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Plán kontrol podmíněnosti pro 

rok 2011

Monitorovací výbor CROSS 

COMPLIANCE 8.7.2009

DO Počet 

vybraných 

subjektů

% vybraných subjektů 

z celk. počtu žadatelů

Počet plánovaných 

kontrol

SRS 232 0,89 299

SVS 518 1,98 1136

SZIF Výběr po 15.5.

SZPI 262 1,00 262

ČIŽP 250 0,95 251

ČPI 263 1 275

ÚKZÚZ 508 1,94 1128

Celkem 1641 6,2 3351



oblast Počet 

ZoK

Bez 

porušení

Zanedba-

telné

malé střední závažné Zmaření 

kontroly

SMR 1 - ptáci 181 181 0 0 0 0 0

SMR 2 –ochr. 

vod
264 253 4 6 1 0 0

SMR 3 - kaly 260 259 0 0 0 0 1

SMR 4 - NS 135 129 0 2 1 2 1

SMR 5 - EVL 70 70 0 0 0 0 0

SMR 6 - prasata 49 47 0 2 0 0 0

SMR 7 - skot 148 105 30 10 3 0 0

SMR 8 - ovce 94 85 6 3 0 0 0

hnojiva 91 89 0 1 0 0 1

postřiky 111 109 0 0 0 2 0

Zjištěná porušení 2010 SMR



GAEC :  175 subjektů

Počet ZoK: 126

Bez porušení: 94

Malé: 5

Střední 21

Závažné: 6

Zmaření 0

SZIF nemá zanedbatelné porušení



GAEC četnost porušení za jednotlivý GAEC

1 0 svažité >7°

2 20 silně erozně ohrožené

3 0 20 % - organ. složky

4 5 nepálit

5 0 zaplavená půda

6 11 krajinné prvky

7 3 invazní rostliny

8 66 rozorání TP

(nepřítomnost souvislého travního porostu po 31.8., nesklizena 

krycí plodina do 31.8., pěstování plodin bez podsevu trav)

9 0 péče o TP 

10 0 povolení k nakládání s vodami

stav k 30.9. 2010



Změna nastavení podmínek Dobrého 

zemědělského a environmentálního stavu 

GAEC 2

účinný od 1.1. 2011

Proč změna GAEC

 plán změn (změny ale měly nastat za delší období než    

1 rok)

 důsledek auditu EK v r 2008



GAEC 2 znění – rok 2010

Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, 

označené v evidenci půdy jako silně erozně ohrožená 

zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny 

kukuřice, brambory, řepa, bob setý, soja a slunečnice. Porosty 

obilnin a řepky olejné, na takto označené ploše, budou 

zakládány s využitím půdoochranných technologií, 

zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí. V případě 

obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných 

technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou 

pěstovány s podsevem jetelovin.

standard: eroze půdy



GAEC 2 – nové znění standardu 

Doplnění o část b)

b) mírně erozně ohrožená zajistí, že širokořádkové

plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a

slunečnice budou zakládány pouze s využitím

půdoochranných technologií.

Účel: ochrana orné půdy před nadměrnou vodní erozí, která 

způsobuje odnos zeminy z výše položených částí pozemků a 

její následné ukládání v dolních částech pozemků nebo mimo 

tyto pozemky (komunikace, intravilán, vodní nádrže).



Výskyt erozně ohrožené půdy na ploše PB je stanovena na 

základě 6 faktorů nikoli pouze na základě svažitosti:

- sklonitost svahu

- délka svahu po spádnici

- faktor přívalových dešťů

- erodovatelnost půdy

- faktor protierozních opatření

- faktor ochranného vlivu 

vegetace

Foto: VÚMOP







Informace o erozní ohroženosti v LPIS:

• výpis za celý podnik : „erozní ohroženost     

PB/DPB)

• informace o jednotlivém PB/DPB (záložka   

eroze)

• mapová vrstva – výběr ze stromečku

Informace na

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_eroze

- vodní a větrná eroze půd ČR

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_eroze
http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_eroze
http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_eroze


Posun účinnosti rozšířeného standardu GAEC 2 o mírně 

erozně ohroženou půdu

Opatření bude účinné od 1.7.2011 je to z důvodu nesouladu 

hospodářského a kalendářního roku

Podzimní orba ( a zapravení hnoje) není erozní hrozba –

naopak má nezastupitelný odplevelující efekt a napomáhá 

zasakování vody

Problematické z hlediska eroze je období od založení porostu 

do jeho vzcházení



Půdoochranné technologie

Plodina Technologie Vhodnost Kontrola Posoudit

v praxi

Brambory odkameňování NE ANO ANO

pásové střídání plodin ANO ANO

hrázkování/důlkování ANO 

(omez.)

osetí souvratí NE ANO

sázení do mulče ANO

zasakovací žlábek NE Výstupy 

výzkum

mělké kypření NE

max. délka svahu ANO částečně

netkaná textilie ANO 

(omez.)

