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Obecně
Pozemek (KN) - využití
• Rozdělení pozemků
• Zemědělské
• Nezemědělské

• Povinnost využívat v souladu s
charakteristikou druhu pozemku
• Rychle rostoucí dřeviny
• Ochrana veřejných zájmů
• Ochrana přírody
• Obecná, zvláštní
• Územní, druhová
• Ochrana vodních zdrojů
• Ochrana proti povodním
• Ochrana zabudovaných zařízení
• Bezpečnost silničního provozu
• Územní plánování

Dotace
Kultura (LPIS) - porost
• Pilíře SZP – podmínky podpory
• Limit počtu dřevin na hektar
•
•

Nařízení (EU)
Výjimky

• 1 kultura na 1 dílu půdního bloku
• Zemědělské postupy příznivé pro klima
a životní prostředí
•

Opatření – nařízení (EU) 1305/2013
• Čl. 21 (podopatření – např. čl. 23)
• Čl. 28
• Čl. 29
• ČR

Rozdělení pozemků a kultur


Pozemky (KN)


Zemědělské










orná půda
chmelnice
vinice
zahrady
ovocné sady
trvalé travní porosty

Nezemědělské





lesní pozemky
vodní plochy
zastavěné plochy a
nádvoří
ostatní plochy



Kultury (LPIS)


orná půda





trvalý travní porost
trvalá kultura





vinice, chmelnice, ovocný
sad, školka, RRD

jiná trvalá kultura
ostatní kultura




standardní orná půda, travní
porost, úhor

zalesněná půda, rybník,
mimoprodukční plocha

jiná kultura

Povinnost využívat v souladu
s charakteristikou druhu


Výjimky






užívání v souladu se souhlasem s dočasným
odnětím zemědělské půdy ze ZPF
hospodaření uživatele půdního bloku zařazeného
do evidence půdy podle zákona o zemědělství a
v souladu s touto evidencí (LPIS)
hospodaření na pozemku, který je po
pozemkových úpravách užíván původním
způsobem, pokud ještě nedošlo k realizaci
společného zařízení podle zákona o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Orná půda



Pozemek obdělávaný za účelem produkce
plodin nebo pozemek, který je k dispozici pro
rostlinnou výrobu, ale je ponechán ladem,
případně pozemek, který je dočasně zatravněn
v rámci systému střídání plodin
Školka, plantáž …, mez, stráň, úvoz, příkop ...



Osvobození od daně z pozemků





remízky, háje, větrolamy, meze

Trvalé travní porosty






Pozemek využívaný k pěstování trav nebo
jiných bylinných pícnin, který nebyl zahrnut
do systému střídání plodin a na kterém se
mohou vyskytovat rozptýlené stromy a keře,
případně jejich skupiny, pokud trávy a jiné
bylinné pícniny i nadále převažují
Mez, stráň, úvoz, příkop ...
Souhlas orgánu ochrany ZPF
Osvobození od daně z pozemků


remízky, háje, větrolamy, meze

Ovocné sady


pozemek souvisle osázený ovocnými
stromy nebo ovocnými keři nebo pozemek
tvořící s okolními pozemky takto osázený
souvislý celek



mez, stráň, úvoz, příkop …

Rychle rostoucí dřeviny






Nelze - I. a II. tř. ochrany
Max. 10 let, příp. 30 let
Rekultivace - další zem. využití
Do 1 roku odstranit pařezy
Využívat jiným způsobem min. 3 roky


Důvodová zpráva k novele zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu

Limity vysazování dřevin


Ochrana přírody a krajiny



VKP, ptáků, původních druhů, krajinného rázu
Zvláštní územní a druhová ochrana + NATURA 2000










Výjimky ze zákazů (veřejný zájem)

Ochrana proti GMO
Ochrana vodních zdrojů
Ochrana proti povodním (záplavová území)
Ochrana bezpečnosti silničního provozu
Územní plánování
Sousedská práva

Pilíře SZP
I.


