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Produkce živých ryb v tuzemsku v tis. tun

Zdroj: Rybářské sdružení ČR
Pozn. Mírné snížení produkce ryb v roce 2013 bylo způsobeno povodněmi.

Porovnání prodeje živých ryb v tuzemsku s vývozem živých ryb v tis. tun

6 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2007–2013

Úvodní slovo

Operační program Rybářství 2007–2013 (OP Rybářství) je střednědobý programový dokument, 
na základě něhož je čerpána podpora pro odvětví rybářství z Evropského rybářského fondu (EFF),
který slouží k prosazování cílů Společné rybářské politiky (SRP). Operační program je v souladu
s Národním strategickým plánem pro oblast rybářství na období 2007–2013 a pokrývá oblasti, 
na které se vztahuje cíl „Konvergence“ (tj. celé území České republiky, vyjma hlavního města Prahy).
Jednotlivá opatření v rámci prioritních os OP Rybářství odrážejí priority strategie, jejichž globálním
cílem je posílení konkurenceschopnosti, udržení stávající produkce ryb a zachování současné úrovně
zaměstnanosti v odvětví rybářství.

V rámci programu je podporována modernizace a rozšíření výrobních a zpracovatelských kapacit
s cílem zvýšit přidanou hodnotu výrobků a zefektivnit výrobu tak, aby pokrývala měnící se poptávku
zákazníků. Intervence OP Rybářství mají za cíl posílit domácí poptávku po sladkovodních druzích ryb
a výrobcích z nich, a to prostřednictvím marketingových a propagačních aktivit vedoucích ke zvýšení
spotřeby sladkovodních ryb. Intervence jsou směrovány i do zarybňování vodních toků úhořem.
Podporováno je také ověřování výsledků aplikovaného rybářského výzkumu v praxi a zavádění nových
technologií do rybářských podniků, a to v rámci pilotních projektů. V neposlední řadě je určitá část
prostředků směřována i do odborných vzdělávacích aktivit odborníků v rybářství.

Samotná publikace přináší výběr reprezentativních projektů realizovaných v rámci jednotlivých opatření
OP Rybářství. Administrace celého programu se chýlí ke konci a již nyní lze konstatovat, že došlo
k naplnění stanovených cílů OP Rybářství. Za úspěšné lze například považovat udržení produkce
na úrovni 20 tis. tun ryb ročně nebo zvýšení prodeje zpracovaných ryb a výrobků z nich. Do konce
února 2015 bylo předfinancováno 912 projektů ve výši 721 166 969 Kč celkových veřejných zdrojů.
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Do konce roku 2014 bylo zaregistrováno 2 033 žádostí o dotaci ve výši 2,3 mld. Kč a vydáno 
1 197 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši přesahující 1 mld. Kč. Předfinancovaných žádostí
o platbu bylo 886 v částce 693 mil. Kč.

Stav certifikace k 31. 12. 2014

Zdroj: Řídící orgán OP Rybářství

Z celkové alokace 36,1 mil. eur bylo certifikováno 25,3 mil. eur (70 % celkových veřejných zdrojů) 
a zbývá certifikovat 10,8 mil. eur (30 % celkových veřejných zdrojů).

Předfinancované žádosti o platbu v období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2014 v opatření 2.1. a 2.4. dle
rozdělení příjemců dle velikosti podniku

Zdroj: Řídící orgán OP Rybářství

Čerpání dotace dle velikosti podniku je sledováno na Prioritní ose 2 (opatření 2.1. a 2.4.). Od začátku
programového období do konce roku 2014 bylo v opatření 2.1. a 2.4. celkem předfinancováno 
582 žádostí o platbu ve výši cca 414 mil. Kč, z toho mikropodnikům bylo předfinancováno 209 žádostí
o platbu za cca 171 mil. Kč, malým podnikům 169 žádostí o platbu za cca 112 mil. Kč, středním podnikům
196 žádostí o platbu ve výši cca 123 mil. Kč a velkým podnikům 8 žádostí o platbu v částce cca 8 mil. Kč.
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Produkce zpracovaných ryb v tis. tun

Zdroj: Rybářské sdružení ČR

Přehled zaregistrovaných žádostí o dotaci, rozhodnutí o poskytnutí dotace, předfinancovaných
žádostí o platbu v období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2014 v mil. Kč

Zdroj: Řídící orgán OP Rybářství
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2.2. OPATŘENÍ NA OCHRANU VODNÍHO PROSTŘEDÍ 
Opatření 2.2. na ochranu vodního prostředí podporuje využití forem akvakultury, které zahrnují
ochranu a zlepšování životního prostředí, přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti, jakož i udržování
krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí. Příjemce podpory se zavazuje plnit po dobu
pěti let stanovené požadavky na ochranu vodního prostředí. Podpora má formu jednorázové
vyrovnávací platby na dobu pěti let. 

Záměr a) použití forem akvakultury, které zahrnují ochranu a zlepšování životního prostředí,
přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti, jakož i udržování krajiny a tradičních charakteristik
akvakulturních oblastí
V rámci tohoto záměru lze získat vyrovnávací platbu na hektar rybníka, v němž jsou plněny stanovené
zásady pro chov ryb.

2.4. OPATŘENÍ INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH
Opatření 2.4. podporuje modernizaci stávajících zařízení a zavedení energeticky úsporných a ekologicky
šetrných technologií. Dále přispívá ke zlepšování kvality pracovních podmínek pro ženy, které tvoří
značný podíl pracovníků ve zpracovnách ryb. 

