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Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí Operačního programu
Rybářství 2007 – 2013
Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27.
července 2006 o Evropském rybářském fondu (dále jen „nařízení o EFF“), na základě nařízení
Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu (dále jen „nařízení Komise“) a nařízení
Rady (ES) č. 744/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se zavádí dočasné zvláštní opatření
s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropského společenství postižených
hospodářskou krizí, vydává tato Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí v rámci Operačního programu
Rybářství 2007 – 2013 (dále jen „OP Rybářství“ a „Pravidla“).
Programovací období OP Rybářství trvá od 1.1.2007 do 31.12.2013.

1. Základní pojmy a zkratky
Pro účely těchto Pravidel se rozumí:
a) „Aa, A, B, C, D“ – kategorie sankce. Za každou podmínkou, která stanovuje žadateli/příjemci
dotace povinnost, je uvedena kategorie sankce za porušení/nedodržení této povinnosti, a to
příslušným písmenem, výše sankce dle příslušné kategorie je popsána v kapitole 11. „Snížení
částky dotace“;
b) „akvakulturou“ – chov nebo držení vodních organismů za postupů navržených pro zvýšení
produkce těchto organismů nad rámec přirozené kapacity prostředí, 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;
c) „bezdlužností žadatele“ – skutečnost, že žadatel má vypořádány závazky vůči orgánům státní
správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na
penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd., či další
nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují). Dokládá se formou čestného prohlášení
jako povinná příloha spolu se Žádostí o dotaci;
d) „cílem Konvergence1“ – cíl podpory pro nejméně rozvinuté členské státy a regiony v souladu
s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o
zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999;
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e) „Hlášením o změnách“ – vyplněný a podepsaný formulář, na kterém žadatel/příjemce dotace
uvádí změny týkající se skutečností v Žádosti o dotaci (včetně jejích příloh) a Státní zemědělský
intervenční fond tímto žádá o souhlas nebo mu změnu oznamuje;
f) „korekcí (K)“ – snížení částky dotace na základě prověření způsobilých výdajů Žádosti o platbu
v rámci kontrol a tzv. autorizace plateb;
g) „lhůtou“ – časové období, dané žadateli/příjemci dotace pro splnění příslušného úkonu.
V případě, že stanovená lhůta (pro doplnění dokumentace, předložení Žádosti o platbu) by měla
skončit v den pracovního klidu nebo volna, lhůta se prodlužuje do nejbližšího následujícího
pracovního dne;
h) „lhůtou vázanosti na účel“ – doba trvání závazku uvedená v těchto Pravidlech, resp.
v Rozhodnutí, po kterou je příjemce dotace povinen splňovat účel projektu a dodržovat
podmínky z Rozhodnutí. Lhůta vázanosti na účel začíná běžet od 1. ledna 2011;
i) „odvětvím rybolovu“ – hospodářské odvětví včetně veškerých činností produkce, zpracovávání
a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury;
j) „OLAF“ – Evropský úřad pro boj proti podvodům (z francouzského Office européen de lutte
anti-fraude);
k) „opatřením“ – soubor záměrů nebo operací zaměřených na provádění prioritní osy;
l) „Operačním programem“ – jednotný dokument vypracovaný členským státem a schválený
Evropskou komisí, který obsahuje ucelený soubor prioritních os, jichž má být dosaženo pomocí
podpory z Evropského rybářského fondu (dále jen „EFF“);
m) „OP Rybářství“ – Operační program Rybářství 2007 – 2013;
n) „Portálem farmáře“ – informační portál (dostupný přes www.szif.cz), který poskytuje
žadateli/příjemci dotace přístup k individuálním informacím detailního charakteru o jeho
žádostech a umožňuje mu využívat služby, jejichž cílem je žadateli/příjemci dotace pomoci,
případně mu poskytnout podporu při vybraných úkonech. Přístup k individuálním informacím a
službám mají pouze registrovaní žadatelé/příjemci dotace. Žadatel/příjemce dotace může získat
registraci, resp. uživatelské jméno a heslo na Portál farmáře osobním podáním žádosti na RO
SZIF – bližší informace a podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách SZIF
www.szif.cz;
o) „poskytovatelem dotace“ - MZe;
p) „prioritní osou“ – jedna z priorit operačního programu skládající se ze skupiny opatření, které
spolu vzájemně souvisejí, a mají konkrétní měřitelné cíle;
q) „produkčním podnikem akvakultury“ – kterýkoli veřejný nebo soukromý podnik, ziskový, nebo
neziskový, který provozuje akvakulturu;
r) „projektem“ – seznam rybníků uvedených v Žádosti o dotaci spolu s úmyslem dodržovat na
nich závazky dle těchto Pravidel;
s) „příjemcem dotace“ – žadatel, jehož Žádost o dotaci byla schválena a který obdržel (od Řídícího
orgánu OP Rybářství poštou na poštovní doručenku) Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
t) „regionem“ – územní jednotka odpovídající úrovni 2 (NUTS 2) Klasifikace územních jednotek
CZ – NUTS;
u) „RO SZIF“ – regionální odbor SZIF;
v) „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“ (dále jen „Rozhodnutí“) - dokument vydaný
poskytovatelem dotace (MZe), ve kterém jsou uvedeny podmínky pro získání dotace.
Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatelem dotace;
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w) „Řídicím orgánem OP Rybářství“ – MZe;
x) „sankčním systémem“ – postupy pro snížení částky dotace, případně vratky, pokud je zjištěno
nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace (viz kapitola 11., odst. 2);
y) „SZIF“ – „Státní zemědělský intervenční fond“ zřízený zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů. SZIF je v ČR v souladu
s usnesením vlády ČR č. 603 ze dne 24.5.2006 stanoven zprostředkujícím subjektem, za jehož
činnost zodpovídá Řídící orgán OP Rybářství a který z pověření tohoto orgánu plní povinnosti
vůči žadatelům/příjemcům dotace z OP Rybářství;
z) „ukončením administrace Žádosti o dotaci“ – ukončení administrace Žádosti o dotaci v jakékoli
fázi realizace projektu, včetně lhůty vázanosti projektu na účel, zejména v důsledku porušení
podmínek Pravidel/Rozhodnutí ze strany žadatele/příjemce dotace;
aa) „účelem dotace“ – realizace projektu definovaného svým názvem, místem realizace, popisem
a po zaregistrování Žádosti o dotaci registračním číslem v informačním systému;
bb) „Vyrozuměním o administraci Hlášení o změnách“ – písemné oznámení o schválení nebo
neschválení změn nahlášených žadatelem/příjemcem dotace, které se vyhotovuje ze strany
SZIF;
cc) „vyšší mocí“ – vnější událost, která je při vyvinutí veškeré péče nepředvídatelná a zároveň při
vynaložení veškerého možného úsilí neodvratitelná;
dd) „záměrem“ – soubor operací přispívajících k provádění příslušného opatření;
ee) „zasláním žádosti v elektronické podobě“ – zaslání vyplněného formuláře Žádosti o dotaci
prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Zaslání je žadateli/příjemci dotace umožněno až po
úspěšném přihlášení do Portálu farmáře;
ff) „Změnovým rozhodnutím o poskytnutí dotace“ (dále jen „Změnové rozhodnutí“) - dokument
vydávaný na základě žádosti příjemce dotace prostřednictvím formuláře „Hlášení o změnách“
poskytovatelem dotace, ve kterém je uvedeno, jaké náležitosti původního Rozhodnutí se mění,
popř. nahrazují. Ostatní ustanovení původního Rozhodnutí zůstávají nadále v platnosti. Ve
výjimečných a odůvodněných případech může být vydáno Změnové rozhodnutí i na podnět
poskytovatele dotace, avšak vždy s předchozím souhlasem příjemce dotace;
gg) „zmocněním“ – zmocnění k úkonům dle těchto Pravidel, které mají být učiněny v zastoupení
žadatele/příjemce dotace, musí mít formu písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem
a jasným vymezením rozsahu zmocnění a jeho časové platnosti. Zmocnitelem je osoba, která je
dle obchodního rejstříku či obdobného dokumentu oprávněna žadatele/příjemce dotace
zastupovat. Zmocněncem je osoba, která je zmocnitelem k zastupování žadatele/příjemce dotace
v rámci rozsahu plné moci zmocněna;
hh) „způsobilým výdajem“ – výdaj, na který může být z daného opatření/záměru poskytnuta dotace
a který byl specifikován v Žádosti o dotaci. Pro některé způsobilé výdaje, nebo pro jejich
skupiny jsou stanoveny maximální a minimální hodnoty způsobilých výdajů (limity).
V takovém případě se částka dotace vypočítává z těchto limitů. Limity pro jednotlivé způsobilé
výdaje jsou uvedeny v těchto Pravidlech;
ii) „žadatelem“ – subjekt, který žádá o dotaci z OP Rybářství a je v souladu s definicí příjemce
dotace příslušného opatření/záměru;
jj) „Žádostí o dotaci z OP Rybářství“ (dále jen „Žádost o dotaci“) – standardizovaný formulář,
který žadatel po vyplnění elektronicky zasílá přes Portál farmáře. Součástí Žádosti o dotaci jsou
některé povinné přílohy (viz podmínky dále v těchto Pravidlech). Žádost o dotaci vymezuje
plánovaný rozpočet projektu, na jehož základě je stanovena maximální výše dotace;
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kk) „Žádostí o platbu“ - standardizovaný formulář předkládaný příjemcem dotace na RO SZIF do
šesti měsíců po provedení první kontroly na místě externím kontrolorem, ve kterém příjemce
dotace uvádí způsobilé výdaje na projekt.
2. Prioritní osy a opatření OP Rybářství
Prioritní osa 2
Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh
Opatření:

