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Stabilní SZP v rozpočtu EU 2021-2027:
+1,1 % prostředků na SZP namísto -4,6 %
V mil. Euro, akt. ceny, včetně obnovy po covidu (NGEU)

Prostředky SZP pro Německo

4.916 mil. Euro
1. pilíř – roční přímé platby
(mínus 2,0 % ve srovnání s rokem 2020)

1.228 mil. Euro
2. pilíř– prům. roční podpora na rozvoj jednotl.
zemí; vč. obnovy po covidu (NGEU);
(plus 5,5 % ve srovnání s rokem 2020)

Více informací, tabulek a grafů najdete
v situační zprávě DBV na https://bit.ly/3ohoh3V
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Národní legislativa SZP jako základ pro strategický plán
SZP od roku
Přímé platby od roku 2023

Integr. admin. a kontr. systém od roku 2023

Zákon o SZP a IACS: https://bit.ly/3gBGhVF
Zákon o přímých platbách SZP: https://bit.ly/38espvU

Podmíněnost od roku 2023

Zákon o podmíněnosti SZP: https://bit.ly/3Dk5Vrz

Přerozdělení 1./2. pilíř (2022→2023)

Pozměňovací zákon o přímých platbách:
https://bit.ly/3jjLUt3
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Výrazně větší orientace na životní prostředí podpory
SZP od roku 2023 v Německu
Projekce DBV 2023-2027 – údaje v mil. Euro
Situace 2019/2020

Usnesení Spolkového sněmu (2023-2027)
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Zákon o přímých platbách SZP od roku 2023 (I)
Zák. z 16.07.2021 BGBl. I S. 3003 (č. 46)

▪ Parametry 1. pilíře v Německu:- cca 16,97 mil. ha způsobilé zemědělské plochy
- cca 306.000 žadatelů
- ročně cca 4,916 mld. Euro maximální národní hranice
pro přímé platby (1. pilíř) od r. 2021 do r. 2027
▪ Přerozdělení z 1. pilíře do 2. pilíře (nyní 6 % resp. 295 mil. €):
2022: 8 % / 393 mil. €
2025: 12,5 % / 615 mil. €

2023: 10 % / 492 mil. €
2026: 15 % / 737 mil. €

2024: 11 % / 541 mil. €
2027: otevřené

▪ Bez aplikace zastropování a degrese
▪ Bez společného zdanění propojených podnikatelských struktur
▪ Bez nároku na platby od 1. ledna 2023
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Zákon o přímých platbách SZP od roku 2023 (II)
Zák. z 16.07.2021 BGBl. I S. 3003 (č. 46)

▪ 12 % resp. ročně 501 až 531 mil. € na redistributivní platbu ve prospěch
prvních 60 hektarů zemědělského podniku (nyní 7 %, 46 ha)
−
−
−
−

cca 64-68 Euro/ha za prvních 40 ha podniku
cca 38-41 Euro/ha za dalších 41-60 ha podniku
„break-even“ redistributivní platby při cca 115 ha obhospodařované plochy
bez horní hranice 300 ha u redistributivní platby ve prospěch prvních hektarů

▪ 25 % za roční pro zemědělce dobrovolná eko-schémata v 1. pilíři
− Ročně cca 1,05 až 1,1 mld. Euro s aktuálně 7 opatřeními nad rámec standardů podmíněnosti
GLÖZ, tyto prostředky mají být vypláceny formou odstupňovaně snížených prémií na plochu
s realizovanými opatřeními

▪ Ročně 147,5 mil. € resp. cca 3,3 až 3,5 % jakjo podpora mladých zemědělců
− Prémie cca 115 Euro/ha pro mladé farmáře do 120 ha a 40 let věku po dobu max. 5 let
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Zákon o přímých platbách SZP od roku 2023 (III)
Zák. z 16.07.2021 BGBl. I S. 3003 (č. 46)

