Ministerstvo zemdlství R
.j.: 16542/2008-10000

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty Operaního programu Rybáství 2007 – 2013 (dále jen
„PRAVIDLA“)
Ministerstvo zemdlství R na základ naízení Rady (ES) . 1198/2006 ze dne 27. ervence
2006 o Evropském rybáském fondu a na základ naízení Komise (ES) . 498/2007 ze dne
26. bezna 2007, kterým se stanoví provádcí pravidla k naízení Rady (ES) . 1198/2006
o Evropském rybáském fondu, vydává tato Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace v rámci Operaního programu Rybáství 2007 – 2013 (dále jen „OP
Rybáství“).

ÁST A – OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
1. Základní pojmy a zkratky
Pro úely tchto Pravidel se rozumí:
a) „Operaním programem“ – jednotný dokument vypracovaný lenským státem a schválený
Evropskou komisí, který obsahuje ucelený soubor prioritních os, jichž má být dosaženo
pomocí podpory z Evropského rybáského fondu;
b) „OP Rybáství“ – Operaní program Rybáství 2007 – 2013;
c) „prioritní osou“ – ucelená skupina opatení se specifickými cíli;
d) „opatením“ – soubor zámr nebo operací zamených na provádní prioritní osy;
e) „zámrem“ – soubor operací pispívajících k provádní píslušného opatení;
f) „odvtvím rybolovu“ – hospodáské odvtví vetn veškerých inností produkce,
zpracovávání a uvádní na trh produkt rybolovu a akvakultury;
g) „akvakulturou“ – pstování nebo chov vodních organism za použití postup urených ke
zvýšení produkce tchto organism nad pirozenou kapacitu životního prostedí;
organismy zstávají po dobu pstování nebo chovu majetkem fyzické nebo právnické
osoby až do doby svého sbru;
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i) „velkým podnikem“ – podnik, který nespadá do definice mikropodniku, malého nebo
stedního podniku a má mén než 750 zamstnanc nebo roní obrat nižší než 200
milion EUR1;
j) „cílem Konvergence2“ – cíl podpory pro nejmén rozvinuté lenské státy a regiony
v souladu s naízením Rady (ES) . 1083/2006 ze dne 11. ervence 2006 o obecných
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Dle kurzu NB platného k 1.1. roku podání Žádosti o dotaci – viz Píloha – Prohlášení o zaazení podniku do
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ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu
a Fondu soudržnosti a o zrušení naízení (ES) . 1260/1999;
k) „Obecnou ástí Pravidel – ást A“ – souhrn podmínek platný pro všechny
žadatele/píjemce dotace v rámci uvedených opatení dle bodu 2 tchto Pravidel;
l) „Specifickou ástí Pravidel – ást B“ – souhrn podmínek platných pro píslušné
opatení/zámr a vztahující se pouze na žadatele/píjemce dotace žádající o dotaci
z daného opatení/zámru;
m) „žadatelem“ – subjekt, který žádá o dotaci z OP Rybáství a je v souladu s definicí
píjemce dotace píslušného opatení/zámru;
n) „píjemcem dotace“ – žadatel, jehož Žádost o dotaci byla schválena a který obdržel (od
ídícího orgánu OP Rybáství poštou na poštovní doruenku) Rozhodnutí o poskytnutí
dotace;
o) „poskytovatelem dotace“ - Ministerstvo zemdlství (MZe);
p) „ídicím orgánem OP Rybáství“ – Ministerstvo zemdlství (dále jen „MZe“);
q) „SZIF“ – „Státní zemdlský intervenní fond“ zízený zákonem . 256/2000 Sb.,
o Státním zemdlském intervenním fondu, ve znní pozdjších pedpis;
r) „RO SZIF“ – regionální odbor SZIF píslušný k administraci dané žádosti;
s) „regionem“ – územní jednotka odpovídající úrovni 2 (NUTS 2) Klasifikace územních
jednotek CZ – NUTS;
t) „Žádostí o dotaci z OP Rybáství“ (dále jen „Žádost o dotaci“) – standardizovaný
formulá, který žadatel pedkládá vyplnný na píslušném RO SZIF. Skládá se z Obecné
ásti a Specifické ásti. Žádost o dotaci dále zahrnuje projekt zpracovaný dle závazné
osnovy a ostatní pílohy. Žádost o dotaci vymezuje plánovaný rozpoet projektu, na jehož
základ je stanovena maximální výše dotace, pokud není ve Specifické ásti pravidel
uvedeno jinak;
u) „úelem dotace“ - realizace projektu definovaného svým názvem, místem realizace,
popisem a po zaregistrování Žádosti o dotaci registraním íslem v informaním systému;
v) „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“ (dále jen „Rozhodnutí“) - dokument vydaný
poskytovatelem dotace (MZe), ve kterém jsou uvedeny podmínky pro získání dotace.
Rozhodnutí nabývá úinnosti dnem podpisu poskytovatelem dotace;
w) „Rozhodnutím o zmn Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (dále jen „Zmnové
rozhodnutí“) - dokument vydávaný na základ žádosti píjemce dotace prostednictvím
formuláe „Hlášení o zmnách“ poskytovatelem dotace, ve kterém je stanoveno, jaké
náležitosti pvodního Rozhodnutí se mní, pop. nahrazují. Ostatní ustanovení pvodního
Rozhodnutí zstávají nadále v platnosti;
x) „Hlášením o zmnách“ – vyplnný a podepsaný formulá, na kterém žadatel/píjemce
dotace uvádí zmny týkající se skuteností v Žádosti o dotaci (vetn jejích píloh) a SZIF
tímto žádá o souhlas nebo mu zmnu oznamuje;
y) „Vyrozumním o administraci Hlášení o zmnách“ – písemné oznámení o schválení nebo
neschválení zmn nahlášených žadatelem/píjemcem dotace, které se vyhotovuje ze strany
SZIF;
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z) „zpsobilým výdajem“ – výdaj, na který mže být z daného opatení/zámru poskytnuta
dotace a který byl specifikován v Žádosti o dotaci. Pro nkteré zpsobilé výdaje, nebo pro
jejich skupiny jsou stanoveny maximální a minimální hodnoty zpsobilých výdaj
(limity). V takovém pípad se ástka dotace vypoítává z tchto limit. Limity pro
jednotlivé zpsobilé výdaje jsou uvedeny ve Specifické ásti Pravidel;
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bb) „zmocnním“ – zmocnní k úkonm dle tchto Pravidel, které mají být uinny
v zastoupení žadatele/píjemce dotace, musí mít formu písemné plné moci s úedn
oveným podpisem a jasným vymezením rozsahu zmocnní a jeho asové platnosti;
cc) „dodržením lht“ – v pípad, že stanovená lhta (pro doplnní dokumentace, pedložení
žádosti o platbu) by mla skonit v den pracovního klidu, lhta se prodlužuje do
nejbližšího následujícího pracovního dne;
dd) „žádostí o proplacení výdaj projektu OP Rybáství“ resp. žádostí o platbu standardizovaný formulá pedkládaný píjemcem dotace na RO SZIF po ukonení
realizace projektu (pokud není v daném pípad ve Specifické ásti Pravidel uvedeno
jinak), ve kterém píjemce dotace uvádí skuten vynaložené zpsobilé výdaje na projekt;
ee) „bezdlužností žadatele“ – skutenost, že žadatel má vypoádány závazky vi orgánm
státní správy po lht splatnosti. Dokládá se formou estného prohlášení jako povinná
píloha spolu se Žádostí o dotaci;
ff) „korekcí (K)“ – snížení ástky dotace na základ provení zpsobilých výdaj žádosti
o platbu v rámci kontrol a tzv. autorizace plateb;
gg) „sankním systémem“ – postupy pro snížení ástky dotace, pípadn vratky, pokud je
zjištno nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace;
hh) „Aa, A, B, C“ – kategorie sankce. Za každou podmínkou, která stanovuje
žadateli/píjemci dotace povinnost, je uvedena kategorie sankce za porušení/nedodržení
této povinnosti, a to píslušným písmenem, výše sankce za píslušná písmena je popsána
v bodu 13. „Snížení ástky dotace“;
ii) „vyšší mocí“ – vnjší událost, která je pi vyvinutí veškeré pée nepedvídatelná a zárove
pi vynaložení veškerého možného úsilí neodvratitelná;
jj) pojem „pedpokládaná hodnota veejné zakázky na služby, dodávky, stavební práce“ dle
zákona . 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, je obsahov totožný s pojmem
„pedpokládaná cena pedmtu veejné zakázky na služby, dodávky, stavební práce“ dle
zákona . 40/2004 Sb., o veejných zakázkách.