2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí

3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace
a) Termíny pro příjem Žádostí o dotaci pro jednotlivá opatření/záměry vyhlašuje ministr
zemědělství ČR minimálně 4 týdny předem, a to formou tiskové zprávy uveřejněné
na internetové adrese MZe a SZIF. Dále v tisku, případně v jiných médiích;
b) dotaci lze poskytnout žadateli, který splňuje veškeré podmínky uvedené v těchto Pravidlech;
c) o poskytnutí dotace rozhoduje Řídicí orgán OP Rybářství na základě Žádosti o dotaci (vydáním
a podpisem Rozhodnutí) a Žádosti o platbu (podpisem příkazu k proplacení). Na poskytování
dotace se nevztahují obecné předpisy o správním řízení2;
d) kontaktním místem pro žadatele pro předložení veškeré dokumentace k zaslané Žádosti o dotaci
přes Portál Farmáře je podatelna na příslušném RO SZIF podle místa realizace projektu. Žadatel
všechny dokumenty doručí ve vyhlášeném termínu pro příjem žádostí na podatelnu RO SZIF
osobně nebo poštou. Podatelna na příslušném RO SZIF je sběrným místem všech dokumentů
(Žádosti o dotaci, povinných příloh) k zaslaným Žádostem o dotaci přes Portál farmáře. Vlastní
administrace žádostí probíhá na CP SZIF se sídlem v Praze. V případě, že projekt svým
rozsahem zasahuje do více regionů, kontaktním místem pro předložení veškeré dokumentace k
zaslané Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře je RO SZIF, ve kterém je sídlo žadatele - právnické
osoby, resp. místo trvalého bydliště žadatele - fyzické osoby. Adresy příslušných RO SZIF jsou
uvedeny v příloze k těmto Pravidlům;
e) příslušné orgány státní správy (zejména MZe, SZIF, SVS, FÚ apod.) komunikují v souladu se
zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve
znění pozdějších předpisů, s žadateli/příjemci dotace, kteří mají zřízeny datové schránky, jejich
prostřednictvím;
f) žadatel/příjemce dotace je povinen dodržovat podmínky na každém rybníce, který je předmětem
dotace, po dobu 5 let od 1. ledna 2011; C,
g) žadatel/příjemce dotace je povinen předložit Žádost o platbu na příslušném RO SZIF do šesti
měsíců po provedení první kontroly na místě externím kontrolorem; C,
h) pro objektivní posouzení nároku na dotaci si SZIF může v době od registrace Žádosti o dotaci
a po celou dobu lhůty vázanosti na účel vyžádat od žadatele/příjemce dotace doplňující údaje
a podklady potřebné pro posouzení průběžného plnění podmínek pro poskytnutí dotace, na
jejichž základě má být či již byla požadovaná dotace poskytnuta; D jinak C,
i) dle § 2 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na dotaci není právní nárok;
j) výnosy z projektu nejsou přípustné; C,
2

