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V podmínkách akvakultury České republiky: 

 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce opatření 5.2. záměr a) Vytváření organizace 

producentů Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 - Opatření je v souladu s článkem 

68 odst. 1 písm. a)  nařízení č. 508/2014. 

 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce opatření 5.1. Plány produkce Operačního 

programu Rybářství 2014 – 2020 - Opatření je v souladu s článkem 66 nařízení č. 508/2014. 

 Legislativa EU – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. 

května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 2328/2003, (ES( č. 861/2006, (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1255/2011. 

 

Legislativní rámec v České republice 
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V podmínkách akvakultury České republiky: 

  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. 

  PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1419/2013 ze dne 17. prosince 2013 o uznávání 

organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel 

organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak 

je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné 

organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury. 

  PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1418/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

plánech produkce a uvádění produktů na trh podle nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury, 

zahrnout do popisu kontrol k fungování organizace producentů. 

 
 

Legislativní rámec v České republice 
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Zásady vzniku žadatele  

o uznání organizace producentů  

 

Člen organizace producentů: 

 podniky akvakultury (producenti v odvětví rybolovu nebo akvakultury), kteří 

jsou součástí seskupení, jež hodlá požádat o uznání organizace 

producentů; 

 a to v souladu s čl. 14, oddílem II nařízení (EU) č. 1379/2013; 

 tato zásada musí být uvedena ve Stanovách dané organizace producentů; 

 Stanovy (popřípadě  jiné zakladatelské                                                                        

dokumenty žadatele) musí obsahovat                                                         

pravidla vnitřního fungování v souladu                                                                                 

s nařízením (EU) 1379/2013.  
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Zásady vnitřního fungování organizace producentů:  

 členové dodržují pravidla přijatá v oblastech využívání rybolovu, produkce a uvádění na trh; 

 zákaz diskriminace mezi členy, především z důvodu státní příslušnosti nebo místa sídla;   

 výběr finančních příspěvků od členů za účelem financování organizace;  

 demokratické fungování, umožňující členům kontrolovat svou organizaci a její rozhodnutí;  

 ukládání účinných, odrazujících a přiměřených                                                                      

sankcí za porušování povinností stanovených                                                                    vnitřními 

pravidly dané organizace,                                                                                          zejména 

v případě neplacení finančních příspěvků; 

 vymezení pravidel pro přijímání nových členů                                                                                  

a pro rušení členství;  

 vymezení účetních a rozpočtových pravidel                                                                 

nezbytných pro řízení organizace.  

  
Tyto zásady musí být uvedeny ve Stanovách dané organizace. 

 

Zásady vzniku žadatele  

o uznání organizace producentů 
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1. Fáze – Vytvoření organizace a Žádost o podporu: 

 
Kroky s finanční podporou OP Rybářství 2014 - 2020 Činnosti nutné k provedení daného kroku 

Příprava a podepsání zakladatelských dokumentů Zakladatelé Organizace producentů 

Jeden z podniků akvakultury, mající zájem o založení 

Organizace producentů podá Žádost o podporu v 

opatření 5.2. a) OP Rybářství 2014 - 2020. 

Žadatel: 1 ze zakladatelů Organizace producentů podává 

Žádost o podporu přes Portál Farmáře 

ŘO OP Rybářství vydá Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z opatření 5.2.a) 
Zajistí ŘO OP Rybářství MZe 

Grafické znázornění  

procesu uznání organizace  

producentů v ČR 
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2. Fáze – Vydání Rozhodnutí o uznání Organizace producentů v ČR: 

 

Grafické znázornění procesu uznání 

organizace producentů v ČR 

Kontaktní údaje žadatele o uznání organizace producentů 

Obchodní firma, název, kód právní formy 

Sídlo (název a číslo ulice, město, PSČ) 

  

Kontaktní údaje jednotlivých členů 

Obchodní firma, název, kód právní formy 

Sídlo (název a číslo ulice, město, PSČ) 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ ORGANIZACE PRODUCENTŮ 

 

Jména osob zmocněných jednat za organizaci producentů  

Jméno a příjmení 

  

Čestné prohlášení žadatele o výši obchodované produkce 

Prohlašuji, že celková výše obchodované produkce tohoto seskupení v chovu kaprovitých a jiných druhů ryb, mimo lososovitých 

druhů ryb, bude tvořit nejméně 20 tun za rok z celkové obchodované produkce kaprovitých a ostatních druhů ryb, mimo 

lososovitých druhů ryb v České republice nebo, že celková výše obchodované produkce tohoto seskupení v chovu lososovitých 

druhů ryb bude tvořit nejméně 1 tunu/rok z celkové obchodované produkce lososovitých druhů ryb v České republice.  

