonovaný důvod nebo převod či 
přechod závazku – vrací se vyplacené dotace od začátku 
závazku                 



AEKO, NAEKO – společné podmínky pro všechny tituly

• V roce 2020 není možný přechod z AEKO do EZ
• Změna zařazení v Ošetřování travních porostů:

1. mezofilní a vlhkomilné louky a horské a suchomilné louky –
změna z hnojených na nehnojené: v LPIS změnit titul na nehnojené 
+ v JŽ požádat o změnu zařazení
- nevzniká nový závazek, dokončí se závazek původní (HSLH – před 
převodem 1x pohnojené)
2. nově zařazené DPB do CHKÚ, NATURA 2000 nebo NP: přechod ze 
základního titulu na nadstavbový, předem vymezit v LPIS 
nadstavbový titul – nevzniká nový závazek, dokončí se ten původní  

• Změna osoby žadatele = převod a přechod závazku
- oznamuje nabyvatel na formuláři OPŽL do 30 dnů od převodu DPB 
v LPIS (nelze převést mezi manželi a osobami, které mají mezi sebou 
uzavřenou smlouvu o společnosti)
- AEKO - převod zvířat v IZR musí být uskutečněn s účinností do 15 
dnů před nebo po převodu DPB v LPIS (pardonované období pro 
dodržení intenzity chovu)



AEKO, NAEKO – společné podmínky pro všechny tituly

1. Dodržovat Cross-complinace (podmínky DZES a PPH)
2. Vedení evidence o hnojivech:

- záznam do 30 dnů od aplikace
- evidence pastvy a pobytu zvířat na DPB
- uchování minim. 10 let 
- vede se i provozní evidence o vyrobených statkových hnojivech 
(výroba/nákup, spotřeba, skutečná produkce nebo tabulková 
produkce NV 377/2013 Sb.)

3. Vedení evidence o používání přípravků na ochranu rostlin:
- uchovávat 10 let
- požadavky – V 132/2018 Sb. 

4. Uchovávání dokladů o použitém osivu:
- IP zeleniny a jahodníku, Zatravňování orné půdy, Zatravňování 
drah soustředěného odtoku, Biopásy a Ochrana čejky chocholaté
= míchací protokol (směsi), uznávací list osiva, doklady o úřední 
kontrole osiva
- doklady o použitém osivu nebo setí službou vystaveny na jméno 
žadatele



AEKO, NAEKO – společné podmínky pro všechny tituly

5. Minimální požadavky na použití hnojiv:
- Zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu 
hnojení
- zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (brambory, 
řepa, bob setý, kukuřice, sója, slunečnice, čirok) na pozemcích 
se sklonitostí nad 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve 
vzdálenosti do 25 m od útvaru povrchových vod
- Zákaz použití dusíkatých hnojivých látek:  
a) na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou, nebo 

pokrytou sněhem
b) na orné půdě se sklonitostí nad 10° a na TTP se sklonitostí 

nad 12° s výjimkou tuhých a organických hnojiv (na R bez 
porostu zapravit do 24 hodin po aplikaci)
c)rovnoměrné pokrytí pozemku při hnojení

- Dodržení období zákazu hnojení:



AEKO, NAEKO– společné podmínky pro všechny tituly



AEKO, NAEKO – společné podmínky pro všechny tituly

6. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU 
ROSTLIN:
- Je nakládání s POR zajištěno odborně způsobilou osobou
- Bylo zařízení na aplikaci POR podrobeno kontrolnímu testování dle zákona (V 
207/2012 Sb.)
- POR uskladněny v originálních obalech a odděleně od jiných výrobků a 
přípravků určených k likvidaci
7. Obnova TTP:
- max. 1x/5 let rozorání za účelem zúrodnění
- do 31.8. na obnovované ploše souvislý travní porost a provedena 1. seč s 
odklizem hmoty nebo sklizena krycí plodina
- ZCHÚ, OP NP, NATURA 2000 – povolení obnovy od OOP (může povolit i 
plošnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin při provádění obnovy)
- podmáčenky a suché stepní trávníky – obnova zakázána
8. Chovatelé koní podávají do 31.10. Deklaraci chovu koní:
- generování v Portálu farmáře – přeposlání na SZIF
- žadatelé o podporu ANC – 1x deklarace za přechozí rok + 1x deklarace za 
kontrolní období v aktuálním roce