Záměr a) rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty
rybolovu a akvakultury
V rámci tohoto záměru lze získat dotaci na modernizaci, nákup zařízení pro zpracování ryb nebo
jeho jednotlivé části (např. zásobník suroviny, zařízení pro vlastní proces zpracování, pro finální úpravu,
balení a značení výrobků). Dále lze dotaci využít na výstavbu nových provozních hal, jiných provozních
objektů a částí staveb určených pro zpracování ryb nebo pro činnosti související se zpracováním ryb
(výrobní haly, sociální zařízení, sklady obalů a surovin) aj.

Záměr b) zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje
energie)
Dotaci lze poskytnout na pořízení a zavedení energeticky úsporných nebo šetrných technologií,
včetně nákladů na projektovou dokumentaci.

Prioritní osa 2 je zaměřena na posílení konkurenceschopnosti odvětví rybářství,
udržení stávající produkce ryb a zachování současné úrovně zaměstnanosti 
v odvětví rybářství. Prioritní osa zahrnuje opatření pro produktivní investice 
do akvakultury, opatření na ochranu vodního prostředí a podporu investic 
do zpracování a uvádění na trh.
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2.1. OPATŘENÍ PRO PRODUKTIVNÍ INVESTICE DO AKVAKULTURY 
V rámci opatření 2.1. je poskytována podpora žadatelům při výstavbě, rozšíření či modernizaci
rybníků nebo jiných výrobních prostředků včetně investic do zařízení a vybavení, podporujících
maloobchodní prodej v hospodářství, která jsou nedílnou součástí akvakulturního hospodářství.
U opatření 2.1. zaznamenává Řídící orgán OP Rybářství soustavně velký převis poptávky ze strany
žadatelů o podporu na projekty zaměřené na zvýšení konkurenceschopnosti firem. V posledních kolech
příjmu žádostí o dotaci do tohoto opatření je patrný zájem ze strany žadatelů o podporu
do dlouhodobých investic, které přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků.

Záměr a) pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše
Podpora je poskytována na vybavení rybníků, výstavbu, odbahnění, rozšíření nebo modernizaci rybníků,
rybničních soustav do 1 ha (týká se rybníků a rybničních soustav spojených s chovem a produkcí ryb). 

Záměr b) pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu menší než 20 ha
Podpora je poskytována na výstavbu, odbahnění, rozšíření, vybavení nebo modernizaci rybníků
(týká se rybníků a rybničních soustav spojených s chovem a produkcí ryb).

Záměr c) výstavba, rozšíření, vybavení nebo modernizace stávajících výrobních zařízení vyjma
rybníků
Dotaci lze čerpat mimo jiné na nákup nebo modernizaci stavby, nákup pozemku, zařízení k vlastní
produkci ryb (např. rybí líhně, sádky, speciální odchovné systémy, apod.) nebo na pořízení a
modernizaci obnovitelného zdroje (tepelná čerpadla, solární panely, rekuperační jednotky včetně vrtů).

Záměr d) nákup a instalace zařízení na ochranu rybích hospodářství před volně žijícími predátory
Dotaci lze poskytnout např. na oplocení, překrytí výrobního zařízení sítí nebo pletivem, na akustické
nebo mechanické plašiče nebo na jiné zábrany proti rybožravým predátorům.

Záměr e) investice související s maloobchodním prodejem v hospodářství, pokud takový prodej
tvoří nedílnou součást akvakulturního hospodářství, aniž je dotčen článek 35 odst. 6 nařízení o EFF
Podpora je mimo jiné poskytována na výstavbu a stavební investice do maloobchodního provozu
nebo na investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování ryb.



Příjemce dotace: 

Rybářství Třeboň a.s.
Opatření a záměr : 2.1. a)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.1.00/11.00125
Název projektu: Skladové hospodářství Středisko Mokřiny
Proplacená dotace: 359 207 Kč
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rypadla.
POPIS PROJEKTU: Skladové hospodářství, které
bylo předmětem projektu, slouží k uskladňování,
vyskladňování a úpravě krmiv pro zakrmování
rybníků tzv. Chlumecké rybniční soustavy (např.
Podsedek, Starý Hospodář, Žofinka, Výtopa horní,
Výtopa dolní, Starý Kanclíř a dalších).

Výstupem projektu je pořízení moderní
technologie pro naskladňování, vyskladňování
a úpravu obilí v areálu střediska Rybí líheň Mokřiny,
které spravuje rybníky o celkové výměře 1 354 ha.
Příjemce dotace vybavil středisko potřebnou
mechanizací (textilní silo, dopravníky, mačkač obilí)
a díky výstavbě expedičního podjezdového sila
došlo k automatizaci a zefektivnění vyskladňování
obilí. Mechanická úprava krmiva pomocí mačkače
obilí zajišťuje jeho lepší stravitelnost pro ryby.
Poskytnutá dotace významně přispěla ke zvýšení
efektivity činnosti příjemce dotace a k posílení 
jeho konkurenceschopnosti. 
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Příjemce dotace: 

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.
Opatření a záměr : 2.1. a)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.1.00/11.00023
Název projektu: Přívěs na přepravu živých ryb
Proplacená dotace: 383 640 Kč

