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Úvod 
 

V programovém období 2014 – 2020 v OP Rybářství lze požádat o podporu na propagaci 
(sladkovodní akvakultury či vlastních značek) v rámci opatření 5.2., záměr b) Propagační 
kampaně, 5.2., záměr a) Vytváření organizace producentů a 5.1. Plány produkce. 
 
Tato příručka je určena zájemcům – potenciálním žadatelům a nabízí výňatek z kompletních 
Pravidel pro žadatele a příjemce, to znamená bližší přehled a srovnání možností – zejména 
o otázkách, kdo může požádat o podporu ve kterých opatřeních, jaké aktivity jsou 
podporovány nebo o jakou výši podpory lze požádat. 
 
Tento stručný přehled nepodává úplné informace o jednotlivých opatřeních. Všechna zde 
zmíněná opatření jsou podrobně popsána v Pravidlech pro žadatele a příjemce, která jsou 
k dispozici na adrese www.eagri.cz v sekci dotace a to pod čísly jednotlivých opatření.  
 
 

1. Na jaké aktivity lze podporu poskytnout 
 
 
Opatření 5.2., záměr b) Propagační kampaně. 
 

 Na zvyšování informovanosti spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy  
a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury.  

 Pořádání konferencí a seminářů, vydávání odborných publikací. 

 Zvyšování informovanosti spotřebitelů v rámci regionálních, nebo celostátních  
komunikačních a propagačních kampaní. 

 Prezentace produktů a odvětví akvakultury na veletrzích a výstavách. 
 

Propagace obchodních značek nemůže být v tomto opatření podpořena.  
 

Podpora zeměpisných označení může být v tomto opatření podpořena. 

 
 
Opatření 5.2., záměr a) Vytváření organizace producentů 
 

 Administrativní činnosti spojené se zakládáním organizace producentů (např. odměna 
advokátovi, příp. notáři při tvorbě zakladatelských smluv, společenské smlouvy, 
stanov, náklady na administrativní pracovníky vytvářené organizace producentů, 
včetně mzdových a režijních nákladů spojených s fungováním administrativního 
zabezpečení organizace producentů, režijní náklady na provoz kanceláře apod.). 

 Nákup a instalace PC vybavení, včetně nákupu PC softwaru, které jsou nezbytné 
k zajištění vytvoření organizace producentů. 

 Náklady spojené s vytváření finančního plánu pro fungování nově vznikající 
organizace producentů (v rozsahu doporučení komise EU č. 1379/2013 o společné 
organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury). 

 Výdaje spojené s podpůrnými dokumenty (např. studie, analýzy, evaluace, posudky 

http://www.eagri.cz/


           
 

apod.) k vytvoření řízení organizace producentů, v rozsahu doporučení komise EU č. 
1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury. 

 Výdaje s pojené s reklamou a propagací organizace producentů. Příprava a vedení 
kampaní k propagaci produktů akvakultury (publicita, propagace, komunikační 
aktivity, apod.). 

 Výdaje spojené s přípravou a vedením kampaní rozvíjejících iniciativy týkající se 
obchodních norem (pro jakost, velikost nebo balení, obchodní úpravu a značení),  na 
podporu zaměstnanosti v odvětví akvakultury.  
 

 Poskytovaná podpora pro žádnou nově uznanou organizaci producentů nepřesáhne 
3 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jejími členy na trh během 
předcházejících tří kalendářních let.  

 

Propagace obchodních značek může být v tomto opatření podpořena. 

 
      
Opatření 5.1. Plány produkce 
 

 Management řízení organizace producentů (např. náklady na administrativní 
pracovníky vytvořené organizace producentů, včetně mzdových a režijních nákladů 
spojených s fungováním administrativního zabezpečení organizace producentů, 
režijní náklady na provoz kanceláře apod.). 

 Nákup a instalace PC vybavení, včetně nákupu PC softwaru, které jsou nezbytné 
k zajištění vytvoření organizace producentů. 

 Výdaje spojené s podpůrnými dokumenty k řízení organizace producentů (např. 
evaluace, studie, analýzy, posudky, apod.). 

