
Zápis z technické pracovní skupiny k Ekologickému zemědělství konané dne 1.7.2021 od 

13:00 prostřednictvím platformy MS Teams 

 

Účast: PRO-BIO: Kateřina Urbánková, Tomáš Klejzar; EB FRUIT: Petr Kareš; ASZ: Jan Štefl, Veronika 

Jenikovská, Radim Kotrba; AK: Václav Hlaváček; SMO: Milan Boleslav, Jiří Mach; ÚZEI: Hana Šejnohová, 

Michaela Čapková, Jana Babáčková; ČSCHMS: Kamil Malát; MZe: Petr Jílek, Josef Makovský, Petra 

Tabery, David Kuna, Pavel Sekáč, Jan Marek, Petra Dvořáková, Petr Dušek, Denisa Nechanská, Monika 

Hortová. 

ŘO Kuna uvedl prezentaci aktuálním stavem vyjednávání SZP, dále představil současné nastavení 

opatření EZ a především otevřená témata k dořešení, která zahrnují přesun víceletých pícnin z titulu 

Pěstování ostatních plodin na orné půdě, výši sazby titulu Pěstování zeleniny, jahodníku, brambor a 

speciálních bylin, kde je zároveň k diskuzi zařazení hrášku a kmínu do tohoto titulu. K diskuzi je také 

souběh EZ a KZ. 

 

Diskuze 

Radim Kotrba, ASZ: Od 2022 vstupuje v ČR možnost EZ certifikace farmových chovů jelenovitých. Tudíž 

by mohlo dojít k nárůstu nejen ploch, ale i zvěře v ekologii. Návrh do PS ALS diskutovat souběh s EZ. 

Navrhuje, aby pás v liniové výsadbě byl započítán do neproduktivních ploch. 

ŘO David Kuna: Souběh EZ a ALS se předpokládá, zahrnutí linií do GAEC 9 je k diskuzi s EK. 
Problematika farmových chovů s evidencí, která je nyní vedena jako skupinová, vzhledem 
k započítání do intenzity (věk, kategorie). 

 

Kateřina Urbánková, PRO-BIO: Co se týče souběhu mimo OPVZ, chápe obavy z transparentnosti, ale 

na základě diskuze s kontrolními organizacemi je možná i důkladnější kontrola, probíhala by u EZ i KZ, 

což se dnes neděje. Víceleté pícniny jsou v EZ potřebné vzhledem ke způsobu hospodaření, v případě 

přesunu do Pěstování trav (pokles sazby) dojde k poklesu výměry pícnin, tím ke zhoršení struktury 

půdy. Návrh ponechání čistosevů jetele a vojtěšky v ROP, směsi v Pěstování trav. Kalkulace TTP jedna 

z nejnižších z celé EU, zemědělci nejsou konkurenceschopní vůči zahraničním kolegům. EZ zemědělci 

potřebují TTP pro výkrm zvířat, osevní postupy atd., vstupují významně do ekonomiky farmy. Stejně je 

tomu u pěstování zeleniny, například v Německu je sazba na úrovni 6000 EUR/ha zeleniny. Vzhledem 

k rozpočtu je nutné stanovit prioritní opatření. 

 

ŘO David Kuna: Návrh souběhu EZ a KZ v OPVZ nebo na celém území bude prezentován 
k odsouhlasení vedení MZe.  
Chybí statistiky k výpočtům pěstování pícnin, z pohledu MZe je nutné trvat na vyčlenění pícnin do 
titulu Pěstování trav a víceletých pícnin.  
Současně je nastaven limit 600 EUR/ha u pěstování zeleniny. Platba 6000 EUR na hektar je 
pravděpodobně způsobena nápočtem různých dotací. 
Níže uvedeny sazby v jednotlivých spolkových zemích Německa ze statistiky IFOAM: 
 
 
 

 



 
 
 EZ - zelenina a speciální byliny 

Přechod Zachování 

EUR/ha EUR/ha 

Baden-Württemberg 935 550 

Bayern 915 468 

Berlin und Brandenburg 935 415 

Hessen 420 420 

Niedersachsen und Bremen 900 390 

Mecklenburg-Vorpommern 835 330 

Nordrhein-Westfalen 1440 400 

Rheinland-Pfalz 700 300 

Saarland 531 324 

Sachsen 935 413 

Sachsen-Anhalt 468 468 

Schleswig-Holstein 935 360 

Thüringen 590 360 

            ČR PRV 2014-2020 

EZ - zelenina a speciální byliny 536 466 

 

NM Pavel Sekáč: Po diskuzi s MF zůstává 35% kofinancování, nutné najít konsenzus v alokaci. Je nutné 

mít vyvážený program všech strategických cílů, první návrh se Komisi předkládá v září. 

 

Petr Kareš: Proč je na intenzivní sady, vzhledem k nastaveným podmínkám, nižší sazba než na vinice, 

chmelnice. 

ŘO David Kuna: Sazba intenzivních sadů bude prověřena, limit je stanoven na 900 EUR. 
 

Jan Štefl, ASZ: Souhlasí s navýšením ploch EZ v ČR, jednou z podmínek je však navýšení financování 

alespoň na orné půdě o 10-30 %. SP není v souladu s AP EZ. Souhlasí se souběhem EZ a KZ i s 

ponecháním čistosevů v ROP dle návrhu pí Urbánkové. Dále navrhuje možnost zapravení pícnin do 

půdy, např. na části ploch, z důvodu zlepšení půdní struktury. V případě travních porostů na orné půdě 

nebude zahrnuta platba na údržbu, zůstane pouze u TTP? Považuje 35% kofinancování jako minimální 

vstup společnosti do zemědělství, bude podporovat navýšení kofinancování na 45 %, nicméně je nutné 

určit, kam by se peníze směřovaly.  

ŘO David Kuna: Ačkoli jdou ve všech opatřeních finanční prostředky níže, u EZ sazba zůstává nebo 
se i navyšuje. Při kofinancování 60 % se navyšují sazby EZ a ANC, tzn. zvýšená podpora 
environmentálních opatření. 



Podpora travních porostů na R zůstává (Pěstování trav a víceletých pícnin na orné půdě), 
ekoschémata – základní management pouze vůči trvalým travním porostům.  
 

 

Václav Hlaváček, Regionální AK: Žádá účastníky PS, aby se shodli na společném přístupu k obhájení 

kofinancování na úrovni 70-80 %, které vidí jako jedinou možnost ke splnění závazků.  

 

Závěr 

 

Na základě dostupných statistických dat je z pohledu MZe nutné trvat na vyčlenění víceletých pícnin 

do titulu Pěstování trav a víceletých pícnin na orné půdě včetně čistosevů. Je zde možné navýšení sazby 

ze 70 EUR/ha na 114 EUR/ha. Naopak na základě nedostatku dat k pěstování kmínu v KZ, zůstává kmín 

kořenný a ostropestřec mariánský zařazen do LAKR. Dále je na základě statistických dat zvažována 

možnost přesunu podpory pěstování hrášku do titulu Pěstování ostatních plodin na orné půdě. Souběh 

KZ a EZ i mimo OPVZ bude diskutován s vedením resortu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 8.7.2021 schválil Ing. David Kuna 