ANO



Půdoochranné technologie

Plodina Technologie Vhodnost Kontrola Posoudit v

praxi

Kukuřice setí do mulče – strniště, 

meziplodina, předplodina 

ANO ANO

setí s meziplodinou – žito, trávy ANO ANO

setí do prokypřené půdy –

vertikální radličky

ANO ANO

pásové střídání plodin ANO ANO

vrstevnicové obdělávání ANO 

(omez.)

šířka řádků do 45cm NE ANO

max. délka svahu ANO částečně



Půdoochranné technologie

Plodina Technologie Vhodnost Kontrola Posoudit

v praxi

Cukrovka odkameňování NE

pásové střídání plodin ANO ANO

setí do vymrzající plodiny ANO ANO ANO

setí do prokypřené půdy NE

max. délka svahu ANO částečně

setí po vrstevnici ANO 

(omez.)

ANO

plečkování NE ANO

šířka řádků do 45cm NE ANO



• pásové střídání plodin



• Vrstevnicové obdělávání

• Orba po vrstevnicích nebo s

malým odklonem od

vrstevnic

• Používají se oboustranné

otočné pluhy (překlápějí

půdu proti svahu)

• Jednou orbou otočným

pluhem s ukládáním ornice

proti svahu zadrží až 10 tun

ornice na každý ha



• Hrázkovačem se založí ve 
stejné vzdálenosti hrázky 
mezi hrůbky.

• Vznikne řada malých 
příkopů, které brání odtoku a 
zadržují vodu. 

• Toto opatření má vysokou 
protierozní účinnost 85 %)

• V SRN je k dispozici příčný 
hrázkovač (Steegmüller) – u 
nás se sériově nevyrábí.

• Hrázkování brambor



Mulčování



• Setí kukuřice do přemrznuté meziplodiny



SMR platné od roku 2011  (7 aktů, 42 požadavků)

č. aktu Počet požadavků legislativa EU legislativa ČR

9 POR 6            SRS SR 91/414, čl. 3 z. 326/2004 (o rostlinolékařské 

péči)

10 zákaz 

někt. látek v

chovech

4         ÚSKVBL SR 96/22, čl. 

3,4,5,7

z. 166/1999 (o veterinární péči)

v. 291/2003 (o zákazu podání 

někt. l.)

11

bezpečnost 

potravin

18 7 – SZPI

4 – ÚKZÚZ

7 - SVS

N 178/2002, čl. 14-

19

N 183/2002, čl. 5,9

není transponováno

12 nákazy 11 2 – ÚKZÚZ

9 - SVS

N 999/2001, č. 

7,11,12,13,15, 

příloha IV

není transponováno

13 nákazy 1            SVS SR 92/119, č. 3 z. 166/1999 (o veterinární péči)

14 nákazy 1            SVS SR 92/119, č. 3 z. 166/1999 (o veterinární péči)

15 nákazy 1            SVS SR 92/119, č. 3 z. 166/1999 (o veterinární péči)



PRV – I.1.1.modernizae zemědělských 

podniků

I.1.1.1.  Modernizace zemědělských podniků

a) stavby a technologie pro ŽV

b) stavby a technologie pro RV

I. 1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, 

postupů a technologií v zemědělství

I.1.1.3. Založení porostu rychle rostoucích dřevin

I .1:1:1. – dosud 4 kola (1,3,6,9)



stav k 30.9.2010

Zaregistrované:  3 090 – ŽV (8,3 mld. Kč), 1 093 – RV (2,6 mld. Kč)

Schválené: 2 116 – ŽV (5,7 mld Kč), 730 – RV ( 1,7 mld. Kč)

Proplacené: 877 (1,9 mld. Kč) 338  (673 mil. Kč)

celkový rozpočet na opatření 2007 -13: 7 413 474 172 Kč

Zazávazkováno: 7 541 537 588 Kč

proplaceno: 2 624 125 820 Kč

Zbývá 5 % rozpočtu, případně prostředky z projektů schválených a 

nerealizovaných – doporučeno alokovat na projekty v rámci   Healt 

Check  (zlepšení skladování statkových hnojiv,  zvýšení energetické 

účinnosti, předcházení nepříznivým dopadům mimořádných klim. 

událostí, podpora investic v souvislosti s prod. mléka)

K dispozici pouze 1 mld. Kč – bude to poslední kolo (další v případě 

nečerpání fin. prostředků)



Harmonogram – návrh  MV PRV



AEO
• Dle závěrů MZe dojde  k uzavření příjmu žádostí 

o zařazení do AEO v roce 2012 a 2013

• Výjimkou je pouze titul zatravňování orné 

půdy, který tak reaguje na nové nastavení 

GAEC a erozi. 

• Všichni žadatelé, jejichž závazky v rámci budou 

končit v roce 2011 a 2012 budou moci požádat 

o jejich prodloužení do roku 2013.

• Cílem je nepřenášet závazky do dalšího 

programovacího období, neboť v současné 

době není známo, jak bude od roku 2014 

Program rozvoje venkova nastaven. 



Děkuji za pozornost

tvrznikova.jitka@uzei.cz

 604 205 709

mailto:tvrznikova.jitka@uzei.cz