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

4

k) v případě, kdy bude zjištěno, že podmínky stanovené pro získání dotace byly splněny jen z části
nebo zdánlivě anebo byly uměle vytvořeny a žadatel/příjemce dotace tak získal výhodu, která
není v souladu s cíli a podmínkami opatření, Pravidel či Rozhodnutí, nelze dotaci poskytnout.
Dotaci nelze poskytnout rovněž v případě, kdy bylo ze strany žadatele/příjemce dotace či s jeho
vědomím třetí osobou úmyslně podáno nepravdivé prohlášení nebo nepravdivý důkaz.
V kterémkoli z těchto dvou případů bude žadatel/příjemce dotace navíc vyloučen z možnosti
znovu žádat o dotaci v rámci téhož opatření během daného a následujícího roku; C,
l) v případě nedodržení podmínek Pravidel nebo zjištění neoprávněného čerpání dotace bude
zahájeno vymáhání dlužné částky v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů;
m) žadatel/příjemce dotace souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v Žádosti o dotaci podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména na
internetových stránkách MZe a SZIF, a to v rozsahu:
1) po zaregistrování Žádosti o dotaci: název subjektu, název projektu (včetně uvedení
opatření a záměru), místo realizace projektu (NUTS 3) a datum a čas registrace Žádosti
o dotaci;
2) po schválení Žádosti o dotaci: název subjektu, název projektu (včetně uvedení opatření
a záměru), místo realizace projektu (NUTS 3), schválená výše dotace a výše bodového
ohodnocení dle bodovacích kritérií daného projektu.
4. Žadatel/Příjemce dotace
a) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace uvedenou v těchto Pravidlech; C,
b) žadatel/příjemce dotace nesmí být v žádné formě likvidace ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; C,
c) na majetek žadatele nebylo uplatněno v posledních 3 letech do data registrace Žádosti o dotaci
konkursní řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů; C,
d) žadatel musí při podání Žádosti o dotaci prokázat svoji bezdlužnost (dle kapitoly 1. písm. c)
těchto Pravidel); C,
e) žadatel/příjemce dotace odpovídá po celou dobu administrace dotace za to, že všechny jím
uvedené údaje vůči poskytovateli dotace jsou prokazatelně úplné a pravdivé. Příjemce dotace se
zavazuje, že dodrží účel projektu uvedený v Žádosti o dotaci a splní veškeré další specifické
podmínky po celou dobu lhůty vázanosti na účel; C,
f) žadatel/příjemce dotace je povinen od okamžiku zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF
poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost a poskytovat SZIF, resp. MZe,
nebo třetímu subjektu pověřenému MZe veškerou součinnost a dokumentaci vztahující se
k projektu, a to po celou dobu lhůty vázanosti na účel; C,
g) příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace, a to po
dobu nejméně 10-ti let od předložení Žádosti o platbu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle nařízení o EFF; D jinak
A,
h) příjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu
s čl. 32 a 33 nařízení Komise (ES) č. 498/2007. V případě, že celkové způsobilé výdaje
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(přepočítané aktuálním měsíčním kurzem ČNB v době podpisu Rozhodnutí poskytovatelem
dotace) na projekt převyšují 500 000 EUR, postupuje se v souladu s odst. 2 a 3 čl. 32 výše
uvedeného nařízení; D jinak A,
i) příjemce dotace je povinen vykazovat monitorovací indikátory v souladu s těmito Pravidly; D
jinak C,
j) žadatel/příjemce dotace je povinen v souladu s platnými právními předpisy zajistit ochranu
životního prostředí a podporu rovných práv žen a mužů.
5. Žádost o dotaci
a) Žádost o dotaci se zasílá samostatně za opatření 2.2., záměr a); D jinak C,
b) počet předložených Žádostí o dotaci není omezen;
c) dokumenty předkládané žadatelem musí být v originále, v úředně ověřené kopii originálu nebo
prosté kopii. U dokumentů, u kterých je v těchto Pravidlech uvedeno „možno vrátit žadateli“, si
RO SZIF může pořídit z originálu nebo úředně ověřené kopie vlastní kopie do složky žadatele,
označené razítkem „souhlasí s originálem“ a původní dokumenty vrátí žadateli zpět;
d) Žádost o dotaci žadatel zasílá elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře;
e) žadatel Žádost o dotaci zaslanou přes Portál farmáře vytiskne, podepíše v souladu
se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a přiloží k ostatním povinným přílohám, které
žadatel doručí ve vyhlášeném termínu pro příjem žádostí na podatelnu příslušného RO SZIF.
Žadatel všechny dokumenty doručí na podatelnu RO SZIF osobně nebo poštou. Registrace a
následná administrace žádostí bude probíhat na CP SZIF se sídlem v Praze. Po zaslání Žádosti o
dotaci přes Portál farmáře je žadateli vygenerováno Potvrzení o přijetí, kde je uveden datum a
čas. Tento datum a čas Potvrzení o přijetí zaslané Žádosti o dotaci bude rozhodným pro
schválení Žádosti o dotaci v případě uplatnění časového hlediska. Bližší informace a podmínky
jsou uvedeny na internetových stránkách SZIF – www.szif.cz;
f) pokud podepisuje vytištěnou Žádost o dotaci v elektronické podobě, zaslanou přes Portál
farmáře, zmocněnec, musí přiložit plnou moc (viz kap. 1, písm. gg) k podepsané Žádosti
o dotaci a ostatním dokumentům (povinným přílohám), které žadatel doručí ve vyhlášeném
termínu pro příjem žádostí na podatelnu příslušného RO SZIF. Čestné prohlášení dle závazného
vzoru musí být vždy podepsané žadatelem osobně v souladu se stanoveným způsobem pro
právoplatné jednání (v případě právnických osob pak prostřednictvím příslušných členů jejich
statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování
za příslušnou právnickou osobu);
g) dodatečné úpravy požadované míry dotace ani dodatečné navýšení dotace ze strany žadatele
nejsou možné a přípustné; C,
h) dodatečné předkládání povinných příloh ani oprava obsahu předložených příloh není možná
a přípustná (s výjimkou zcela zřejmých formálních chyb); C,
i) dodatečná oprava údajů povinných příloh nebo formuláře Žádosti o dotaci, které mají vliv na
účel dotace nebo na bodové hodnocení, není možná a přípustná (s výjimkou zcela zřejmých
formálních chyb); C,
j) CP SZIF se sídlem v Praze provede registraci a administrativní kontrolu Žádosti o dotaci.
V případě zjištění nedostatků vyzve do 49 kalendářních dnů od zaregistrování Žádosti o dotaci
žadatele k tomu, aby provedl odstranění uvedených konkrétních závad. Nedojde-li k odstranění
závad Žádosti o dotaci do 21 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni odeslání výzvy
žadateli, považuje se Žádost o dotaci uplynutím této lhůty automaticky za chybnou a z tohoto
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důvodu také bude ukončena administrace Žádosti o dotaci. Lhůta pro výzvu SZIF k odstranění
závad počíná běžet dnem, který následuje po zaregistrování Žádosti o dotaci, lhůta pro
odstranění závad v Žádosti o dotaci počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy
žadateli k jejich odstranění. V případě, že by měl poslední den lhůty připadnout na den
pracovního klidu nebo volna, lhůta se prodlouží a bude končit až nejbližší následující pracovní
den;
k) opravy závad Žádosti o dotaci musí být na CP SZIF doručeny ve stanovené lhůtě; C,
l) Žádosti o dotaci, které byly z hlediska přijatelnosti hodnoceny kladně, jsou seřazeny dle
časového hlediska, data a času Potvrzení o přijetí zaslané Žádosti o dotaci (tzn. dříve podané
Žádosti o dotaci mají přednost). Podle disponibilních finančních zdrojů pro opatření 2.2., záměr
a) jsou Žádosti o dotaci doporučeny / nedoporučeny (schváleny/neschváleny) k financování;
m) v případě, že SZIF dojde kontrolou k závěru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou
splněny, sdělí to písemně žadateli spolu s důvody ukončení administrace Žádosti o dotaci;
n) v případě, že předložená Žádost o dotaci není schválena k financování z OP Rybářství, sdělí tuto
skutečnost ŘO OP Rybářství písemně žadateli;
o) SZIF prostřednictvím Portálu farmáře zprostředkovává informace pro žadatele o postupu
administrace jeho Žádosti o dotaci dle následující osnovy:
1) Zaregistrování Žádosti o dotaci
2) Administrativní kontrola
3) Hodnocení přijatelnosti
4) Projekt schválen/neschválen
5) Vyplaceno ano/ne
U všech uvedených bodů osnovy informace pro žadatele je uvedeno datum provedení příslušné
operace.
Na internetových stránkách SZIF je uveden návod, jakým způsobem získá žadatel přístup na
Portál farmáře, kde jsou výše uvedené informace o Žádosti o dotaci zpřístupněny.
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP Rybářství
a) V případě, že je Žádost o dotaci schválena k financování z OP Rybářství, žadatel obdrží
písemně - poštou na poštovní doručenku - od ŘO OP Rybářství Rozhodnutí;
b) Rozhodnutí bude vydáno poskytovatelem dotace nejpozději do 3 měsíců od vybrání projektu
k financování;
c) Rozhodnutí, které obsahuje povinné náležitosti stanovené zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech,
z nichž každý má hodnotu originálu. Rozhodnutí obdrží v jednom vyhotovení příjemce dotace,
Řídicí orgán OP Rybářství, CP SZIF a jedno vyhotovení Finanční útvar - SZIF;
d) případné změny obsahu Rozhodnutí, které jsou odsouhlaseny Vyrozuměním o administraci
Hlášení o změnách na CP SZIF, se upravují Změnovým rozhodnutím po předložení Žádosti
o platbu na RO SZIF. Změnou Rozhodnutí nelze měnit náležitosti uvedené v § 14 odst. 3 písm.
a), b) a d) zákona č. 218/2000 Sb., tzn. příjemce a poskytovatele dotace a účel dotace, na který
je dotace poskytována.
7. Provádění změn
Veškeré níže zmíněné změny musí respektovat limity stanovené žadatelem v Žádosti o dotaci,
Pravidla a maximální výši dotace uvedenou v Rozhodnutí.
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a) Změny, které nelze v žádném případě provést, jsou zejména:
1) změna účelu dotace – tj. realizace projektu definovaného svým názvem, místem realizace
a jeho popisem;
2) změna žadatele/příjemce dotace. Za změnu žadatele/příjemce dotace, kterou nelze provést, se
nepovažuje zejména: změna jména/názvu žadatele/příjemce dotace, změna osoby v důsledku
dědického řízení;
3) zvýšení dotace nad částku, stanovenou v Rozhodnutí/Změnovém rozhodnutí,
b) změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu SZIF tzn. žadatel/příjemce dotace musí
nejprve podat na RO SZIF Hlášení o změnách a nemůže změny realizovat, dokud nezíská
souhlas SZIF:
1) změna vlastnictví majetku, který je předmětem dotace (kromě dědického řízení). V těchto
případech SZIF vždy posoudí, zda budou i po provedení změny splněny veškeré podmínky
vyplývající z těchto Pravidel a Žádosti o dotaci; C,
c) změny, které žadatel/příjemce dotace může nejprve provést a pak teprve žádat o souhlas SZIF
prostřednictvím vyplněného formuláře Hlášení o změnách, a to nejpozději v den předložení
Žádosti o platbu:
1) snížení celkových způsobilých výdajů nebo způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena
dotace, o více než 20 %; Aa,
2) změny částek mezi jednotlivými kódy navýšením/snížením o více než 20 %; B,
3) přidávání/odstranění položek způsobilých výdajů; K,
4) změny technických parametrů;
d) změny, které lze provést bez souhlasu SZIF, ale příjemce dotace je povinen změny zaznamenat
na formuláři Žádosti o platbu:
1) změny celkových výdajů na projekt;
2) změny celkových způsobilých výdajů nebo způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena
dotace, které nepřesáhnou limit 20 %; Aa,
3) změny částek mezi jednotlivými kódy, které nepřesahují limit 20 %; Aa,
e) ostatní změny identifikačních a kontaktních údajů, které lze provést bez souhlasu SZIF, ale
žadatel/příjemce dotace je povinen změnu oznámit příslušnému RO SZIF na předepsaném
formuláři Hlášení o změnách, a to nejpozději v den předložení Žádosti o platbu (např. změna
účtu, změna trvalého bydliště/sídla žadatele/příjemce dotace, změna statutárního orgánu); D
jinak A,
f) změny, které nepatří do žádné z výše uvedených kategorií změn, předkládá žadatel/příjemce
dotace na předepsaném formuláři Hlášení o změnách na SZIF před jejich realizací. Realizace
změny je možná teprve po získání souhlasu k jejímu provedení (formou souhlasného
Vyrozumění o administraci Hlášení o změnách); C,
g) Hlášení o změnách žadatel podává osobně na příslušném RO SZIF nebo je zasílá poštou.
V případě zasílání poštou je nutné zasílat formulář pouze doporučeně a zároveň RO SZIF musí
obdržet Hlášení o změnách nejpozději v den podání Žádosti o platbu. Změny, předkládané
prostřednictvím formuláře Hlášení o změnách, nesmí být v rozporu s podmínkami Pravidel,