2. Prioritní osy a opatení OP Rybáství
Prioritní osa 2
Akvakultura, zpracování produkt rybolovu a akvakultury a jejich uvádní na trh
opatení:

2.1. Opatení pro produktivní investice do akvakultury
2.4. Investice do zpracování a uvádní na trh
3

3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace
a) Dotaci lze poskytnout žadateli, který spluje veškeré podmínky uvedené v Obecné ásti
Pravidel – ást A a podmínky uvedené u jednotlivých opatení/zámr ve Specifické ásti
Pravidel – ást B;
b) o poskytnutí dotace rozhoduje ídicí orgán OP Rybáství na základ Žádosti o dotaci
(podpisem Rozhodnutí) a žádosti o platbu (podpisem píkazu k proplacení). Na
poskytování dotace se nevztahují obecné pedpisy o správním ízení3;
c) kontaktním místem pro žadatele/píjemce dotace pro pedkládání veškeré dokumentace je
píslušný RO SZIF podle místa realizace projektu (není-li ve Specifické ásti Pravidel
uvedeno jinak). V pípad, že projekt svým rozsahem zasahuje do více region, je
kontaktním místem RO SZIF, ve kterém je sídlo žadatele u právnické osoby a místo
trvalého bydlišt u fyzické osoby (není-li ve Specifické ásti Pravidel uvedeno jinak).
Adresy píslušných RO SZIF jsou uvedeny v píloze ke Specifické ásti Pravidel;
d) žadatel/píjemce dotace zabezpeuje financování realizace projektu nejprve z vlastních
zdroj (není-li ve Specifické ásti Pravidel uvedeno jinak);
e) žadatel/píjemce dotace je povinen zahájit realizaci do 6 msíc od podpisu Rozhodnutí
poskytovatelem dotace; C,
f) žadatel/píjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu zpsobilých výdaj
nejpozdji do 24 msíc od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace; C,
g) žadatel/píjemce dotace je povinen pedložit žádost o platbu na píslušném RO SZIF
nejpozdji v termínu stanoveném v Rozhodnutí (dle Specifické ásti Pravidel); C;
h) pro objektivní posouzení nároku na dotaci si SZIF mže v dob od registrace Žádosti
o dotaci a po celou dobu lhty vázanosti na úel vyžádat od žadatele/píjemce dotace
doplující údaje a podklady potebné pro posouzení prbžného plnní podmínek pro
poskytnutí dotace, na jejichž základ má být i již byla požadovaná dotace poskytnuta; D
jinak C,
i) dle § 2 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých
souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis na dotaci není právní nárok;
j) pímé výnosy z projektu nejsou pípustné; C,
k) v pípad, kdy bude zjištno, že podmínky stanovené pro získání dotace byly splnny jen
z ásti nebo zdánliv anebo byly umle vytvoeny a žadatel/píjemce dotace tak získal
výhodu, která není v souladu s cíli a podmínkami opatení, Pravidel i Rozhodnutí, nelze
dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovnž v pípad, kdy bylo ze strany
žadatele/píjemce dotace i s jeho vdomím tetí osobou úmysln podáno nepravdivé
prohlášení nebo nepravdivý dkaz. V kterémkoli z tchto dvou pípad bude
žadatel/píjemce dotace navíc vylouen z poskytování dotace v rámci téhož opatení
bhem daného a následujícího roku; C,
l) v pípad nedodržení podmínek Pravidel nebo zjištní neoprávnného erpání dotace bude
zahájeno vymáhání dlužné ástky v souladu se zákonem . 337/1992 Sb., o správ daní
a poplatk, ve znní pozdjších pedpis;
3
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m) v pípad nedodržení estného prohlášení, a to v jakékoliv fázi realizace projektu, že na
projekt není dle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon), ve znní pozdjších pedpis, teba stavební povolení a ani ohlášení stavby, bude
ukonena administrace Žádosti o dotaci; C,
n) žadatel/píjemce dotace souhlasí se zveejnním údaj uvedených v Žádosti o dotaci podle
zákona . 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znní pozdjších
pedpis a zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, ve znní pozdjších
pedpis zejména na internetových stránkách MZe a SZIF, a to v rozsahu:
-

po zaregistrování Žádosti o dotaci: název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3),
název projektu (vetn uvedení opatení a zámru);

-

po schválení Žádosti o dotaci: název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3),
název projektu (vetn uvedení opatení a zámru), schválená výše dotace.

