STRATEGICKÝ PLÁN
SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ
POLITIKY 2023–2027
PŘÍMÉ PLATBY OD ROKU 2023
ZÁKLADNÍ PODPORA PŘÍJMU PRO UDRŽITELNOST (BISS)
PLATBA PRO MALÉ ZEMĚDĚLCE (nová platba)
DOPLŇKOVÁ REDISTRIBUTIVNÍ PODPORA PŘÍJMU PRO UDRZITELNOST
(CRISS) (nová platba)
DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE
PODPORA PŘÍJMU VÁZANÁ NA PRODUKCI
REŽIMY PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (nová platba)
Důležité! Všichni žadatelé musí mít zřízen přístup na Portál farmáře SZIF.

ZÁKLADNÍ PODPORA PŘÍJMU PRO UDRŽITELNOST (BISS)
Pokračování stávající Jednotné platby na plochu. Cílem je základní stabilizace příjmů všech
aktivních zemědělců. Bude poskytována formou roční platby na hektar využívané zemědělské
plochy. Poskytnutí prostředků je podmíněno plněním podmínek standardů dobrého
zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření
(PPH).
Žadatel:
musí být aktivním zemědělcem
obhospodařuje min. 1 ha zemědělské půdy evidované v LPIS
deklarovaná zemědělská plocha musí být řádně zemědělsky obhospodařovaná
musí dodržovat požadavky podmíněnosti (DZES, PPH)
Garant opatření: Ing. David Mráz, david.mraz@mze.cz, tel.: 221 812 521

PLATBA PRO MALÉ ZEMĚDĚLCE
Nová platba pro drobné zemědělce, kteří si podají žádost maximálně na 4 hektary
zemědělské půdy (bez ohledu na celkovou jimi obhospodařovanou výměru). Cílem je stabilizace
příjmů nejmenších podniků. Nahrazuje všechny ostatní přímé platby – nelze žádat o tuto
platbu a zároveň o jinou přímou platbu! Jedná se o zjednodušení administrace pro drobné
žadatele – na základě jedné žádosti obdrží platbu odpovídající součtu plateb BISS, CRISS
a celofaremní ekoplatba. Bude poskytována formou roční platby na hektar využívané zemědělské
plochy.
Žadatel:
musí být aktivním zemědělcem
obhospodařuje min. 1 ha a žádost podá maximálně na 4 ha zemědělské půdy evidované v LPIS
deklarovaná zemědělská plocha musí být řádně zemědělsky obhospodařovaná
Garant opatření: Ing. Věra Palacká, vera.palacka@mze.cz, tel.: 221 812 735

DOPLŇKOVÁ REDISTRIBUTIVNÍ PODPORA PŘÍJMU
PRO UDRŽITELNOST (CRISS)
Nová platba pro všechny žadatele, poskytovaná všem žadatelům na prvních 150 hektarů.
Bude poskytována formou roční platby na hektar využívané zemědělské plochy. Podmínkou je
nárok na základní platbu BISS.
Žadatel:
musí být aktivním zemědělcem
obhospodařuje min. 1 ha zemědělské půdy evidované v LPIS
deklarovaná zemědělská plocha musí být řádně zemědělsky obhospodařovaná
musí dodržovat požadavky podmíněnosti (DZES, PPH)
Garant opatření: Ing. Věra Palacká, vera.palacka@mze.cz, tel.: 221 812 735

DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE
Platba navazuje na podpory pro mladé zemědělce v současném období. Je určena pro mladé
začínající zemědělce, kteří ke dni podání žádosti nedosáhli věku 41 let. Jedná se o doplňkový
příjem po zahájení činnosti. Nárok na ni mají žadatelé, kteří poprvé založili nový zemědělský
podnik nebo převzali hospodářství po starších zemědělcích. Podmínkou je nárok na základní
platbu BISS. Platba bude poskytnuta formou roční platby na hektar maximálně na 90 ha
zemědělské půdy. Žádost je možno podávat 5 po sobě jdoucích let.
Žadatel:
musí být aktivním zemědělcem
obhospodařuje min. 1 ha zemědělské půdy evidované v LPIS
deklarovaná zemědělská plocha musí být řádně zemědělsky obhospodařovaná
musí dodržovat požadavky podmíněnosti (DZES, PPH)
musí mít nárok na základní platbu BISS, tj. musí splnit všechny podmínky stanovené
pro poskytnutí platby BISS
při podání žádosti o platbu musí doložit splnění alespoň minimální zemědělské kvalifikace
musí splnit podmínky „vedoucího podniku“ – podmínky se liší pro nové žadatele a
pro žadatele pokračující ze stávajícího programového období po zbytek pětiletého období
a budou podrobně uvedeny v nařízení vlády
ke dni podání žádosti nedosáhl věku 41 let
O platbu může požádat fyzická i právnická osoba.
O platbu může požádat i žadatel, který žádal v programovém období do r. 2022 a nevyčerpal
5 po sobě jdoucích let. Tento žadatel nemusí dokládat splnění minimální zemědělské kvalifikace.
Garant opatření: Ing. Věra Palacká, vera.palacka@mze.cz, tel.: 221 812 735

PODPORA PŘÍJMU VÁZANÁ NA PRODUKCI (CIS)
Platba navazující na plabu VCS v současném programovém období. Jedná se o podporu citlivých
komodit.
Týká se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pěstování chmele,
zeleniny,
ovoce,
cukrové řepy,
bílkovinných plodin,
škrobových brambor, dále
chovu ovcí a koz,
produkci hovězího masa a
produkci mléka.

Cílem je stabilizace produkčních ploch, zachování konkurenceschopnosti českých pěstitelů,
vyvážení příjmu podniků vzhledem k častým výkyvům cen na trhu, atd. Podpora bude poskytována
formou roční platby na hektar využívané zemědělské plochy nebo roční platby na počet chovaných
dobytčích jednotek.
Podmínky způsobilosti žadatelů se liší v závislosti na druhu podporované komodity. Bližší
informace bude možno nalézt v nařízení vlády, příp. na dotaz ke garantovi opatření.
Garant opatření: Mgr. Filip Mihula, filip.mihula@mze.cz, tel.: 221 812 858
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