AEKO, NAEKO - Ošetřování travních porostů
- společné podmínky

1) Intenzity 
– Ž chová každý den v kontrolním období od 1.6. do 30.9.:
- Min 0,30 VDJ/ ha TTP žadatele v LPIS (nezapočítávají se  
podmáčenky) + kdo má TTP jen podmáčenky, modráska a 
chřástala – nemusí plnit
- max. 1,15 VDJ pasených zvířat /ha zařazeného TTP
- nezapočítávají se podmáčenky v AEKO i NAEKO a 
Zatravňování v 1. roce závazku 
- započítává se Údržba zatravněných DPB                     
- nepasená zvířata uvádět v žádosti - vytvořit  samostatné 

hospodářství, nebo stáj v ÚE
- max. 1,5 VDJ/ha z.p. (TTP, orná půda a trvalá kultura) 
- při souběhu AEKO a NAEKO do žádosti uvádět vždy 
nepasenou stáj (1 stáj bude uvedena 2x)



AEKO, NAEKO - Ošetřování travních porostů 
– společné podmínky

2. Ponechávání nepokosených ploch na DPB nad 12 ha,
– obecná péče, MVL a HSL
- do žádosti ovést, zda ponecháváte nepokosené plochy, neponecháváte nebo 
ponecháváte dobrovolně na menším DPB
a) povinně:
- DPB, které nebyly do 31.7. celé spaseny 
- 3 - 10% DPB, 1 plocha - max. 1 ha
- ponechá nejpozději do 1. seče v příštím roce
- minimálně ponechá do

15.8. – OTP
15.9. - MVL se sečí 15.7. - 31.8.
15.10. - MVL se sečí 15.8. - 30.9. 

- DPB, kde BYLA do 31.7. provedena pastva neponechává nepokosené plochy 
- pokud další pastva dříve než 15.9. – nepokosené plochy vyplotit!

b) dobrovolně i na menších PB (uvést do žádosti)
- placené

Ponechání méně než 3% výměry DPB = nesplnění minimální péče
Ponechání více než 10% DPB = porušení počítáno na plochu nad 10% DPB



AEKO, NAEKO - Ošetřování travních porostů 
– společné podmínky

3) Aplikovat N hnojiva do 160 kg N/ha TTP vedeného v 
LPIS žadatele (tj. I na nezařazených TTP)- vypočítávat 
podle Nitrátové směrnice:
- hnojiva s pomalu uvolnitelným N jako 30% celkového 
přívodu N
- hnojiva s rychle uvolnitelným N jako 60% celkového 
přívodu N    sem patří i dusík zanechaný zvířaty na pastvě-
minerální hnojiva jako 100% přívodu N
- digestát z BPS jako 70% přívodu N
- Nepoužívat k hnojení upravené kaly a odpadní vody
- vápnění není považováno za hnojení, ve specifických 
managementech vápnění se souhlasem OOP



AEKO, NAEKO - OTP  
Obecná péče o extenzivní louky a pastviny

- Seč s odklizením biomasy nebo pastva min. 2x/rok do 
31.7. a do 31. 10.
- ANC H1 – 1. seč do 31.8.
- seč od jednoho kraje k druhému, nebo od středu k 
okrajům 
- sečení nebo mulčování nedopasků do 30 dnů po skončení 
pastvy; ne na částech DPB nad 10°
- tuto povinnost může změnit místní OOP, žadatel předkládá 
inspektorům při FKNM
- nehnojit kejdou s výjimkou kejdy skotu
- herbicidy jen bodově- povolené k používání v ČR  
- v ZCHÚ, ochran pásmech NP, Natura 2000 – neprovádět 
mulčování, obnovu nebo přísev TTP bez povolení OOP