Přímé platby








jednotná platba na
plochu
zemědělské postupy
příznivé pro klima a
životní prostředí
dobrovolná podpora
vázaná na produkci
platba pro mladé
zemědělce

II.


PRV – opatření





Nařízení (EU)
1305/2013
…
Čl. 21







Podopatření (např. čl. 23)

Čl. 28
Čl. 29
…

Financování


Nařízení (EU) č. 1306/2013 o financování,
řízení a sledování SZP



Nařízení (EU) č. 640/2014 upravující
integrovaný administrativní a kontrolní
systém a o podmínky pro zamítnutí nebo
odnětí plateb a správní sankce uplatňované
na přímé platby, podporu na rozvoj venkova
a podmíněnost

Čl. 9, 10 nařízení (EU) 640/2014




Určení ploch v případě, kdy zemědělské
pozemky zahrnují krajinné prvky a stromy
Poměrný systém pro trvalé travní porosty s
krajinnými prvky a stromy




podmínky pro to, aby plochy s některými krajinnými
prvky byly součástí způsobilé plochy zem. pozemku
počet stromů na hektar max. 100


Výjimky



agroenvironmentálně-klimatická opatření …
využívání poměrného systému na základě rozhodnutí členských států

1 DPB (min. 100 m2) – 1 kultura


Výjimky - zákon o zemědělství


ekologicky významné prvky



opatření






agroenvironmentální
zalesňování …

ekologické zemědělství
…

Ekologicky významný prvek


Krajinný prvek


mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin,
stromořadí, solitérní dřevina, příkop, mokřad,



Plocha s rychle rostoucími dřevinami
pěstovanými ve výmladkových plantážích



Zalesněná půda


Krajinotvorný sad (ne plocha v ekolog. zájmu)

Agroenvironmentálněklimatická opatření


Integrovaná produkce ovoce










ovocné stromy – druh zem. kultury ovocný sad
omezení aplikace přípravků na ochranu rostlin …

Ošetřování travních porostů
Zatravňování orné půdy
Biopásy
Ochrana čejky chocholaté
Zatravňování drah soustředěného toku

Ekologické zemědělství


Ovocné stromy





Ovocný sad (intenzivní) – omezení
Krajinotvorný sad

Jiná trvalá kultura





Ochrana stromů při pastvě
Omezení pastvy
Omezení meziprodukce

Zemědělské postupy příznivé
pro klima a životní prostředí


Nařízení (EU) č. 1307/2013




Diverzifikace plodin
Zachování stávajících trvalých travních porostů
Vyhrazení plochy využívané v ekologickém
zájmu


půda ponechaná ladem, terasy, krajinné prvky,
ochranné pásy, hektary zemědělsko-lesnické
plochy (čl. 23), … plochy s rychle rostoucími
dřevinami …, zalesněné plochy, plochy s
meziplodinami nebo zeleným porostem, s plodinami,
které vážou dusík …

Nařízení (EU) 1305/2013
Zalesňování …
Čl. 14
Předávání znalostí a
informační akce
Čl. 21
Investice do rozvoje
lesních oblastí …
PRV
Čl. 28
Agroenvironmentálněklimatická opatření
Čl. 29
Ekologické zemědělství

Čl. 23 Zavádění
zemědělskolesnických systémů
Předcházení
poškozování lesů …
Investice ke zvýšení
odolnosti a ekologické
hodnoty …

ČR


Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení
některých podmínek poskytování přímých
plateb zemědělcům a o změně některých
souvisejících nařízení vlády


zemědělské postupy příznivé pro klima a ŽP


ČR neurčila minimální a maximální počet stromů na
hektar s přihlédnutím k místním půdním, klimatickým a
environmentálním podmínkám, druhům lesních dřevin
a potřebě zajistit udržitelné zemědělské využití půdy

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

