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7 PRŮVODCE 
OPERAČNÍM PROGRAMEM 
RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

Průvodce Operačním programem Rybářství 2014–2020 (dále jen „OP Rybářství“) je určen zájemcům
o podporu na realizaci projektů v oblasti akvakultury. V následujících kapitolách se dozvíte základní infor-
mace o odvětví rybářství, zjistíte, jaké cíle jsou nastavené v rámci OP Rybářství a na jaké projekty lze
žádat o podporu. Důležité jsou také kapitoly, které vás provedou procesem administrace Žádosti o pod-
poru, a kapitola zaměřená na přehled nejčastějších chyb žadatelů a příjemců podpory. 

Přejeme vám mnoho úspěchů při realizaci vašich projektů!

Ministerstvo zemědělství 
Řídící orgán OP Rybářství

2. ÚVOD

2ÚVOD
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10 PRŮVODCE 

OPERAČNÍM PROGRAMEM 
RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

Rybářská činnost je podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), rozdělena do
dvou oblastí. Jedná se o rybníkářství (tzv. produkční rybářství) a hospodaření v rybářských revírech.

Hospodaření na rybnících je významnou specifickou formou akvakultury a základem českého produkčního
rybářství. Chov ryb v přirozených přírodních podmínkách je důležitou součástí dějin, kultury a života 
venkovského obyvatelstva a je i vzorovým příspěvkem k ekologizaci zemědělství České republiky 
(dále jen „ČR“). 

Mimo produkci tržních ryb však rybníkářství sehrává také mimořádně důležitou celospolečenskou roli.
Jedná se zejména o roli vodohospodářskou, krajinotvornou, kulturní a ochrannou – retenční funkce ryb-
níků je nezastupitelná. Zatím pouze velmi malý podíl celkové produkce ryb (cca 1 až 1,5 %) je zajišťován
na specializovaných farmách s intenzivním chovem, které jsou zaměřené především na lososovité ryby. 

V současné době v ČR existuje více než 70 významných producentů ryb (s produkcí nad 5 tun ryb ročně)
a několik set drobných chovatelů. Rozhodující část významných producentů ryb je organizována v Rybář-
ském sdružení ČR, v současnosti obhospodařují zhruba 85 % ploch rybníků využívaných v ČR k chovu
ryb. Na území ČR se nachází více než 24 tisíc rybníků (většinou zbudovaných v 15. a 16. století) a vodních
nádrží o celkové ploše zhruba 52 tisíc hektarů, které zadržují více než 420 mil. m3 vody. Převážná většina
rybníků je využívána k produkci ryb. 

Průměrná produkce v tradičním rybníkářství je 400–500 kg tržní ryby na hektar rybniční plochy, intenzivní
chovy produkují 1000 kg a více na hektar. V klecových, průtočných a zejména recirkulačních systémech
s intenzivním chovem ryb je dosahováno hodnot desítek až stovek kg vyprodukovaných ryb z m3 chov-
ného prostoru. 

Nejvíce zastoupenou rybou je kapr, avšak součástí českého produkčního rybářství je i chov lososovitých
ryb, zejména pstruha duhového a sivena amerického. 

3. RYBÁŘSKÉ ODVĚTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

RYBÁŘSKÉ ODVĚTVÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE
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V živém i zpracovaném stavu se nyní v obchodních řetězcích prodá více než čtvrtina všech v tuzemsku
zkonzumovaných sladkovodních ryb. Na trhu je teoreticky dostatečná kapacita pro zvýšení spotřeby ryb.
Je zřejmé, že perspektivní cestou může být důsledné zvládnutí (spíše ekonomické než technologické)
zpracování ryb, jež – podobně jako v řadě zemí – může vést k navýšení jejich domácí spotřeby. Jedná se
zejména o rozšíření sortimentu lososovitých ryb prostřednictvím zvýšení produkce v umělých intenzivních
chovech s využitím zejména recirkulačních systémů s čištěním vody. Vzhledem k podstatnému snížení
spotřeby vody a velmi výrazné eliminaci produkovaného znečištění se v tomto případě jedná o téměř
bezodpadovou (bezodtokovou) technologii. Navíc uvedený způsob produkce ryb umožní rozšíření dru-
hového spektra chovaných ryb (zejména o nedostatkové a dražší druhy ryb), čímž bude současně zabez-
pečena ekonomika provozu ve vazbě na vyšší kapitálové i provozní náklady.

Dramatické produkční změny nelze v ČR očekávat, neboť tradiční produkční kapacita (rybníky) je histo-
ricky daná, přičemž výroba bude i perspektivně založená na kapru. Stabilitu sektoru pak bude určovat
především ekonomické pozadí chovu, což hovoří ve prospěch ekologické produkce na základě příjmu
přirozené potravy. Významným ekonomickým prvkem českého produkčního rybářství je export ryb.
V exportu i na trhu stále dominují živé ryby (v pozadí je jak tradice, tak nižší cena ve srovnání s rybami
zpracovanými). 

3. RYBÁŘSKÉ ODVĚTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
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zkonzumovaných sladkovodních ryb. Na trhu je teoreticky dostatečná kapacita pro zvýšení spotřeby ryb. 
Je zřejmé, že perspektivní cestou může být důsledné zvládnutí  (spíše ekonomické než technologické) 
zpracování ryb, jež – podobně jako v řadě zemí – může vést k navýšení jejich domácí spotřeby. Jedná se 
zejména o rozšíření sortimentu ryb prostřednictvím zvýšení produkce v umělých intenzivních chovech 
s využitím zejména recirkulačních systémů s čištěním vody. Vzhledem k podstatnému snížení spotřeby 
vody a velmi výrazné eliminaci produkovaného znečištění se v tomto případě jedná o téměř bezodpado-
vou (bezodtokovou) technologii. Navíc uvedený způsob produkce ryb umožní rozšíření druhového spek-
tra chovaných ryb (zejména o nedostatkové a dražší druhy ryb), čímž bude současně zabezpečena eko-
nomika provozu ve vazbě na vyšší kapitálové i provozní náklady.

Dramatické produkční změny nelze v ČR očekávat, neboť tradiční produkční kapacita (rybníky) je histo-
ricky daná, přičemž výroba bude i perspektivně založená na kapru. Stabilitu sektoru pak bude určovat 
především ekonomické pozadí chovu, což hovoří ve prospěch ekologické produkce na základě příjmu 
přirozené potravy. Významným ekonomickým prvkem českého produkčního rybářství  je export ryb. 
V exportu i na trhu stále dominují živé ryby (v pozadí je jak tradice, tak nižší cena ve srovnání s rybami 
zpracovanými). V českých podmínkách je nutné rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury (rybní-
kářství) a současně podporovat zavádění moderních systémů intenzivních chovů ryb.

Mimo produkci tržních ryb však rybníkářství sehrává také mimořádně důležitou celospolečenskou roli. 
Jedná  se  zejména  o  roli  vodohospodářskou,  krajinotvornou,  kulturní  a  ochrannou  –  retenční  funkce 
rybníků je nezastupitelná. Zatím pouze velmi malý podíl celkové produkce ryb je zajišťován na specializo-
vaných farmách s intenzivním chovem, které jsou zaměřené především na lososovité ryby.

V současné době v ČR existuje více než 70 významných producentů ryb (s produkcí nad 5 tun ryb ročně) 
a několik set drobných chovatelů. Na území ČR se nachází více než 24 tisíc rybníků (většinou zbudova-
ných v 15. a 16. století) a vodních nádrží o celkové ploše přibližně 52 tisíc hektarů, které zadržují více než 
420 mil. m3 vody. Převážná většina rybníků je využívána k produkci ryb.

Průměrná produkce v tradičním rybníkářství je 400–500 kg tržní ryby na hektar rybniční plochy. V kleco-
vých, průtočných a zejména recirkulačních systémech s intenzivním chovem ryb je dosahováno hodnot 
desítek až stovek kg vyprodukovaných ryb z m3 chovného prostoru.

Nejvíce zastoupenou rybou je kapr, avšak součástí českého produkčního rybářství je i chov lososovitých 
ryb, zejména pstruha duhového a sivena amerického.
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4. VÍCELETÝ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN PRO AKVAKULTURU

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu (dále jen „VNSPA“) je koncepcí Ministerstva zemědělství
(dále jen „MZe“) v odvětví rybářství zpracovanou na základě požadavku splnění specifické předběžné
podmínky vyplývající z přílohy č. IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, o Evropském
námořním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“) pro čerpání finanční podpory z ENRF prostřednictvím
OP Rybářství 2014–2020. 

Klíčovým cílem VNSPA je stanovení potřeb a národních cílů v oblasti odvětví akvakultury v programovém
období 2014–2020. Strategie poskytuje komplexní podklad pro MZe, který obsahuje analýzu současného
stavu, zohledňující dosavadní vývoj odvětví rybářství v ČR a reflektující významné změny vycházející ze
vstupu ČR do Evropské unie (dále jen „EU“). Na základě těchto vstupních analýz je také formulována
kvalifikovaná předpověď dalšího vývoje ve dvou časových obdobích, tj. střednědobý výhled pro progra-
mové období 2014–2020 a dlouhodobý výhled do roku 2024. Dle analýzy sektoru a prognózy odvětví
je sestaven soubor základních strategických doporučení, která zohledňují východiska a principy reformo-
vané Společné rybářské politiky EU (dále jen „SRP“). 

V oblasti sladkovodní akvakultury bude ČR usilovat o rozvoj udržitelného chovu ryb v ČR. Jedním z klí-
čových problémů je neschopnost sektoru akvakultury zajistit rovnoměrné celoroční dodávky sladkovod-
ních ryb na domácí trh v požadovaném sortimentu. Na druhou stranu je však tradiční rybníkářství v ČR
schopné poskytovat i pozitivní externality v podobě mimoprodukčních funkcí rybníků. Z provedených
výzkumů dále vyplynulo, že v českých podmínkách bude nezbytné souběžně rozvíjet tradiční a osvědčené
formy akvakultury (rybníkářství) a současně podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů.
Specifická pozornost by rovněž měla být věnována eliminaci negativních dopadů na životní prostředí.
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V oblasti sladkovodní akvakultury bude ČR usilovat o rozvoj udržitelného chovu ryb. Jedním z klíčových 
problémů je omezená schopnost sektoru akvakultury zajistit rovnoměrné celoroční dodávky sladkovod-
ních ryb na domácí trh v požadovaném sortimentu. Tradiční rybníkářství v ČR je schopné poskytovat  
pozitivní externality v podobě mimoprodukčních funkcí rybníků. Z provedených výzkumů dále vyplynulo, 
že v českých podmínkách bude nezbytné souběžně rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury (ryb-
níkářství) a současně podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů. Specifická pozornost 
by rovněž měla být věnována eliminaci negativních dopadů na životní prostředí.