▪ Od r. 2005 v Německu zavedeno nyní znovu: 2 x 1 % sdružené prémie za zvířata
− 1 % resp. ročně 42 až 44 mil. € pro chovatele ovcí a koz (cca 30 Euro na samici )
− 1 % resp. ročně 42 až 44 mil. € pro chovatele krav vychovávající telata (cca 60 Euro na tuto krávu, pouze pro
„čisté“ chovatele těchto krav)

▪ Jednotná celoněmecká základní platba od r. 2023 již jen cca 156 až 146 Euro/ha
− Po odečtení přerozdělení 1./2. pilíře, eko-schématu, prémie pro mladé zemědělce,
sdružené prémie za pasená zvířata a redistributivní platby ve prospěch prvních hektarů

▪ Aktivní zemědělec:
− Po povinném novém zavedení z trialogu EU je nutno ještě upravit detaily pro realizaci v Německu – - požadavek
DBV: Doklad o členství v Zemědělském profesním družstvu LBG

8

Základní platba ještě kolem 150 Euro/ha
Průměrné přímé platby v Euro/ha podle velikosti zemědělských podniků v ha/podnik
Euro /
ha

Rok žádosti 2020
základní platba &
greening & první hektary

Poznámka:

Integrací dosavadního greeningu a zahrnutím dalších
podmínek do cross compliance resp. v budoucnu do
podmíněnosti budou od roku 2023 požadavky na
výrazně zkrácenou základní prémii cca 150 Euro/ha
výrazně náročnější, a to bez honorování formou
zvláštní prémie (např. dosud cca 85 Euro/ha platba
za greening).

Rozhodnutí Spolk. sněmu
- žádosti na rok 2023
základní platba & první hektary
Rozhodnutí Spolk. sněmu
- žádosti na rok 2026
základní platba & první hektary
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ha/ podnik

Nová „zelená architektura“ SZP od roku 2023
Srovnání období 2014-2020 a2023-2027

10
Quelle: EU-Kommission

Podmíněnost od roku 2023:
„GLÖZ“
+ SZP včetně greeningu
GAECs 2014-2020 (Cross Compliance)

GAECs 2023-2027 (podmíněnost)

GLÖZ 1
Vytvoření ochranných pásem podél vodních toků

GLÖZ 1
Zachování trvalých travních porostů na základě poměru plochy trvalé zeleně a zemědělské plochy

GLÖZ 2
Dodržování povolovacích řízení pro používání vody na zavlažování, pokud je
s takovými řízeními uvažováno

GLÖZ 2
Vhodná ochrana mokřadových oblastí a rašelinišť

GLÖZ 3
Ochrana spodní vody proti znečištění atd.
GLÖZ 4
Minimální požadavky na pokrytí půdy
GLÖZ 5
Minimální praktiky pro zpracování půdy s ohledem na specifické podmínky lokality za
účelem omezení půdní eroze
GLÖZ 6
Zachování podílu organické hmoty v půdě pomocí vhodných postupů včetně zákazu
vypalování strnišť, atd.

GLÖZ 3
Zákaz vypalování strnišť, kromě situací, kdy to vyžaduje zdraví rostlin

GLÖZ 4
Vytvoření ochranných zón podél vodních toků
GLÖZ 5
Využití takzvaného „Farm Sustainability Tool for Nutrients“
GLÖZ 6
Zpracování půdy se snížením rizika degradace půd včetně zohlednění sklonu svahu
GLÖZ 7
Minimální pokrytí půdy v neprodukčních časech a oblastech

GLÖZ 8
GLÖZ 7
Střídání plodin
Neodstraňování krajinných prvků včetně případných křovin, rybníků, příkopů, stromů,
GLÖZ 9
aj.
Minimální podíl zemědělsky využívané plochy pro neprodukční prvky resp. plochy; zachování krajinných
prvků; zákaz ořezu křovin a stromů v období hnízdění a odchovu; variantně opatření pro eliminaci
invazivních druhů rostlin
GLÖZ 10
Zákaz změny nebo rozorání trvalých travních porostů na územích Natura-2000
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Podmíněnost: GAEC 8 – Střídání plodin (I)
▪ Osevní plán spočívá v minimálně každoročním střídání plodin na úrovni parcel (s
výjimkou víceletých kultur, travin a dalších plodin na zelené krmení a rovněž ploch
ležících ladem), včetně přiměřeně obhospodařovaných vedlejších kultur (tzv.
„secondary crops“)