AEKO, NAEKO – OTP
Mezofilní a vlhkomilné louky

- Hnojená i nehnojená varianta: 
- Seče s odklizením biomasy minim. 2x/rok dle LPIS a DZES,
- seč od středu k okrajům, nebo z jedné strany na druhou
- přepásání nejdříve 15.8., pokud je uvedeno v LPIS
- neprovádět příkrm zvířat na pastvě (kromě minerál. lizů)/ 
pastva není hnojení
– neprovádět mulčování, obnovu, přísev TTP, vápnění a 
bodovou aplikaci herbicidů bez povolení OOP – potvrdit na 
formuláři SZIF a předkládá při FKNM
Hnojená varianta: uvedeno v LPIS- hnojit jen hnojem, nebo 
kompostem- není omezení aplikovaného dusíku, platí 
obecných 160 kg N/ha 



AEKO, NAEKO – OTP

Horské a suchomilné louky

Hnojená i nehnojená varianta: 
- Seč s odklizem biomasy minim. 1x/rok dle LPIS
- seč od středu k okrajům, nebo z jedné strany na druhou
- přepásání nejdříve 15.8., pokud je uvedeno v LPIS
- neprovádět příkrm zvířat na pastvě (kromě minerál. lizů)
– neprovádět mulčování, obnovu, přísev TTP, vápnění nebo 
bodovou aplikaci herbicidů bez povolení OOP – potvrzení 
OOP na formláři SZIF + předkládá při FKNM
- při změně z hnojené na nehnojenou – povinnost aplikovat 
1x/závazek hnůj – nutné pohnojit

- Hnojená varianta:
- hnojit jen hnojem, nebo kompostem
- Aplikovat povinně jednou za závazek, nejpozději do 4. roku 
závazku hnůj nebo kompost 
– pastva zvířat není aplikace 



AEKO, NAEKO - OTP 
Trvale podmáčené a rašelinné louky 

- Není podmínka intenzity
- Seč aspoň 1x ročně pouze ručně nesenou, nebo 
vedenou mechanizací, termíny dle LPIS, odklidit 
hmotu
- neaplikovat hnojiva, herbicidy, pomocné půdní 
látky ani pomocné rostlinné přípravky
- nepást
– neprovádět mulčování, obnovu, přísev TTP a 
odvodnění
- válení, smykování a vápnění TTP jen s povolením 
OOP – na formuláři SZIF + předkládá při FKNM



AEKO, NAEKO 
OTP Ochrana modráska

- vázaný na krvavec toten a mravence
- Není podmínka minimální intenzity
- Seče dle LPIS minim. 1x ročně od jednoho okraje DPB na 
druhý  
- !!neprovádět žádnou údržbu TTP mimo termíny seče!!
- Ponechat každoročně 15 – 20 % ploch nepokosených -
nepokosené plochy ponechat do příští seče, nejpozději do 1. 
seče následujícího roku
- Přepásání od 1.10. pokud povoleno v LPIS + neprovádět 
příkrm
- Nehnojit, případná pastva se nezapočítává
- Mulčování, válení, smykování, obnova TTP,  přísev TTP, 
vápnění  a bodová aplikace herbicidů pouze se souhlasem 
OOP – na formuláři SZIF + předložit  při FKNM



AEKO, NAEKO - OTP 
Ochrana chřástala polního 

- Není podmínka minimální intenzity
- Seč minim. 1x ročně a odklidit hmotu od 15.8. do 30.9.
- vynechání nebo odložení jedné ze sečí jen se souhlasem OOP
- Seč na jednom DPB pouze jedním žacím strojem od jedné 
strany DPB na druhou, nebo od středu k okraji
- přepasení nejdříve 15.9. (pokud uvedeno v LPIS), pastvou lze 
nahradit seč
- zakázán příkrm hospodářských zvířat kromě lizů a vody 
- zlikvidovat nedopasky sečením nebo mulčováním do 30 dnů po 
ukončení pastvy (neplatí pro plochu s prům. sklonitostí nad 10°)
- likvidaci nedopasků lze vynechat se souhlasem OOP
- neaplikovat hnojiva (vápnění se nepovažuje za hnojení)
- Mulčování, válení, smykování, obnova TTP, přísev TTP, vápnění a 
bodová aplikace herbicidů pouze se souhlasem OOP