8

zejména jimi nelze měnit účel dotace. Změny, které budou nahlášeny, nebo provedeny po
proplacení projektu, nebudou akceptovány (týká se změn uvedených pod písmeny b) a c)),
h) výsledek schvalovacího řízení je SZIF povinen oznámit žadateli/příjemci dotace nejpozději do
60-ti kalendářních dnů od data obdržení Hlášení o změnách; v případě nedodržení termínu
oznámí do tohoto termínu SZIF žadateli/příjemci dotace důvod zdržení,
i) v případě úmrtí příjemce dotace – fyzické osoby, je každý účastník dědického řízení po příjemci
dotace, příp. správce tohoto dědictví, povinen nahlásit písemně (formou dopisu nebo Hlášení o
změnách) skutečnost úmrtí příjemce dotace příslušnému RO SZIF. Po ukončení dědického
řízení je případný nový nabyvatel části nebo celého dědictví po příjemci dotace povinen sdělit
písemně formou Hlášení o změnách způsob dalšího nakládání s předmětem dotace nebo s jím
zděděnou částí. Předmět dotace lze s předchozím písemným souhlasem SZIF postoupit třetí
osobě, která je způsobilá a splňuje podmínky poskytnutí dotace v rámci OP Rybářství.
8. Žádost o platbu
a) Dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu a příslušné dokumentace dle podmínek
uvedených v těchto Pravidlech;
b) Žádost o platbu se předkládá samostatně za každý projekt na příslušném RO SZIF do šesti
měsíců po provedení první kontroly na místě externím kontrolorem;
c) Žádost o platbu se předkládá v elektronické podobě na CD nosiči, zpracována v softwarovém
nástroji ve formátu *.pdf. Žádost o platbu je možno rovněž předložit v písemné podobě;
d) pokud Žádost o platbu je podána na RO SZIF na CD nosiči, zpracovaná v softwarovém nástroji
ve formátu *.pdf, je vytištěna a podepsána příjemcem dotace před pracovníkem RO SZIF
osobně (v případě právnických osob prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se
stanoveným způsobem právoplatného jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu)
nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců;
e) pokud byla Žádost o platbu v písemné podobě předložena na RO SZIF již podepsaná, musí být
podpis úředně ověřen. Příjemce dotace zodpovídá za shodu předložené písemné a elektronické
podoby Žádosti o platbu;
f) v rámci kontroly Žádosti o platbu včetně příloh prováděné při jejím předložení, může RO SZIF
uložit lhůtu pro doplnění chybějící dokumentace k Žádosti o platbu, a to maximálně 14
kalendářních dnů. Nedojde-li k odstranění závad Žádosti o platbu ve stanovené lhůtě, je
provedena korekce (K); v případě chyb týkajících se celé Žádosti o platbu, se Žádost o platbu
považuje uplynutím této lhůty automaticky za chybnou a z tohoto důvodu také bude ukončena
administrace Žádosti o dotaci;(C),
g) Žádost o platbu musí být založena na skutečně prokázaných způsobilých výdajích; K,
h) příjemce dotace bude mít na Portálu farmáře k dispozici informace o postupu administrace jeho
Žádosti o platbu
Bližší informace a instrukce k získání uvedených informací budou zveřejněny na internetových
stránkách SZIF.