POPIS PROJEKTU: Dotace byla použita na pořízení
nového přívěsu za nákladní vozidlo pro převoz živých
ryb v přepravních bednách a na pořízení pěti kusů
přepravních beden. Posílení dopravy o přívěs má
značně pozitivní vliv na zdraví a welfare ryb, zároveň
došlo k úspoře pohonných hmot a ke zrychlení
přepravy ryb z jednoho místa do druhého (např. 
při přepravě do sádek, dalších rybníků či přímo
odběrateli). Realizace projektu také přispěla k úspoře
nákladů na opravy a údržby a k větší efektivitě 
v chovu ryb. 
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Příjemce dotace: 

Český rybářský svaz, místní organizace Pardubice
Opatření a záměr : 2.1. b)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.1.00/09.00512
Název projektu: Rozšíření rybníka Křižný
Proplacená dotace: 2 983 317 Kč

POPIS PROJEKTU: Projekt byl
zaměřen na odbahnění rybníka Křižný,
který již neplnil svou retenční funkci
a přítomnost sedimentu zároveň
znemožňovala modernizaci objektů
spojených s rybníkem sloužící
k manipulaci s vodou. Čerpání dotace
umožnilo příjemci provést následující
úpravy: 
❚ odbahnění a rozšíření původního

rybníka Křižný,
❚ modernizaci (prodloužení) 

hlavní a boční hráze a
❚ modernizaci výpustního

a napouštěcího zařízení 
(stavební úpravy).

Rozšířením rybníka Křižný a jeho
odbahněním se zvětšila plocha hladiny
ze současných 2,2 ha na 3,1 ha, 
tj. o 41 %, což vedlo ke zlepšení
retenční úlohy rybníka, a tím ke
zlepšení vodního režimu v krajině.
Zároveň se zvýšil produkční 
potenciál rybníku.



Příjemce dotace: 

FISH Farm Bohemia s.r.o.
Opatření a záměr : 2.1. c)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.1.00/13.00069
Název projektu: Intenzivní chov tržní ryby v systému s okruhem cca 11 t
Proplacená dotace: 1 165 137 Kč
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POPIS PROJEKTU: Cílem projektu bylo zvýšit kapacitu stávajícího intenzivního chovu, a tím
dosáhnout celoroční dostupnosti kvalitní tabulové ryby koncovému zákazníkovi. Produkce v novém
systému (tzv. recirkulační akvakulturní systém) je v porovnání s klasickým chovem téměř 24krát
intenzivnější. Součástí projektu byly stavební úpravy a nákup technologie zajišťující vybudování
okruhu o přibližné kapacitě 110–150 m³ pro chov ryby s cílovou kapacitou cca 11 t ryb ročně. 
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Společnost Biofish s.r.o. také pořídila
technologie a vybavení pro nové sádky 
(např. odkalovací kužele, provzdušňovací
zařízení) a rovněž technologie pro novou líheň
(např. kolébka odkulovací, Rückel-Vackovy
aparáty a stojany na aparáty).

Realizace projektu umožnila zejména
odchovávat vlastní ročky. Tímto se příjemce
dotace stane nezávislým na dodavatelích
plůdků či ročků. Dále došlo ke snížení
pravděpodobnosti zavlečení různých
onemocnění do chovu, což se v minulosti
stávalo při nákupu ročků od externích
dodavatelů. Také se díky vlastnímu odchovu
snížil úhyn ryb, které jsou citlivé 
na přemísťování z jiného prostředí. 

Příjemce dotace: 

BioFish s.r.o.
Opatření a záměr : 2.1. c)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.1.00/11.00036
Název projektu: Rozšíření stávajícího areálu pro chov lososovitých ryb
Proplacená dotace: 3 340 609 Kč

20 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2007–2013

POPIS PROJEKTU: Cílem projektu bylo
rozšíření stávajícího areálu sádek pro chov
lososovitých ryb. Vzhledem k velikosti poptávky
po produkci žadatele, potřebě vyšší produkce
vlastních kvalitních ročků a ke snaze snížit
náklady na odchov lososovitých ryb
byla vybudována vlastní rybí líheň
a odchovna ročků.

Příjemce dotace provedl v současném 
objektu sádek: 
❚ výstavbu 2 nových betonových sádek,
❚ výstavbu budovy líhně pro lososovité ryby,
❚ prodloužení asfaltové obslužné komunikace

k novým objektům,
❚ vybudování nového vrtu pro možnost

dalšího vodního zdroje pro líheň a nové
sádky.



Příjemce dotace:

Jindřich Smolík
Opatření a záměr : 2.1. c)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.1.00/08.00152
Název projektu: Rozšíření sádek
Proplacená dotace: 173 400 Kč
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POPIS PROJEKTU: Příjemce dotace
chová ryby v celkem 9 rybnících
o celkové výměře 14 ha. K chovu
využíval dříve vybudované sádky, 
jejichž kapacita však nebyla dostatečná,
neboť neumožňovala zvýšit produkci 
a rozšířit ji o další akvakulturní druhy
ryb. Poskytnutá dotace byla proto
využita na vybudování dvou 
nových sádek.

Tím bylo dosaženo nejen
efektivnějšího hospodaření, ale
výstavba přispěla také k šetrnější
manipulaci s rybami a ke zlepšení
možnosti třídění ryb.