Prohlašuji, že jednotliví členové organizace producentů budou podle písm. c) minimálně 10 % své produkce odevzdávat organizaci 

producentů 

  

Podrobná situační zpráva o činnostech vykonávaných jednotlivými členy seskupení 

Stručný popis marketingových činností 
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2. Fáze – Vydání Rozhodnutí o uznání Organizace producentů v ČR: 

 

Grafické znázornění procesu uznání 

organizace producentů v ČR 

Součástí Žádosti o uznání organizace producentů je vedle požadavků stanovených v Příloze 

I Prováděcího nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1419/2013 také:  

  Seznam všech členů, z nichž každý musí být podnikem akvakultury, jejich minimální počet 

je 2, všichni členové nesmí mít jednoho společného vlastníka; 

  Písemné pověření k zastupování žadatele o uznání organizace producentů;   

  Ověřená kopie platných stanov, popřípadě jiných platných zakladatelských dokumentů 

žadatele o uznání organizace producentů, ve kterých jsou uvedeny pravidla vnitřního 

fungování v souladu s předpisy Evropské unie;  

  Písemné čestné prohlášení, že celková výše obchodované produkce žadatele o uznání 

organizace producentů v chovu kaprovitých a jiných druhů ryb, mimo lososovitých 

druhů ryb, bude tvořit nejméně 20 tun/rok nebo, že výše obchodované produkce chovu 

lososovitých druhů ryb bude tvořit nejméně 1 tunu/rok;   
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2. Fáze – Vydání Rozhodnutí o uznání Organizace producentů v ČR: 

 

Grafické znázornění procesu uznání 

organizace producentů v ČR 

Součástí Žádosti o uznání organizace producentů je vedle požadavků stanovených v Příloze 

I Prováděcího nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1419/2013 také:  

  Písemné čestné prohlášení, že jednotliví členové žadatele o uznání organizace 

producentů budou dle písm. d) minimálně 10 % své produkce uvádět na trh 

prostřednictvím uznané organizace producentů, 

  Souhrnnou přehlednou situační zprávu o činnostech, které organizace producentů 

provádí, včetně oblasti činnosti a produktů rybolovu a akvakultury, pro něž žádá o uznání 

v souladu s předpisy Evropské unie. 

  Vyplněná informace o Sociálních údajích a Hospodářských údajích,  viz příloha č. 14 a 

15 Pravidel k opatření 5.2. záměr a). 
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2. Fáze – Vydání Rozhodnutí o uznání Organizace producentů v ČR: 

 

Grafické znázornění procesu uznání 

organizace producentů v ČR 

Zájemci o organizaci producentů požádají o Uznání 

organizace producentů na MZE (Žádost o uznání 

organizace producentů) 

Žadatel: 1 ze zakladatelů Organizace producentů 

podává Žádost o uznání organizace producentů na 

podatelnu MZe, prostřednictvím formuláře, viz přílohy 

MZe vydá Rozhodnutí o uznání Organizace 

producentů v ČR. 

Zajistí odbor Státní správy lesů, myslivosti a rybářství 

Mze, ve lhůtě do tří měsíců od obdržení Žádosti o 

uznání sdružení organizace producentů na Ministerstvo 

zemědělství 

Žadatel o dotaci podá Žádost o platbu na proplacení 

nákladů uvedených v Žádosti o podporu 

Žadatel: 1 ze zakladatelů Organizace producentů 

podává Žádost o platbu k Žádosti o podporu přes 

Portál Farmáře 

Standardní činnosti podle OP Rybářství 2014 - 2020 

Žadatel: 1 ze zakladatelů Organizace producentů 

podává Zprávy o realizaci projektu a Zprávy o 

udržitelnosti projektu k Žádosti o podporu přes Portál 

Farmáře 
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Hodnotící kritéria k opatření 5.2. záměr 

a) na Vytvoření  organizace 

producentů v ČR 

 a 5.1. Plány produkce 

Počet členů 

v organizaci 

producentů 

Hodnotitel na základě předloženého seznamu členů 

organizace producentů zodpoví otázku:  „Kolik členů 

je/bude sdružených v dané organizaci producentů (ve 

sdružení organizace producentů) - k datu podání 

žádosti o podporu?“ 

  