 Výdaje spojené s poskytování pomoci a odborné přípravy členům organizace 
producentů v oblasti obchodního řízení akvakultury s cílem zlepšování 
hospodářských výnosů. 

 Náklady spojené s vytváření finančního plánu pro fungování nově vznikající 
organizace producentů (v rozsahu doporučení komise EU č. 1379/2013 o společné 
organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury). 

 Výdaje spojené s koordinací činnosti s ostatními organizacemi producentů 
vnitrozemských států EU. 

 Výdaje spojené s reklamou a propagací produktů akvakultury (publicita, propagace, 
komunikační aktivity, apod.). 

 
 

 Podpora poskytovaná na jednu organizaci producentů jednou ročně nepřesáhne 3 % 
průměrné roční hodnoty produkce uvedené jednotlivými organizacemi 
producentů na trh příslušnou organizací producentů během předcházejících tří 
kalendářních let. 

 

Propagace obchodních značek může být v tomto opatření podpořena. 

 
 



           
 

2. Aktivity, které nemohou být podpořeny 
 
Opatření 5.2., záměr b) Propagační kampaně. 
 
Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, článek 68, odst. 1 
písm. a), g). Projekty nesmí být zaměřeny na obchodní značky. 
 
Způsobilým výdajem dále není: 

- pořízení použitého movitého majetku a vybavení; 

- nákup výrobních práv; 

- leasing; 

- věcné plnění;  

- odpisy; 

- úroky z úvěrů; 

- nákup staveb a pozemků 

- daň z přidané hodnoty pro plátce (dle platné právní úpravy); 

- výdaje spojené s propagací chovu, resp. pěstováním řas, měkkýšů a korýšů; 

- výdaje spojené s propagací a chovem okrasných a akvarijních ryb; 

- propagace akvaponie; 

- doprava, manipulace, přepravné případně balné, poštovné či dobírka; 

- od způsobilých výdajů se odečítají příjmy projektu1 (jedná se o jiné peněžní příjmy 
(JPP) dle čl. 65 nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013) pro projekty se 
způsobilými výdaji většími než 50 000 EUR a menšími nebo rovnými 1 000 000 
EUR;2 U projektů se způsobilými výdaji do 50 000 EUR včetně se příjmy projektu 
neodečítají ani nevykazují. Vzhledem k velikosti projektu dle kapitoly 6. Druh 
a výše podpory nebudou příjmy dle čl. 61 nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 
projektem vůbec tvořeny; 

- výdaje přesahující omezení částky způsobilých výdajů (limitů) nelze zahrnout do 
způsobilých výdajů deklarovaných v Žádosti o podporu či Žádosti o platbu, tj. 
nelze z nich vypočítávat podporu; K. 

 
Opatření 5.2., záměr a) Vytváření organizace producentů 
 
1. Daň z přidané hodnoty je obecně jako všechny daně nezpůsobilá s výjimkou případů, kdy 

je podle vnitrostátních předpisů neodpočitatelná. DPH je tak způsobilá pouze pro 
příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu. Nárok pro odpočet DPH je 
vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

                                                
1
 “příjmy projektu“ - jakékoliv příjmy/výnosy, které souvisí s projektem, po celou dobu realizace projektu až do 

předložení Žádosti o platbu.  
2
 Pro přepočet na EUR se použije kurz ČNB platný k prvnímu pracovnímu dni roku předložení Žádosti o podporu 

(např. pro rok 2016 se jedná o částku 1 351 000,- Kč – přepočteno kurzem 27,020 Kč ke dni 4.1.2016). Takto 

použitý kurz je pro určení celkových způsobilých výdajů projektu neměnný. 



           
 

 
Způsobilá DPH se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za 
způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je DPH vztahující 
se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části.  

2. Pořízení použitého vybavení.  
 

3. Výdaje přesahující omezení částky způsobilých výdajů (limitů) nelze zahrnout do 
způsobilých výdajů deklarovaných v Žádosti o podporu či Žádosti o platbu, tj. nelze z nich 
vypočítávat podporu. 