Příjemce dotace: 

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.
Opatření a záměr : 2.1. c)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.1.00/10.00015
Název projektu: Líheň Vračovice
Proplacená dotace: 4 081 200 Kč
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POPIS PROJEKTU: Příjemce dotace pomocí
projektu vyřešil zchátralý stav budovy líhně,
která již nevyhovovala provozně ani
technologicky požadavkům na líhnutí ryb. Před
zahájením stavby byla budova demolována
a následně byly provedeny tyto činnosti: 
❚ výstavba objektu rybí líhně včetně kanceláře

a zázemí pro zaměstnance, výstavba 
kalové a odpadní jímky a vybudování
zpevněných ploch,

❚ výstavba vodovodní přípojky výhradně 
pro potřeby líhně a

❚ vybavení líhně technologií a potřebným
zařízením.

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění výroby
rybího plůdku a rybí násady, což se následně
promítne do celkového hospodaření
a produkce ryb v RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.



Příjemce dotace: 

Rybníkářství Pohořelice a.s.
Opatření a záměr : 2.1. e)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.1.00/11.00090
Název projektu: Prodejna ryb Pohořelice – Velký Dvůr
Proplacená dotace: 4 363 047 Kč
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POPIS PROJEKTU: Prodej výrobků Rybníkářství Pohořelice
a.s. nebyl realizován v jednom uceleném a vybaveném
prostoru, navíc scházelo potřebné zázemí. Z tohoto
důvodu se příjemce rozhodl vybudovat novou
podnikovou prodejnu ryb Pohořelice – Velký Dvůr,
která je využívána pro maloobchodní prodej produktů
příjemce. Realizace projektu umožnila zajistit odborný
prodej plného sortimentu na jednom místě, nabídnout
zákazníkům možnost pravidelného nákupu produktů firmy
a navýšit prodeje produktů společnosti. Tím také dochází
k posílení image, marketingu a propagaci zejména značky 
„Pohořelický kapr“, který tvoří v prodeji přes 85 %
podílu tržeb společnosti.

Příjemce dotace: 

Pstruhařství ČRS Kaplice spol. s r.o.
Opatření a záměr : 2.1. d)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.1.00/11.00187
Název projektu: Pořízení mobilního oplocení a zasíťování sádek na ochranu před predátory
Proplacená dotace: 231 006 Kč
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POPIS PROJEKTU: Poskytnutá dotace umožnila
vyřešit problém vysokých ztrát způsobených
rybožravými predátory. Největší ztráty byly
způsobovány nálety hejn volavek popelavých
a také výskytem značného množství volně
žijících vyder. Cílem projektu byla instalace
mobilního oplocení s podhrabovými deskami
proti škodám způsobeným vydrou okolo 
nejvíce dotčených nádrží na provozovně
Pstruhařství v Kaplici-Mostkách. Instalované
oplocení bylo doplněno svrchním zasíťováním
nádrží proti škodám způsobeným rybožravým
ptactvem.



Příjemce dotace: 

Rybníkářství Pohořelice a.s.
Opatření a záměr : 2.4. a)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.4.00/11.00093
Název projektu: Nařezávačka svalových kůstek
Proplacená dotace: 81 900 Kč
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POPIS PROJEKTU: Z důvodu uspokojení
zvyšující se poptávky po rybích výrobcích 
bez kostí se firma rozhodla použít dotaci 
na nákup nařezávačky svalových kůstek.
Narušení kůstek v rybí svalovině bylo v této
společnosti doposud prováděno ručně, 
což neumožňovalo pružně reagovat 
na aktuální požadavky trhu. Pořízením stroje
se výrazně modernizovaly výrobní postupy 
při zpracovávání všech druhů sladkovodních
ryb, tím došlo zároveň ke zvýšení produktivity
práce při opracovávání ryb a také k větší
bezpečnosti práce. 

Příjemce dotace: 

Blatenská ryba, spol. s r.o.
Opatření a záměr : 2.2. a)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.2.00/11.00315
Název projektu: Ochrana vodního prostředí – Drachkovský
Proplacená dotace: 90 067 Kč
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POPIS PROJEKTU: Příjemce
vyrovnávací platby se zavázal plnit
po dobu nejméně pěti let stanovené
požadavky na ochranu vodního
prostředí. Společnost Blatenská ryba,
spol. s r.o. provádí chov ryb na rybníce
Drachkovský způsobem šetrným
k vodnímu prostředí, dodržuje zásady
hospodaření na rybníku s režimem
zlepšujícím kvalitu vodního prostředí.
Mezi tyto zásady patří například
omezení hnojení a používání
chemických přípravků nebo udržování
stanovené velikosti obsádky ryb.



Příjemce dotace: 

DELIMAX, a.s.
Opatření a záměr : 2.4. b)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.4.00/08.00084
Název projektu: Zvýšení účinnosti chladicích zařízení
Proplacená dotace: 637 497 Kč
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POPIS PROJEKTU: Základním cílem tohoto projektu bylo dosažení úspory nákladů
na elektrickou energii, zvýšení životnosti kompresorů, což zároveň snížilo zátěž
životního prostředí. Příjemce dotace za tímto účelem pořídil moderní soubor
chladících zařízení s patentovaným systémem HYSAVE™, jehož hlavními
součástmi jsou:

❚ Čerpadlo LPA – čerpadlo kapalného chladiva 
❚ Pump Pro2 – řízení chodu čerpadla 
❚ Sestava LDS – zařízení pro dopravu kapaliny 
❚ Visu@l Monitoring – monitorovací zařízení 

Chladicí a klimatizační zařízení patří obecně mezi spotřebiče s vyšší energetickou
náročností, a proto je nutné se v této oblasti zaměřit na zvýšení energetické účinnosti
chlazení a také na snižování potřeby primárních energetických zdrojů.