4. Žadatel/Píjemce dotace
a) Žadatel musí splovat definici píjemce dotace uvedenou ve Specifické ásti Pravidel; C,
b) žadatel/píjemce dotace nesmí být v žádné form likvidace ve smyslu zákona . 513/1991
Sb. Obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis; C,
c) na majetek žadatele/píjemce nebylo uplatnno v posledních 3 letech do data registrace
žádosti konkursní ízení podle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zpsobech jeho ešení
(insolvenní zákon), ve znní pozdjších pedpis; C,
d) žadatel musí pi podání Žádosti o dotaci prokázat bezdlužnost žadatele (dle bodu 1, bodu
ee)); C,
e) žadatel/píjemce dotace odpovídá po celou dobu administrace dotace za to, že všechny jím
uvedené údaje vi poskytovateli dotace jsou prokazateln úplné a pravdivé. Píjemce
dotace se zavazuje, že dodrží úel projektu uvedený v Žádosti o dotaci a splní veškeré
další specifické podmínky po celou dobu lhty vázanosti na úel, není-li ve Specifické
ásti Pravidel uvedeno jinak; C,
f) žadatel/píjemce dotace je povinen od okamžiku zaregistrování Žádosti o dotaci na RO
SZIF poskytovat požadované informace, dokladovat svoji innost a poskytovat SZIF,
resp. MZe, nebo tetímu subjektu povenému MZe veškerou souinnost a dokumentaci
vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu lhty vázanosti na úel; C,
g) píjemce dotace se zavazuje, že po celou dobu lhty vázanosti na úel bude s majetkem
financovaným z dotace nakládat obezetn a s náležitou odbornou péí; A,
h) příjemce
píjemce dotace je povinen uchovávat veškeré
veškeré doklady
doklady týkající
týkající se
se poskytnuté
poskytnuté dotace,
dotace, aa to
to
po dobu 10-ti let od
od pedložení
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žádosti oo platbu
platbuvvsouladu
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Sb.,o
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naúel;
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i) píjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavk na publicitu
v souladu s l. 32 a 33 naízení Komise (ES) . 498/2007 ze dne 26. bezna 2007, kterým
se stanoví provádcí pravidla k naízení Rady (ES) . 1198/2006 o Evropském rybáském
fondu. V pípad, že celkové zpsobilé výdaje (pepoítané aktuálním msíním kurzem
NB v dob podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace) na projekt pevyšují 500 000
EUR, postupuje se v souladu s odst. 2 a 3 l. 32 výše uvedeného naízení. Požadavky na
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publicitu jsou uvedeny v píslušné píloze Specifické ásti Pravidel a rovnž jsou
k dispozici na internetových stránkách MZe a SZIF; D jinak A,
příjemce dotace je povinen vykazovat monitorovací indikátory v souladu se Specifickou
j) Píjemce
ástí Pravidel; D jinak C,
k) žadatel/píjemce dotace je povinen v souladu s platnými právními pedpisy zajistit
ochranu životního prostedí a podporu rovných práv žen a muž;
l) žadatel/píjemce dotace je povinen dodržovat pravidla volné soutže, zejména pokud jde
o dodržování pedpis pi zadávání veejných zakázek.
5. Žádost o dotaci
a) Žádost o dotaci se podává samostatn za každé opatení, resp. za každý zámr (tzn. dle
nejnižší úrovn administrativního lenní opatení); D jinak C,
b) v daném kole píjmu žádostí lze podat pouze jednu Žádost o dotaci na jeden úel dotace
v rámci každého opatení, resp. každého zámru; C,
c) termíny pro píjem Žádostí o dotaci pro jednotlivá opatení/zámry jsou vyhlašovány
ministrem zemdlství R minimáln 4 týdny pedem, a to formou tiskové informace
zveejnné na internetových stránkách MZe a SZIF, v tisku nebo v jiných médiích, pokud
není ve Specifické ásti Pravidel uvedeno jinak;
d) pílohy pedkládané žadatelem musí být v originále, v úedn ovené kopii originálu
nebo prosté kopii. U dokument, u kterých je ve Specifické ásti Pravidel uvedeno
„možno vrátit žadateli“ si RO SZIF poídí z originálu nebo úedn ovené kopie vlastní
kopie do složky žadatele oznaené razítkem „souhlasí s originálem“ a pvodní dokumenty
vrátí žadateli zpt;
e) Žádost o dotaci pedkládá a podepisuje žadatel ped pracovníkem RO SZIF osobn
(v pípad právnických osob pak prostednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se
stanoveným zpsobem pro právoplatné jednání a podepisování za píslušnou právnickou
osobu) nebo prostednictvím zmocnného zástupce/zástupc. Pokud nebyla Žádost
o dotaci podepsána ped pracovníkem RO SZIF osobn, musí být podpis úedn oven;
f) estné prohlášení musí být podepsáno pouze žadatelem osobn (v pípad právnických
osob pak prostednictvím píslušných len jejich statutárního orgánu v souladu se
stanoveným zpsobem pro právoplatné jednání a podepisování za píslušnou právnickou
osobu), tj. není možné nechat estné prohlášení podepsat zmocnnou osobou, ale je
možné, aby zmocnná osoba pinesla k zaregistrování estné prohlášení podepsané