▪ Anglicky: Rotation shall consist in a change of crop at least once a year at land parcel
level (except in case of multiannual crops, grasses and other herbaceous forage, and
land lying fallow), including the appropriately managed secondary crops.
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Podmíněnost: GAEC 8 – Střídání plodin (II)
▪ Na základě pestrosti metod pěstování a agro-klimatických podmínek mohou členské
státy v dotčených regionech připustit jiné praktiky pro posílení střídání plodin o
luskoviny nebo posílení diverzifikace pěstování, přičemž tyto praktiky musí směřovat k
tomu, aby zlepšily a zachovaly půdní potenciál v souladu s cíli GLÖZ 8
▪ Anglicky: On the basis of diversity of farming methods and agro-climatic conditions
Member States may authorise in the regions concerned other practices of enhanced
crop rotation with leguminous crops or crop diversification, which aim at improving
and preserving the soil potential in line with the objectives of this GAEC
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Podmíněnost: GAEC 8 – Střídání plodin (III)
▪ Možnosti výjimek resp. výběru pro členské státy:
• Výjimka pro podniky s podílem více než 75 % orné půdy s trávou, pícninami,
úhorem, luskovinami nebo kombinací uvedených kultur

• Výjimka pro podniky s podílem více než 75 % pomocné plochy s trvalými travními
porost, pěstováním trávy a pícnin, podvodními kulturami nebo kombinací těchto
kultur
• Výjimky pro podniky s až 10 ha orné plochy
• Podniky s ekologickým zemědělstvím, certifikované podle vyhlášky EU
č. 848/2018, splňují GLÖZ 8 automaticky
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Podmíněnost:
GAEC 9 – Neprodukční plochy/prvky (I)
▪ 4 % orné plochy jako základní podmínka u GLÖZ 9 jako neprodukční plochy nebo prvky
(vč. lad, krajinných prvků)
▪ 3 % orné plochy jako základní podmínka u GLÖZ 9, pokud podniky s dobrovolnými ekoschématy uvádějí v součtu 7 % jako neprodukční plochy nebo prvky
▪ 7 % orné plochy jako základní podmínka u GAEC 9 se započtením meziplodin (váha
faktoru 0,3) nebo luskovin, pokud minimálně 3 % z toho je půda ladem nebo
neprodukční krajinné prvky
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Podmíněnost:
GAEC 9 – Neprodukční plochy / prvky (II)
▪ Ochrana a zachování krajinných prvků
▪ Zákaz ořezávání křovin a stromů během doby hnízdění a odchovu ptáků
▪ Opce pro členské státy: opatření pro zamezení invazivních druhů rostlin
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Podmíněnost:
GAEC 9 – Neprodukční plochy/prvky (III)
▪ Možnosti výjimek resp. výběru pro členské státy:
(Výjimky upravené pod čarou v příloze III Nařízení o strategickém plánu SZP platí pouze pro minimální podíly
orných ploch, které jsou věnovány neprodukčním plochám nebo prvkům)

• Výjimka pro podniky s více než 75 % orné plochy s travinami/pícninami, úhory,
luskovinami nebo kombinací uvedených kultur
• Výjimka pro podniky s více než 75 % pomocné plochy s trvalými travními porosty,
pěstováním travin a rostlin na zelené krmení, podvodními kulturami nebo kombinací
uvedených kultur
• Výjimky pro podniky s výměrou do 10 ha orné plochy

• Výjimka pro podniky v určitých oblastech těch členských států, jejichž lesní plocha
tvoří více než 50 % plochy země
17

Zákon o podmíněnosti SZP od roku 2023
Zák. z 16.07.2021 BGBl. I S. 2996 (č. 46)