 
Opatření 5.1. Plány produkce 
 
1. Daň z přidané hodnoty je obecně jako všechny daně nezpůsobilá s výjimkou případů, kdy 

je podle vnitrostátních předpisů neodpočitatelná. DPH je tak způsobilá pouze pro 
příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu. Nárok pro odpočet DPH je 
vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

 
Způsobilá DPH se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za 
způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je DPH vztahující 
se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části.  

2. Pořízení použitého vybavení.  
 

3. Výdaje přesahující omezení částky způsobilých výdajů (limitů) nelze zahrnout do 
způsobilých výdajů deklarovaných v Žádosti o podporu či Žádosti o platbu, tj. nelze z nich 
vypočítávat podporu. 

4. Výdaje spojené s plány produkce a plány uvádění produktů na trh jsou způsobilé 
pro podporu z ENRF až poté, co příslušné orgány v členském státě tj. v ČR 
Ministerstvo zemědělství, schválí výroční zprávu uvedenou v čl. 28 odst. 5 nařízení 
č. 1379/2013.  

 

3. Kdo může o podporu požádat 
 
Opatření 5.2., záměr b) Propagační kampaně. 
 
Opatření je v současné době rozděleno na část, u které je příjem žádostí kontinulální a je 
určena Ministerstvu zemědělství a jím zřízené příspěvkové organizaci.  
 
Po dohodě s odbornou veřejností bylo toto opatření zpřístupněno také dalším subjektům. 
V této části, ve které jsou již výzvy kolové vyhlašované jednou ročně k předkládání projektů, 
mohou být žadateli: 

 Mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury. Podpora 
může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z 
akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. 

 Vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství. 

 Výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství. 



           
 

 Rybářské sdružení. 

 Hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů. 
 
 
Opatření 5.2., záměr a) Vytváření organizace producentů 
 
Opatření 5.2. záměr a) Vytváření organizace producentů (dále jen „opatření 5.2 záměr a)“) je 
zaměřeno na zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Opatření 
přispívá ke specifickému cíli podporou aktivit spojených se zakládáním organizace 
producentů. 
 
Podpora je určena na vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů 
uznaných podle kapitoly II oddílu II nařízení č. 1379/2013. 
 
Pravidla definují jako příjemce podniky akvakultury, které jsou součástí seskupení, jež 
požádá o uznání organizace producentů v souladu s čl. 14, oddílem II nařízení (EU) č. 
1379/2013. O podporu žádá vždy jeden zakládající člen organizace producentů. 
 
 
Opatření 5.1. Plány produkce 
 
Opatření 5.1. Plány produkce (dále jen „opatření 5.1.“) je určeno na přípravu a provádění 
plánů produkce. 
 
Uvedené opatření je vázáno na požadavky podle článku 28 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty 
rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (dále jen „nařízení č. 1379/2013“). 
 
Pravidla definují jako příjemce organizace producentů, sdružení organizací producentů 
v odvětví rybolovu a akvakultury, kteří obdrželi Rozhodnutí o svém uznání od Ministerstva 
zemědělství ČR. 
 

4. Druh a výše podpory 
 
Druh podpory:  přímá nenávratná podpora 

Způsob financování: podílové financování 

 příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů 
 příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů 

 
Opatření 5.2., záměr b) Propagační kampaně. 
 
Výše podpory: 

 V případě veřejnoprávních subjektů je výše podpory 100% způsobilých výdajů,  

 50% v případě ostatních žadatelů,  

 30% v případě velkých podniků, které nejsou veřejnoprávními subjekty. 



           
 
 

Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí minimálně 10 000 Kč na každý 
jednotlivý projekt. 

Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí maximálně 4 999 999 Kč na 
každý jednotlivý projekt.  
 
 
Opatření 5.2., záměr a) Vytváření organizace producentů 
 
Výše podpory:  

 75 % způsobilých výdajů, 

Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí minimálně 5 000 Kč na každý 
jednotlivý projekt. 

Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí maximálně  1 000 000 Kč na 
každý jednotlivý projekt.  
 
 
Opatření 5.1. Plány produkce 
 
Výše podpory:  

 75 % způsobilých výdajů, 

Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí minimálně 5 000 Kč na každý 
jednotlivý projekt. 

Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí maximálně  2 000 000 Kč na 
každý jednotlivý projekt.  
 
 