oprávnnou osobou s úedn oveným podpisem;
g) ped registrací Žádosti o dotaci je provedena pedbžná administrativní kontrola (úplnost
dokumentace). Neúplná Žádost o dotaci nebude zaregistrována a žadatel bude o této
skutenosti a jejích dvodech informován;
h) následn RO SZIF provede úplnou administrativní kontrolu Žádosti o dotaci, která byla
zaregistrována. V pípad zjištní nedostatk vyzve do 49 kalendáních dn od
zaregistrování Žádosti o dotaci žadatele k tomu, aby provedl odstranní uvedených
konkrétních závad. Nedojde-li k odstranní závad Žádosti o dotaci do 21 kalendáních dn
ode dne následujícího po dni odeslání výzvy žadateli, považuje se Žádost o dotaci
uplynutím této lhty automaticky za chybnou a z tohoto dvodu také bude ukonena
administrace Žádosti o dotaci. Lhta pro výzvu SZIF k odstranní závad poíná bžet
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dnem, který následuje po zaregistrování Žádosti o dotaci, lhta pro odstranní závad
v Žádosti o dotaci poíná bžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy žadateli k jejich
odstranní. V pípad, že by ml poslední den lhty pipadnout na den pracovního klidu
nebo volna, lhta se prodlouží a bude konit až nejbližší následující pracovní den;
i) opravy závad Žádosti o dotaci musí být RO SZIF dorueny ve stanovené lht; C,
j) dodatené úpravy požadované míry dotace ani dodatené navýšení dotace nejsou po
zaregistrování Žádosti o dotaci možné a pípustné;
k) dodatené pedkládání povinných i nepovinných píloh ani oprava obsahu pedložených
povinných i nepovinných píloh po zaregistrování Žádosti o dotaci není možné a pípustné
(s výjimkou zcela zejmých formálních chyb);
l) dodatená oprava údaj povinných a nepovinných píloh, formuláe Žádosti o dotaci nebo
projektu, které mají vliv na bodové hodnocení nebo na výši dotace po zaregistrování
Žádosti o dotaci není možná a pípustná (s výjimkou zcela zejmých formálních chyb);
m) Žádosti o dotaci, které byly z hlediska pijatelnosti hodnoceny kladn, jsou ohodnoceny
body (je-li tak uvedeno ve Specifické ásti Pravidel) podle pedem stanovených
bodovacích kritérií OP Rybáství a seazeny podle potu získaných bod sestupn,
v pípad rovnosti bod rozhoduje asové hledisko (tzn. díve podané žádosti mají
pednost). Podle disponibilních finanních zdroj pro dané opatení/zámr jsou Žádosti
o dotaci doporueny/nedoporueny (schváleny/neschváleny) k financování. U Žádostí
o dotaci, které neprocházejí bodovacím procesem se poadí pro financování uruje podle
data a asu registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF – tzn. díve zaregistrované Žádosti
o dotaci mají pednost ped ostatními zaregistrovanými Žádostmi o dotaci (není-li ve
Specifické ásti Pravidel uvedeno jinak);
n) v pípad, že SZIF dojde kontrolou k závru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou
splnny, sdlí to písemn žadateli spolu s dvody ukonení administrace Žádosti o dotaci;
o) v pípad, že pedložená Žádost o dotaci není schválena k financování z OP Rybáství,
sdlí tuto skutenost RO SZIF písemn žadateli.
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP Rybáství
a) V pípad, že je Žádost o dotaci schválena k financování z OP Rybáství, žadatel obdrží
písemn, poštou na poštovní doruenku od O OP Rybáství Rozhodnutí;
b) Rozhodnutí bude vydáno poskytovatelem dotace do 3 msíc od vybrání projektu
k financování;
c) Rozhodnutí, které obsahuje povinné náležitosti stanovené zákonem . 218/2000Sb.,
o rozpotových pravidlech ve znní pozdjších pedpis, se vyhotovuje ve tyech
stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Rozhodnutí obdrží v jednom
vyhotovení píjemce dotace, ídicí orgán OP Rybáství, RO SZIF a jedno vyhotovení
Finanní útvar - SZIF;
d) pípadné zmny obsahu Rozhodnutí, které jsou odsouhlaseny Vyrozumním
o administraci Hlášení o zmnách na RO SZIF se upravují Zmnovým rozhodnutím až po
pedložení žádosti o platbu na RO SZIF. Zmnou Rozhodnutí nelze mnit náležitosti
uvedené v § 14 odst. 3 písm. a), b) a d) zákona .218/2000 Sb., tzn. píjemce
a poskytovatele dotace a úel dotace, na který je dotace poskytována.
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7. Zpsobilé výdaje
a) Dotaci z OP Rybáství lze získat pouze na zpsobilé výdaje, uvedené ve Specifické ásti
Pravidel (dle íselníku zpsobilých výdaj); K,
b) zpsobilé výdaje je možné realizovat maximáln po dobu 24 msíc od data podpisu
Rozhodnutí poskytovatelem dotace (není-li ve Specifické ásti Pravidel stanoveno jinak),
lhta 24 msíc od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace bude v závru OP
Rybáství zkrácena nejpozdji do 30.9.2015; C,
c) zpsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska asu následovn (není-li ve Specifické ásti
Pravidel stanoveno jinak):
1. od 1.1.2007 do data pedložení žádosti o platbu – výdaje související s pípravou
projektu, které pedstavují:
-