AEKO, NAEKO – OTP
Suché stepní trávníky a vřesoviště

- pastva ovcí nebo koz, termíny dle LPIS
- pokud umožněno v LPIS, lze  pást skot nebo nahradit 
pastvu sečí (potom nemusí dodržet minimální přísun N)
- likvidovat nedopasky mulčováním, nebo sečí do 30 dnů po 
skončení pastvy (výjimka pro plochu nad 10°, nebo u DPB, 
kde je to uvedeno v LPIS)
- Min. přísun N pastvou 5 kg/1ha DPB ročně
- Max. přísun N pastvou 50 kg/1ha DPB ročně
- neaplikovat hnojiva
– zákaz přikrmování
- neprovádět mulčování, obnovu nebo přísev TTP 
- válení, smykování, vápnění, úprava povinnosti likvidace 
nedopasků a bodovou aplikaci herbicidů  s povolením OOP 
– na formuláři SZIF + předkládá při FKNM



AEKO, NAEKO - OTP 
Druhově bohaté pastviny

- seč s odklizením nedopasků nebo pastvu s odklizením hmoty 
provést do 31.7., v H1 do 31.8.
- údržbu pastvou provést do 31.10.
- Min. přísun N pastvou: 10 kg celkového dusíku /1ha 
zařazeného DPB ročně, maximum nestanoveno
- zákaz přikrmování (neplatí pro lizy a napájení)
- se souhlasem OOP lze standardně přikrmovat od 1.4. do 31.5.
- likvidace nedopasků sečením, nebo mulčováním do 
30.10.(neplatí pro plochu nad 10°)
- neaplikovat hnojiva
- mulčování, obnovu, přísev TTP, bodovou aplikaci herbicidů, 
odklad nebo neprovedení pastvy, úprava likvidace nedopasků, 
snížení limitu dusíku zanechaného pastvou - jen se souhlasem 
OOP – na formuláři SZIF + předkládá při FKNM



AEKO OTP staré - sazby



NAEKO OTP - sazby



AEKO, NAEKO - Integrovaná produkce ovoce

V ROCE 2020 NENÍ UMOŽNĚN PŘESTUP Z IP DO EKOLOGICKÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ
- Vstup s min. 0,5 ha sadu v LPIS
- nelze kombinovat s ostatními NAEKO, starými AEO, EZ
- vstup do IP ovoce jen se sadem zařazeným v evidenci ovocných sadů u 
UKZÚZ
- jen druhy uvedené v NV (broskvoň, hrušeň, jabloň, meruňka, slivoň, třešeň, višeň, angrešt, 
maliník, ostružiník, rybíz)

- Počty životaschopných jedinců na hektar produkční plochy jednotlivých 
skupin dřevin:

- jádroviny minim. 500 
- peckoviny minim. 200 
- bobuloviny minim. 2000

- žádost se podává na produkční plochu DPB, na které se nachází 
výsadba vyjmenovaných druhů o uvedené minim. hustotě
- hustota výsadby je počítána na hektar produkční plochy dané skupiny 
dřevin
- na DPB může být i výsadba nepodporovaného druhu – nepodává se na 
ně žádost, ani se nezahrnují do hustoty výsadby
- žádost lze podat jen na všechny produkční plochy dané skupiny dřevin



AEKO, NAEKO - Integrovaná produkce ovoce



AEKO, NAEKO - Integrovaná produkce ovoce



AEKO, NAEKO - Integrovaná produkce ovoce



AEKO, NAEKO - Integrovaná produkce ovoce



AEKO, NAEKO - Integrovaná produkce ovoce

- NE stanovené účinné látky v POR, 
- NE herbicidy v meziřadí
- dodržení limitů Pb, Cd, Hg, Cr, As:

- AEKO: rozbory půdy ve 4. roce závazku (uchovat 10 let, 
akreditovaná osoba/na látky uvedené v příl.4, vzorky půdy odebrané 
odborně způsobilou osobou ze všech zařazených DPB

- NAEKO rozbory půdy na těžké kovy nedělá – jen dvouletý závazek
- každoročně AEKO i NAEKO:   

a) rozbory 1 vzorku ovoce/každých započatých 20 ha                              
zařazených sadů  

b) pokud více druhů, 1 vzorek od převládajícího druhu dle a) a do 
počtu vzorků dle a) 1 od libovolného dalšího pěstovaného druhu
- výsledky rozborů do 31.1. následujícího roku předložit SZIF
- Mechanická údržba:  

- stromy: každoročně od 1.6. do 15.8. prosvětlit koruny 
- keře: každoročně od 1.5. do 30.6. 