Příjemce dotace: 

Blatenská ryba, spol. s r.o.
Opatření a záměr : 2.4. a)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.4.00/09.00306
Název projektu: Nákup automobilů s mrazicím boxem pro přepravu výrobků ze zpracovny ryb
Proplacená dotace: 1 200 039 Kč
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POPIS PROJEKTU: Příjemce dotace využil
poskytnuté finanční prostředky na nákup
nových automobilů s mrazírenskou nástavbou.
Důvodem obnovy vozového parku byla
opotřebovanost původních nákladních
automobilů, které byly schopné provozu
pouze za vysokých nákladů na údržbu.
Společnost nakoupila tyto vozy – nákladní
automobil s mrazírenskou nástavbou
s užitnou nosností do 5 t a malý nákladní
automobil s mrazírenským boxem s užitnou
tonáží do 3,5 t.

Dotace byla také použita na nákup ruční
rozřezávačky mezisvalových kostí. Společnost
tím získala nezávislost v produkci kvalitních
filet a zároveň došlo ke zvýšení produktivity
práce ve zpracovně ryb.



OPATŘENÍ 
SPOLEČNÉHO 
ZÁJMU

PRIORITNÍ OSA 3 
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Záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla)
Dotace je poskytována na výdaje na nákup, dopravu a vysazení úhořího monté a rozkrmeného
mladého úhoře o délce menší než 20 cm, podpora se rovněž vztahuje na náklady spojené se
zpracováním projektové dokumentace.

3.3. OPATŘENÍ PODPORA A ROZVOJ NOVÝCH TRHŮ A PROPAGAČNÍ KAMPANĚ
Úkolem opatření 3.3. je zvyšování informovanosti veřejnosti v návaznosti na požadavky zdravé výživy
a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. 

Záměr b) propagace produktů uznaných podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006
Z dotace lze hradit náklady spojené například s přípravou a realizací reklamních a propagačních
kampaní, s vydáním propagačních materiálů nebo s aktivitami vedoucími k rozvoji nových trhů. Podpora
se vztahuje také na výdaje na aktivní účast na veletrzích a výstavách. V České republice je dle nařízení
Rady (ES) č. 510/2006 možné podpořit Třeboňského kapra a Pohořelického kapra.

Záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich
Podpora je poskytována na výdaje spojené s pořádáním veletrhů a výstav. Způsobilým výdajem je také
účast na těchto akcích.

3.4. OPATŘENÍ PILOTNÍ PROJEKTY 
Opatření 3.4. Pilotní projekty je zaměřeno na povzbuzení přenosu inovací do podniků v rámci celého
rybářského odvětví a na zvýšení inovativního potenciálu produkčních firem. Realizace je podmíněna
spoluprací rybářského podniku s vědeckým subjektem.

Záměr a) testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem
získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích
Podpora umožňuje hradit výdaje na testování nových metod/inovací chovu sladkovodních ryb na
straně partnera, na investice nezbytné k testování nových metod/inovačních technologií v pilotním
projektu a na výdaje na testování nových metod/inovací chovu sladkovodních ryb na straně
žadatele/příjemce dotace.

V rámci Prioritní osy 3 jsou realizována opatření zaměřená na společné činnosti, 
na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, realizaci pilotních projektů
a opatření na podporu a rozvoj nových trhů a propagační kampaně. Prioritní osa 3 
je v souladu s globálním cílem Národního strategického plánu, kterým je posílení
konkurenceschopnosti odvětví rybářství a zachování současné úrovně zaměstnanosti
v odvětví. 
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3.1. OPATŘENÍ SPOLEČNÉ ČINNOSTI 
Opatření 3.1. přispívá ke zdokonalování odbornosti pracovníků v rybářství, a to zejména vydáváním
odborných publikací a přípravou konferencí zaměřených na akvakulturu. Také podporuje partnerství
podniků, škol a vědeckých výzkumných institucí v odvětví rybářství, přičemž převažují projekty
zaměřené na vývoj nových technologií chovu ryb a vývoj nových výrobků. Opaření 3.1. je rovněž
zaměřeno na zpracování studií proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství. 

Záměr a) zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství
Dotaci lze využít na pořádání konferencí a seminářů a na vydávání odborných publikací a výukových
materiálů s výjimkou seminářů a školení ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších
předpisů, pro chovatelskou veřejnost.

Záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými
subjekty v odvětví rybářství
Dotace je poskytována na výdaje spojené s koordinací spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným
školstvím a hospodářskými subjekty, výdaje na vývoj nových výrobků z ryb  nebo na vývoj nových
technologií chovu ryb.

Záměr c) studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství
Dotaci lze čerpat na výdaje na služby ke zpracování a zhotovení studie proveditelnosti, dále na cestovní
výdaje spojené se studií proveditelnosti a na osobní náklady. 

3.2. OPATŘENÍ NA OCHRANU A ROZVOJ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN 
Opatření 3.2. záměr a) obnova míst pro tření bylo z důvodu neexistující absorpční kapacity 
v návaznosti na střednědobé hodnocení vypuštěno z OP Rybářství. Opatření 3.2. záměr b) vysazování
úhoře říčního (Anguilla anguilla) slouží k podpoře vysazování úhořího monté a rozkrmeného mladého
úhoře do vybraných vodních toků v povodí řeky Labe a řeky Odry.    



