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Nejčastěji kladené dotazy pro DZES 5g
23. 03. 2022

1.

Jak se změnila definice podmínky DZES 5g od 1. 6. 2021?

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Od 1. 6. 2021 je podmínka požadavku DZES 7d (pěstování maximálně 30 ha
souvislé plochy jedné plodiny), na základě nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, nahrazena požadavkem DZES 5g. Nahrazení
požadavku se nedotklo obsahové části a je nadále možné hodnotit požadavek ve
všech stupních rozsahu a závažnosti a jako „Neodstranitelné porušení“. Nadále
je zachována i kontinuita opakování, tzn. v případě, že došlo k porušení
požadavku DZES 7d v roce 2020, je porušení požadavku DZES 5g v roce 2021
(a dále), hodnoceno jako opakované a to po dobu 3 po sobě jdoucích let od
předchozího porušení. Požadavek DZES 5g se vztahuje na plochy DPB s
kulturou standardní orná půda, bez ohledu na erozní ohroženost.
Podmínka nemusí být dodržena na ploše:
 s plodinami vázajícími dusík dle § 18 nař.vl. č. 50/2015 Sb.,
 s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na němž jsou
pěstovány trávy na semeno,
 do 40 ha, na které byla podána žádost k podopatření biopásy nebo
podopatření ochrana čejky chocholaté v rámci AEKO a NAEKO;
 nad 40 ha, na které byla podána žádost na podopatření biopásy nebo
podopatření ochrana čejky chocholaté v rámci AEKO a NEAKO, pokud
výměra plochy zařazená v těchto titulech činí minimálně 5 % výměry dílu
půdního bloku.
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2.

3.

Jakým způsobem lze zajistit oddělení jednotlivých plodin?

V případě plnění DZES 5g, pokud je na DPB plodina na více
než 30 ha, ale méně než 33 ha, jedná se o porušení
podmínky s uplatněním sankce CC?

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Podmínka pro požadavek DZES 5g nese pro žadatele povinnost pěstovat
souvislou plodinu na ploše max. 30 ha ve vegetačním období od 1. června
do 31. srpna příslušného kalendářního roku.
Za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci DPB považovány plochy oseté
nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny:
 ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro
ochranný pás (vnější i vnitřní) o minimální šířce 22 m a to plodinou:
a) hořčice, b) hrách, c) jetel, d) kmín kořenný, e) komonice, f) kopr, g) koriandr,
h) len, i) lnička, j) oves hřebílkatý, k) pískavice řecké seno, l) pohanka, m)
proso, n) ředkev, o) řeřicha, p) svazenka, q) šalvěj hispánská, r) štírovník, s)
tolice, t) trávy čeledi lipnicovité (s výjimkou obilnin), u) vikev nebo v) směs dvou
nebo více plodin podle písmen a) až u)
 plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m.
Pěstuje-li žadatel souvislou plochu jedné plodiny na výměře větší než 30
ha, ale současně menší než 33 ha, jedná se o zjištění, které bude
zaznamenáno v rámci kontroly na místě v kontrolním protokolu.
V případě výše uvedeného zjištění, ale není žadatel sankcionován snížením
dotace za porušení podmínky CC a to dle nař. 48/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
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4.

Jak je stanovena sankce za porušení podmínky DZES 5g?

5.

V případě, že žadatel naplňuje požadavek DZES 5g tím, že jednotlivé plodiny na
DPB rozdělí ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný
V případě, že žadatel deklaruje ochranný pás pro DZES 5g, ale
pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m, ale
tento pás nevyužije pro plnění EFA (nedeklaruje ho jako EFA
tyto ochranné pásy nejsou deklarovány v EFA, může žadatel plodinu sklidit či na
prvek v žádosti), může žadatel sklidit plodinu na tomto pásu?
danou plochu aplikovat POR. Jedná se tak o tzv. přerušovací pás, a neplatí na
něm žádné omezení a sám žadatel s ním může nakládat podle potřeby.

6.

V případě, že žadatel pěstuje na 100 ha pozemku jednu
plodinu, kterou rozdělí na tři díly s výměrou pod 33 ha, které
Pokud jsou ochranné pásy provedeny v souladu s legislativou, je naplnění
jsou od sebe odděleny ochranným pásem, sčítají se následně
DZES 5g kontrolováno v rámci jednotlivých ploch s plodinou (na jednotlivých
pro vyhodnocení porušení výměry jednotlivých ploch plodiny
zákresech) samostatně, přičemž výměry jednotlivých ploch plodin se nesčítají.
v rámci DPB nebo jsou posuzovány jednotlivé plochy plodin
samostatně?

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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