- meziřadí a manipulační prostor: mechanická údržba do 15.8.



AEKO, NAEKO - Integrovaná produkce ovoce

– Sledování a záznamy (uchovat 10 let): od 1.3. do 30.9.
- teplota, vlhkost vzduchu a ovlhčení listů (srážkoměr a maximo-

minimální teploměr; měřič teploty a srážkoměr; meteorologická stanice)

- škodlivé organismy (feromonové lapače, lepové desky, světelné lapáky,  

nasávací a zemní pasti, sklepávací zařízení, optické vodní lapače, smýkadla, 
meteorologické stanice vybavené technologií vypracování efektivní sumy teplot – použití 
do okamžiku, kdy efektivní suma teplot dosáhne prahové hodnoty pro kteréhokoliv 
škůdce)

- průběžné vyhodnocení + uchovat 10 let 

– Povinné školení na 6 hodin - UKZUZ 1x/rok do 31.8. 

– Sazba 400 E/ha ovocného sadu



AEKO, NAEKO - Integrovaná produkce ovoce

VYKLUČENÍ:
- NAEKO – nemá zavedený proces pro vyklučení na novou výsadbu 

- ve 2 roce závazku bude vyklučení sadu považováno za 
pardonovaný důvod ke snížení zařazené výměry
AEKO:
- doručit SZIF do 15 dnů od provedení vyklučení žádost o změnu 

zařazení (nejpozději do 10.1., pokud vyklučení od podání Ž do 31.12.)
- pokud vyklučení od 1.1. - podat žádost o změnu zařazení nebo žádost 
o zařazení do 15.5.
- na DPB, kde probíhá vyklučení si nelze žádat o dotaci a nedeklaruje se 
v žádosti 
- vyklučenou výměru je žadatel povinen nahradit do konce trvání 
závazku na vyklučeném, nebo jiném DPB + oznámit to SZIF – termíny 
jako u oznámení vyklučení
- nahlášení náhradní výsadby za vyklučení se nepovažuje za navýšení 
výměry, pokud do žádosti napíšete jako důvod  „výsadba“. Pokud je 
nový DPB větší, postupuje se jako při zvýšení výměry



AEKO, NAEKO – Integrovaná produkce zeleniny 
a jahodníku, společné podmínky pro ornou půdu 

a jinou kulturu
- PŘI ZAŘAZENÍ DO INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU SE 

PODMÍNKY IP VZTAHUJÍ NA VŠECHNY PLOCHY ZELENINY A JAHODNÍKU ŽADATELE 

- V roce 2020 vstup jen do navazujících IP a to s DPB, které byly do IP zařazeny k 
31.12.2019
- zařazení: minim. výměra 0,5 ha R nebo J, na kterém se pěstuje zelenina, jahodník 
nebo chřest
- Nepoužívat vyjmenované účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin na všech 
DPB se zeleninou a jahodníkem žadatele
- vést evidenční kartu DPB: plodina, výměra, datum výsadby + kg/ks, datum 
sklizně, počáteční N, aplikace N v kg/ha, celkový aplikovaný N, uchovat 10 let

- zaslat na SZIF do 31.1. následujícího roku
- sledovat, zaznamenávat a vyhodnocovat meteorologické prvky od 1.3. do 30.9:   
- teplota a množství srážek (srážkoměr a maximo-minimální teploměr; měřič teploty a 
srážkoměr; meteorologická stanice)