Příjemce dotace: 

Rybářství Třeboň a.s.
Opatření a záměr : 3.1. a)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/3.1.00/10.00277
Název projektu: Konference „Intenzivní metody chovu ryb a ochrany kvality vod“
Proplacená dotace: 114 600 Kč
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POPIS PROJEKTU: Rybářství Třeboň využilo
dotaci na uspořádání jednodenní konference
s názvem „Intenzivní metody chovu ryb
a ochrany kvality vod“. 

Na konferenci, která se konala dne 18. února
2011 v Třeboni, se sešli odborníci jednotlivých
produkčních podniků, ale i zástupci škol, vědy
a výzkumu a produkčních rybářů. Účelem setkání
byla výměna zkušeností v oblasti nových metod
chovu ryb a ochrany kvality vod. 

Užší spolupráce vědecké sféry se sférou
produkční a rychlejší transfer nových poznatků
a technologií do rybářské výroby jsou jedním
z východisek, jak v současné globální konkurenci
obstát. Investice do zvyšování odborných znalostí
rybářské veřejnosti a úzká spolupráce školských
zařízení, vědců, výzkumníků a produkčních rybářů
mohou zajistit udržení a další rozvoj rybářské
výroby při současném zachování a posílení
důležitých mimoprodukčních funkcí rybníků, 
jako jsou environmentální, vodohospodářské,
rekreační a krajinotvorné funkce.

Příjemce dotace: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Opatření a záměr : 3.1. a)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/3.1.00/10.00302
Název projektu: Organizace a provedení odborných rybářských seminářů v letech 2010–2011
Proplacená dotace: 66 002 Kč
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POPIS PROJEKTU: V rámci projektu byly realizovány tři dvoudenní semináře, na kterých byly
zájemcům z řad produkčních i svazových rybářů a další odborné rybářské veřejnosti poskytovány
tematicky ucelené informace formou přednášek, diskusí, praktických ukázek a exkurzí. Skladba
seminářů vycházela z požadavků účastníků, které  byly zjištěny pomocí anket a dotazníků 
z předchozích cyklů seminářů. 



Příjemce dotace: 

Rybářství Nové Hrady s.r.o.
Opatření a záměr : 3.1. b)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/3.1.00/11.00271
Název projektu: Vývoj technologie potravní adaptace larev štiky obecné na peletované krmivo
a intenzivní chov v RAS
Proplacená dotace: 995 000 Kč
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POPIS PROJEKTU: Realizace projektu umožnila zvládnout technologii adaptace larev štiky obecné
na peletované krmivo a na podmínky intenzivní akvakultury v podobě recirkulačního akvakulturního
systému (RAS). Dále projekt napomohl optimalizovat intenzivní chov juvenilních ryb štiky obecné
v RAS s cílem produkovat násadový materiál štiky obecné pro zarybnění rybářských revírů,
produkčních rybníků či západoevropských rybích farem využívajících štiku obecnou k intenzivní
produkci tržních ryb. Tento projekt umožní českým rybářským podnikům zvládnout v budoucnosti
intenzivní chov štiky obecné, která je velmi cenným produkčním druhem v rámci evropské
akvakultury. Tím dojde zároveň i k větší diverzifikaci produkce ryb v ČR. 

Příjemce dotace: 

FISH MARKET a. s.
Opatření a záměr : 3.1. b)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/3.1.00/11.00293
Název projektu: Vývoj výrobku na bázi strojně děleného rybího masa
Proplacená dotace: 793 630 Kč
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POPIS PROJEKTU: Příjemce dotace využil
poskytnuté finanční prostředky na vývoj
vhodné formy využití strojně děleného masa
s cílem zvýšit výtěžnost ryb a zároveň
nabídnout zákazníkům produkt z kvalitního
rybího masa odděleného od kostí. Tento
produkt může být následně prodáván
v mražené formě v klasické obchodní síti 
v průběhu celého roku. Realizace projektu
spočívala ve vývoji zaměřeném na zvládnutí
technologie strojní separace masa na pásovém
zařízení, které je zatím v České republice
ojedinělé. V rámci projektu byly také
posuzovány finální výrobky po stránce
technických kvalit (profil textury)
a organoleptického posouzení přijatelnosti
(senzorické hodnocení).
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Zpracovatelé studie proveditelnosti si kladli 
za cíl zmapovat turecký trh, jeho příležitosti
i ohrožení pro české producenty. Výsledky
studie jsou užitečné pro všechny producenty
ryb, kteří hodlají více diverzifikovat vlastní
produkci a musí vzít v úvahu aktuální stav 
na domácím, ale i světovém trhu. Studie
proveditelnosti je veřejně dostupná 
na webových stránkách MZe.