projektovou dokumentaci, tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádosti
o dotaci, povinných a nepovinných píloh, zadávacího ízení,
technickou dokumentaci, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostedí,
technické odborné posudky, položkový rozpoet, výdaje spojené s nákupem
nemovitosti, uvedené ve Specifické ásti Pravidel,

2. od zaregistrování Žádosti o dotaci do data pedložení žádosti o platbu – ostatní výdaje;
d) výše zpsobilých výdaj je vypotena na základ:
1.
2.
3.
4.

dodavatelské faktury nebo jiného úetního dokladu vystaveného dodavatelem,
sazeb dle ceníku stanoveného pro poskytnutí nájmu prostor,
ástky stanovené ve znaleckém posudku v pípad nákupu staveb a budov i pozemk;
sazby dle ceníku stavebních prací a materiálu (RTS, a.s. Brno);

e) pokud je ve Specifické ásti Pravidel stanoveno omezení ástky zpsobilých výdaj
(limit), výdaje pesahující toto omezení nelze zahrnout do zpsobilých výdaj
deklarovaných v Žádosti o dotaci i žádosti o platbu, tj. nelze z nich vypoítávat dotace;

K,
f) zpsobilé výdaje jsou realizovány/vynaloženy žadatelem/píjemcem dotace formou:
1. bezhotovostní platby – píjemce dotace je povinen realizovat finanní operace
související s financováním zpsobilých výdaj projektu prostednictvím vlastního
bankovního útu,
2. hotovostní platbou – maximální výše zpsobilých výdaj realizovaných v hotovosti
v rámci jednoho projektu mže init 100 000,- K; K,
g) zpsobilým výdajem není:
1.
2.
3.
4.

poízení použitého movitého majetku;
da z pidané hodnoty, není-li ve Specifické ásti Pravidel uvedeno jinak;
prosté nahrazení investice, tzn. výmna investice, která nepedstavuje zhodnocení;
nákup výrobních práv.
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8. Provádní zmn
Veškeré níže zmínné zmny musí respektovat limity stanovené žadatelem v Žádosti o dotaci,
Pravidla a maximální výši dotace uvedenou v Rozhodnutí.
a) Zmny, které nelze provést bez pedchozího souhlasu SZIF tzn. žadatel/píjemce dotace
musí nejprve podat na RO SZIF Hlášení o zmnách a nemže zmny realizovat, dokud
nezíská souhlas SZIF:
-

zásadní zmny technických parametr projektu (zejména zmna úelu využívání
projektu, v jeho provozním zaízení, ve zpsobu výroby nebo podstatném rozšíení
nebo snížení apod.) (dle údaj uvedených v kapitole „Technické ešení projektu“, ve
stavebním povolení nebo ohlášení stavby); C,

-

zmna místa realizace projektu; C,

-

zmna žadatele/píjemce dotace/vlastnictví majetku, který je pedmtem dotace
(krom ddického ízení). V tchto pípadech SZIF vždy posoudí, zda budou i po
provedení zmny splnny veškeré podmínky vyplývající ze Specifické ásti Pravidel
a Žádosti o dotaci; C,