1: Organizace bude sdružovat 4 členy nebo více členů – 

10 bodů 

2: Organizace bude sdružovat – 2 – 3 členy - 0 bodů 

0 – 10 

 
 

Celková efektivnost 

V případě, že součet bodů získaných v hodnotících 

kritériích “Počet členů v organizaci producentů“ a 

„Úroveň produkce zapojených subjektů“ je 0, projekt 

je z hodnocení vyřazen, je ukončena administrace. 

ANO/NE 
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Úroveň 

produkce 

zapojených 

subjektů – 

pro 

producenty 

kaprovitých 

ryb 

Hodnotitel na základě projektu, popisovaných aktivit projektu zodpoví otázku:  „Jaká  produkce byla 

produkována producenty, kteří žádají o sdružení v organizaci producentů (ve sdružení organizaci 

producentů) v posledních 3 letech (účetně uzavřených)?“ 

  

Pro hodnocení tohoto kritéria je počítána celková produkce v ČR v chovu kaprovitých a jiných druhů 

ryb, mimo lososovitých druhů ryb 20 000 t. Produkce nově vznikajícího seskupení se počítá jako 

společný průměr produkce za poslední 3 roky (účetně uzavřené). 

  

1: Vzniklé seskupení bude sdružovat nebo sdružuje producenty, kteří mají celkovou 

produkci  v průměru posledních 3 letech  větší než 200 tun v chovu kaprovitých a jiných druhů ryb15, 

mimo lososovitých ryb16/rok – 15 bodů 

2: Vzniklé seskupení bude sdružovat nebo  sdružuje producenty, kteří mají celkovou produkci 

v průměru posledních 3 letech v rozmezí 100 – 200 tun v chovu kaprovitých a jiných druhů ryb15, mimo 

lososovitých ryb16/rok – 10 bodů 

3: Vzniklé seskupení bude sdružovat nebo  sdružuje producenty, kteří mají celkovou produkci 

v průměru posledních 3 letech  v rozmezí 20 – 99,9 tun v chovu kaprovitých a jiných druhů ryb15, mimo 

lososovitých ryb16/rok – 5 bodů 

4: Vzniklé seskupení bude sdružovat nebo  sdružuje producenty, kteří mají celkovou produkci 

v průměru posledních 3 letech  méně než 20 tun v chovu kaprovitých a jiných druhů ryb15, mimo 

lososovitých ryb16/rok – 0 bodů. 

  

0 – 15 

Hodnotící kritéria k opatření 5.2. záměr a) 

a 5.1. Plány produkce 

 
 

[1]Nově vznikající organizace producentů nebo sdružení organizaci producentů podle chovaných ryb svých producentů je vždy hodnocena pouze jedním kritériem 

 buď kritériem pro producenty kaprovitých ryb, nebo kritériem pro producenty lososovitých ryb, 
[2] Kaprovitými rybami se rozumí všechny ostatní chované druhy ryb v České republice vyjma ryb lososovitých. 

13 



Hodnotící kritéria k opatření 5.2. záměr 

a) a 5.1. Plány produkce 

 
 

[1]Nově vznikající organizace producentů nebo sdružení organizaci producentů podle chovaných ryb svých producentů je vždy hodnocena  

pouze jedním kritériem  buď kritériem pro producenty kaprovitých ryb, nebo kritériem pro producenty lososovitých ryb, 
[2] Kaprovitými rybami se rozumí všechny ostatní chované druhy ryb v České republice vyjma ryb lososovitých. 

[14,16Lososovitými rybami – se rozumí pstruh obecný (Salmo trutta), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), siven americký (Salvelinus fontinallis), 

 siven alpský (Salvelinus alpinus) a kříženci sivenů, dále lipan podhorní (Thymallus thymallus) a losos obecný (Salmo salar). 