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu (dále jen „VNSPA“), který je k dispozici na interneto-
vých stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz, je koncepcí Ministerstva zemědělství (dále jen 
„MZe“) v odvětví rybářství zpracovanou na základě požadavku splnění specifické předběžné podmínky 
vyplývající z přílohy č. IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.508/2014, o Evropském námoř-
ním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“) pro čerpání finanční podpory z ENRF prostřednictvím OP 
Rybářství 2014–2020.
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5. OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2014–2020

OP Rybářství je nástrojem čerpání podpory z ENRF a přispívá k provádění SRP. 

OP Rybářství 2014–2020 je vypracován na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o ENRF a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006,
(ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (dále
jen „nařízení č. 508/2014“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. pro-
since 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním
a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském so-
ciálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady
(ES) č. 1083/2006 (dále jen „nařízení č. 1303/2013“).

V souladu se strategií Evropa 2020 se obecné cíle OP Rybářství pro období 2014–2020 v podmínkách
ČR (vnitrozemský stát, bez přístupu k moři) promítají do následujících priorit Unie pro ENRF: 

❚ podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na zna-
lostech a účinně využívající zdroje (priorita Unie 2), 

❚ podpora provádění společné rybářské politiky (priorita Unie 3), 

❚ podpora uvádění na trh a zpracování (priorita Unie 5). 

OPERAČNÍ 
PROGRAM 
RYBÁŘSTVÍ 
2014–2020
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5. OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2014–2020

Na základě priorit Unie a v souladu s VNSPA byly stanoveny následující priority OP Rybářství 
2014–2020:

❚ zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce
tržních ryb;

❚ investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci;

❚ zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb;

❚ podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace);

❚ podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a bio-
logické rozmanitosti.

Cíle OP Rybářství 2014–2020 jsou naplňovány pomocí jednotlivých opatření, která jsou podrobněji 
popsána v kapitole 6 tohoto Průvodce.
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6.1. Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní
a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně 
využívající zdroje

OPATŘENÍ 2.1.   Inovace
Popis 
Opatření naplňuje specifický cíl prostřednictvím podpory inovativních metod a technologií – produktových
a procesních inovací vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím
aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů,
nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a orga-
nizačních systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené. 

Opatření je zaměřeno na testování a následný transfer inovačních technologií do praxe za podmínek blíz-
kých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích.

Podporu lze poskytnout na
a) rozvíjení technických, vědeckých nebo organizačních znalostí v akvakulturních hospodářstvích, které

zejména snižují dopad na životní prostředí, podporují udržitelné využívání zdrojů v akvakultuře, zlep-
šují životní podmínky zvířat nebo usnadňují nové udržitelné metody produkce, 

b) vyvíjení nebo uvádění nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem na trh, nových
nebo podstatně zdokonalených produktů, nových nebo zdokonalených postupů a nových nebo zdo-
konalených řídicích a organizačních systémů, 

c) zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů.

20 PRŮVODCE 
OPERAČNÍM PROGRAMEM 
RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

6. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY Z PRIORITY UNIE 2, 3 A 5

6SPECIFICKÉ PODMÍNKY
PRO POSKYTNUTÍ 
PODPORY Z PRIORITY
UNIE 2, 3 A 5

MZE projekty A5 7-2015.qxp_Sestava 1  22.05.17  11:32  Stránka 20

21 PRŮVODCE 
OPERAČNÍM PROGRAMEM 
RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

6. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY Z PRIORITY UNIE 2, 3 A 5

Specifické podmínky
❚ Inovace se provádějí ve spolupráci s veřejnými nebo soukromými vědeckými nebo technickými sub-

jekty, které jsou uznány ČR a které ověřují výsledky těchto operací.

❚ Výsledky operací jsou zveřejňovány v souladu s čl. 119 Poskytování informací a propagace nařízení
č. 508/2014.

Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury 

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
50 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 
2014–2020 (dále jen „Pravidla“) pro toto opatření.

Příklady projektů
Ekonomické, ekologické a hospodářské účinnosti krmných směsí v chovu kapra

Zvýšení výtěžnosti uzených ryb a rybích výrobků omezením ztrát vody v průběhu technologie výroby

Ověření technologie adaptace mníka jednovousého na peletované krmivo a jeho intenzivní odchov

Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené 
produkce

Prodloužení trvanlivosti chlazených výrobků z ryb

OPATŘENÍ 2.2.   Produktivní investice do akvakultury
Popis 
Opatření je zaměřeno na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků
akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj
hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

Dále je v rámci opatření podporována diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje
doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu.
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Podpora je určena podnikům akvakultury spolupracujícím s partnerem projektu (univerzita, vyso-
ká škola, výzkumný ústav nebo Akademie věd České republiky) nebo veřejnoprávním subjektům 
(univerzita, vysoká škola, výzkumný ústav nebo Akademie věd České republiky) spolupracujícím 
s podnikem akvakultury. 

Výsledky operací jsou zveřejňovány v souladu s čl. 119 Poskytování informací a propagace o ENRF.

Inovace se provádějí ve spolupráci s partnerem projektu, který ověřuje výsledky těchto operací. 
Partnerem projektu je veřejný nebo soukromý vědecký subjekt (univerzita, vysoká škola, výzkumný 
ústav nebo Akademie věd České republiky) v případě, kdy je žadatelem podnik akvakultury. Pokud 
je žadatelem veřejnoprávní subjekt (univerzita, vysoká škola, výzkumný ústav nebo Akademie věd 
České republiky), partnerem projektu je podnik akvakultury.

50  % způsobilých výdajů v případně podniků akvakultury

95  % způsobilých výdajů v případně veřejnoprávního subjektu

Ekonomické, ekologické a hospodářské účinnosti krmných směsí v chovu kapra

Zvýšení výtěžnosti uzených ryb a rybích výrobků omezením ztrát vody v průběhu technologie výroby

Ověření technologie adaptace mníka jednovousého na peletované krmivo a jeho intenzivní odchov

Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené 
produkce

Prodloužení trvanlivosti chlazených výrobků z ryb
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Záměry
a) Investice do akvakultury

b) Diverzifikace akvakultury

Podporu lze poskytnout na
a) produktivní investice do akvakultury,

b) diverzifikaci produkce akvakultury a chovaných druhů,

c) modernizaci akvakulturních jednotek včetně zlepšování pracovních a bezpečnostních podmínek pra-
covníků v odvětví akvakultury,

d) zlepšování a modernizaci související se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat včetně ná-
kupu zařízení zaměřeného na ochranu hospodářství před volně žijícími predátory,

e) investice do zvyšování jakosti produktů akvakultury nebo do dodávání přidané hodnoty těmto pro-
duktům, 

f) obnovu stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu prostřednictvím odbahnění nebo investice
s cílem zabránit usazování bahna,

g) diverzifikaci příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit.

Specifické podmínky
❚ Podpora podle písm. a) a d) se poskytuje v souladu s platnou legislativou, se směrnicí Evropského

parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků a se směr-
nicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin. Podpořené investice musí být v souladu s ekologickými nároky předmětů
ochrany a současně nezhorší kvalitu vody a stav lokalit NATURA 2000.

❚ Podpora podle písm. g) se poskytuje pouze podnikům akvakultury, a to za předpokladu, že doplňkové
činnosti souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu s nabídkou rybaření,
environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo vzdělávacích činností týkajících se oblasti akva-
kultury. 

Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory 
50 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

6. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY Z PRIORITY UNIE 2, 3 A 5
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g) diverzifikaci příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit.

Specifické podmínky
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Přímá nenávratná podpora

Výše podpory 
50 % způsobilých výdajů
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Příklady projektů
Stavební úpravy odchovných rybníčků

Modernizace sádek

Oplocení a oprava zpevněné plochy pro líheň ryb

Výstavba rybníku

Modernizace zařízení k přepravě ryb a krmiv

Pořízení zařízení k vlastní produkci ryb

OPATŘENÍ 2.3.   Podpora nových chovatelů
Popis 
Opatření se zaměřuje na podporu investic souvisejících se zřizováním podniků akvakultury nově začína-
jícími chovateli s cílem zvyšování konkurenceschopnosti odvětví akvakultury.

Podporu lze poskytnout na
Zřizování podniků udržitelné akvakultury nově začínajícími chovateli

Specifické podmínky
❚ Podpora nových chovatelů, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury a mají

odpovídající odborné schopnosti a způsobilost, bude umožněna pouze po předložení podnikatel-
ského plánu pro rozvoj aktivit. 

❚ V případě, že je investice vyšší než 50 000 EUR, je nutné předložit také studii proveditelnosti zahrnující
hodnocení dopadů operací na životní prostředí.

❚ Podpora se poskytne pouze v případě, že se na základě nezávislé marketingové zprávy jasně prokáže,
že daný produkt má slibné a udržitelné vyhlídky na trhu.

Kdo může žádat o podporu
Podnikatelé vstupující do odvětví akvakultury

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
50 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklad projektu
Pořízení zařízení k vlastní produkci ryb pro zahájení činnosti podniku
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odpovídající odborné schopnosti a způsobilost, bude umožněna pouze po předložení podnikatel-
ského plánu pro rozvoj aktivit. 

❚ V případě, že je investice vyšší než 50 000 EUR, je nutné předložit také studii proveditelnosti zahrnující
hodnocení dopadů operací na životní prostředí.

❚ Podpora se poskytne pouze v případě, že se na základě nezávislé marketingové zprávy jasně prokáže,
že daný produkt má slibné a udržitelné vyhlídky na trhu.

Kdo může žádat o podporu
Podnikatelé vstupující do odvětví akvakultury

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
50 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklad projektu
Pořízení zařízení k vlastní produkci ryb pro zahájení činnosti podniku
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Stavební úpravy odchovných rybníčků
Modernizace sádek
Oplocení a oprava zpevněné plochy pro líheň ryb
Výstavba rybníku menšího než 2 hektary katastrální plochy
Modernizace zařízení k přepravě ryb a krmiv
Pořízení zařízení k vlastní produkci ryb
Výstavba a vybavení maloobchodní prodejny ryb a produktů z ryb

Podpora podle písm. g) se poskytuje pouze mikropodnikům, malým a středním podnikům akva-
kultury, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, 
včetně cestovního ruchu s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo 
vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury nebo maloobchodního prodeje ryb. Podpora 
ubytování se poskytuje v režimu de minimis.