- sledovat, zaznamenávat a vyhodnocovat škodlivé organismy od 1.3. do 30.9:
(feromonové lapače, lepové desky, světelné lapáky,  nasávací a zemní pasti, sklepávací
zařízení, optické vodní lapače, smýkadla, meteorologické stanice vybavené technologií 
vypracování efektivní sumy teplot – použití do okamžiku, kdy efektivní suma teplot dosáhne 
prahové hodnoty pro kteréhokoliv škůdce)

- průběžné vyhodnocení + uchovat 10 let



AEKO, NAEKO – Integrovaná produkce zeleniny 
a jahodníku, podmínky pro ornou půdu

- na celém zařazeném DPB POUZE stanovené druhy zeleniny
- použít pouze uznané osivo nebo sadbu v minimálním stanoveném výsevku
- doklady od osiva nebo sadby uchovat minim. 10 let
- před každým výsevem nebo výsadbou zajistit z každého DPB zařazeného do 
opatření odběr a rozbor vzorků (akreditovaná osoba a laboratoř) na obsah 
minerálního N
- k podporovaným druhům zeleniny aplikovat hnojiva pouze do výše limitu 
hnojení dusíkem z Nitrátové směrnice (§7 NV 262/2012 Sb.)
- dodržení limitů těžkých kovů: 
- odběr vzorků, jejich rozbor - uchovat 10 let, akreditovaná osoba/na látky 

uvedené v příloze 
a) půdy ze všech zařazených DPB nejpozději ve 4. roce závazku (při 

přechodu do EZ ještě před přechodem) – jen staré AEKO
b) pěstovaných rostlin: každoročně odběr 1 vzorku na každých započatých 

20 ha (staré AEKO: žadatel s max. 5 ha zeleniny a méně než 0,5 ha zařazené 
výměry odbírá 1 vzorek z převládajícího druhu zeleniny)

- rozbor odebraných vzorků  + odeslat do 31.1. následujícího roku na SZIF



AEKO, NAEKO – Integrovaná produkce zeleniny 
a jahodníku – podmínky pro chřest

- na celém zařazeném DPB pěstuje pouze chřest
- Ročně maximálně 2 aplikace herbicidů
- minim. výměra 0,5 ha R nebo J
- použít pouze uznanou sadbu v minimálním stanoveném množství
- před výsadbou aplikovat hnůj
- doklady od osiva nebo sadby uchovat minim. 10 let
- před každým výsevem nebo výsadbou zajistit z každého DPB zařazeného do 
opatření odběr a rozbor vzorků (akreditovaná osoba a laboratoř) na obsah 
minerálního N
- hnojiva pouze do výše limitu hnojení dusíkem z Nitrátové směrnice (§7 NV 
262/2012 Sb.)
- dodržení limitů těžkých kovů: 
- odběr vzorků, jejich rozbor - uchovat 10 let, akreditovaná osoba/na látky 

uvedené v příloze 
a) půdy ze všech zařazených DPB nejpozději ve 4. roce závazku (při 

přechodu do EZ ještě před přechodem) – jen staré AEKO
b) pěstovaných rostlin: každoročně odběr 1 vzorku na každých započatých 

20 ha - rozbor odebraných vzorků  + odeslat do 31.1. následujícího roku na 
SZIF



AEKO, NAEKO – Integrovaná produkce zeleniny 
a jahodníku – podmínky jahodník

- jahodník na DPB/části DPB minim. od podání Ž do 30.6.
- minim. 20.000 životaschopných jedinců/ha od podání žádosti do 30.6.
- jen uznaná sadba + doklady archivovat 10 let
- jahodník vysadí jen na DPB, na kterém byla pěstována předplodina nebo hlavní 
plodina s meziplodinou
- každoročně z každého DPB na dotaci rozbor vzorku na minerální N 
- odebrat každoročně minim. 1 vzorek jahod na každých započatých 20 ha DPB, na 
které žádá o dotaci (pro rozbor na těžké kovy)
- každoročně rozbor jahod na těžké kovy + dodržení limitů těžkých kovů
- Výsledky rozborů jahod uchovat 10 let + každoročně do 31.1. následujícího roku 
poslat na SZIF
- aplikovat N hnojiva do výše limitu uvedeného v § 7, NV 262/2012 Sb. (nitrátová 
směrnice)
- plečkování meziřadí porostu minim. 2x/rok a to do 31.8. a do 31.10. - NE při použití 
fólií
- do 30.9. jahodník posekat, nebo zmulčovat
- max. 5 aplikací povolených herbicidů ročně
- max. 4 aplikace povolených insekticidů ročně
- od 2. roku závazku do 30.4. odstraňovat čepele listů jahodníku (ne v 1. roce po 
výsadbě)
- vést a aktualizovat kartu agrotechnických operací a uchovat 10 let
Sazba IP zeleniny na orné půdě a v jiné kultuře 425 Eur/ha,  IP jahodník 431 Eur/ha