Úroveň produkce 

zapojených 

subjektů14 – pro 

producenty 

lososovitých ryb 

Hodnotitel na základě projektu, popisovaných aktivit projektu zodpoví otázku:  „Jaká 

produkce byla produkována producenty, kteří žádají o sdružení v organizaci 

producentů (ve sdružení organizaci producentů) v posledních 3 letech (účetně 

uzavřených)?“ 

  

Pro hodnocení tohoto kritéria je počítána celková produkce v ČR v chovu lososovitých 

druhů ryb, 800 t. Produkce nově vznikajícího seskupení se počítá jako společný průměr 

produkce za poslední 3 roky (účetně uzavřené). 

  

1: Vzniklé seskupení bude sdružovat nebo sdružuje producenty, kteří mají celkovou 

produkci v  průměru posledních 3 letech větší než 80 tun lososovitých druhů ryb16/rok – 

15 bodů 

2: Vzniklé seskupení bude sdružovat nebo  sdružuje producenty, kteří mají celkovou 

produkci v průměru posledních 3 letech v rozmezí 40 – 80 tun lososovitých druhů 

ryb16/rok – 10 bodů 

3: Vzniklé seskupení bude sdružovat nebo  sdružuje producenty, kteří mají celkovou 

produkci v průměru posledních 3 letech  v rozmezí 1 – 39,9 tun lososovitých druhů 

ryb16/rok – 5 bodů 

4: Vzniklé seskupení bude sdružovat nebo  sdružuje producenty, kteří mají celkovou 

produkci v průměru posledních 3 letech  méně než 1 tunu lososovitých druhů ryb16/rok – 

0 bodů. 
  

0 - 15 
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Druh podpory:   přímá nenávratná podpora 

Způsob financování:      podílové financování 

 příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů 

 příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů 

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.  

Příklady projektů:  

 Právní služby, studie, analýzy, marketing, propagace. 

 Osobní náklady, včetně odvodů (sociální, zdravotní). 

 Nájem kanceláře, její vybavení, PC, SW. 

 Energie, připojení k internetu, telefon. 

 

 

 

Výdaje způsobilé pro opatření  

5.2. a) Vytváření OP 
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Výdaje, které jsou  

způsobilé ke spolufinancování 
  O P A T Ř E N Í   5.2. A) VYTVÁŘENÍ ORGANIZACE PRODUCENTŮ 

001 

Management uznání organizace producentů (s výjimkou nákladů na vývoj, nákup 

a instalace komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, které jsou 

nezbytné k zajištění vytvoření organizace producentů). 

002 
Vývoj, nákup a instalace komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, 

které jsou nezbytné k zajištění vytvoření organizace producentů. 

003 

Výdaje spojené s poskytováním pomoci a odborné přípravy členům organizace 

producentů za účelem prosazování udržitelných akvakulturních postupů 

obchodního řízení s cílem zlepšování hospodářských výnosů, zlepšování znalosti 

o hlavních ekonomických hybných silách v rámci dodavatelského řetězce. 

004 

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

posudky apod.) k vytvoření řízení organizace producentů v rozsahu doporučení 

komise EU č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a 

akvakultury. 

005 

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. 

006 

Výdaje spojené s reklamou a propagací organizace producentů. Příprava vedení 

 kampaní k propagaci produktů akvakultury (publicita, propagace, komunikační  

aktivity, apod.). 

007 
Vypracování strategií a programů pro vymáhání pravidel, která přijala organizace 

producentů. 

008 
Příprava a provádění kontrol vymáhání pravidel, která přijala organizace 

producentů, odborný výcvik kontrolorů. 

009 
Vytváření finančního plánu v rozsahu doporučení komise EU č. 1379/2013  

o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury. 

010 
Velkoplošný panel / tabulka s informací o podpoře z ENRF maximálně do výše 6 

000 Kč (1 ks na 1 žádost o podporu). 

Podporu z OP                                                                                               

Rybářství 2014 – 2020 

lze získat pouze na 

způsobilé výdaje (dle 

Číselníku způsobilých 

výdajů).  
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Výdaje, které jsou způsobilé  

z hlediska času  
  

Časová způsobilost nákladů: 

 U opatření 5.2. a) Zakládání organizací producentů, jsou dle sdělení EK způsobilé 

pouze ty náklady, které lze časově a místně spojit s procesem uznávání organizace 

producentů.   

 Jedná o náklady přímo spojené se založením organizace producentů a to do 

konce účetního roku, ve kterém byla organizace producentů uznána Ministerstvem 

zemědělství. Způsobilé výdaje pro nadcházející rok je nutné již nárokovat 

předloženým projektem z opatření 5.1. Plány produkce. Dále je způsobilost nákladů 

omezena délkou platnosti samotného plánu produkce. 