50 % způsobilých výdajů pro mikropodniky, malé a střední podniky

30 % způsobilých výdajů pro velké podniky

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Podniky akvakultury (záměr a)  
Mikropodniky, malé a střední podniky akvakultury (záměr b)

Zřizování podniků udržitelné akvakultury nově začínajícími chovateli.

Podpora se poskytne pouze v případě, že se na základě nezávislé Marketingové studie odvětví akva-
kultury (studie je dostupná na www.eagri.cz) jasně prokáže, že daný produkt a zaměření projektu 
mají slibné a udržitelné vyhlídky na trhu.

Podnikatelé  vstupující  do odvětví  akvakultury,  přesná definice  způsobilého  žadatele  je uvedena 
v Pravidlech.
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OPATŘENÍ 2.4.   Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
Popis 
V rámci opatření jsou podporovány investice do recirkulačních zařízení a průtočných systémů (včetně
líhní) s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či pořízení nových zařízení
pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní
prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Podporu lze poskytnout na
a) investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání a kvalitu vody, ze-

jména díky snížení množství použité vody nebo použitých závadných látek, antibiotik a dalších léčiv
nebo zlepšení kvality vody na výstupu, a to včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury,

b) prosazování uzavřených systémů akvakultury, v nichž jsou produkty akvakultury chovány v uzavřených
systémech s recirkulací, a tím je minimalizováno použití vody

Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury 

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
50 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklady projektů
Intenzivní chov tržní ryby v systému okruhu s kapacitou cca 6 t

Pořízení technologie na úpravu vody pro intenzivní chov ryb

OPATŘENÍ 2.5.   Akvakultura poskytující environmentální služby
Popis 
Opatření přispívá ke specifickému cíli zaměřením na ochranu a rozvoj vodních živočichů. Realizuje se vy-
sazováním úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je
realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře. 

Podporu lze poskytnout na
Náklady přímo spojené s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů ex-situ v rámci pro-
gramů pro ochranu a obnovu biologické rozmanitosti vypracovaných veřejnými orgány nebo pod jejich
dohledem.

6. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY Z PRIORITY UNIE 2, 3 A 5
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OPATŘENÍ 2.4.   Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
Popis 
V rámci opatření jsou podporovány investice do recirkulačních zařízení a průtočných systémů (včetně
líhní) s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či pořízení nových zařízení
pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní
prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Podporu lze poskytnout na
a) investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání a kvalitu vody, ze-

jména díky snížení množství použité vody nebo použitých závadných látek, antibiotik a dalších léčiv
nebo zlepšení kvality vody na výstupu, a to včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury,

b) prosazování uzavřených systémů akvakultury, v nichž jsou produkty akvakultury chovány v uzavřených
systémech s recirkulací, a tím je minimalizováno použití vody

Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury 

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
50 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklady projektů
Intenzivní chov tržní ryby v systému okruhu s kapacitou cca 6 t

Pořízení technologie na úpravu vody pro intenzivní chov ryb

OPATŘENÍ 2.5.   Akvakultura poskytující environmentální služby
Popis 
Opatření přispívá ke specifickému cíli zaměřením na ochranu a rozvoj vodních živočichů. Realizuje se vy-
sazováním úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je
realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře. 

Podporu lze poskytnout na
Náklady přímo spojené s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů ex-situ v rámci pro-
gramů pro ochranu a obnovu biologické rozmanitosti vypracovaných veřejnými orgány nebo pod jejich
dohledem.
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Specifické podmínky
❚ Výsledky operací jsou zveřejňovány v souladu s čl. 119 Poskytování informací a propagace nařízení

č. 508/2014.

Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
100 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklady projektů
Vysazování rozkrmeného mladého úhoře říčního

Vysazování monté úhoře říčního

6.2. Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

OPATŘENÍ 3.1.   Shromažďování údajů
Popis 
Opatření podporuje shromažďování, správu a využívání údajů, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. 12. 2013 o SRP a dále upřesněno v nařízení
(ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a vy-
užívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro SRP.

Podporu lze poskytnout na
a) informační systém pro shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a prová-

dění SRP, 

b) celostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků, včetně programů na nižší než celostátní
úrovni, za předpokladu, že všechny tyto programy se týkají populací, na které se vztahuje SRP,

c) účast zástupců členských států a regionálních orgánů na regionálních koordinačních schůzkách nebo
na zasedáních mezinárodních orgánů zodpovědných za poskytování vědeckého poradenství a

d) zlepšení systémů shromažďování a správy údajů a realizace pilotních studií s cílem zlepšit stávající
systémy shromažďování a správy údajů
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25 PRŮVODCE 
OPERAČNÍM PROGRAMEM 
RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

Specifické podmínky
❚ Výsledky operací jsou zveřejňovány v souladu s čl. 119 Poskytování informací a propagace nařízení

č. 508/2014.

Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
100 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklady projektů
Vysazování rozkrmeného mladého úhoře říčního

Vysazování monté úhoře říčního

6.2. Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

OPATŘENÍ 3.1.   Shromažďování údajů
Popis 
Opatření podporuje shromažďování, správu a využívání údajů, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. 12. 2013 o SRP a dále upřesněno v nařízení
(ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a vy-
užívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro SRP.

Podporu lze poskytnout na
a) informační systém pro shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a prová-

dění SRP, 

b) celostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků, včetně programů na nižší než celostátní
úrovni, za předpokladu, že všechny tyto programy se týkají populací, na které se vztahuje SRP,

c) účast zástupců členských států a regionálních orgánů na regionálních koordinačních schůzkách nebo
na zasedáních mezinárodních orgánů zodpovědných za poskytování vědeckého poradenství a

d) zlepšení systémů shromažďování a správy údajů a realizace pilotních studií s cílem zlepšit stávající
systémy shromažďování a správy údajů
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25 PRŮVODCE 
OPERAČNÍM PROGRAMEM 
RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

Specifické podmínky
❚ Výsledky operací jsou zveřejňovány v souladu s čl. 119 Poskytování informací a propagace nařízení

č. 508/2014.

Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
100 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklady projektů
Vysazování rozkrmeného mladého úhoře říčního

Vysazování monté úhoře říčního

6.2. Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

OPATŘENÍ 3.1.   Shromažďování údajů
Popis 
Opatření podporuje shromažďování, správu a využívání údajů, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. 12. 2013 o SRP a dále upřesněno v nařízení
(ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a vy-
užívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro SRP.

Podporu lze poskytnout na
a) informační systém pro shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a prová-

dění SRP, 

b) celostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků, včetně programů na nižší než celostátní
úrovni, za předpokladu, že všechny tyto programy se týkají populací, na které se vztahuje SRP,

c) účast zástupců členských států a regionálních orgánů na regionálních koordinačních schůzkách nebo
na zasedáních mezinárodních orgánů zodpovědných za poskytování vědeckého poradenství a

d) zlepšení systémů shromažďování a správy údajů a realizace pilotních studií s cílem zlepšit stávající
systémy shromažďování a správy údajů
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25 PRŮVODCE 
OPERAČNÍM PROGRAMEM 
RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

Specifické podmínky
❚ Výsledky operací jsou zveřejňovány v souladu s čl. 119 Poskytování informací a propagace nařízení

č. 508/2014.

Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
100 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklady projektů
Vysazování rozkrmeného mladého úhoře říčního

Vysazování monté úhoře říčního

6.2. Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

OPATŘENÍ 3.1.   Shromažďování údajů
Popis 
Opatření podporuje shromažďování, správu a využívání údajů, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. 12. 2013 o SRP a dále upřesněno v nařízení
(ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a vy-
užívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro SRP.

Podporu lze poskytnout na
a) informační systém pro shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a prová-

dění SRP, 

b) celostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků, včetně programů na nižší než celostátní
úrovni, za předpokladu, že všechny tyto programy se týkají populací, na které se vztahuje SRP,

c) účast zástupců členských států a regionálních orgánů na regionálních koordinačních schůzkách nebo
na zasedáních mezinárodních orgánů zodpovědných za poskytování vědeckého poradenství a

d) zlepšení systémů shromažďování a správy údajů a realizace pilotních studií s cílem zlepšit stávající
systémy shromažďování a správy údajů
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25 PRŮVODCE 
OPERAČNÍM PROGRAMEM 
RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

Specifické podmínky
❚ Výsledky operací jsou zveřejňovány v souladu s čl. 119 Poskytování informací a propagace nařízení

č. 508/2014.

Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
100 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklady projektů
Vysazování rozkrmeného mladého úhoře říčního

Vysazování monté úhoře říčního

6.2. Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

OPATŘENÍ 3.1.   Shromažďování údajů
Popis 
Opatření podporuje shromažďování, správu a využívání údajů, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. 12. 2013 o SRP a dále upřesněno v nařízení
(ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a vy-
užívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro SRP.

Podporu lze poskytnout na
a) informační systém pro shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a prová-

dění SRP, 

b) celostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků, včetně programů na nižší než celostátní
úrovni, za předpokladu, že všechny tyto programy se týkají populací, na které se vztahuje SRP,

c) účast zástupců členských států a regionálních orgánů na regionálních koordinačních schůzkách nebo
na zasedáních mezinárodních orgánů zodpovědných za poskytování vědeckého poradenství a

d) zlepšení systémů shromažďování a správy údajů a realizace pilotních studií s cílem zlepšit stávající
systémy shromažďování a správy údajů
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25 PRŮVODCE 
OPERAČNÍM PROGRAMEM 
RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

Specifické podmínky
❚ Výsledky operací jsou zveřejňovány v souladu s čl. 119 Poskytování informací a propagace nařízení

č. 508/2014.

Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
100 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklady projektů
Vysazování rozkrmeného mladého úhoře říčního

Vysazování monté úhoře říčního

6.2. Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

OPATŘENÍ 3.1.   Shromažďování údajů
Popis 
Opatření podporuje shromažďování, správu a využívání údajů, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. 12. 2013 o SRP a dále upřesněno v nařízení
(ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a vy-
užívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro SRP.

Podporu lze poskytnout na
a) informační systém pro shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a prová-

dění SRP, 

b) celostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků, včetně programů na nižší než celostátní
úrovni, za předpokladu, že všechny tyto programy se týkají populací, na které se vztahuje SRP,

c) účast zástupců členských států a regionálních orgánů na regionálních koordinačních schůzkách nebo
na zasedáních mezinárodních orgánů zodpovědných za poskytování vědeckého poradenství a

d) zlepšení systémů shromažďování a správy údajů a realizace pilotních studií s cílem zlepšit stávající
systémy shromažďování a správy údajů
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25 PRŮVODCE 
OPERAČNÍM PROGRAMEM 
RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

Specifické podmínky
❚ Výsledky operací jsou zveřejňovány v souladu s čl. 119 Poskytování informací a propagace nařízení

č. 508/2014.

Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
100 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklady projektů
Vysazování rozkrmeného mladého úhoře říčního

Vysazování monté úhoře říčního

6.2. Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

OPATŘENÍ 3.1.   Shromažďování údajů
Popis 
Opatření podporuje shromažďování, správu a využívání údajů, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. 12. 2013 o SRP a dále upřesněno v nařízení
(ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a vy-
užívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro SRP.

Podporu lze poskytnout na
a) informační systém pro shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a prová-

dění SRP, 

b) celostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků, včetně programů na nižší než celostátní
úrovni, za předpokladu, že všechny tyto programy se týkají populací, na které se vztahuje SRP,

c) účast zástupců členských států a regionálních orgánů na regionálních koordinačních schůzkách nebo
na zasedáních mezinárodních orgánů zodpovědných za poskytování vědeckého poradenství a

d) zlepšení systémů shromažďování a správy údajů a realizace pilotních studií s cílem zlepšit stávající
systémy shromažďování a správy údajů

6. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY Z PRIORITY UNIE 2, 3 A 5

MZE projekty A5 7-2015.qxp_Sestava 1  22.05.17  11:32  Stránka 25

25 PRŮVODCE 
OPERAČNÍM PROGRAMEM 
RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

Specifické podmínky
❚ Výsledky operací jsou zveřejňovány v souladu s čl. 119 Poskytování informací a propagace nařízení

č. 508/2014.

Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
100 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklady projektů
Vysazování rozkrmeného mladého úhoře říčního

Vysazování monté úhoře říčního

6.2. Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky

OPATŘENÍ 3.1.   Shromažďování údajů
Popis 
Opatření podporuje shromažďování, správu a využívání údajů, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. 12. 2013 o SRP a dále upřesněno v nařízení
(ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a vy-
užívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro SRP.

Podporu lze poskytnout na
a) informační systém pro shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a prová-

dění SRP, 

b) celostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků, včetně programů na nižší než celostátní
úrovni, za předpokladu, že všechny tyto programy se týkají populací, na které se vztahuje SRP,
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systémy shromažďování a správy údajů
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Kdo může žádat o podporu
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Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
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Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.
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a) informační systém pro shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a prová-

dění SRP, 
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úrovni, za předpokladu, že všechny tyto programy se týkají populací, na které se vztahuje SRP,
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Vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a Odry.

Výsledky operací jsou zveřejňovány v souladu s čl. 119 Poskytování informací a propagace nařízení 
o ENRF.

Opatření je zaměřeno na zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví. 

Opatření podporuje shromažďování, správu a využívání údajů, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 1 a 2 naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. 12. 2013 o Společné rybářské politice 
a  dále  upřesněno  v  nařízení  EP  a  Rady  (EU)  č.  1004/2017/EU o  vytvoření  rámce  Společenství  pro 
shromažďování,  správu a využívání údajů v odvětví  rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství 
pro Společnou rybářskou politiku. 
EK přijala  k  nařízení  EP  a Rady  (EU)  č.  1004/2017/EU dne 12.  července 2016 prováděcí  rozhodnutí 
Evropské unie č. 2016/1251/EU, kterým se přijímá víceletý program Unie pro shromažďování, správu 
a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017–2019.

a)  informační systém pro shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a provádění 
Společné rybářské politiky,

b)  zlepšení systémů shromažďování a správy údajů a realizace pilotních studií s cílem zlepšit stávající 
systémy shromažďování a správy údajů.

vody.
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Kdo může žádat o podporu
Ministerstvo zemědělství

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
100 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklad projektu
Informační systém pro shromažďování, správu a využívání údajů

OPATŘENÍ 3.2.   Sledovatelnost produktů
Popis 
Opatření podporuje provádění systému Unie pro kontrolu v článku 36 nařízení č. 1380/2013 a upřesně-
ného v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Spo-
lečenství k zajištění dodržování pravidel SRP, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES)
č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007,
(ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS)
č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (dále jen „nařízení č. 1224/2009“). 

Podporu lze poskytnout na
a) vývoj, nákup a instalace komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, které jsou nezbytné

k zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, uvedených v čl. 58 nařízení č. 1224/2009,

b) školení a výměnné programy, včetně výměny mezi členskými státy, pro osoby odpovědné za moni-
torování, kontrolu a sledování rybolovných činností,

c) analýzy poměru nákladů a přínosů a posouzení auditů provedených a výdajů vynaložených přísluš-
nými orgány při provádění monitorování, kontroly a sledování,

d) iniciativy, včetně seminářů a mediálních nástrojů, se zaměřením na posílení povědomí rybářů a jiných
zúčastněných osob, jako jsou inspektoři, státní zástupci a soudci, jakož i povědomí široké veřejnosti
o nutnosti bojovat proti nezákonnému, neohlášenému a neregulovanému rybolovu a o provádění
pravidel SRP.

Specifické podmínky
❚ Činnosti spadající pod písm. b), c) a d) jsou způsobilé pro podporu pouze vztahují-li se ke kontrolním

činnostem orgánu veřejné moci.
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o nutnosti bojovat proti nezákonnému, neohlášenému a neregulovanému rybolovu a o provádění
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o nutnosti bojovat proti nezákonnému, neohlášenému a neregulovanému rybolovu a o provádění
pravidel SRP.
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Kdo může žádat o podporu
❚ příslušné orgány podle článku 2 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze

dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících
se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (dále jen „na-
řízení č. 882/2004“),

❚ osoby podle § 22 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,

❚ profesní organizace,

❚ podniky akvakultury,

❚ Ministerstvo zemědělství.

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
100 % způsobilých výdajů v případě, že žadatelem jsou příslušné orgány podle článku 2 odst. 4 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 a Ministerstvo zemědělství.

80 % způsobilých výdajů v případě, že žadatelem jsou profesní organizace, podniky akvakultury a osoby
podle § 22 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklady projektů
Školení a výměnné programy pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných
činností

Vývoj, nákup a instalace komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, které jsou nezbytné
k zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury
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Opatření je zaměřeno na zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury.

Ministerstvo  zemědělství, Odbor  potravinářský, Generální  ředitelství  cel, Odbor  celní,  příslušné 
orgány podle článku 2 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se 
krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, kdy „příslušným 
orgánem“ se rozumí ústřední orgán členského státu odpovědný za organizování úředních kontrol 
nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato pravomoc přenesena; podle potřeby se jím též rozumí 
odpovídající orgán třetí země. Jedná se např. o Státní veterinární správu nebo Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekci.

100  % způsobilých výdajů

Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Podpůrné analýzy, sběr dat
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6.3. Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování

OPATŘENÍ 5.1.   Plány produkce
Popis 
V rámci opatření lze čerpat podporu na přípravu a realizaci plánů produkce a uvádění produktů na trh,
jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace pro-
ducentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací a přispění k plnění cílů SRP. 

Podporu lze poskytnout na
Přípravu a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh podle čl. 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“).

Specifické podmínky
❚ 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 schválí výroční zprávu uvedenou v čl. 28 odst.
5 nařízení č. 1379/2013. 

❚ Podpora poskytovaná na jednu organizaci producentů jednou ročně v rámci tohoto článku nepře-
sáhne 3 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jednotlivými organizacemi producentů na
trh příslušnou organizací producentů během předcházejících tří kalendářních let. Pro žádnou nově
uznanou organizaci producentů nepřesáhne taková podpora 3 % průměrné roční hodnoty produkce
uvedené jejími členy na trh během předcházejících tří kalendářních let. 

❚ Podpora se poskytuje pouze organizacím producentů a sdružením organizací producentů.

Kdo může žádat o podporu
Organizace producentů

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
75 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklad projektu
Příprava a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh

6. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY Z PRIORITY UNIE 2, 3 A 5
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OPATŘENÍ 5.2.   Uvádění produktů na trh
Popis 
Opatření podporuje aktivity spojené se zakládáním organizací producentů. Opatření se také zaměřuje
na přípravu strategie a realizace regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propa-
gačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní zlepšujících povědomí veřej-
nosti o odvětví rybolovu a akvakultury. 

Záměry
a) Vytváření organizací producentů

b) Propagační kampaně

Podporu lze poskytnout na
a) vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací

uznaných podle kapitoly II oddílu II nařízení č. 1379/2013. 

b) vedení regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní s cílem
zvyšovat povědomí veřejnosti o produktech akvakultury.

Specifické podmínky
❚ Operace prováděné dle čl. 68 odst. 1 písm. b) nařízení č. 508/2014 nejsou zaměřeny na obchodní

značky.

Kdo může žádat o podporu
❚ organizace producentů

❚ Ministerstvo zemědělství

❚ subjekty reprezentující akvakulturu

❚ rybářské svazy a organizační jednotky rybářských svazů

❚ hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora
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❚ rybářské svazy a organizační jednotky rybářských svazů
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gačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní zlepšujících povědomí veřej-
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Organizace producentů, Sdružení organizace producentů

V rámci opatření lze čerpat podporu na přípravu a provádění, realizaci plánů produkce. Plán produkce je 
dokument, který popisuje jakým způsobem bude Organizace producentů uvádět produkci svých členů 
na trh a jak bude probíhat propagace  Organizace producentů nebo jejích členů. Plán produkce může být 
zpracován pro období jednoho až tří let.

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“).

Opatření podporuje aktivity spojené se zakládáním organizací producentů. Organizace producentů je 
seskupení rybářských subjektů za účelem zlepšení pozice na trhu a zvýšení své konkurenceschopnosti.  
Dále se opatření také zaměřuje na přípravu strategie a realizace regionálních, celostátních komunikač-
ních a propagačních kampaní o produktech akvakultury a  jiných komunikačních kampaní  zlepšujících 
povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury. Opatření je také zaměřeno na pořádání konfe-
rencí a seminářů, pořádání a účast na veletrzích nebo výstavách a vydávání odborných publikací.

a)  vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů uznaných podle kapitoly II oddílu 
II nařízení č. 1379/2013,

b)  vedení regionálních, celostátních komunikačních a propagačních kampaní s cílem zvyšovat povědo-
mí veřejnosti o produktech akvakultury,

c)  pořádání konferencí a seminářů, pořádání a účast na veletrzích nebo výstavách a vydávání odbor-
ných publikací.

Operace prováděné v tomto opatření (vyjma vytváření organizací producentů) nejsou zaměřeny 
na obchodní značky. 