AEKO – Zatravňování orné půdy

Staré AEKO - Zatravňování orné půdy – vstoupit do titulu je možné i v 
roce 2020 s DPB: 

- na kterých není jiné AEKO

- nebyla na nich od 20.4.2004 do 31.12.2014 kultura T a od 1.1.2016 
do podání žádosti nebyla TTP

- v LPIS značen jako vhodný k zatravnění (záložka Podrobné – AEO 
info na kartě DPB)

- minimální výměra pro zařazení je 0,5 ha orné půdy

Tituly Zatravňování (uvedeno u DPB v LPIS):
- zatravňování běžnou směsí
- zatravňování druhově bohatou směsí 
- zatravňování regionální směsí 
- zatravňování podél vodního útvaru běžnou směsí
- zatravňování podél vodního útvaru druhově bohatou směsí
- zatravňování podél vodního útvaru regionální směsí
- složení druhově bohaté a regionální směsi schvaluje místní OOP



AEKO – Zatravňování orné půdy

- v 1. roce založit travní porost čistosevem/podsevem do 31.5.               
- stanovená směs osiv z uznaného osiva, osiva úředně 

kontrolovaného, nebo pod úředním dozorem
- výsev do 24 měs. ode dne vydání míchacího protokolu, nebo vydání 

osvědčení prokazujícího kvalitu osiva (doklad uchovat 10 let)
- stanovený minimální výsevek
- V 1. roce závazku oznámit SZIF změnu kultury na DPB z R na G nebo 

T
- aplikace hnojiv pouze před založením porostu, nejpozději 31.5.
- v 1. roce na DPB nepást
- dosev v dalších letech pouze směsí stejného složení, jakou se porost 

zakládal
- 1. seč s odklizením hmoty do 31.7., 2. seč do 31.10.



AEKO – Zatravňování orné půdy

- od 2. roku do ukončení závazku neaplikovat hnojiva

- aplikace herbicidů jen v 1. a 2. roce závazku a pouze bodově

- od 2. roku seč nebo pastva (1. seč nebo pastva do 31.7./ 31.8. v H1,  
2. seč do 31.10.

- po pastvě likvidace nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy; při 
celoroční pastvě do 31.12.; plochy nad 10°se přesekávat nemusejí

- neprovádět rozorání ani obnovu

- pokud zatravnění podél vodního útvaru – zatravnit plochu minim. o 
šířce 15 m
Sazby: snižují se v CHKO, NP a ZOD – DPB s HPJ 65 - 76



AEKO – Zatravňování drah soustředěného odtoku

Staré AEKO - vstoupit do titulu je možné i v roce 2020 s DPB: 
- na kterých není jiné AEKO
- nebyla na nich od 20.4.2004 do 31.12.2014 kultura T a od 1.1.2016 do podání 

žádosti nebyla TTP
- v LPIS značeny dráhy soustředěného odtoku vhodné k zatravnění - záložka 

Podrobné – AEO info na kartě DPB
- minimální výměra pro zařazení je 0,5 ha orné půdy
- v 1. roce založit travní porost čistosevem/podsevem do 31.5.               
- stanovená směs osiv z uznaného osiva, osiva úředně kontrolovaného, nebo pod 

úředním dozorem, výsev do 24 měs. ode dne vydání míchacího protokolu, nebo 
vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva (doklad uchovat 10 let)

- minimální výsevek 35 kg/ha
- V 1. roce závazku oznámit SZIF změnu kultury na DPB z R na G nebo T
- aplikace hnojiv pouze před založením porostu, nejpozději 31.5.
- v 1. roce na DPB nepást
- dosev v dalších letech pouze směsí stejného složení, jakou se porost zakládal
- 1. seč s odklizením hmoty do 31.7., 2. seč do 31.10.



