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Účel modelu:
• Předběžné hodnocení vybraných provozních podpor vyplývajících z revize
Strategického plánu 2023+ na úrovni jednotlivých podniků
• Model umožňuje si propočítat výši provozních podpor a porovnat s aktuální
situací
• Model umožňuje si modelovat optimální strukturu dobrovolných programů
ve 2. pilíři a optimalizovat tak příjem z ekosystémových služeb (podpory
nárokové z 1. pilíře a ANC jsou fixně vázány na oprávněné plochy či dobytčí
jednotky)
• Vlastní nástroj bude zveřejněn na webovém portálu Agronavigátor (přesný
termín zveřejnění bude upřesněn)
• Model bude doplněn manuálem, aby byl správně využíván

Předpoklady modelu:
• Předběžné údaje o provozních podporách – aktuální sazby ve SP jsou
propočteny předpokládaným měnovým kurzem, zatímco sazby u
vyplácených podpor budou závislé na měnovém kurzu jednotlivých let
• Vyplacené přímé platby jsou vyčísleny na základě měnového kurzu
vyhlášeného ECB k 30.9. a u plateb 2. Pilíře k 1.1.
• Vypočtené částky zejména u dobrovolných programů (VCS, některé
platby 2. pilíře) jsou však předpokladem, který se může od budoucí
obdržené částky lišit vzhledem k závislosti výše sazeb na skutečném
rozsahu účastí všech podniků v daném programu, který se může lišit
od předpokladů v navrženém Strategickém plánu – rozpětí minimální
a maximální sazby.

Podmínky zadávání modelu:
• Model funguje jako kalkulátor, do něhož uživatel zadává oprávněné jednotky projektované plochy v hektarech nebo v počtu dobytčích jednotky pro jednotlivé
dotační tituly (intervence) a pronásobením těchto ploch či dobytčích jednotek a sazeb
jednotlivých dotačních titulů obdrží předpokládanou částku celkových provozních podpor
rozdělenou do intervencí 1. a 2. pilíře
• 1. pilíř: základní plošná platba, redistributivní platba, ekoschémata, mladý
zemědělec, VCS – dobrovolně vázaná podpora
• 2. pilíř: ANC platby, agro-environmentální a klimatická opatření, ekologické
zemědělství, Natura 2000, dobré životní podmínky zvířat a plošná opatření v lesích

• Model nezahrnuje
• národní dotační programy, kde se zatím předpokládá jejich současná struktura a výše plateb
• projektové podpory z investičních intervencí
• dotační tituly z oblasti antimikrobik, vzhledem k závislosti sazby na provedených laboratorních
výsledcích