Podniky akvakultury

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

Jeden ze zakládajících členů, nově vznikající organizace producentů, sdružení organizace producentů 

Podnik  akvakultury,  který  jsou  součástí  seskupení,  jež  požádá  o  uznání  organizace  producentů 
v souladu s čl. 14, oddílem II nařízení (EU) č. 1379/2013

Záměr 5.2 a): 

Záměr 5.2 b): 
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Výše podpory 
❚ 50–60 % způsobilých výdajů v případě, že žadatelem jsou subjekty reprezentující akvakulturu, rybář-

ské svazy a organizační jednotky rybářských svazů a hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky
rybářských svazů

❚ 75 % způsobilých výdajů v případě, že žadatelem je organizace producentů

❚ 100 % způsobilých výdajů v případě, že žadatelem je Ministerstvo zemědělství

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklady projektů
Vytvoření organizace producentů

Propagační kampaň

OPATŘENÍ 5.3.  Investice do zpracování produktů
Popis
V rámci opatření lze poskytnout podporu na investice do rozšíření, vybavení, modernizace podniků 
a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Podporu lze poskytnout na
Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury:

a) přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně nakládání s odpady,

b) zlepšující bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky, 

c) podporující zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro lidskou 
spotřebu,

d) týkající se zpracování vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských činností,

e) týkající se zpracování produktů ekologické akvakultury podle článků 6 a 7 nařízení Rady (ES)
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů
a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91,

f) vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, novým nebo zdokonaleným postupům či k novým
nebo zdokonaleným řídicím a organizačním systémům.

Specifické podmínky
❚ Podpora je určena pro malé a střední podniky.
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Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury

Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
50 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklady projektů
Pořízení zařízení do zpracovny ryb

Modernizace procesu zpracování a prodeje ryb
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Druh podpory
Přímá nenávratná podpora

Výše podpory
50 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Příklady projektů
Pořízení zařízení do zpracovny ryb

Modernizace procesu zpracování a prodeje ryb
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Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky.

75 % způsobilých výdajů v případě vytváření organizace producentů, sdružení organizace producentů

100 % způsobilých výdajů v případě veřejnoprávních subjektů

50 % v případě ostatních žadatelů

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

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech pro toto opatření.

Pořádání konferencí a seminářů

Vydání odborné publikace

Podniky zpracovávající ryby
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7.1. Cesta k podání Žádosti o podporu z OP Rybářství

7.1.1. Získání základních informací 
Veřejnost má k dispozici několik informačních kanálů, jejichž prostřednictvím může zájemce/potencionální
žadatel získat základní informace k OP Rybářství. Mezi základní dostupný zdroj informací patří programový
dokument Operační program Rybářství 2014–2020. V programovém dokumentu má zájemce/potenciální
žadatel všechny informace o programu a jednotlivých opatřeních. Programový dokument se nachází na
internetových stránkách MZe (www.eagri.cz). Na internetových stránkách lze získat všechny informace
o programu a možnostech finanční podpory. Základní informace zájemci/potenciální žadatelé získávají též
od odborných sdružení, na výstavách/prezentacích a z médií.

7.1.2. Konkrétní záměr/představa
Pokud zájemce/potenciální žadatel v programovém dokumentu či jiném zdroji nalezl požadovanou oblast
podpory, měl by si podrobně a důkladně promyslet, jaký konkrétní záměr hodlá realizovat a do kterého
opatření jeho záměr spadá.

7.1.3. Získání podrobných informací 
Pokud již má žadatel konkrétní představu o svém záměru, měl by důkladně nastudovat Pravidla pro ža-
datele a příjemce příslušného opatření OP Rybářství. Pokud zatím nebyla Pravidla pro konkrétní opatření
zveřejněna, může se inspirovat Pravidly pro předchozí kola příjmu tohoto opatření, příp. jiného opatření,
která již byla zveřejněna, či Pravidly z programového období 2007–2013. Pravidla, která již byla vydána,
jsou k dispozici na internetových stránkách MZe (www.eagri.cz).
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7.1.4. Doplnění informací 
Pokud jsou zájemci/potenciálnímu žadateli po přečtení Pravidel některé podmínky nejasné, může se obrátit
na informační centra, kde mu budou poskytnuty doplňující informace.  Informačními centry jsou zejména
regionální odbory Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „RO SZIF), centrální pracoviště
SZIF a MZe – ŘO OP Rybářství.  Aktuální informace týkající se OP Rybářství (obecné informace, vyhlášení
řádných a mimořádných termínů příjmu žádostí, nezbytná legislativa, aktuality, apod.) jsou umístěny na in-
ternetových stránkách MZe (www.eagri.cz).

7.1.5. Sledování výzvy o vyhlášení kola příjmu žádostí a příprava projektu 
Termíny pro příjem Žádostí o podporu pro jednotlivá opatření/záměry vyhlašuje ministr zemědělství mi-
nimálně 8 týdnů před termínem zahájení příjmu, a to formou tiskové zprávy uveřejněné na internetových
stránkách MZe (www.eagri.cz). Současně by žadatel měl zahájit přípravu projektu tak, aby byl schopen
k Žádosti o podporu předložit všechny povinné, příp. nepovinné přílohy stanovené Pravidly pro příslušné
opatření, zejména se jedná o stavební povolení, různá potvrzení apod.

7.1.6. Vyhlášení výzvy  
Žadatel by měl opět velmi důkladně prostudovat platná Pravidla pro žadatele a příjemce a další informace
a dokumenty související s podáním Žádosti o podporu. Jedná se především o informace k Portálu farmáře
(Manuál k elektronickému podání žádosti aj.). V těchto dokumentech žadatel nalezne postup či odkaz,
jak získat přístup na Portál farmáře, pokud tak již neučinil, a mnoho dalších informací.
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Pokud  již má žadatel konkrétní představu o svém záměru, měl by důkladně nastudovat Pravidla pro 
žadatele  a  příjemce  příslušného  opatření  OP  Rybářství.  Pokud  zatím  nebyla  Pravidla  pro  konkrétní 
opatření zveřejněna, může se inspirovat Pravidly pro předchozí kola příjmu tohoto opatření, příp. jiné-
ho opatření, která již byla zveřejněna. Pravidla, která již byla vydána, jsou k dispozici na internetových 
stránkách MZe (www.eagri.cz).

 V momentě vyhlášení výzvy bude na internetových stránkách MZe (www.eagri.cz) zveřejněna tisková 
zpráva. Následně by měl žadatel opět velmi důkladně prostudovat platná Pravidla pro žadatele a příjemce 
a další informace a dokumenty související s podáním Žádosti o podporu. Jedná se především o informace 
k Portálu farmáře (Manuál k elektronickému podání žádosti aj.). V těchto dokumentech žadatel nalezne 
postup či odkaz,jak získat přístup na Portál farmáře, pokud tak již neučinil, a mnoho dalších informací.
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7.2.1. Podání Žádosti o podporu
Kontaktním místem pro žadatele/příjemce pro předkládání/zasílání veškeré dokumentace je příslušný 
RO SZIF podle místa realizace projektu. V případě, že projekt svým rozsahem zasahuje do více regionů, 
je kontaktním místem RO SZIF, ve kterém je sídlo žadatele – právnické osoby, resp. místo trvalého bydliště
žadatele – fyzické osoby. Adresy příslušných RO SZIF jsou uvedeny v kapitole 8. tohoto Průvodce.

Příjem žádostí probíhá plně elektronickou cestou. Žadatel vyplňuje a zasílá Žádost o podporu prostřed-
nictvím Portálu farmáře, před odesláním na příslušný RO SZIF oskenuje všechny originální přílohy do for-
mátu *.pdf a přiloží je k formuláři Žádosti o podporu. Některé přílohy uvedené ve Specifické části Pravidel
může žadatel předložit vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům na podatelnu příslušného RO SZIF 
v listinné podobě osobně nebo poštou. Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem
žadatele (v případě právnických osob pak prostřednictvím příslušných členů jejich statutárního 
orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou práv-
nickou osobu). 

Na Portálu farmáře je také umístěn instruktážní list pro vyplňování žádosti. V instruktážním listu jsou
všechna pole v Žádosti o podporu popsána, vysvětlena a je u nich uvedeno, co do každého pole má ža-
datel vyplnit, popř. na co si má dát pozor.

Konkrétní možnosti a náležitosti podání Žádosti o podporu jsou vždy uvedeny v Pravidlech platných pro
vyhlášenou výzvu.   

Doporučujeme sledovat informace o aktuálních Pravidlech pro vyhlašované výzvy pro příjem žádostí na
internetových stránkách MZe (www.eagri.cz). Na těchto stránkách je veřejnost také pravidelně informo-
vána o výsledcích jednotlivých výzev pro příjem Žádostí o podporu z OP Rybářství.

7.2.2. Proces schvalování Žádostí o podporu 
Administraci Žádosti o podporu provádí SZIF. Jedná se o proces od zaregistrování Žádosti o podporu
do doby podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo písemného sdělení žadateli o neschválení Žádosti
o podporu nebo do vyřazení Žádosti o podporu z administrace. V rámci tohoto procesu je posuzováno
splnění všech náležitostí vyplývajících z požadavků stanovených při vyhlášení výzvy pro příjem Žádostí
o podporu z OP Rybářství. Projekt žadatele musí naplňovat kritéria přijatelnosti, která jsou specifikována
v Pravidlech pro dané opatření/záměr.
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Kontaktním místem pro žadatele/příjemce pro předkládání/zasílání veškeré dokumentace je příslušný 
RO SZIF podle místa realizace projektu. V případě, že projekt svým rozsahem zasahuje do více regionů, 
je kontaktním místem RO SZIF, ve kterém je sídlo žadatele – právnické osoby, resp. místo trvalého bydliště
žadatele – fyzické osoby. Adresy příslušných RO SZIF jsou uvedeny v kapitole 8. tohoto Průvodce.

Příjem žádostí probíhá plně elektronickou cestou. Žadatel vyplňuje a zasílá Žádost o podporu prostřed-
nictvím Portálu farmáře, před odesláním na příslušný RO SZIF oskenuje všechny originální přílohy do for-
mátu *.pdf a přiloží je k formuláři Žádosti o podporu. Některé přílohy uvedené ve Specifické části Pravidel
může žadatel předložit vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům na podatelnu příslušného RO SZIF 
v listinné podobě osobně nebo poštou. Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem
žadatele (v případě právnických osob pak prostřednictvím příslušných členů jejich statutárního 
orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou práv-
nickou osobu). 

Na Portálu farmáře je také umístěn instruktážní list pro vyplňování žádosti. V instruktážním listu jsou
všechna pole v Žádosti o podporu popsána, vysvětlena a je u nich uvedeno, co do každého pole má ža-
datel vyplnit, popř. na co si má dát pozor.