 

 

17 



 
3. Fáze – Předkládání Plánů produkce: 

 

Grafické znázornění  

procesu předkládání  

Plánů produkce 

Kroky s finanční podporou OP Rybářství 2014 - 2020 Činnosti nutné k provedení daného kroku 

Organizace producentů vlastnící Rozhodnutí o uznání 

Organizace producentů v ČR. 

Organizace producentů obdržela Rozhodnutí o uznání 

Organizace producentů v ČR 

Organizace producentů podá Žádost o poskytnutí dotace z 

opatření 5.1 

Žadatel: Organizace producentů podává Žádost přes 

Portál Farmáře 

Organizace producentů vytvoří Plán produkce předá jej na MZe 
Žadatel: Organizace producentů podává Žádost na 

podatelnu MZe, prostřednictvím formuláře, viz přílohy 
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4. Fáze – Vydání Rozhodnutí a Žádost o platbu: 

 

Grafické znázornění  

procesu předkládání  

Plánů produkce 

Kroky s finanční podporou OP Rybářství 2014 - 2020 Činnosti nutné k provedení daného kroku 

MZe vydá "Dokument o kontrole Plánu  produkce dané 

Organizace producentů". 

Organizace producentů obdrží dokument od MZe 

(odbor Státní správy lesů, myslivosti a rybářství) 

ŘO OP Rybářství vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 

opatření 5.1 
Zajistí ŘO OP Rybářství MZe 

Žadatel o dotaci podá Žádost o platbu na proplacení nákladů 

uvedených v Žádosti o podporu Žadatel:  Organizace producentů podává Žádost o 

platbu k Žádosti o podporu přes Portál Farmáře 
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Plány produkce 
  

Vzor pro vytvoření Plánu produkce a uvádění na trh 

 
Obecné informace o organizaci producentů 

Název organizace producentů, sdružení organizací producentů (IČO, sídlo) 

Počet členů, včetně jejich identifikačních údajů (název, IČO, sídlo) 

Produkce hlavních druhů chovaných ryb za poslední 3 roky (v tunách) 

Celkový finanční obrat u hlavních druhů chovaných ryb za poslední 3 roky (v eurech) 

  

Program produkce a strategie pro uvádění na trh 

SWAT analýza zaměřená na rozvoj a přizpůsobení produkce podle požadavků trhu 

Program produkce 

- Vypracování informativního časového plánu nabídky rozvrženého na celý rok a založeným na sezónním vývoji na trhu 

- Strategie uvádění na trh (zaměření na požadavky trhu, hledání nových odbytišť) 

  

Opatření k dosažení cílů stanovených v článku 7 nařízení (EU) č. 1379/2013 

Popis a seznam činností, opatření a aktivit vedoucích k dosažení cílů uvedených v článku 7 nařízení (EU) č. 1379/2013 

  

Opatření vedoucí k přizpůsobení nabídky hlavních chovaných druhů ryb 

Popis a seznam činností pro úpravu nabídky druhů ryb, u kterých se během roku obvykle objevují obtíže s uváděním na trh 

  

Sankce a kontrolní opatření 

Zavedení systému sankcí a kontrol uvnitř organizací producentů při porušení Plánů produkce a uvádění na trh jejími členy. 
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Plány produkce 
  

Plány produkce: 

 Každá uznaná organizace producentů a sdružení organizací producentů má 

povinnost předkládat plány produkce a uvádění na trh, které stanovuje čl. 28 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 a Prováděcí nařízení 

Komise (EU) č. 1418/2013. 

 Organizace producentů, sdružení organizací producentů mají povinnost předkládat 

Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstva zemědělství 

Plány produkce a uvádění na trh do osmi týdnů po svém uznání.  

 Plán produkce a uvádění na trh se stanovuje pro chované druhy ryb uváděné na trh 

a maximálně na 3 leté období. (vzor viz příloha č. 12, Pravidel pro opatření 5.1.). 

 
 Organizace producentů, sdružení organizací 

producentů předkládají nové plány nejpozději osm 

týdnů před uplynutím platnosti aktuálních 

plánů. 