9. Kontrola dodržování podmínek OP Rybářství
a) Žadatel/příjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (orgány státní
kontroly, SZIF, MZe, externí kontrolor, Evropská komise, úřad OLAF, Platební a certifikační
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orgán, Evropský účetní dvůr) k ověřování plnění podmínek Pravidel (od data registrace Žádosti
o dotaci), příp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (od data vydání Rozhodnutí po celou dobu lhůty
vázanosti na účel); C,
b) kontrola ze strany SZIF může být prováděna ode dne zaregistrování Žádosti o dotaci po celou
dobu lhůty vázanosti na účel stanovené v těchto Pravidlech/ v Rozhodnutí;
c) o kontrole ze strany SZIF bude sepsán protokol ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží
kontrolovaný žadatel/příjemce dotace a dvě vyhotovení kontrolní orgán;
d) kontroly a audity prováděné podle jiných právních předpisů, zvláště podle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, nejsou těmito Pravidly dotčeny;
e) žadatel/příjemce dotace je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě, která vzejdou
z kontrolní a auditní činnosti pověřených pracovníků institucí uvedených v písm. a) a dodržet
stanovené termíny pro odstranění nedostatků a závad;
f) dvě kontroly plnění podmínek uvedených v kapitole 21, písm. g), h) a i) a v kapitole 22 těchto
Pravidel provádí ŘO OP Rybářství pověřený externí kontrolor. První kontrolu provádí v
prvním, druhém nebo třetím roce závazku. Druhou kontrolu provádí v pátém roce závazku.
O kontrole bude sepsán protokol ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný
žadatel/příjemce dotace a dvě vyhotovení externí kontrolor. Externí kontrolor jedno vyhotovení
předá příslušnému RO SZIF.
10. Způsob účtování o poskytované dotaci
a) Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. Příjemce dotace, 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,
rozšířenou o následující požadavky, C:
-

příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

-

předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně
chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost,

-

při kontrole poskytne žadatel/příjemce dotace na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou
evidenci v plném rozsahu;

b) příjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou účetní evidenci (pokud je
účetní jednotkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není účetní jednotkou)
o veškerých výdajích skutečně vynaložených na projekt, případně si zřídí pro tuto účetní
evidenci samostatné středisko; D jinak C.
11. Snížení částky dotace
1. Korekce (K) při administraci Žádosti o platbu: snížení částky způsobilých výdajů uvedených
v Žádosti o platbu na základě provedených kontrol a tzv. autorizace plateb.
2. Sankční systém: V případě porušení/nedodržení podmínek uvedených v Pravidlech bude
žadateli/příjemci dotace po případně provedených korekcích snížena dotace následujícím
způsobem:


Aa – o 5 % částky dotace po přezkoumání způsobilosti Žádosti o platbu,



A – o 10 % částky dotace po přezkoumání způsobilosti Žádosti o platbu,
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B – o 50 % částky dotace po přezkoumání způsobilosti Žádosti o platbu,



C – o 100 % (před proplacením finančních prostředků na účet příjemce dotace se jedná o
ukončení administrace Žádosti o dotaci, po proplacení finančních prostředků na účet
příjemce dotace se jedná o vymáhání dlužné částky),
V době od proplacení finančních prostředků na účet příjemce dotace do vypršení lhůty
vázanosti na účel bude v případě zjištění porušení podmínek čerpání poskytnuté dotace
uplatněn sankční systém, který tvoří součást podmínek Rozhodnutí.



D – nápravné opatření uložené ze strany SZIF.

Po proplacení je příjemce dotace za nesplnění podmínek uvedených v Pravidlech povinen vrátit
poskytnuté finanční prostředky (vratku) v předepsané výši včetně penále.
Za každou podmínkou, která stanovuje žadateli/příjemci dotace povinnost, je uvedena kategorie
sankce za porušení/nedodržení této povinnosti, a to příslušným písmenem (Aa), (A), (B), (C) a nebo
je uloženo opatření k nápravě (D).


Sankce se nekumulují – tzn., že nerozhoduje, zda příjemce dotace případně poruší jednu
nebo pět podmínek např. pod kategorií A – vždy se bude z titulu uložení této sankce
požadovat snížení nebo navrácení dotace ve výši 10 %.



Platí dominance kategorií – tzn., že příjemci dotace se snižuje dotace podle porušení
podmínky s nejvyšší kategorií – C > B > A > Aa.



V případě, že se stanovená podmínka skládá z několika dílčích podmínek (např. výčet
dokumentů, které má příjemce dotace odevzdat) bude chápáno porušení i jen jedné dílčí
podmínky jako porušení celé vlastní podmínky.

V případě uložení sankce, resp. provedení korekce při autorizaci platby bude žadatel/příjemce
dotace písemně vyrozuměn.
12. Popis opatření
Opatření je zaměřeno na poskytování vyrovnávacích plateb za použití akvakulturních výrobních
metod napomáhajících ochraně životního prostředí a jeho zlepšování a ochraně přírody.
Legislativní rámec
Článek 30, odst. 2, písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006
o Evropském rybářském fondu.
13. Specifické cíle
a) ochrana a zlepšování životního prostředí, přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti;
b) udržování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí.
14. Záměry
a) použití forem akvakultury, které zahrnují ochranu a zlepšování životního prostředí, přírodních
zdrojů a genetické rozmanitosti, jakož i udržování krajiny a tradičních charakteristik
akvakulturních oblastí.
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15. Definice příjemce dotace
Dotace může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury
provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Dotace může být rovněž
poskytnuta univerzitám, středním školám, školním podnikům, výzkumným ústavům se zaměřením
na rybářství a rybářským svazům.
16. Druh a výše dotace
Druh dotace:

přímá nenávratná dotace ve formě jednorázové vyrovnávací platby

Způsob financování:

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

Výše dotace:

100 % způsobilých výdajů,
způsobilé výdaje, ze kterých může být poskytnuta dotace, činí minimálně
15 000 Kč na každý jednotlivý projekt za pětileté období,
způsobilé výdaje, ze kterých může být poskytnuta dotace, činí maximálně
10 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt za pětileté období.

17. Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování
a) Dotaci z OP Rybářství lze získat pouze na způsobilé výdaje, uvedené v těchto Pravidlech (dle
Číselníku způsobilých výdajů); K,
b) způsobilé výdaje je možné z hlediska času realizovat od 1. ledna 2011 po dobu pěti let; C,
c) způsobilé výdaje jsou uvedeny v Příloze 3 těchto Pravidel; K,
d) Vyrovnávací platbu je možné uplatnit pouze na rybník s katastrální výměrou od 0,5 do méně
než 5 ha; K.
e) Způsobilým výdajem je:
- vyrovnávací platba vypočtená na základě ušlých příjmů a vícenákladů příjemce dotace za celé
období lhůty vázanosti na účel, viz Příloha 4,
- projektová žádost,
- velkoplošný panel, tabulka s informací o dotaci z EFF.

18. Výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování
Výdaje, které nejsou uvedeny v Příloze č. 3 „Číselník způsobilých výdajů“.
Vyrovnávací platba uplatněná na rybníky s katastrální výměrou menší než 0,5 ha.
Vyrovnávací platba uplatněná na rybníky s katastrální výměrou 5 ha a větší.
Výdaje přesahující omezení částky způsobilých výdajů (limitů) nelze zahrnout do způsobilých
výdajů deklarovaných v Žádosti o dotaci či Žádosti o platbu, tj. nelze z nich vypočítávat dotace; K.
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19. Formy financování
-

bezhotovostní platba – příjemce dotace je povinen realizovat finanční operace související
s financováním způsobilých výdajů projektu prostřednictvím vlastního bankovního účtu;
hotovostní platba – maximální výše způsobilých výdajů realizovaných v hotovosti v rámci
jednoho projektu může činit 100 000,- Kč; K.
20. Kriteria přijatelnosti projektu

a) projekt je v souladu s platnou právní úpravou; C;
b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování EU a ČR; C;
c) projekt musí být realizován na území ČR kromě území hlavního města Prahy; C;
d) žadatel splňuje definici příjemce dotace pro dané opatření/záměr; C;
e) projekt musí splňovat účel a rozsah opatření/záměru; C;
f) závazek (formou čestného prohlášení), ve kterém se žadatel zavazuje k plnění požadavků na
ochranu vodního prostředí v souladu s těmito Pravidly, které přesahují pouhé použití běžné
dobré praxe v oblasti akvakultury, a to nejméně po dobu pěti let, přičemž závazek se vztahuje na
každý jednotlivý rybník samostatně, pokud je součástí žádosti více rybníků; C;
g) vodní plocha všech rybníků, které jsou předmětem Žádosti o dotaci, při normální hladině je
zakreslena v LPIS jakožto kultura „rybník“ před registrací Žádosti o dotaci; C;
h) jsou vyloučeny existující překryvy povinností a omezení vyplývajících ze zákona 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, se zásadami hospodaření na rybnících dle Pravidel
(na základě Seznamu příloh předkládaných na RO SZIF - povinné přílohy č. 9 předkládané
při podání Žádosti o dotaci „stanoviska AOPK ČR, správy CHKO či krajského střediska“); C.
21. Další podmínky
a) Žadatel je povinen zaslat Žádost o dotaci pouze prostřednictvím Portálu farmáře; C,
b) předložený projekt musí obsahovat pouze opatření 2.2., záměr a) ; D jinak C;
c) lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od 1. ledna 2011; C;
d) žadatel je povinen zajistit zakreslení vodní plochy všech rybníků, které jsou předmětem Žádosti
o dotaci, při normální hladině do LPIS jakožto kultura „rybník“ na územně příslušné agentuře
pro zemědělství a venkov před registrací Žádosti o dotaci; C;
e) příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po dobu lhůty
vázanosti projektu na účel; D jinak C;
f) příjemce dotace nemůže prodat/pronajmout předmět projektu bez souhlasu SZIF dalšímu
subjektu po dobu lhůty vázanosti projektu na účel, předmět projektu nesmí být po dobu
vázanosti na účel provozován jiným subjektem bez souhlasu SZIF, C;
g) žadatel/příjemce dotace má uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které
souvisejí s realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje žadatel/příjemce dotace v případě
kontroly na místě dokladem o vlastnictví pozemků, či nemovitostí, kterých se projekt týká.
Pokud je projekt realizován v pronajatém objektu/pozemku předloží ještě také nájemní smlouvu
na dobu nejméně od 1.1.2011 do 31.12.2015. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je
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vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahující se k realizaci projektu, D
jinak C;
h) žadatel musí při registraci Žádosti o dotaci prokázat příjmy z akvakultury (prodeje ryb) formou
čestného prohlášení, které je součástí Žádosti o dotaci a předložením příslušných účetních
dokladů (faktura, příjmový pokladní doklad, apod.). Účetní doklady nedokládají univerzity,
střední školy, školní podniky, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, C;
i) na vodní ploše rybníka není realizován chov drůbeže ani chov či vypouštění kachen divokých
z umělých líhní; C;
j) žadatel/příjemce dotace musí provádět opatření eliminujících nežádoucí druhy ryb (především
karas stříbřitý, střevlička východní) na předmětném rybníku; C;
k) žadatel/příjemce dotace nesmí po dobu trvání závazku provádět odbahnění rybníka s výjimkou
odbahnění loviště; C;
l) žadatel/příjemce dotace je povinen dodržovat zásady hospodaření na rybnících s režimem
zlepšujícím kvalitu vodního prostředí dle kapitoly 22. těchto Pravidel. Jejich dodržování je
povinen doložit příslušnou hospodářskou evidencí chovu ryb v návaznosti na Přílohu 5 těchto
Pravidel; C;
m) příjemce dotace je povinen zajistit publicitu projektu dle Přílohy 6 těchto Pravidel; A;
n) příjemce dotace je povinen umožnit přístup k rybníku pro potřeby monitoringu;
o) z OP Rybářství nelze kompenzovat omezení vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění, např. omezení plynoucí z rozhodnutí orgánu ochrany přírody.
V případě, že orgán ochrany přírody nařídí na rybníce v době trvání závazku z opatření 2.2. OP
Rybářství opatření dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
a toto opatření se překrývá s dobrovolnými závazky dle těchto Pravidel, nelze dotaci vyplatit,
nebo již vyplacená dotace musí být příjemcem dotace vrácena; C.

22. Zásady hospodaření na rybnících s režimem zlepšujícím kvalitu vodního prostředí
Žadatel/příjemce dotace je povinen dodržovat zásady hospodaření. Dále je povinen umožnit
provedení jejich kontroly. Jedná se o zásady hospodaření, které zajistí cíle OP Rybářství.

