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Podmínka zastoupení  luskovitých plodin v osevním postupu 
 
 
Dobrý den,  

v současnosti se množí dotazy ohledně výkladu bodu 1.9.2. části I, přílohy II, nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci 

a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (dále jen 

„nařízení (EU) 2018/848“.  

Bod 1.9.2 konkrétně říká: 

1.9.2. Úrodnost a biologická aktivita půdy se udržuje a zvyšuje 

a) s výjimkou travních porostů či víceletých pícnin, využitím víceletého střídání 

plodin včetně povinných luskovitých plodin jako hlavních nebo krycích plodin 

jakožto střídaných plodin a jiných plodin využívaných jako zelené hnojivo; 

b) v případě skleníků nebo víceletých plodin jiných než pícnin, využíváním 

krátkodobých plodin a luštěnin využívaných jako zelené hnojivo a využíváním 

rozmanitosti rostlin; a 

c) ve všech případech používáním statkových hnojiv či organických složek, 

pokud možno kompostovaných, z ekologického zemědělství, 

Nejčastěji se dotazy týkají bodu a) a povinného zastoupení luskovitých v osevním postupu. 

Ministerstvo zemědělství se na základě běžně používané terminologie rozhodlo nepoužívat 

slovo „luskovité“, ale vycházet z anglické verze textu, ve kterém jsou uvedeny „leguminózy“. 

Tento termín je obecně známý a pro účely výkladu ustanovení vhodný.  

Co se ustanovení samotného týče, Ministerstvo zemědělství nestanovilo žádné minimální 

procento zastoupení leguminóz v osevním postupu, nicméně má zato, že dané ustanovení 

povinnou rotaci zavádí a rotace těchto plodin na jednom pozemku by měla být v rozmezí pět 

až osm let, v návaznosti na běžnou agrotechnickou praxi. Leguminóza by v takovém případě 

měla být na pozemku zařazena jako hlavní plodina nebo jako krycí plodina nebo ve směsi 

plodin, jež slouží jako hlavní plodina či krycí plodina s podílem leguminóz minimálně 50 %. 
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V druhé části věty písm. a) ustanovení uvádí, že by měl farmář zároveň do osevního postupu 

zařazovat i plodiny využívané pro zelené hnojení. Ani zde není stanovena úroveň povinného 

zastoupení, nicméně tato podmínka je provázána s podmínkou uvedenou v §10 odst. 2 

nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické 

zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen NV 331) jakožto jedna z podmínek pro 

obdržení dotace v dotačním opatření Programu rozvoje venkova Ekologické zemědělství.  

S ohledem na skutečnost, že se jedná o ustanovení nařízení (EU) 2018/848, bude toto 

předmětem kontrol souladu hospodaření ekologických zemědělců s platnou legislativou. 

Ministerstvo zemědělství si sice uvědomuje, že tyto dotační podmínky nejsou zcela v souladu 

s ustanovením bodu 1.9.2., nicméně vnímá rok 2022 jako „přechodný“ a pokud daný podnik 

splní dotační podmínku vycházející z NV 331, bude Ministerstvo zemědělství považovat bod 

1.9.2. části I, přílohy II, nařízení EU) 2018/848 pro rok 2022 za splněný. 

Cílem Ministerstva zemědělství je uvést do souladu dotační podmínky pro ekologické 

zemědělství v novém programovém období s podmínkami stanovenými v bodě 1.9.2. části I, 

přílohy II, nařízení (EU) 2018/848.  

 

S pozdravem 

 
 
%%%el_podpis%%% 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ing. Josef Makovský, Ph.D. 
vedoucí oddělení 

Otisk úředního razítka 

 


		2022-05-03T12:04:54+0200
	Praha
	Schvaluji tento dokument.




