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OBNOVA TTP

Zákonné požadavky resortu zemědělství

Ohlášení provádění obnovy do 15. dnů ode dne zahájení na SZIF.

Zajištění souvislého TP

do 31. srpna kalendářního roku u obnov započatých do 30. června,

do 31. srpna následujícího roku u obnov zahájených od 1. července.

Zajištění seče nebo sklizně krycí plodiny do 31. srpna (výjimka zk. 114).

Zákon o zemědělství nevyviňuje z plnění podmínek zk. č. 114/1992 Sb.

V ZCHÚ nutná komunikace s OOP.
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Zákonné požadavky resortu zemědělství

Nesplnění podmínek

Nepřičitatelné

sucho, prasata…atd.,

ohlášení zásahu vyšší mocí na SZIF – vyvinění z nesplnění,

odložení splnění podmínek o rok.

Přičitatelné

změna kultury na R – i z vlastního podnětu SZIF,

vyhodnoceno jako rozorání v ECP,

přestupek a pokuta až 250 tis. Kč,

vazba na plnění dotačních podmínek – snížení dotace, vratky dotace. 
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Obnova TTP versus černá zvěř

Při rozrytí nutno podat ohlášení zásahu vyšší mocí.

V případě potřeby obnova TTP podle zákonných požadavků.

Při neprovedení obnovy – riziko označení jako plocha nezpůsobilá pro TTP. 
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Obnova TTP versus ECP

V případě nesplnění podmínek obnovy TTP

vyhodnocení jako změna kultury – rozorání,

dopad na platby na plochu,

povinnost zpětně zatravnit (ne u ekologických zemědělců).

Při neprovedení obnovy – riziko označení jako plocha nezpůsobilá pro TTP. 



Ošetřování travních porostů a EZ trávy

Základní titul mimo ZCHÚ

Obnova TTP v souladu se zákonem o zemědělství.

Složení osevních směsí explicitně neuvedeno.

Není nutné stanovisko OOP.

V případě nesplnění podmínek obnovy – změna kultury a vratka dotace. 

V EZ mulčování namísto seče povoleno jednou za pět let. 
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Ošetřování travních porostů

ZCHÚ a nadstavbové tituly ve volné krajině

Obnova, rychloobnova a přísev podle zákona o zemědělství a se souhlasem OOP.

Na ploše v titulu Trvale podmáčené louky a Suché stepní trávníky nepovolena.

Složení směsi explicitně neuvedeno, nicméně je součástí procesu udělení souhlasu 
OOP,

Provedení bez souhlasu OOP, nebo nesplnění podmínek udělení souhlasu je 
nesplněním podmínek AEKO.
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Zatravňování orné půdy

Volná krajina

Zatravňování běžnou směsí

bez souhlasu OOP,  složení osevní směsi neupraveno.

ZCHÚ

Zatravňování druhově bohatou směsí

běžná směs doplněná regionálními druhy dle vyjádření OOP,

podléhá souhlasu OOP , bez něho nelze použít.

Zatravňování regionální směsí

směs vytvořená (složení) správou daného ZCHÚ,

podléhá souhlasu OOP, bez něho nelze použít.

Obnova T není na zatravněných plochách povolena.
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VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE

JSOU POUZE NEZÁVAZNÉ A MOHOU

SE V PRŮBĚHU

PROCESU PŘÍPRAVY ZMĚNIT!!!



Předpokládané změny a úpravy

PŘECHODNÉ OBDOBÍ A NOVÁ SZP

PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Jsou v platnosti stávající podmínky pro obnovu, rozorání i pro AEKO.

Nepředpokládají se změny ve vztahu k obnově a rozorání TTP

NOVÉ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

Nepředpokládají se změny podmínek obnovy TTP podle zákona o zemědělství.

Přechod podmínek rozorání do cross compliance.

Rozorání TTP zakázáno jen v Natura 2000.

Hlídání poměru TTP.

V AEKO zachovány podmínky souhlasného stanoviska OOP. 
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CO V AEKO PŘINESL
TENTO ROK?



NOVELA AEKO 2019

HLAVNÍ ZMĚNY V AEKO OD ROKU 2019

Změna posuzování navýšení výměry DPB v pátém roce závazku

Nebude považováno za navýšení zařazené výměry,

bez vzniku nového pětiletého závazku,

zařazení nového DPB – nadále považováno za navýšení zařazené výměry.



NOVELA AEKO 2019

HLAVNÍ ZMĚNY PRO ROK 2019

Přerušení pastvy DPB do 29 dnů bude bráno jako kontinuální pastva (i EZ).

OOP bude moci posunout termín seče/pastvy i „dopředu“ na dřívější datum.

Další změny:

Biopásy: 

změna max. výměry z 20 na 40 %,

na zbytku biopásu jiná hlavní plodina než směs biopásu.

IPO a IPZ: 

povinné dokládání výsledků rozborů půdy i produkce na SZIF

do 31. ledna následujícího roku,

pro sledování škodlivých organismů bude možné používat meteostanici 
vyhodnocující efektivní sumy teplot.



PŘECHODNÉ OBDOBÍ



PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Nastavení AEKO a EZ 2020 – 2021 (2022)

UZAVŘENÍ VSTUPU DO ZÁVAZKU AEKO/EZ OD ROKU 2020

Nezadlužovat nové období starými závazky + nové podmínky.

Nevztahuje se na Zatravňování orné půdy a Zatravňování DSO.

NE:

zařadit nový subjekt do závazku,

navýšit výměru nad 35 % a v pátém roce závazku.

ANO:

zvýšit výměru DPB v pátém roce závazku – MA.



PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Nastavení AEKO a EZ 2020 – 2021 (2022)

„POKRAČOVACÍ“ ZÁVAZKY“

Vazba na DPB, kde již závazek v tomto období byl dokončen,

bez vazby na žadatele – lze mezi uživateli měnit,

revize víceletých podmínek a kalkulace plateb.

ANO:

převzít DBP co měl závazek a žádat o dotaci,

převzetí DPB se závazkem a žádost o dotaci subjektem bez závazku.

NE:

zařadit nový DPB bez závazku
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