-

pidávání/odstranní položek zpsobilých výdaj; K,

b) zmny, které nelze provést bez souhlasu SZIF (tj. žadatel/píjemce dotace mže zmnu
nejprve provést a pak teprve žádat o souhlas prostednictvím vyplnného formuláe
Hlášení o zmnách, a to nejpozdji v den pedložení žádosti o platbu:
-

snížení celkových zpsobilých výdaj nebo zpsobilých výdaj, ze kterých je
stanovena dotace, o více než 20 %; Aa,

-

zmny ástek mezi jednotlivými kódy navýšením/snížením o více než 20 %; B,

-

zmny v asovém harmonogramu Žádosti o dotaci – zmna termínu pedložení žádosti
o platbu bude oznámena na formulái Hlášení o zmnách;

c) ostatní zmny identifikaních a kontaktních údaj, které lze provést bez souhlasu SZIF,
ale žadatel/píjemce dotace je povinen zmnu oznámit píslušnému RO SZIF na
pedepsaném formulái Hlášení o zmnách, a to nejpozdji v den pedložení žádosti o
platbu. Tyto zmny musí respektovat nastavené limity v Pravidlech a dále max. výši
dotace uvedenou v Rozhodnutí (nap. zmna útu, zmna trvalého bydlišt/sídla
žadatele/píjemce dotace, zmna statutárního orgánu); D jinak A,
d) zmny, které lze provést bez souhlasu SZIF, ale píjemce dotace je povinen zmny
zaznamenat na formulái žádosti o platbu:
-

zmny celkových výdaj na projekt, K,

-

zmny celkových zpsobilých výdaj, které nepesáhnou limit 20 %, Aa,

-

zmny ástek mezi jednotlivými kódy, které nepesahují limit 20 %, Aa;

e) zmny, které nepatí do žádné z výše uvedených kategorií zmn, pedkládá
žadatel/píjemce dotace na pedepsaném formulái Hlášení o zmnách na SZIF ped její
realizací. Realizace zmny je možná teprve po získání souhlasu k jejímu provedení
(formou souhlasného Vyrozumní o administraci Hlášení o zmnách);
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f) Hlášení o zmnách žadatel podává osobn na píslušném RO SZIF nebo je zasílá poštou.
V pípad zasílání poštou je nutné zasílat formulá pouze doporuen, s úedn oveným
podpisem žadatele/píjemce dotace, a zárove RO SZIF musí obdržet Hlášení o zmnách
ped stanoveným termínem pedložení žádosti o platbu, jinak zmny z Hlášení vyplývající
nejsou akceptovány (týká se zmn uvedených v písmenech a) a b));
g) výsledek schvalovacího ízení je SZIF povinen oznámit žadateli/píjemci dotace
nejpozdji do 60-ti kalendáních dn od data obdržení Hlášení o zmnách; v pípad
nedodržení termínu, oznámí do tohoto termínu SZIF žadateli/píjemci dotace dvod
zdržení;
h) v pípad úmrtí píjemce dotace – fyzické osoby, je každý úastník ddického ízení po
píjemci dotace, píp. správce tohoto ddictví, povinen nahlásit písemn (formou dopisu
nebo Hlášení o zmnách) skutenost úmrtí píjemce dotace píslušnému RO SZIF. Po
ukonení ddického ízení je pípadný nový nabyvatel ásti nebo celého ddictví po
píjemci dotace povinen sdlit písemn formou Hlášení o zmnách zpsob dalšího
nakládání s pedmtem dotace nebo s jím zddnou ástí. Pedmt dotace lze
s pedchozím písemným souhlasem SZIF postoupit tetí osob, která je zpsobilá
a spluje podmínky poskytnutí dotace v rámci OP Rybáství.
9. Zadávání zakázek žadatelem/píjemcem dotace
Pro úely zadávání zakázek pojem „zakázka“ znamená zakázku na služby, zakázku na
dodávky a zakázku na stavební práce dle pedloženého projektu.
a) Žadatel/píjemce dotace, který je veejným, nebo dotovaným nebo sektorovým
zadavatelem podle zákona . 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších
pedpis, postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za ádné provedení zadávacího
ízení a jeho prbh náležit dokladuje podle tohoto zákona,
b) z hlediska naplnní zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,
které je teba v souladu s komunitárním právem dodržovat (viz finanní naízení Rady
(ES, Euratom) . 1605/2002, ve znní pozdjších pedpis, dále l. 2 Smlouvy ES a l. 9
naízení Rady (ES) . 1290/2005), je nezbytné, aby i v pípadech, kdy žadatel/píjemce
dotace postupuje pi zadávání zakázek mimo režim zákona, byla stanovena a dodržována
uritá pravidla.
Pro tyto ostatní pípady MZe, jako ídící orgán OP Rybáství stanovuje následující postup:
1. Pokud pedpokládaná hodnota zakázky nepesáhne 500 000,- K (bez DPH), nemusí
žadatel/píjemce dotace uskuteovat výbr z více dodavatel, ale mže zadat zakázku
a uzavít smlouvu nebo vystavit objednávku pímo s jedním dodavatelem pi dodržení
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
2. Pokud pedpokládaná hodnota zakázky pesáhne 500 000,- K (bez DPH), je
žadatel/píjemce dotace povinen uskutenit zadávací ízení, vybrat dodavatele
z minimáln tí obdržených nabídek (s výjimkou pi použití centrální adresy dle bodu
3) a prbh zadávacího ízení náležit dokladovat. ídí se pitom podle následující
ásti Pravidel:
a)