Konkrétní možnosti a náležitosti podání Žádosti o podporu jsou vždy uvedeny v Pravidlech platných pro
vyhlášenou výzvu.   

Doporučujeme sledovat informace o aktuálních Pravidlech pro vyhlašované výzvy pro příjem žádostí na
internetových stránkách MZe (www.eagri.cz). Na těchto stránkách je veřejnost také pravidelně informo-
vána o výsledcích jednotlivých výzev pro příjem Žádostí o podporu z OP Rybářství.

7.2.2. Proces schvalování Žádostí o podporu 
Administraci Žádosti o podporu provádí SZIF. Jedná se o proces od zaregistrování Žádosti o podporu
do doby podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo písemného sdělení žadateli o neschválení Žádosti
o podporu nebo do vyřazení Žádosti o podporu z administrace. V rámci tohoto procesu je posuzováno
splnění všech náležitostí vyplývajících z požadavků stanovených při vyhlášení výzvy pro příjem Žádostí
o podporu z OP Rybářství. Projekt žadatele musí naplňovat kritéria přijatelnosti, která jsou specifikována
v Pravidlech pro dané opatření/záměr.

7. INFORMACE PRO ŽADATELE/PŘÍJEMCE

MZE projekty A5 7-2015.qxp_Sestava 1  22.05.17  11:32  Stránka 37

7.2.2. Proces schvalování Žádosti o podporu

Kontaktním místem pro žadatele/příjemce pro předkládání/zasílání veškeré dokumentace je příslušný 
RO SZIF podle místa realizace projektu. V případě, že projekt svým rozsahem zasahuje do více regionů, 
je kontaktním místem RO SZIF, ve kterém je sídlo žadatele – právnické osoby, resp. místo trvalého byd-
liště žadatele – fyzické osoby. Adresy příslušných RO SZIF jsou uvedeny v kapitole 8. tohoto Průvodce.

Administraci Žádosti o podporu provádí SZIF. Jedná se o proces od zaregistrování Žádosti o podporu 
do doby podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo sdělení žadateli o neschválení Žádosti o podporu 
nebo do vyřazení Žádosti o podporu z administrace. V rámci tohoto procesu je posuzováno splnění všech 
náležitostí vyplývajících z požadavků stanovených při vyhlášení výzvy pro příjem Žádostí o podporu z OP 
Rybářství. Projekt žadatele musí naplňovat kritéria přijatelnosti, která jsou specifikována v Pravidlech pro 
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7.2.3. Hodnocení projektů
SZIF a v některých případech i hodnotící komise provádí hodnocení projektů. 

Hodnocení probíhá na dvou úrovních:

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
Cílem kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí je posouzení základních požadavků, které jsou stano-
veny pro projekty v jedné konkrétní výzvě. Dále se kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti zaměřuje
na prvky hodnotitelnosti Žádosti o podporu a naplnění dalších administrativních požadavků.

Kontrola přijatelnosti je zaměřena v rámci opatření pouze na obecná kritéria přijatelnosti a specifická kri-
téria přijatelnosti, jsou-li uvedena ve Specifické části Pravidel. Používá se binární hodnocení ano/ne a v pří-
padě negativního hodnocení je projektu ukončena administrace.

Věcné hodnocení
Cílem věcného hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem na naplňování věcných cílů
programu a umožnit srovnání projektu podle jejich kvality. Věcné hodnocení probíhá podle hodnotících
kritérií. V přílohách Specifické části Pravidel jsou jednotlivé aspekty hodnocení a výběru projektů v pro-
gramovém období 2014–2020 rozpracovány do konkrétních hodnotících kritérií.

Hodnotící kritéria projektu jsou stanovena tak, aby respektovala účelnost, potřebnost, efektivnost, hos-
podárnost a proveditelnost projektu a soulad projektu s horizontálními principy.

7.2.4. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
V případě, že je Žádost o podporu schválena k financování, bude zasláno žadateli na Portál farmáře od
ŘO OP Rybářství Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Následně může žadatel zahájit realizaci projektu.

7.2.5. Žádost o platbu a proplacení podpory
Po realizaci projektu příjemce zasílá přes Portál farmáře na příslušný RO SZIF elektronicky podepsanou
Žádost o platbu se všemi povinnými přílohami uvedenými ve Specifické části Pravidel. Žádost o platbu
příjemce zasílá samostatně za každý projekt. Po administrativní kontrole Žádosti o platbu a fyzické kontrole
na místě u příjemce proběhne proplacení podpory. V případě zjištění nedostatků může být žadatel vyzván
k doplnění.

7.2.6. Monitorování
Příjemce je povinen zasílat přes Portál farmáře za každý uplynulý rok v období udržitelnosti Průběžnou
zprávu o udržitelnosti projektu a po uplynutí tohoto období Závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu.
V těchto zprávách příjemce uvádí informace o projektu, plnění indikátorů a další informace k udržitelnosti
projektu.  
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7.3. Základní podmínky, které musí žadatel/příjemce splňovat 
a dodržovat

Žadatel/příjemce musí splňovat následující obecná kritéria:

❚ žadatel/příjemce zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů; 

❚ je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu způsobilých výdajů v termínu stanoveném ve specifické
části Pravidel, na konci programového období nejpozději do 30. 6. 2023;

❚ je povinen zaslat Žádost o platbu na příslušný RO SZIF v termínu stanoveném ve Specifické části
Pravidel, na konci programového období nejpozději do 31. 7. 2023;

❚ žadatel/příjemce je povinen v souladu s platnými právními předpisy zajistit ochranu životního pro-
středí a podporu rovných práv žen a mužů a nediskriminace;

❚ žadatel/příjemce je povinen dodržovat pravidla volné soutěže, zejména pokud jde o dodržování
předpisů při zadávání výběrových řízení;

❚ musí splňovat definici příjemce podpory uvedenou ve Specifické části Pravidel a všechny příslušné
podmínky v Obecné a Specifické části Pravidel, včetně podmínek uvedených v Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace;

❚ předkládaný projekt musí splňovat následující kritéria přijatelnosti:

a) projekt je v souladu s platnou právní úpravou a splňuje účel a rozsah opatření/záměru;

b) na každý schválený projekt se může použít jen jeden zdroj financování EU a ČR.

Vedle těchto kritérií musí projekt splňovat také specifická kritéria, která jsou uváděna v Pravidlech pro
dané opatření/záměr : 

❚ dodržet účel projektu uvedený v Žádosti o podporu po celou dobu lhůty vázanosti na účel;

❚ dodržet a splnit všechny další specifické podmínky po celou dobu lhůty vázanosti na účel;

❚ je povinen uchovávat originály oskenovaných příloh do formátu *.pdf po dobu nejméně 10 let od
data zaslání Žádosti o podporu prostřednictvím Portálu farmáře na příslušný RO SZIF a je povinen
je předložit na vyzvání pracovníka SZIF či jiného kontrolního orgánu v originále;

❚ obdrží proplacení pouze způsobilých výdajů, které jsou řádně doloženy;

❚ prokázat bezdlužnost při podání Žádosti o podporu;
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❚ je povinen zaslat Žádost o platbu na příslušný RO SZIF v termínu stanoveném ve Specifické části
Pravidel, na konci programového období nejpozději do 31. 7. 2023;

❚ žadatel/příjemce je povinen v souladu s platnými právními předpisy zajistit ochranu životního pro-
středí a podporu rovných práv žen a mužů a nediskriminace;

❚ žadatel/příjemce je povinen dodržovat pravidla volné soutěže, zejména pokud jde o dodržování
předpisů při zadávání výběrových řízení;

❚ musí splňovat definici příjemce podpory uvedenou ve Specifické části Pravidel a všechny příslušné
podmínky v Obecné a Specifické části Pravidel, včetně podmínek uvedených v Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace;

❚ předkládaný projekt musí splňovat následující kritéria přijatelnosti:

a) projekt je v souladu s platnou právní úpravou a splňuje účel a rozsah opatření/záměru;

b) na každý schválený projekt se může použít jen jeden zdroj financování EU a ČR.

Vedle těchto kritérií musí projekt splňovat také specifická kritéria, která jsou uváděna v Pravidlech pro
dané opatření/záměr : 

❚ dodržet účel projektu uvedený v Žádosti o podporu po celou dobu lhůty vázanosti na účel;

❚ dodržet a splnit všechny další specifické podmínky po celou dobu lhůty vázanosti na účel;

❚ je povinen uchovávat originály oskenovaných příloh do formátu *.pdf po dobu nejméně 10 let od
data zaslání Žádosti o podporu prostřednictvím Portálu farmáře na příslušný RO SZIF a je povinen
je předložit na vyzvání pracovníka SZIF či jiného kontrolního orgánu v originále;

❚ obdrží proplacení pouze způsobilých výdajů, které jsou řádně doloženy;

❚ prokázat bezdlužnost při podání Žádosti o podporu;
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Výsledkem věcného hodnocení jsou seřazené projekty podle jejich kvality (bodového hodnocení). V pří-
padě rovnosti bodů rozhoduje druhé rozřazovací kritérium, případně v pořadí další rozlišovací kritéria. 
Podle disponibilních finančních zdrojů pro dané opatření/záměr  jsou Žádosti o podporu doporučeny/ 
nedoporučeny ke spolufinancování.

SZIF a v některých případech i hodnotící komise či externí hodnotitelé provádí hodnocení projektů.

Kontrola přijatelnosti je zaměřena v rámci opatření pouze na obecná kritéria přijatelnosti a specifická 
kritéria přijatelnosti, jsou-li uvedena ve Specifické části Pravidel. Používá se binární hodnocení ano/ne.

7.2.4. Kontrola zadávacího/výběrového řízení
V momentě doporučení  žádosti  zahajuje  žadatel  realizaci  výběrového/zadávacího  řízení.  Pravidla  pro 
zadávání zakázek jsou zveřejněna na internetových stránkách MZe (www.eagri.cz). Obsahuje-li dopo-
ručená Žádost o podporu pouze přímé nákupy, zkontroluje po vyhotovení seznamu projektů doporu-
čených k financování RO SZIF, zda není třeba realizovat výběrové/zadávací řízení (oprávněnost přímého 
nákupu) a následně vydá ŘO OP Rybářství Rozhodnutí o poskytnutí dotace. U projektů, kde je realizová-
no výběrové/zadávací řízení, žadatel doloží do 10 týdnů od vyhotovení seznamu projektů doporučených 
k financování na příslušný RO SZIF ke kontrole kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/
zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem. Předložení příloh k výběrovému/zadávací-
mu řízení se provádí prostřednictvím Portálu farmáře. Po doručení všech příloh k výběrovému/zadáva-
címu řízení provede SZIF jejich kontrolu.