Žadatel/příjemce dotace je povinen hospodařit dle těchto zásad:
1. Neaplikovat žádná hnojiva. Povolena je pouze aplikace chlévské mrvy do 400 kg/ha/m,
a to do 30.4. běžného roku. Dále je možno v letních měsících použít malé regulační dávky
fosforečných hnojiv (1 - 2 kg/ha superfosfátu nebo hyperfosfátu = mikrohnojení) pro zlepšení
kyslíkového režimu v situaci, kdy je na konci teplého a slunečného období předpovídáno vícedenní
zamračené období bez poklesu teploty a průhlednost vody v rybníku je nižší než 20 cm. Zápis
o provedené aplikaci je nutno provést v den aplikace, nutno uvést identifikaci rybníka, datum
aplikace, množství aplikovaného hnojiva, způsob aplikace a archivovat kopii udělení výjimky
z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Kontrola: na místě, kontrola hospodářské evidence.
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2. Aplikace algicidů, herbicidů a insekticidů je nepřípustná. Možná je pouze aplikace
manganistanu draselného, chlorového a páleného vápna na krmná místa rybníků ze
zooveterinárních důvodů. (Nutné doložení písemného potvrzení příslušného veterinárního lékaře
a vedení záznamů o dávkách a způsobu aplikace. Zápis je nutno provádět v den aplikace). Je nutno
archivovat kopii udělení výjimky z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Kontrola: na místě, kontrola hospodářské evidence.
3. Nepoužívat vápnění s výjimkou:
a) Aplikace páleného nebo chlorového vápna k likvidaci zjištěných ohnisek infekčních,
invazních a jiných onemocnění ryb. V těchto případech je nutné doložit výsledky zdravotního
vyšetření ryb od příslušného veterinárního lékaře a stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny;
stanovisko není nutné dokládat při aplikaci na krmných místech rybníků s obsádkou plůdku.
b) Melioračního vápnění vápencem, které lze připustit pouze v případě, že KNK4,5 klesla
pod hodnotu 1,5 mmol/l a hodnota pH vody je nižší než 6,5. Potřebu aplikace vápence nutno doložit
pravidelnými kontrolami KNK4,5 (v měsíčních intervalech v období od května do srpna) a pH
dokladovanými fyzikálně-chemickými rozbory v laboratoři podléhající ve sledovaných ukazatelích
vnější kontrole.
Zápis je nutno provádět v den aplikace. Je nutno archivovat kopii udělení výjimky
z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Kontrola: na místě, kontrola hospodářské evidence, kontrola protokolů laboratorních
rozborů a protokolů vyšetření zdravotního stavu ryb.
4. Udržovat velikost rybí obsádky tak, aby v období 1.5. - 30.6. byla průhlednost vody
stanovená Secciho deskou větší než 50 cm a nebo se alespoň vyskytoval hrubý až střední
zooplankton. V uvedeném období provést 2 odběry zooplanktonu (pomocí planktonní síťky s oky
80 µm), a to v polovině května a ke konci června. Další doplňující vzorek zooplanktonu odebrat na
přelomu července a srpna. Vzorky nafixovat 4% formalínem a archivovat po celou dobu trvání
závazku. Údaje o průhlednosti a odběrech vzorků je nutno vést v hospodářské evidenci.
Kontrola: na místě. V případě menší průhlednosti než 50 cm bude provedena kontrola
nafixovaných vzorků zooplanktonu. Za nesplnění podmínek nebudou považovány zhoršené
ukazatele (průhlednost vody a složení zooplanktonu) nezpůsobené žadatelem/příjemcem dotace.
Žadatel/příjemce dotace musí doložit přijatá nápravná opatření v hospodářské evidenci.
V následujícím roce bude provedena kontrola.
5. V případě udělení výjimky na použití závadných látek ke krmení ryb je možno přikrmovat
obilovinami.
Do rybníků s obsádkou plůdku je možno aplikovat tato krmiva: krmiva vyráběná z obilnin,
luštěnin, krmné směsi (KP I), medikovaná krmiva. Krmná dávka u rybníků s obsádkou plůdku je ad
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libitum, v ostatních případech je možná aplikace do relativního krmného koeficientu 1,5. V den
aplikace krmiv je povinnost provést zápis. Zápis bude obsahovat identifikaci rybníka, datum
aplikace, množství a druh aplikovaného krmiva. Je nutno archivovat kopii udělení výjimky
z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Kontrola: na místě, kontrola hospodářské evidence.
6. V období od dubna do srpna bude rybník na vodě s výjimkou postupného nahánění
plůdkových a nebeských rybníků. V případě kolísání výšky hladiny žadatel/příjemce dotace
zabezpečí sledování výšky vodní hladiny v intervalech potřebných pro věrné vystižení jejích změn
v hospodářské evidenci. Letnění je možné pouze s písemným souhlasem příslušného orgánu
ochrany přírody.
Kontrola: na místě; kontrola hospodářské evidence
23. Seznam příloh předkládaných na RO SZIF
Při registraci Žádosti o dotaci, realizaci projektu či podání Žádosti o platbu odpadá povinnost
předkládat doklady, které má možnost SZIF zajistit pomocí systému dotazů do externích
registrů. Jedná se o Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Evidenci zemědělských
podnikatelů. Podmínkou pro to, aby si tyto údaje zjišťoval SZIF sám je skutečnost, že
žadatel/příjemce dotace má v těchto evidencích aktivní záznam. Pokud si SZIF zajistí uvedené
doklady vlastními silami, považují se k datu jejich pořízení za originály splňující podmínku
„není starší než 3 měsíce k datu podání Žádosti o dotaci“. Ostatní dokumenty je nutno, pokud
není v jednotlivých kapitolách Pravidel stanoveno jinak, předložit žadatelem/příjemcem
dotace v originále či úředně ověřené kopii. Pokud žadatel/příjemce dotace jako povinnou či
nepovinnou přílohu Žádosti o dotaci předkládá prostou kopii účetních dokladů, je v případě
kontroly na místě povinen na vyzvání pracovníka SZIF či jiného kontrolního orgánu předložit
tyto doklady v originále.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
1) Osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3
měsíce k datu podání žádosti – originál, nebo úředně ověřená kopie. Je-li osvědčením právního
statutu žadatele výpis z Živnostenského či Obchodního rejstříku nebo výpis z Evidence
zemědělského podnikatele, osvědčení právního statutu se nepředkládá. Pokud žadatel dokládá
tuto povinnou přílohu Registračním listem, musí Registrační list obsahovat mimo jiné i IČ,
adresu a datum vzniku subjektu – originál nebo ověřená kopie; C,
2) účetní doklad (faktura, příjmový pokladní doklad, apod., splňující náležitosti účetního dokladu,
definované v § 11 Účetní doklady zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví), ze kterého bude patrný
příjem z akvakultury (prodeje ryb). Doklad musí být vystaven v posledním účetním období
(skutečnost, zda se jedná o účetní období uzavřené či dosud neuzavřené, není podstatná).
Doklad nesmí být vystaven v průběhu účetního období, do něhož spadá datum podání Žádosti
o dotaci. V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly schváleny musí být
doklad vystaven v průběhu účetního období – originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit
žadateli). Tyto účetní doklady nedokládají univerzity, střední školy, školní podniky, výzkumné
ústavy se zaměřením na rybářství; C,
3) doklad o vedení (popř. zřízení) běžného účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude žadateli
poskytnuta dotace z Operačního programu Rybářství – prostá kopie, C;
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4) pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod pro
každý rybník, který je předmětem dotace, pro chov ryb za účelem podnikání3 – prostá kopie, C;
5) snímek ortofoto (např. z Manipulačního řádu) se zákresem vodní plochy pro každý rybník, který
je předmětem dotace – prostá kopie, C;
6) vyznačení výšky normální hladiny (např. z Manipulačního řádu) pro každý rybník, který je
předmětem dotace – prostá kopie, C;
7) doklad opravňující k hospodaření na rybníku (např. z Manipulačního řádu) pro každý rybník,
který je předmětem dotace – prostá kopie, C;
8) výjimka na použití závadných látek k chovu ryb pro každý rybník, který je předmětem dotace –
prostá kopie, C;
9) stanovisko místně příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
resp. správy CHKO či krajského střediska, ve kterém se vyloučí existující překryvy povinností
a omezení vypývajících ze zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
se zásadami hospodaření na rybnících dle těchto Pravidel; C.
b) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu:
Žadatel/příjemce dotace dokládá přílohy při podání Žádosti o platbu pouze v případě, že uplatňuje
způsobilé výdaje v rámci kódu 002 nebo 003 dle Číselníku způsobilých výdajů.
1) účetní/daňové doklady (např. faktury, paragony) související s realizací projektu – originál nebo
úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace), D jinak K;
2) doklady o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví
účtu, pokud byla úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uveden v Žádosti o dotaci,
pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie, D jinak
K;
3) položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle Číselníku způsobilých
výdajů – prostá kopie, D jinak C;
4) soupisky účetních dokladů ke způsobilým výdajům – originál, formuláře jsou zveřejněny na
internetových stránkách SZIF; D jinak C.
c) Povinné přílohy předkládané na konci pátého roku trvání závazku:
Příjemce dotace předloží tyto přílohy na příslušný RO SZIF do 28. února 2016.
1) Souhrnná tabulka o provedených opatřeních v rozsahu stanoveném Přílohou 5 vyplněná za
každý rok trvání závazku; D jinak C,
2) závěrečná monitorovací zpráva na standardizovaném formuláři – originál; D jinak C.
24. Seznam příloh Pravidel
1. Mapa regionů NUTS 2 a adresy regionálních odborů SZIF
2. Bodovací kritéria
3. Číselník způsobilých výdajů