písemná výzva k podání nabídky musí obsahovat:
- informaci o pedmtu zadávané zakázky,
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- identifikaní údaje zadavatele (jméno/název, IO, adresa místa
podnikání/sídlo firmy),
- zadávací dokumentaci nebo podmínky pístupu i poskytnutí zadávací
dokumentace,
- lhtu a místo pro podání nabídek (lhtu stanoví žadatel/píjemce dotace
s ohledem na složitost a rozsah zpracování nabídky),
- údaje o hodnotících kritériích (nejnižší cena nebo ekonomická výhodnost
nabídky), pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
- profesní kvalifikaní pedpoklady,
- požadavky na prokázání splnní základních kvalifikaních pedpoklad
dodavatele, tj. že:
• dodavatel nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková
podstata souvisí s pedmtem podnikání,
• na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení
konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vi
nmuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních pedpis,
• dodavatel není v likvidaci,
splnění tchto
těchto základních
základníchkvalifikaních
kvaliﬁkačníchpedpoklad
předpokladůdoloží
doložíuchaze
uchazečo
• splnní
o zakázku
formou
čestného
prohlášení,
zakázku
formou
estného
prohlášení,
- žadatel/píjemce dotace si mže stanovit dle svého zvážení další
kvalifikaní pedpoklady;
b) obsah zadávací dokumentace:
-

vymezení pedmtu zadávané zakázky v souladu s projektem nebo dle
klasifikace zboží, služeb a stavebních prací podle referenní klasifikace
platné pro veejné zakázky,

-

obchodní podmínky, vetn platebních podmínek, pípadn objektivních
podmínek, za nichž je možné pekroit výši nabídkové ceny,
technické podmínky, je-li to odvodnno pedmtem zadávané zakázky
(technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby uritým dodavatelm
zaruovaly konkurenní výhodu nebo vytváely pekážky pro mezinárodní
obchod),
požadavek na zpsob zpracování nabídkové ceny,
podmínky a požadavky na zpracování nabídky,
zpsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií,
v pípad stavebních prací projektovou dokumentaci a soupis prací,
dodávek a služeb s výkazem výmr;

-

-

c) nabídky:
-

musí splovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace,
musí obsahovat identifikaní údaje uchazee,
musí být podepsány osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee,
lhta pro podání nabídky poíná bžet dnem následujícím po dni odeslání
výzvy k podání nabídky,
pi zadávacím ízení podle tchto Pravidel mže dodavatel prokázat
základní kvalifikaní kritéria estným prohlášením,
pi zadávacím ízení podle tchto Pravidel mže dodavatel prokázat
profesní kvalifikaní pedpoklady pedložením:
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•

-

kopie dokladu o oprávnní k podnikání – nap. výpisu z obchodního
rejstíku i jiné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo jiného dokladu
podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím
pedmtu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatel, certifikátu vydaného správcem systému registru
certifikovaných dodavatel, výpisu ze zahraniního seznamu
dodavatel i certifikát zahraniního dodavatele, licence apod.),
dodavatel, který podal nabídku v zadávacím ízení, nesmí být souasn
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím ízení. Dodavatel,
který nepodal nabídku v zadávacím ízení, však mže být subdodavatelem
více uchaze v tomtéž zadávacím ízení;

d) posuzování a hodnocení nabídek:
-

pokud dodavatel podá více nabídek samostatn nebo spolen s dalšími
dodavateli, nebo podá nabídku a souasn je subdodavatelem jiného
dodavatele v tomtéž zadávacím ízení, žadatel/píjemce dotace všechny
nabídky podané takovým dodavatelem samostatn i spolen s jinými
dodavateli vyadí a písemn je informuje o dvodu vylouení ze
zadávacího ízení,

-

žadatel/píjemce dotace posoudí nabídky z hlediska splnní základních,
profesních a pípadn dalších kvalifikaních pedpoklad, pokud si je
stanovil. Uchazee, kteí tyto pedpoklady nesplní, vylouí z dalšího
hodnocení a písemn je informuje o dvodu vylouení ze zadávacího
ízení,

-

žadatel/píjemce dotace provede hodnocení pedložených nabídek podle
pedem stanovených hodnotících kritérií pro výbr zakázky. V pípad
hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky provede zadavatel
vyhodnocení formou tabulky, ve které jsou pidleny jednotlivým dílím
kriteriím váhy vyjádené v procentech. Jako hodnotící kritérium nesmí být
použity reference,

-

v pípad, že žadatel/píjemce dotace ustanoví hodnotící komisi pro
hodnocení nabídek, musí všichni lenové hodnotící komise na poátku
jednání pedložit písemné prohlášení o své nepodjatosti, zejména se nesmí
podílet na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání zakázky;

e) ukonení zadávacího ízení:
-

f)