▪ Zákon mění základní požadavky na řízení podniku (GAB) a standardy pro zachování ploch v
dobrém zemědělském a enviromentálním stavu (GAEC) v důsledku agrární podpory EU
▪ Z procesních důvodů (ukončení trialogu EU) chybějí významné praktické směrové body resp.
ujasnění ze zemědělského pohledu (např. střídání plodin, ochranné zóny u toků) → je zde řada
detailů k diskusi resp. k vyjasnění, zejména o Nařízení
▪ Ustanovení pro zachování trvalých travních porostů (§§ 4-9); mj. změna bez schválení pro
trvalý travní porost - vznik nově po 1.1.2021; mj. režim de minimis pro změnu do 500 m²,
nepodléhající schválení
▪ GAEC 9 (§ 11): min. 3 % orné plochy je neprodukční plocha nebo prvky
▪ GAEC 10 (§ 12): za ekologicky citlivý se považuje DGL existující 1.1.2015 v oblastech „FloraFauna-Habitat“ a chráněných ptačích oblastech (národní klausule); podrobnosti přes zmocnění
nařízení
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Agroenvironmentálně – klimatická opatření
v 1. pilíři (eko-schemata) a ve 2. pilíři (AEKO)
Těžiště podpory EZFRV v letech
2014-2020 ve spolkových zemích
Angaben in
Prozent
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Quelle BÖLW: V zákoně o SZP se eko-schemata nazývají „eko-nařízeí“. Tento překlad je zavádějící. Protože eko-.schemata nemají s pojmem
„EKO“, chráněným pro potraviny dle Nařízení (ES) č. 2008/848 nic společného.

Eko-schemata (1. pilíř) – Opatření (I)
Eko-schemata – § 20 odst. 1 – Zákon o přímých platbách SZP
1.

2.

Detailregelungen
über Verordnung

Poskytování ploch pro zlepšení biodiverzity a zachování biotopů pomocí:
a) neprodukčních ploch na orné půdě nad povinný podíl, vyplývající z nebo
na základě § 11 Zákona o podmíněnosti SZP
b) zakládání kvetoucích pásů nebo ploch na orné půdě, které majitel podniku
poskytne podle písmene a),
c) zakládání kvetoucích pásů nebo ploch v trvalých kulturách nebo
d) pásů či ploch nesečené trávy v trvalých travních porostech,
pěstování pestrých kultur s minimálně pěti druhy hlavních
plodin v polním hospodářství, včetně pěstování dusíkatých rostlin
s minimálním podílem 10 procent

BMEL musí předložit odhad
dotačních sazeb!
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Webhinweis: BMEL-Arbeitspapier „Entwurf für Interventionssteckbriefe“ (Stand: 10. Mai 2021) → https://bit.ly/2SGqa01

Eko-schemata (1. pilíř) – Opatření (II)
Eko-schemata – § 20 odst. 1 – Zákon o přímých platbách SZP

Detailregelungen
über Verordnung

3.

zachování zemědělsko-lesního způsobu hospodaření na orné půdě a
trvalých travních porostech

4.

extenzifikace veškerých trvalých travních porostů v podniku,

5.

na výsledek orientované extenzivní obhospodařování trvalých travních porostů
s doložením minimálně čtyř regionálních druhů,
BMEL musí předložit odhad
dotačních sazeb!

6.

obhospodařování orné půdy a ploch s trvalými kulturami podniku
bez použití chemických syntetických přípravků na ochranu rostlin,

7.

uplatňování určitých metod hospodaření na půdě na zemědělských plochách l
na území Natura-2000

Webhinweis: BMEL-Arbeitspapier „Entwurf für Interventionssteckbriefe“ (Stand: 10. Mai 2021) → https://bit.ly/2SGqa01
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DBV k zákonům SZP
▪ Velmi kritická situace u rostoucích požadavků GAECs pro základní platbu 150 Euro/ha,
a to jak pro konvečně tak i ekologicky hospodařící podniky
▪ Eko-schemata: žádné zlepšení – kromě zařazení agrolesnictví také na trvalých travních porostech
▪ Usnesení zákona je výrazně vzdáleno našim představám:
BMEL musí předložit odhad
dotačních sazeb!

▪

Lepší pobídky pro eko-schemata!

▪

Více opatření pro travní plochy!