3

§ 8 zákona č. 254/2001 Sb.
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4. Výpočet vyrovnávací platby
5. Souhrnná tabulka o provedených opatřeních v rámci trvání závazku
6. Informační a propagační opatření při realizaci projektů podpořených z opatření 2.2. Operačního
programu Rybářství 2007 – 2013
25. Závěrečná ustanovení
V případě potřeby může MZe jako Řídicí orgán OP Rybářství po dohodě se SZIF provést kdykoli
zpřesnění nebo změnu těchto Pravidel.
26. Platnost a účinnost
Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení, tj. dnem podpisu ministrem
zemědělství ČR.
V Praze dne 18.1.2011

Ing. Ivan Fuksa, v.r.
ministr zemědělství
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Příloha 1

Mapa regionů NUTS 2

Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko

Název RO SZIF
Praha a Střední Čechy
České Budějovice
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Opava

Adresa
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Kotlářská 53, 602 00 Brno
Blanická 1, 772 00 Olomouc
Horní náměstí 2, 746 57 Opava

Jednotná doba pro osobní doručení Žádostí o dotaci a ostatních dokumentů (povinných
příloh) na podatelnu RO SZIF.

pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek

pracovní doba
7:30 – 16:30
7:30 – 15:00
7:30 – 13:00
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Příloha 2

Bodovací kritéria
Opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí
Bodovací kritéria jsou závazná a jakékoli nesplnění podmínek bodovacích kritérií nebo
předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení bodovacích kritérií se posuzuje
jako nedodržení podmínek dotace se sankcí C.

Pro přidělení dotace je rozhodující datum a čas Potvrzení o přijetí Žádosti o dotaci.
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Příloha 3

Číselník způsobilých výdajů
OPATŘENÍ 2.2.
Záměr a) použití forem akvakultury, které zahrnují ochranu a zlepšování životního prostředí,
přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti, jakož i udržování krajiny a tradičních
charakteristik akvakulturních oblastí
vyrovnávací platba (vypočtená dle vzorce 1 nebo 2 z Přílohy 4)
001
velkoplošný panel, tabulka s informací o dotaci z EFF (limit max. 6 000 Kč)
002
projektová žádost (limit max. 5000 Kč)
003
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Příloha 4

Výpočet vyrovnávací platby
Vzorec pro výpočet vyrovnávací platby pro jednotlivý rybník žadatele na pět let:

(1) VP = VPR*((35000*PP)+29000)+6700
V případě, že jeden žadatel žádá o vyrovnávací platbu na více rybníků, vypočítá se podle
následujícího vzorce:

(2) SVP = SVPR*((35000*PPmax)+29000)+PR*6700
Symboly:
VP - vyrovnávací platba v Kč;
SVP - souhrnná vyrovnávací platba na všechny rybníky jednoho žadatele
VPR - vodní plocha rybníka v ha;
SVPR - součet vodních ploch všech rybníků v žádosti o vyrovnávací platby od jednoho žadatele
35000 - výše vyrovnávací platby v Kč za pět let za průměrný pokles produkce na ha vodní plochy
(konstanta);
PP - koeficient pro korekci poklesu produkce v závislosti na nadmořské výšce;
Výška hladiny (m n. m.)

Koeficient PP (poklesu produkce)

do 200

1,44

201 - 300

1,20

301 - 400

1,00

401 - 500

0,83

více než 500

0,69

PPmax - nejvyšší koeficient pro korekci poklesu produkce ze všech rybníků, kde žadatel požaduje
vyrovnávací platby
29000 - výše vyrovnávací platby v Kč za pět let za vícenáklady a zlepšení kvality vodního prostředí
na ha vodní plochy (konstanta);
PR - počet rybníků, na které je žádána vyrovnávací platba
6700 - výše vyrovnávací platby v Kč za pět let za vícenáklady spojené s evidencí a potřebnými
vyšetřeními vedenou žadatelem (konstanta);
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Příloha 5

Souhrnná tabulka o provedených opatřeních v rámci trvání závazku
Registrační číslo Žádosti o dotaci:
obsádka

Název/Jméno a adresa sídla/bydliště žadatele:

datum

druh

věk

počet kusů

kusová hmotnost (g)

nasazeno
vyloveno

Opatření

Plněno
Ano/Ne

Datum
(období)

Druh

Kvantifikace

1. Aplikace hnojiv
2. Aplikace manganistanu draselného, chlorového
a páleného vápna na krmné místo rybníka
3. Aplikace páleného nebo chlorového vápna z
důvodu likvidace zjištěných ohnisek chorob ryb
4. a) Průhlednost vody větší než 50 cm - květen
červen
b) Výskyt hrubého zooplanktonu - květen
červen
5. Krmení
6 a) Rybník na vodě v období od dubna do srpna
b) Mimořádné manipulace v období od dubna do
srpna
c) Letnění
d) Zimování
7 Opatření jsou plněna

Datum vyhotovení:

Jméno a podpis:
23

Důvod

Potvrzení (doklad,
stanovisko, rozbor),
Ano/Ne

Příloha 6
INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ PŘI REALIZACI PROJEKTŮ
PODPOŘENÝCH Z OPATŘENÍ 2.2.
OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2007 - 2013
Příjemce dotace je povinnen informovat o obdržené dotaci po dobu trvání pětiletého závazku
jedním z následujících způsobů:
°

tabulkou v sídle příjemce dotace, nebo

°

tabulkou na všech rybnících zapojených do projektu, nebo

°

informací na internetových stránkách příjemce dotace.

Tabulka má minimálně rozměry formátu A4 s informací o dotaci z EFF a obsahuje tyto údaje:
a)

symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v této příloze a odkaz na
Evropskou unii;

b)

odkaz na „Evropský rybářský fond“;

c)

prohlášení, které zdůrazňuje přínos zásahu Společenství, ve znění: „Investování do
udržitelného rybolovu“.
Příloha II z nařízení Komise (ES) č. 498/2007
NÁVOD NA VYTVOŘENÍ ZNAKU A DEFINICE STANDARDNÍCH BAREV

Obrazný popis
Dvanáct zlatých hvězd vytváří na pozadí modré oblohy kruh, který představuje jednotu národů
Evropy. Počet hvězd je pevně stanoven, číslo dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.
Heraldický popis
Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejich špičky se nedotýkají.
Geometrický popis
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Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka se rovná jedné a půl výšce vlajky. Dvanáct
zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného kruhu, jehož střed je průsečíkem
úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky vlajky. Každá hvězda má pět cípů,
které jsou umístěny na obvodu nevyznačeného kruhu a jejichž poloměr se rovná osmnáctině výšky
vlajky. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva další jsou v přímé lince
v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Kruh je uspořádán tak, že hvězdy jsou umístěny v pozici hodin
na ciferníku. Jejich počet je neměnný.
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