AEKO - Zatravňování



NAEKO – Údržba zatravněných dílů půdních bloků

- Vstup pouze s DPB, jejichž převážná část byla v 31.12.2019 
zařazena do AEKO – Zatravňování orné půdy

- Minim. 0,5 ha zatravněné orné půdy
- Vstup do

Základní údržba zatravněních DPB nebo 
Údržba zatravněných DPB podél vodních útvarů

- Neaplikovat hnojiva (pastva se nepovažuje za aplikaci hnojiv)
- Herbicidy jen bodově; v ZCHÚ, NP a NATURA 2000 jen se 

souhlasem OOP
- Seč nebo pastva: 1. do 31.7., druhá do 31.10.
- Likvidace nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy, při 

celoroční pastvě do 31.12.; neplatí pro plochy se sklonem nad 
10°

- Nerozorat, neprovádět obnovu
- Mulčování nebo přísev jen se souhlasem OOP – na formuláři 

SZIF + předkládá při FKNM



NAEKO – Údržba zatravněných dílů půdních bloků



NAEKO, AEKO - Biopásy

V roce 2020 je možné vstoupit nově do navazujících Biopásů,
a to s DPB, které byly v Biopásech zařazené k 31.12.2019!
- 6 - 24 m široké, souvislá délka minim. 30m
- max. 40%  výměry DPB
- na okrajích, nebo uvnitř DPB ve směru orby
- minim. 50 m od dálnice, silnice I. a II. třídy, nebo od dalšího 
biopásu
- Neaplikovat přípravky na ochranu rostlin a hnojiva
- stanovená směs osiv v příloze  z uznaného osiva, osiva úředně 
kontrolovaného, nebo pod úředním dozorem
- výsev do 24 měs. ode dne vydání míchacího protokolu, nebo 
vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva (doklad uchovat 10 
let)
- minimální výsevek
- ne pojezdy techniky (kromě seče u nektarodárných BP), ne 
hnojení, ne souvrať
- pokud je nutné DPBN přerušit prolukou kvůli vjezdu techniky, 
nebude místo vjezdu hodnoceno jako porušení podmínky



NAEKO, AEKO - Biopásy

Na jednom DPB není možné kombinovat krmné a nektarodárné
biopásy.

Krmné biopásy
- Založení biopásu do 15.6.
- do 15.3. ponechat bez zásahu mechanizací-
- zapravit od 16.3. do 15.6.

Nektarodárné biopásy
- založení do 15.6., staré AEKO - ponechat 2-3 roky (následně zasít 2/3 
letý nektarodárný BP)

nové AEKO – ponechat 2 roky
- zapravit po určené době od 15.3. do 15.6.
- Seč 1.7.-15.9., odklizení hmoty
- do žádosti uvést, jestli v daném roce bude zakládat nektarodárný
biopás, nebo nebude



NAEKO - Biopásy

Sazby staré Biopásy: 

Sazby nové Biopásy: 



AEKO, NAEKO – Ochrana čejky chocholaté

- V roce 2020 lze vstoupit do navazujícího titulu (minim. 0,5 R)
- Zajistit plochu hnízdiště proti přejezdům zemědělské i jiné 
mechanizace od 15.4. do 15.6. v prvním roce závazku a od 1.1. do 
15.6. v dalších letech
- od 15.6. do 16.7. založit porost stanovené směsi plodin, výsevek 
minim. 25 kg/ha
- směsi plodin: krmná nebo pro opylovače
- stanovená směs osiv z uznaného osiva, osiva úředně 
kontrolovaného, nebo pod úředním dozorem
- výsev do 24 měs. ode dne vydání míchacího protokolu, nebo 
vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva (doklad uchovat 10 let)
- porost zapravit 15.11. – 31.12.



Děkuji za pozornost

Ing. Marcela Jezberová, OAK Trutnov, 
734 377 413