Na studii se podílely: 
❚ Rybářské sdružení České republiky 
❚ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
❚ CzechTrade – obchodní mise v Turecku

Příjemce dotace: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Opatření a záměr : 3.1. c)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/3.1.00/12.00094
Název projektu: Studie proveditelnosti partnerství s Tureckem
Proplacená dotace: 248 763 Kč
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POPIS PROJEKTU: Produkce českého rybářství je z 90 % (cca 18 tis. tun) založena na produkci
kapra obecného. Polovina této produkce je exportována do zahraničí, a to především do Německa,
Rakouska, Itálie, Francie, Polska, Maďarska a Slovenska. Dalším významným akvakulturním druhem
chovaným v České republice je pstruh, právě tento druh je předmětem importu kromě jiných
zemí také z Turecka. 
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Příjemce dotace: 

Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu
a Slezsko v Ostravě
Opatření a záměr : 3.2. b)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/3.2.00/10.00297
Název projektu: Vysazování úhoře říčního
Proplacená dotace: 412 467 Kč
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POPIS PROJEKTU: Úhoř říční je v povodí
řeky Odry původní druh. Jeho výskyt je však
vzácný a tento druh je evidován jako „téměř
ohrožený“. Výskyt úhoře říčního je v současné
době závislý na vysazování importovaného
monté, nebo rozkrmeného mladého úhoře,
přestože byl v poslední době zjištěn
i omezený výskyt úhořů v souvislosti s jejich
přirozenou migrací z moře. Pomocí realizace
projektu došlo k vysazování úhoře říčního 
ve formě monté do toku Odry a přítoků, 
což zásadním způsobem zvýšilo zarybněnost
povodí Odry tímto původním druhem. 
Řeka Odra je přirozeným místem dospívání
úhoře a zároveň jeho přirozenou cestou,
kterou migruje do míst reprodukce
v Sargasovém moři. 

V rámci projektu bylo nakoupeno 30 kg
úhořího monté o velikosti kolem 7 cm
(stáří cca 1 rok). Úhoří monté bylo
dovezeno nákladním automobilem
ve speciální transportní bedně s vodou
a se zajištěným prokysličováním. Před
samotným vysazením bylo monté
přepraveno na místo zarybnění v PE
pytlích s vodou pod kyslíkovou atmosférou,
a to do sídla žadatele. Zde bylo
s potřebnými instrukcemi předáno
jednotlivým rybářským hospodářům
na vybraných rybářských revírech
k odbornému vysazení.



Příjemce dotace: 

Rybníkářství Pohořelice a.s.
Opatření a záměr : 3.3. b)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/3.3.00/11.00394
Název projektu: Podpora propagace Pohořelického kapra
Proplacená dotace: 118 800 Kč
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Příjemce dotace: 

Rybářství Třeboň a.s.
Opatření a záměr : 3.3. b)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/3.3.00/08.00295
Název projektu: Vytvoření internetového portálu Třeboňský kapr
Proplacená dotace: 228 900 Kč
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POPIS PROJEKTU: Realizace projektu umožnila vytvoření internetového portálu
www.trebonskykapr.cz, který se zaměřuje na propagaci Třeboňského kapra – produktu uznaného
podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006. Nový portál je určen koncovým zákazníkům, majitelům
gastronomických zařízení, prodejcům ryb, ale také návštěvníkům regionu Třeboňska a provozovatelům
služeb cestovního ruchu. Cílem projektu je rozšíření informovanosti o tomto jedinečném produktu
a v konečném důsledku i zvýšení celoroční spotřeby ryb, zejména Třeboňského kapra. 

POPIS PROJEKTU: Projekt se zaměřil na
propagaci Pohořelického kapra, který je
produktem uznaným podle nařízení Rady (ES)
č. 510/2006. Jedním z cílů propagace
Pohořelického kapra byla osvěta široké veřejnosti
o kladném účinku konzumace této ryby
a výrobků z ní na lidské zdraví a její příznivé
působení na fyziologické pochody v lidském
organismu. Dotaci využilo Rybníkářství 
Pohořelice a.s. na pořízení polyetylenových tašek
malých a velkých rozměrů, které jsou používány
při propagaci Pohořelického kapra a jeho
produktů. 
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Rybářství 2007–2013 a podpořených
projektech z Evropského rybářského fondu, 
tak na doprovodný program, který zahrnoval
expozici historie sladkovodní akvakultury
a tradičního rybářství a také kuchařské show,
v rámci nichž byly prezentovány účastníkům
konference různé druhy sladkovodních ryb
v netradičních úpravách. Jednotlivé show byly
zakončeny ochutnávkou připravovaných
pokrmů. 

V rámci akce se uskutečnil i Kulatý stůl
ministra zemědělství na téma „Kvalita rybího
masa“. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci
profesních sdružení a odborníci z výzkumných
pracovišť a univerzit z celého světa. Závěry
z jednání měly velmi významný přesah pro
přípravu Víceletého strategického plánu pro
akvakulturu 2014–2020 s výhledem do roku
2024 a pro přípravu a nastavení
programového období 2014–2020.

Příjemce dotace: 

Ministerstvo zemědělství
Opatření a záměr : 3.3. e)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/3.3.00/12.00004
Název projektu: Účast MZe na doprovodné výstavě k mezinárodní konferenci AQUA 2012
Proplacená dotace: 2 974 000 Kč
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POPIS PROJEKTU: Cílem projektu byla především prezentace sladkovodní akvakultury a propagace
sladkovodních ryb na mezinárodní vědecké konferenci AQUA 2012, jejíž součástí byl veletrh akvakultury.
Akce se zúčastnilo více než 2 500 odborníků z celého světa zabývajících se problematikou rybářství,
chovu ryb a jiných vodních organizmů. Součástí této akce byla i expozice Ministerstva zemědělství –
Řídícího orgánu OP Rybářství, která byla zaměřena jak na poskytování informací o Operačním programu



Příjemce dotace: 