 V případě, že všechny sdružené organizace 

využívají princip hospodářského roku, je možné 

využít hospodářský rok. 
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Druh podpory:   přímá nenávratná podpora 

Způsob financování:      podílové financování 

 příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů 

 příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů 

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.  

Příklady projektů:  

 Právní služby, studie, analýzy, marketing,  

 Propagace obchodní značky. 

 Osobní náklady, včetně odvodů (sociální, zdravotní). 

 Nájem kanceláře, její vybavení, PC, SW. 

 Energie, připojení k internetu, telefon. 

 

 

 

Způsobilé výdaje pro opatření  

5.1. Plány produkce 
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Výdaje, které jsou  

způsobilé ke spolufinancování 
  

Podporu z OP                                                                                               

Rybářství 2014 – 2020 

lze získat pouze na 

způsobilé výdaje (dle 

Číselníku způsobilých 

výdajů).  

 

O P A T Ř E N Í   5.1. PLÁNY PRODUKCE 

001 
Management řízení organizace producentů (s výjimkou nákladů na získání a instalaci 

informačních systémů k řízení, monitorování a získávání informací). 

002 
Vývoj, nákup a instalace komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, které  

jsou nezbytné k zajištění fungování organizace producentů. 

003 
Školení a odborná příprava pro producenty a vzdělávání v rozsahu doporučení komise 

EU č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury. 

004 Kontrola činnosti členů organizace producentů. 

005 

Výdaje spojené s poskytování pomoci a odborné přípravy členům organizace 

producentů v oblasti obchodního řízení akvakultury s cílem zlepšování hospodářských  

výnosů, zlepšovat znalosti o hlavních ekonomických hybných silách v rámci  

dodavatelského řetězce. 

006 
Výdaje spojené s podpůrnými dokumenty k řízení organizace producentů (např. 

 evaluace, studie, analýzy, posudky, apod.). 

007 

Výdaje spojené s přípravou, vedením a samotnou kampaní rozvíjejících iniciativy 

týkající se obchodních norem (pro jakost, velikost nebo balení, obchodní úpravu a 

značení), na podporu zaměstnanosti v odvětví akvakultury. 

008 
Výdaje spojené s reklamou a propagací produktů akvakultury (publicita, propagace, 

komunikační aktivity, apod.). 

009 

Vypracování strategií a programů pro vymáhání pravidel, která přijala organizace 

producentů, příprava a provádění kontrol vymáhání pravidel, která přijala organizace 

producentů, odborný výcvik kontrolorů. 

010 
Výdaje na vytvoření finančního plánu v rozsahu doporučení komise EU č. 1379/2013 

 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury. 

011 Výdaje spojené s reklamou a propagací organizace producentů. 

012 
Výdaje spojené s koordinací činnosti s ostatními organizacemi producentů 

vnitrozemských států EU. 

013 
Velkoplošný panel / tabulka s informací o podpoře z ENRF maximálně do výše 6 000 Kč 

(1 ks na 1 Žádost o podporu). 
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Výdaje, které jsou způsobilé  

z hlediska času  
  

Časová způsobilost nákladů: 

 U opatření 5.1. Plány produkce, jsou dle sdělení EK způsobilé pouze ty náklady, které 

lze časově a místně spojit s procesem předkládání plánů produkce.   

 Jedná o náklady přímo spojené s pravidelnou činností organizace producentů a to 

od doby obdržení Rozhodnutí o uznání organizace producentů. způsobilost nákladů je 

omezena délkou platnosti samotného plánu produkce ke kterému se daný výdaj vztahuje. 

 

 

 

Např.  u dopravních prostředků: 

 EK nepovažuje nákup dopravního prostředku za 

způsobilý výdaj v rámci opatření 5.2.a) a 5.1. 

Krátkodobý pronájem dopravního prostředku, může 

být způsobilým pro vytvoření organizace producentů 

nebo na přípravu a realizaci plánů produkce. Avšak 

kromě těchto konkrétních případů je zřejmé, že 

dlouhodobé pronájmy automobilů a nákup automobilu 

nejsou nezbytné pro vytvoření organizace producentů 

nebo na přípravu a realizaci plánů produkce.  
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Výdaje, které jsou způsobilé  

z hlediska času  
  

 od 1. 1. 2014 do 36 měsíců od podpisu Rozhodnutí / Stanovení, nejpozději však do 

31. 7. 2020. 