7.2.5. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Po kontrole výběrového/zadávacího řízení na RO SZIF je zasláno žadateli na Portál farmáře od ŘO OP 
Rybářství Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Následně jsou vyhotoveny seznamy schválených / neschvále-
ných projektů ke spolufinancování.

7.2.6. Realizace projektu a provádění změn
Příjemce má povinnost oznamovat změny týkající se Žádosti o podporu od vydání Rozhodnutí o poskyt-
nutí  dotace po dobu udržitelnosti  prostřednictvím  formuláře Hlášení o  změnách. Některé  změny  je 
možné provést bez souhlasu a pak teprve je nahlásit, některé je nutné hlásit před jejich realizací. Z tohoto 
důvodu  je příjemci doporučeno požádat o  souhlas SZIF předem. Pokud příjemce u některých změn 
o souhlas předem nepožádá a změnu provede dříve, vystavuje se riziku sankce v případě, že měl vyčkat 
na souhlas SZIF se změnou.

7.2.7. Žádost o platbu a proplacení podpory
Po realizaci projektu příjemce zasílá přes Portál farmáře na příslušný RO SZIF elektronicky podepsanou 
Žádost o platbu se všemi povinnými přílohami uvedenými ve Specifické části Pravidel. Žádost o platbu 
příjemce zasílá samostatně za každý projekt. Po administrativní kontrole Žádosti o platbu a fyzické kon-
trole na místě u příjemce proběhne proplacení podpory. V případě zjištění nedostatků může být žadatel 
vyzván k doplnění.

7.2.8. Monitorování
Příjemce je povinen zasílat přes Portál farmáře za každý uplynulý rok v období udržitelnosti Průběžnou 
zprávu o udržitelnosti projektu a po uplynutí tohoto období Závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu. 
V těchto zprávách příjemce uvádí informace o projektu, plnění indikátorů a další informace k udržitel-
nosti projektu.

Hodnotící kritéria projektu jsou stanovena tak, aby respektovala účelnost, potřebnost, efektivnost, hos-
podárnost a proveditelnost projektu a soulad projektu s horizontálními principy. Za plnění jednotlivých 
kritérií jsou přidělovány body.

7.3. Základní podmínky, které musí žadatel/příjemce splňovat a dodržovat

je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu způsobilých výdajů v termínu stanoveném ve specifické 
části Pravidel;

je povinen zaslat Žádost o platbu na příslušný RO SZIF v termínu stanoveném ve Specifické části 
Pravidel;
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❚ při zadávání zakázek mimo režim zákona dodržet postup uvedený v Pravidlech pro zadávání veřej-
ných zakázek a výběrových řízení pro OP Rybářství 2014–2020;

❚ je povinen dodržovat pravidla volné soutěže, zejména pokud jde o dodržování předpisů při zadávání
veřejných zakázek;

❚ je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (orgány státní kontroly, SZIF, MZe, NKÚ,
Evropská komise, úřad OLAF, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán MF, Evropský účetní dvůr)
k ověřování plnění podmínek Pravidel (od data registrace Žádosti o podporu po dobu deseti let od
poslední platby na projekt), příp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 

❚ je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. Příjemce, který nevede účetnictví podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést daňovou evidenci podle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 235/2004
Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů;

❚ žadatel/příjemce je povinen poskytnout data ve struktuře indikátorů předepsaných v Pravidlech pro
žadatele, resp. ve struktuře těch indikátorů, které konečný příjemce zvolil v Žádosti o podporu. In-
dikátory žadatel/příjemce vykazuje v průběžné a závěrečné zprávě o udržitelnosti projektu.

7.4. Postih při nedodržení podmínek uvedených v Pravidlech 

❚ V případě porušení/nedodržení podmínek uvedených v Pravidlech bude žadateli/příjemci po pří-
padně provedených korekcích snížena podpora o 5, 10, 50, případně i 100 %. Kategorie sankce je
uvedena v Pravidlech za každou podmínkou, která stanovuje žadateli/příjemci povinnost. 

7.5. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem – postup

❚ Zadávání zakázek se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších před-
pisů, a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro OP Rybářství 2014–2020
účinnými ke dni vyhlášení zakázky.

❚ Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro OP Rybářství 2014–2020 jsou zve-
řejněna na internetových stránkách MZe (www.eagri.cz).

❚ Žadatel doloží na příslušný RO SZIF ke kontrole kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběro-
vému/zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 2 měsíců od vyhotovení se-
znamu projektů doporučených k financování a výzvy k předložení příloh zadávacího/výběrového
řízení (není-li uvedeno ve Specifické části Pravidel jinak).
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č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést daňovou evidenci podle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 235/2004
Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů;

❚ žadatel/příjemce je povinen poskytnout data ve struktuře indikátorů předepsaných v Pravidlech pro
žadatele, resp. ve struktuře těch indikátorů, které konečný příjemce zvolil v Žádosti o podporu. In-
dikátory žadatel/příjemce vykazuje v průběžné a závěrečné zprávě o udržitelnosti projektu.

7.4. Postih při nedodržení podmínek uvedených v Pravidlech 

❚ V případě porušení/nedodržení podmínek uvedených v Pravidlech bude žadateli/příjemci po pří-
padně provedených korekcích snížena podpora o 5, 10, 50, případně i 100 %. Kategorie sankce je
uvedena v Pravidlech za každou podmínkou, která stanovuje žadateli/příjemci povinnost. 

7.5. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem – postup

❚ Zadávání zakázek se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších před-
pisů, a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro OP Rybářství 2014–2020
účinnými ke dni vyhlášení zakázky.

❚ Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro OP Rybářství 2014–2020 jsou zve-
řejněna na internetových stránkách MZe (www.eagri.cz).

❚ Žadatel doloží na příslušný RO SZIF ke kontrole kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběro-
vému/zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 2 měsíců od vyhotovení se-
znamu projektů doporučených k financování a výzvy k předložení příloh zadávacího/výběrového
řízení (není-li uvedeno ve Specifické části Pravidel jinak).
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7.6. Publicita projektu

V souvislosti s realizací projektu má každý žadatel/příjemce povinnost informovat veřejnost o spolufinan-
cování projektu z fondů EU.

K tomuto účelu žadatel/příjemce použije například následující formy propagačních prostředků: velkoplošné
reklamní panely (cedule, billboardy), pamětní desky, plakáty, informační materiály (brožury, letáky, oznámení)
nebo informační akce. Forma propagace je závislá na typu realizované činnosti v projektu. Propagační ma-
teriál musí obsahovat informaci o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU, a musí na něm
být zobrazeno standardní logo Společenství – vlajka EU. Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vy-
mezení standardních barev jsou uvedeny v příloze ke Specifické části Pravidel.

Žadatel/příjemce musí vždy dodržet pokyny pro publicitu uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

V případě, že požadavky na publicitu projektu nebudou ze strany žadatele/příjemce splněny, může posky-
tovatel podpory nárokovat i její vrácení. 

7.7. Změna v realizaci projektu

V průběhu realizace projektu může dojít ke změnám, které by mohly být v rozporu s Rozhodnutím o po-
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7.3. Základní podmínky, které musí žadatel/příjemce splňovat 
a dodržovat

Žadatel/příjemce musí splňovat následující obecná kritéria:

❚ žadatel/příjemce zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů; 

❚ je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu způsobilých výdajů v termínu stanoveném ve specifické
části Pravidel, na konci programového období nejpozději do 30. 6. 2023;

❚ je povinen zaslat Žádost o platbu na příslušný RO SZIF v termínu stanoveném ve Specifické části
Pravidel, na konci programového období nejpozději do 31. 7. 2023;

❚ žadatel/příjemce je povinen v souladu s platnými právními předpisy zajistit ochranu životního pro-
středí a podporu rovných práv žen a mužů a nediskriminace;

❚ žadatel/příjemce je povinen dodržovat pravidla volné soutěže, zejména pokud jde o dodržování
předpisů při zadávání výběrových řízení;

❚ musí splňovat definici příjemce podpory uvedenou ve Specifické části Pravidel a všechny příslušné
podmínky v Obecné a Specifické části Pravidel, včetně podmínek uvedených v Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace;

❚ předkládaný projekt musí splňovat následující kritéria přijatelnosti:

a) projekt je v souladu s platnou právní úpravou a splňuje účel a rozsah opatření/záměru;

b) na každý schválený projekt se může použít jen jeden zdroj financování EU a ČR.

Vedle těchto kritérií musí projekt splňovat také specifická kritéria, která jsou uváděna v Pravidlech pro
dané opatření/záměr : 

❚ dodržet účel projektu uvedený v Žádosti o podporu po celou dobu lhůty vázanosti na účel;

❚ dodržet a splnit všechny další specifické podmínky po celou dobu lhůty vázanosti na účel;

❚ je povinen uchovávat originály oskenovaných příloh do formátu *.pdf po dobu nejméně 10 let od
data zaslání Žádosti o podporu prostřednictvím Portálu farmáře na příslušný RO SZIF a je povinen
je předložit na vyzvání pracovníka SZIF či jiného kontrolního orgánu v originále;

❚ obdrží proplacení pouze způsobilých výdajů, které jsou řádně doloženy;

❚ prokázat bezdlužnost při podání Žádosti o podporu;
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Zadávání zakázek se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro OP Rybářství 2014–2020, 
účinnými ke dni vyhlášení zakázky.

žadatel/příjemce je povinen poskytnout data ve struktuře indikátorů předepsaných v Pravidlech pro
žadatele, resp. ve struktuře těch  indikátorů, které konečný příjemce zvolil v Žádosti o podporu. 
Indikátory žadatel/příjemce vykazuje v Průběžné a Závěrečné zprávě o udržitelnosti projektu.

V případě, že požadavky na publicitu projektu nebudou ze strany žadatele/příjemce splněny, může posky-
tovatel podpory nárokovat její vrácení.