Rybníkářství Pohořelice a.s.
Opatření a záměr : 3.4. a)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/3.4.00/10.00323
Název projektu: Ovlivnění nutriční hodnoty svaloviny candáta obecného (Sander lucioperca)
podmínkami chovu
Proplacená dotace: 921 800 Kč
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POPIS PROJEKTU: Příjemce
dotace se zaměřil na testování
inovace technologie intenzivního
chovu candáta obecného
v podmínkách rybářského podniku
a na testování faktorů ovlivňujících
složení a senzorické vlastnosti
produkované svaloviny 
(za podmínek blízkých výrobním
podmínkám). V provozních
podmínkách byl ověřen vliv
použitého krmiva na kvalitu masa
candáta ve srovnání se standardní
kvalitou získávanou v rybničních
podmínkách a byl objektivně
zhodnocen efekt zastoupení
mastných kyselin v krmné směsi 
na spektrum mastných kyselin 
ve svalovině candáta a podílu
žádaných mastných kyselin řady 
n-3. Partnerem projektu byla
Mendelova univerzita v Brně,
Oddělení rybářství
a hydrobiologie. 

Příjemce dotace: 

Rybářství Třeboň a.s.
Opatření a záměr : 3.4. a)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/3.4.00/10.00315
Název projektu: Ověření tepelných úprav obilných krmiv v chovu tržního kapra
Proplacená dotace: 1 267 000 Kč
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POPIS PROJEKTU: Projekt byl realizován ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích, Fakultou rybářství a ochrany vod. V průběhu projektu byly testovány technologie
tepelných úprav krmiva pro chov tržního kapra s cílem zajistit účinnější přikrmování kapra 
za současného snižování krmných nákladů na 1kg přírůstku kapra. Výsledkem projektu 
je nová metodika obsahující doporučení pro rybářskou praxi. Principem těchto technologií 
je zvýšení nutriční hodnoty, chutnosti, přijatelnosti a zejména stravitelnosti krmiv pro kapra. 
Krmení je tak rybou efektivněji zužitkováno.



Příjemce dotace: 

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.
Opatření a záměr : 3.4. a)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/3.4.00/10.00314
Název projektu: Ověření technologie hormonální synchronizace umělého výtěru jikernaček
lososovitých ryb
Proplacená dotace: 925 891 Kč
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POPIS PROJEKTU: Výsledky projektu přispěly ke zhodnocení získaných vědeckých poznatků
v souvislosti s inovačními technologiemi v umělé reprodukci lososovitých ryb. Realizace projektu
umožní zvýšení konkurenceschopnosti českého chovu lososovitých ryb. Po zhodnocení dosažených
výsledků v provozních podmínkách jsou k dispozici podklady pro zavedení této metody na dalších
rybích líhních, resp. odchovnách generačních ryb pstruha duhového a sivena amerického. 
Na projektu se podílela Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství 
a ochrany vod.

Příjemce dotace: 

Blatenská ryba, spol. s r.o.
Opatření a záměr : 3.4. a)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/3.4.00/09.00526
Název projektu: Praktické ověření technologie chovu kapra obecného se zvýšeným obsahem 
omega-3 mastných kyselin 
Proplacená dotace: 1 000 000 Kč
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POPIS PROJEKTU: Příjemce dotace v rámci projektu prováděl praktické ověření a zavedení nově
vyvinuté technologie chovu kapra obecného se zvýšeným obsahem omega-3 mastných kyselin 
do praxe rybářského podniku. V provozních podmínkách byly použity speciální krmné směsi
s přídavkem lněného a řepkového oleje. Testovaným druhem byl kapr obecný, produkovaný 
ve čtyřletém cyklu, přičemž testovaná technologie byla použita v posledním produkčním roce.
Projekt byl realizován ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Fakultou
rybářství a ochrany vod.
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Inovativnost projektu spočívala 
ve vytvoření univerzálně platných
postupů umožňujících chov
sumců podle moderních zásad
etologie, tedy vědy o vzájemném
chování jedinců téhož druhu.
Cílem moderní technologie bylo
vytvoření modelu optimálně
složené obsádky sumců pro tržní
a generační – reprodukční účely.
Sumci byli chováni tak, aby byla
přirozeným způsobem maximálně
potlačena jejich vzájemná
agresivita. Tím bylo dosaženo
nejen vyššího přírůstku biomasy,
ale také byly zajištěny vhodné
životní podmínky ryb a jejich
dobrá tělesná kondice. Navržená
technologie splňuje parametry
dlouhodobé udržitelnosti 
a je použitelná i pro drobné
producenty a chovatele.
Modernizovaná technologie 
může následně sloužit jako
modelová pro další regiony ČR. 

Příjemce dotace: 

Český rybářský svaz, místní organizace Pardubice
Opatření a záměr : 3.4. a)
Registrační číslo žádosti: CZ.1.25/3.4.00/09.00538
Název projektu: Inovace technologie chovu sumce velkého pro reprodukční a tržní účely metodou
biotelemetrie
Proplacená dotace: 1 004 500 Kč
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POPIS PROJEKTU: V rámci navrhovaného pilotního projektu byla testována technologie chovu
sumce velkého (Silurus glanis), a to za účelem zvýšení produkce tržních ryb a tělesné kondice
a welfare generačních linií. Testování byla prováděna přímo v provozních podmínkách
chovatelského zařízení MO ČRS Pardubice a v laboratořích výzkumného subjektu – Výzkumného
ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Zde probíhalo zjišťování energetické bilance sumců
v tržní velikosti.
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Poznámky
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