▪

Méně kanibalizace vůči 2. pilíři! (rozhodnutí Spolkového sněmu s necelými 300 mil. Euro –
- bez ekologického zemědělství)

▪ Požadavky DBV: více variant pro travní porosty, méně „kanibalizace“,
atraktivní dotační sazby
▪ Sice přihlášení se koaličních politiků k potřebě nabídnout více eko-schemat pro travní porosty, avšak
rozhodnutí žádná.
▪ Požadavky DBV: rozšíření seznamu eko-schemat na Vyhlášku;
na cíl a na výsledek orientovaná kalkulace plateb u eko-schemat
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Hlavní problémy a potřeba vyjasnění
u eko-schemat a „zelené architektury“
▪ Eko-schemata: výše plateb, cíle v počtu hektarů, kritéria, procesy saldování …
▪ Nedostatečná nabídka pro farmy podnikající v oblasti travních porostů, pěstování krmiva,
pastevectví, ekologického zemědělství a trvalých kultur
▪ Nejasná rozhraní mezi eko-schematy (jednoroční AEKO) a opatřeních EZFRV
(pětiletá)
Spolkový pohled: přesahy jsou možné.
Tendence v zemích: přesahy jsou příliš komplexní.
▪ Podmíněnost – GAEC 8: Spolk. minist. (BMEL) chce zimní meziplodiny jako plodinu druhé tratě
▪ Podmíněnost – GAEC 9: Spolk. minist. (BMEL) chce jen 1 ze 3 variant (4 % úhoru/kraj. prvků z orné
plochy)
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Prostředky EZFRV ve 2. pilíři pro Německo (I)
Prostředky EU ve 2. pilíři pro Německo *, v mil. Euro
pro srovnání

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Původní prostředky
EZFRV

1.185

1.333

1.092

1.092

1.092

1.092

1.092

1.092

210

500

226

301

295

393

492

541

615

737

1.411

1.844

1.886

1.486

1.584

1.633

1.707

1.829

Fondy obnovy
Přerozdělení krytí min.
roku

* Včetně „přednostního odečtení" Hamburg, dvs a evaluace
Pro veškeré prostředky 2. pilíře nyní platí pravidlo n+3 (prostředky mohou být vydány až o 3 roky později)

Verze: 11. května 2021
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Prostředky EZFRV ve 2. pilíři pro Německo (II)
Vývoj prostředků EZFRV v Německu: (v mil. Euro ročně)

Přerozdělení krytí min. roku (od 2016)
EZFRV původně

EURI
n % míra přerozdělení

Zdroj: BMEL, 5. května 2021
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Rozdělení prostředků EZFRV podle zemí (III)
Rozdělení prostředků EZFRV podle spolkových zemí včetně prostředků
Fondu pro přerozdělování a Fondu obnovy – v tis. Euro
BW
BY
BB/BE
HH
HE
MV
NI/HB
NW
RP
SL
SN
ST
SH
TH
D **