 Poskytovaná podpora pro žádnou nově uznanou organizaci producentů nepřesáhne 

3 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jejími členy na trh během 

předcházejících tří kalendářních let.  

 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. 

 
Průměrná hodnota roční produkce se vypočítá jako průměr 

z produkce všech členů za poslední 3 kalendářní roky. 

Každý člen organizace vyplňuje hodnotu z evidence 

hospodaření, která je předkládaná dle vyhlášky č. 197/2004 

Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, z 

Tabulky B, řádku 25 resp. z podrobné evidence o 

hospodaření žadatele. Průměr produkce je vynásoben 

průměrnou cenou za kg ryb v ČR dle Situační a výhledové 

zprávy RYBY. Průměrná cena pro rok 2017 je stanovena 

pro producenty kaprovitých ryb ve výši 60,3 Kč/kg a pro 

producenty lososovitých ryb ve výši 127,6 Kč/kg. Tato 

průměrná cena bude aktualizována k 1. 12. 2018, a poté 

každý rok 1. 12. podle hodnot z předchozího období.  
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Výdaje, které jsou způsobilé  

z hlediska času  
  

 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. 
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5. Fáze – Standardní každoroční činnosti produkce: 

 

Grafické znázornění  

procesu předkládání  

Plánů produkce 

 

Kroky s finanční podporou OP Rybářství 2014 - 

2020 

Činnosti nutné k provedení daného kroku 

 

Standardní činnosti podle OP Rybářství 2014 - 2020 
Žadatel: Organizace producentů podává Zprávu o realizaci 

projektu k Žádosti o podporu přes Portál Farmáře 

SZIF provádí kontrolu udržitelnosti po dobu 5 let 
Žadatel: Organizace producentů podává Zprávu o udržitelnosti 

projektu k Žádosti o podporu přes Portál Farmáře 

Organizace producentů musí vytvářet dále pravidelně předkládat Výroční zprávy  
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Principy platné pro Pravidla 

 k opatření 5.2. a) a 5.1. 

 
  Výroční zprávy: 

 Každá uznaná organizace producentů a sdružení organizací producentů má povinnost 

předkládat Výroční zprávu o svých činnostech na základě plánů produkce a 

uvádění na trh, v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1379/2013 a Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1418/2013. 

 Výroční zprava bude tvořena tabulkou č. 6 prováděcího rozhodnutí komise (EU) 

2016/1251 ze dne 12. července 2016, kterým se přijímá víceletý program Unie pro 

shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 

2017 – 2019 (dále jen „prováděcí rozhodnutí“) a tabulkou č. 7 rozdělenou podle 

odvětvových skupin stanovených v tabulce č. 9 prováděcího rozhodnutí. 

 Výroční zprávy jsou zasílány odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství, 

Ministerstva zemědělství do 31. ledna následujícího kalendářního roku.  

 V případě, že všechny sdružené organizace 

využívají princip hospodářského roku, je možné 

využít hospodářský rok. 
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„V případě, že by v praxi došlo k nesouladu Pravidel pro uznávání organizace producentů, 

platných pro OP Rybářství 2014 – 2020, a Evropskou či národní legislativou, má přednost 

platná evropská a národní legislativa.“ 

„V případě, že by v praxi došlo k nesouladu Pravidel pro předkládání plánů produkce a 

výročních zpráv, platných pro OP Rybářství 2014 – 2020, a Evropskou či národní 

legislativou, má přednost platná evropská a národní legislativa.“ 

 

 

Principy platné pro Pravidla 

 k opatření 5.2. a) a 5.1. 
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Prostor  
k diskuzi 



Kontakty 

Garanti jednotlivých opatření za Ministerstvo zemědělství  

Řídící orgán OP Rybářství 

 

 Opatření 5.2. záměr a) : Vytváření organizace producentů 

 Ing. Pavlína Výravská, email: pavlina.vyravska@mze.cz, tel: 221 812 097 

 Opatření 5.1. Plány produkce : 

 Ing. Pavlína Výravská, email: pavlina.vyravska@mze.cz, tel: 221 812 097 

 Vedoucí oddělení Implementace: 

 Ing. Antonín Vavrečka, email: antonin.vavrecka@mze.cz, tel: 221 813 102 
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DĚKUJEME 
ZA POZORNOST 

 

Kontakty:  ŘO OP Rybářství 

www.eagri.cz/dotace 

 