žadatel/příjemce  je  povinen  uchovávat  originály  oskenovaných  příloh  ve  formátu  *.pdf  po  dobu 
nejméně 10 let od data zaslání Žádosti o podporu prostřednictvím Portálu farmáře na příslušný RO 
SZIF a je povinen je předložit na vyzvání pracovníka SZIF, či jiného kontrolního orgánu v originále;

žadatel/příjemce obdrží proplacení pouze těch způsobilých výdajů, které jsou řádně doloženy;

žadatel/příjemce je povinen prokázat bezdlužnost při podání Žádosti o podporu;

Žadatel doloží na příslušný RO SZIF ke kontrole kompletní dokumentaci k zrealizovanému výbě-
rovému/zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 10 týdnů od doporučení 
žádosti k financování a výzvy k předložení příloh zadávacího/výběrového řízení (není-li uvedeno 
ve Specifické části Pravidel jinak). Termín pro předložení dokumentace k zrealizovanému výběro-
vému/zadávacímu řízení nalezne žadatel na Portálu farmáře.

je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (orgány státní kontroly, SZIF, MZe, NKÚ, 
Evropská komise, úřad OLAF, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán MF, Evropský účetní dvůr) 
k ověřování plnění podmínek Pravidel (od data registrace Žádosti o podporu po dobu deseti let od 
poslední platby na projekt), příp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
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7.8. Upozornění na nejčastější chyby žadatelů/příjemců v rámci 
OP Rybářství

❚ Nebyla zajištěna udržitelnost projektu na celou stanovenou dobu udržitelnosti projektu;

❚ projekt nebyl realizován důsledně dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Pravidel;

❚ nebyla dodržena Pravidla při výběru dodavatelů, chyby v rámci zákona o veřejných zakázkách;

❚ příjemce nevykazuje správně indikátory;

❚ nebyly dodrženy podmínky publicity projektu;

❚ bylo uvedeno chybné číslo bankovního účtu pro projekt, účet projektu byl zrušen před vyplacením
podpory;

❚ chybné kontaktní údaje (jméno, adresa apod.);

❚ nenahlášení změn v realizaci projektu, nedodržení předepsaného způsobu ohlášení změny;

❚ předkládání nezpůsobilých výdajů k proplacení;

❚ předkládání neuznatelných podkladů/faktur a jiných dokladů k proplacení;

❚ špatně vedené účetnictví/daňová evidence;

❚ nedodržení harmonogramu projektu;

❚ nepředložení Žádosti o platbu ve stanovené lhůtě;

❚ u opatření s více záměry může předložený projekt obsahovat jen jeden z nich;

❚ pokud žadatel žádá o podporu na rybník, pak musí být rybník rybníkem dle zákona 99/2004 Sb.
(zákon o rybářství): rybník je definován jako vodní nádrž určená především k chovu ryb, ve které lze
regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží
a dalšími technickými zařízeními.
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pokud žadatel žádá o podporu na rybník, pak rybník musí splňovat definici dle zákona 99/2004 Sb. 
(zákon o rybářství): rybník je definován jako vodní nádrž určená především k chovu ryb, ve které 
lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží 
a dalšími technickými zařízeními.

7.7.  Upozornění na nejčastější chyby žadatelů/příjemců vrámci  
OP Rybářství
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Aktuální informace týkající se OP Rybářství 2014–2020 (obecné informace, místa příjmu žádostí, vyhlášení
řádných a mimořádných termínů příjmu žádostí, Pravidla a jejich zpřesnění, nezbytná legislativa, celý pro-
gramový dokument, aktuality apod. jsou uveřejňované na internetových stránkách MZe ČR (www.eagri.cz). 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY PRO ŽADATELE/PŘÍJEMCE 
Ministerstvo zemědělství
Řídící orgán OP Rybářství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 
tel.: +420 221 812 009, e-mail: info@mze.cz
web: www.eagri.cz

Centrální pracoviště SZIF
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
Centrála SZIF: tel.: +420 222 871 871, e-mail: info@szif.cz
web: www.szif.cz
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Regionální odbory SZIF

Mapa regionu NUTS2

Adresy a kontakty regionálních odborů SZIF

REGION                 NÁZEV RO SZIF      ADRESA                                    KONTAKT
Střední Čechy          Praha                      Slezská 100/7,                             tel.: 227 010 460
                              a Střední Čechy        120 00 Praha 2 – Vinohrady          e-mail: ro.ph@szif.cz
Jihozápad                 České Budějovice      Rudolfovská 493/80,                     tel.: 387 004 801
                                                            370 01 České Budějovice              e-mail: ro.cb@szif.cz
Severozápad             Ústí nad Labem        Masarykova 275/19,                     tel.: 475 651 152
                                                            400 01 Ústí nad Labem – Bukov    e-mail: ro.ul@szif.cz
Severovýchod           Hradec Králové         Ulrichovo náměstí 810/4,              tel.: 495 070 300
                                                            500 02 Hradec Králové                 e-mail: ro.hk@szif.cz
Jihovýchod               Brno                       Kotlářská 902/53,                         tel.: 541 614 112
                                                            602 00 Brno-Veveří                      e-mail: ro.br@szif.cz
Střední Morava         Olomouc                 Blanická 383/1,                            tel.: 585 526 511
                                                            779 00 Olomouc-Hodolany          e-mail: ro.ol@szif.cz
Moravskoslezsko      Opava                     Krnovská 2861/69,                       tel.: 553 696 135
                                                            746 01 Opava-Předměstí              e-mail: ro.op@szif.cz

PROVOZNÍ DOBA pondělí, středa 7:30 – 16:30   úterý, čtvrtek 7:30 – 15:00   pátek 7:30 – 13:00

8. PRAKTICKÉ INFORMACE PRO ŽADATELE/PŘÍJEMCE
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296 806 170

296 806 123

296 806 130

296 806 140

296 806 153

296 806 161

296 806 110
56

21

PROVOZNÍ DOBA pondělí, středa: 7:30–16:30 úterý, čtvrtek, pátek: termín dohodou

Aktuální informace týkající se OP Rybářství 2014–2020 (obecné informace, místa příjmu žádostí, vyhlá-
šení  řádných a mimořádných termínů příjmu žádostí, Pravidla a  jejich zpřesnění, nezbytná  legislativa, 
celý programový dokument, aktuality apod.)  jsou uveřejňované na internetových stránkách MZe ČR 
(www.eagri.cz).

Řídicí
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ZKRATKA, NÁZEV              VÝZNAM

akvakultura                              Chov nebo držení vodních organismů za postupů navržených pro zvý-
šení produkce těchto organismů nad rámec přirozené kapacity pro-
středí, přičemž tyto organismy zůstávají majetkem jedné nebo více
fyzických nebo právnických osob po celou dobu chovu nebo držení až
do doby jejich sběru nebo lovu.

ČR                                          Česká republika

ENRF                                      Evropský námořní a rybářský fond

EU                                         Evropská unie

Kč                                          Korun českých

MF                                          Ministerstvo financí

MV OP Rybářství                     Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství

MZe                                       Ministerstvo zemědělství (poskytovatel podpory)

Odvětví rybářství                     Hospodářské odvětví včetně veškerých činností výroby, zpracování
a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh

OLAF                                      Evropský úřad pro boj proti podvodům

OP Rybářství                          Operační program Rybářství

PCO                                       Platební a certifikační orgán Ministerstva financí

Portál farmáře                         Informační portál (dostupný prostřednictvím www.szif.cz), který posky-
tuje žadateli přístup k individuálním informacím detailního charakteru
o jeho žádostech a umožňuje mu využívat služby, jejichž cílem je žada-
teli/příjemci pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných
úkonech.

9. ZKRATKY,  VYSVĚTLENÍ POJMŮ
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ZKRATKA, NÁZEV              VÝZNAM

rybářský revír                          Rybářským revírem se rozumí část vodního útvaru povrchových vod
o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí
obsádky a vodních organismů, vyhlášená rozhodnutím příslušného or-
gánu státní správy rybářství podle § 19 až 24 zákona č. 99/2004 Sb.,
o rybářství v platném znění. Uživatelem rybářského revíru je osoba,
které byl povolen výkon rybářského práva podle § 9 zákona č. 99/2004
Sb., o rybářství.

ŘO OP Rybářství                     Odbor Řídící orgán OP Rybářství, ustanovený Ministerstvem zeměděl-
ství, je zodpovědný za účinné řízení a provádění OP Rybářství.

SRP                                         Společná rybářská politika (Common Fisheries Policy – CFP)

SZIF                                        Státní zemědělský intervenční fond je akreditovaná platební agentura –
zprostředkovatel finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. 

VNSPA                                    Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu

způsobilé výdaje                       Výdaje, na které je možné poskytnout podporu z ENRF, jsou definovány
v Pravidlech pro jednotlivá opatření/záměry.

DEFINICE MIKROPODNIKŮ, MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

                                             Definice mikropodniků, malých a středních podniků je v souladu s do-
poručením Komise č. 2003/361/ES ze dne 6. května 2003, o definici mi-
kropodniků a malých a středních podniků. Kategorie vymezuje počet
zaměstnanců a finanční hranice.

                                             Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena
z podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a které vykazují roční
obrat do 50 milionů eur, případně celkovou roční bilanční sumu nepře-
sahující 43 milionů eur.

                                             V rámci kategorie MSP jsou malé podniky definovány jako podniky, které
zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat, případně celková
roční bilanční suma, nepřevyšuje 10 milionů eur.

                                             V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky definovány jako podniky, které
zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat, případně celková
roční bilanční suma, nepřevyšuje 2 miliony eur.

9. ZKRATKY,  VYSVĚTLENÍ POJMŮ
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kropodniků a malých a středních podniků. Kategorie vymezuje počet
zaměstnanců a finanční hranice.

                                             Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena
z podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a které vykazují roční
obrat do 50 milionů eur, případně celkovou roční bilanční sumu nepře-
sahující 43 milionů eur.

                                             V rámci kategorie MSP jsou malé podniky definovány jako podniky, které
zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat, případně celková
roční bilanční suma, nepřevyšuje 10 milionů eur.

                                             V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky definovány jako podniky, které
zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat, případně celková
roční bilanční suma, nepřevyšuje 2 miliony eur.

9. ZKRATKY,  VYSVĚTLENÍ POJMŮ
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Řídicí

odvětví rybářství

Definice mikropodniků, malých a středních podniků je v souladu s doporučením Komise č. 2003/361/ES 
ze dne 6. května 2003, o definici mikropodniků a malých a středních podniků. Kategorie vymezuje počet 
zaměstnanců a finanční hranice.

Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena
z podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a které vykazují roční obrat do 50 milionů eur, případ-
ně celkovou roční bilanční sumu nepřesahující 43 milionů eur. 

V rámci kategorie MSP jsou malé podniky definovány jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob 
a jejichž roční obrat, případně celková roční bilanční suma, nepřevyšuje 10 milionů eur.

V  rámci  kategorie  MSP  jsou  mikropodniky  definovány  jako  podniky,  které  zaměstnávají  méně  než 
10 osob a jejichž roční obrat, případně celková roční bilanční suma, nepřevyšuje 2 miliony eur.
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