2020 *

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2022 k
2020 v %

2027 k
2022 v %

2027 k
2020 v %

107.172

142.549

146.523

123.833

135.813

140.312

147.066

158.335

36,7

8,1

47,7

227.941

305.198

314.158

259.194

284.029

294.071

309.139

334.272

37,8

6,4

46,6

155.562

194.573

196.499

134.347

138.274

141.722

146.890

155.495

26,3

-20,9

0,0

0

0

0

4.916

4.987

5.021

5.073

5.160

48.877

67.210

69.692

62.376

68.214

70.637

74.272

80.332

42,6

15,3

64,4

138.978

176.605

179.185

121.766

125.453

128.944

134.177

142.890

28,9

-20,3

2,8

168.981

231.221

239.502

206.500

223.349

231.113

242.761

262.175

41,7

9,5

55,2

93.748

128.583

133.193

118.165

128.840

133.495

140.477

152.116

42,1

14,2

62,3

45.575

62.225

64.470

58.803

65.125

67.258

70.458

75.793

41,5

17,6

66,3

5.135

6.961

7.189

10.480

10.993

11.226

11.576

12.158

40,0

69,1

136,8

128.753

157.746

158.304

107.609

110.644

113.042

116.638

122.627

23,0

-22,5

-4,8

126.962

160.362

162.399

111.860

114.306

117.308

121.808

129.301

27,9

-20,4

1,8

63.564

87.208

90.357

77.262

83.331

86.311

90.781

98.230

42,2

8,7

54,5

100.016

123.897

124.739

85.505

87.573

89.627

92.706

97.831

24,7

-21,6

-2,2

1.411.264

1.844.336

1.886.211

33,7

-3,2

29,4

1.482.616

1.580.929

1.630.087

1.703.822

1.826.714

* Průměr 2014-2020 + přerozdělené prostředky 2020
Verze: 6. květen 2021 na zákl. výpočtů BMEL
** bez předběžné ho stažení dvs, doprovodu a evaluace (do roku 2022 včetně činí 750.000 Euro p.a., od 2023 pak 3,0 mil. Euro p.a.
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Návrh DBV z března 2021 pro ekologická schémata
Těžiště → Biodiverzita – dále pak ochrana klimatu, zdrojů, druhová pestrost
Návrh opatření

1.

Další úhory a krajinné prvky – nad rámec podmíněnosti.

2.

Kvetoucí pásy/kvetoucí plochy/pásy nesekané trávy – nad rámec podmíněnosti.

3.

Klimatický bonus pro travní porosty resp. pestré využívání travních porostů s luskovinami

4.

Půdní pokryv a pestrost: meziplodiny, podsevy trávy, luskoviny, zelené plochy jako
meziplodina ve speciálních kulturách, příp. další možnosti

5.

Drobné struktury – velikost lánů < průměr v jednotlivých zemích

Opatření mají být pro zemědělce jednoduchá (= kontrolovatelná na dálku)
a spolehlivá (= „plánovatelný provozní budget“).
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Podrobnosti návrhů opatření pro travní porosty
▪ Klimatický bonus za travní porosty např. 90 Euro na hektar
•
•
•
•

Trvalé travní porosty ukládají podle zjišťování stavu půd, které realizoval Thünen Institut, na hektar
o cca 39 tun uhlíku více než orná půda.
Při přepočtu uhlíku na CO2 s faktorem 3,68 tedy vážou travní porosty přibližně o 143 tun ekvivalentu CO2 navíc
oproti orné půdě.
Při hodnotě 60 Euro/t CO2 činí „klimatická hodnota“ cca 8.600 Euro na hektar travního porostu
Při úrokové míře 1 % ročně se pohybuje „klimatický úrok“ travních porostů na úrovni cca 90 Euro/ha

▪ Pestré využívání trvalých travních porostů a pěstování polních krmiv
– s podílem krmných luskovin minimálně 10 procent
•

•

V závislosti na podílech trvalých travních porostů a ploch orné půdy s krmnými plodinami by mělo být
zemědělským podnikům umožněno praktikovat v určitém rozsahu trvalé travní porosty v minimálně dvou
stupních různé extenzifikace (pozdější sečení nebo extenzivní spásání)
Kombinace s minimálním podílem krmných dusíkatých rostlin
(např. jeteloviny/trávy, tolice vojtěška, smíšené kultury kukuřice/luskoviny)

30

Webové stránky pro další informace:
▪ Návrh DBV pro podporu SZP od roku 2023 v Německu:

https://bit.ly/2S90skN

▪ Priority DBV pro legislativu SZP vůči Spolkovému sněmu a Spolkové radě:

https://bit.ly/3pEa4jO

▪ Podpora EU pro zemědělství v Situační zprávě DBV 2020/21: https://bit.ly/3u5mgdI
▪ Zájmy zemědělství v budoucí EU podpoře zemědělství:

https://bit.ly/3oxw0MG

▪ Problematika travních porostů:

https://bit.ly/3v2H5Hh

▪ Koncept budoucnosti:

https://bit.ly/3g1n4g9

▪ Hlavní priority DBV pro volby do Spolkového sněmu 2021:

https://bit.ly/3wZXRbm
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