žadatel/píjemce dotace odešle oznámení o výbru nejvhodnjší nabídky
vybranému dodavateli a všem uchazem, kteí nebyli vyloueni z úasti
v zadávacím ízení;

uzavení smlouvy:
-

žadatel/píjemce dotace uzave smlouvu nebo vystaví objednávku
v souladu s postupem uvedeným v bod 9.b) 2.c) s vybraným dodavatelem
ze zadávacího ízení;

g) zrušení zadávacího ízení:
-

je-li uvedeno ve výzv k podání nabídky, je žadatel/píjemce dotace
oprávnn zrušit zadávací ízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení dvodu
(nejpozdji do uzavení smlouvy nebo písemné objednávky).
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3. V pípad, že zadavatel zadávající zakázku mimo režim zákona zadá tuto
prostednictvím centrální adresy (http://www.centralniadresa.cz/cadr/) a zdokladuje
uveejnní na centrální adrese pedložením „Písemného oznámení o uveejnní informací
o veejné zakázce do centrálního systému centrální adresy (od správce centrální adresy)“,
je takové zadávací ízení považováno za provedené v souladu s Pravidly. Další postup se
ídí body 2 b) až 6.
4. Žadatel/píjemce dotace je povinen v rámci realizace schváleného projektu uzavírat
smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb v písemné podob. V pípad, že hodnota
zakázky nepesáhne výši 500 000,- K mže být smlouva nahrazena objednávkou
potvrzenou dodavatelem. V pípad platby v hotovosti do 100 000,- K mže být smlouva
nahrazena objednávkou vystavenou žadatelem/píjemcem dotace.
5. Žadatel/píjemce dotace je povinen ve Smlouv s dodavatelem nebo v objednávce
dohodnout fakturaní podmínky tak, aby fakturace byla provádna, pípadn fakturované
dodávky, služby a stavební práce lenny zpsobem, který umožní zaazení do
jednotlivých položek zpsobilých výdaj Rozhodnutí. Žadatel/píjemce dotace je povinen
zabezpeit, aby dodavatel vyhotovil a píjemci dotace odevzdal úetní/daové doklady za
každou dodávku v potebném potu stejnopis.
6. Seznam dokumentace k zadávacímu ízení je k dispozici na píslušném RO SZIF i na
internetových stránkách SZIF.
10. Žádost o platbu
a) Dotace se poskytuje na základ žádosti o platbu a píslušné dokumentace dle podmínek
jednotlivých opatení/zámr uvedených ve Specifické ásti Pravidel, pokud není ve
Specifické ásti Pravidel stanoven zvláštní postup;
b) žádost o platbu pedkládá a podepisuje píjemce dotace ped pracovníkem RO SZIF
osobn (v pípad právnických osob prostednictvím jejich statutárního orgánu v souladu
se stanoveným zpsobem právoplatného jednání a podepisování za píslušnou právnickou
osobu) nebo prostednictvím zmocnného zástupce/zástupc. Pokud nebyla žádost
o platbu podepsána ped pracovníkem RO SZIF osobn, musí být podpis úedn oven;
c) v pípad, že je žádost o platbu pedložena ped smluvním termínem, je na ni pohlíženo,
jako by byla pedložena v termínu uvedeném v Rozhodnutí, mže být však
administrována i díve;
d) žádost o platbu se pedkládá samostatn za každý projekt na píslušném RO SZIF;
e) v rámci kontroly žádosti o platbu vetn píloh provádné pi jejím pedložení, mže RO
SZIF uložit lhtu pro doplnní chybjící dokumentace k žádosti o platbu, a to maximáln
14 kalendáních dn. Nedojde-li k odstranní závad žádosti o platbu ve stanovené lht, je
provedena korekce; v pípad chyb týkajících se celé žádosti o platbu, se žádost o platbu
považuje uplynutím této lhty automaticky za chybnou a z tohoto dvodu také bude
ukonena administrace Žádosti o dotaci;
f) pedloží-li píjemce dotace k proplacení úetní/daové doklady, jejichž konený souet
pekroí piznanou výši dotace, nebude finanní ástka nad rámec piznané dotace
proplacena (nelze finanní ástku nad rámec piznané dotace zapoítat do zpsobilých
výdaj); K,
g) žádost o platbu musí být založena na skuten prokázaných zpsobilých výdajích; K,
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h) v pípad, že žadatel spolu se žádostí o platbu pedkládá Hlášení o zmnách bude žádost
o platbu zaregistrovaná v IS SZIF až po získání souhlasu (formou souhlasného
Vyrozumní o administraci Hlášení o zmnách/vyhotovením Zmnového rozhodnutí
mní-li se obsah Rozhodnutí, které O OP vyhotoví do 30 kalendáních dn ode dne
doruení souhlasného Vyrozumní o administraci Hlášení o zmnách z RO SZIF).
11. Kontrola dodržování podmínek OP Rybáství
a) Žadatel/píjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou poveným osobám (orgány
státní kontroly, SZIF, MZe, Evropská komise, úad OLAF, Platební a certifikaní orgán,
Evropský úetní dvr) k ovování plnní podmínek Pravidel, píp. Rozhodnutí
o poskytnutí dotace; B,
b) kontrola ze strany SZIF mže být provádna ode dne zaregistrování Žádosti o dotaci po
celou dobu lhty vázanosti na úel stanovené v Rozhodnutí;
c) o kontrole bude sepsán protokol ve tech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží
kontrolovaný žadatel/píjemce dotace, dv vyhotovení kontrolní orgán;
d) kontroly provádné podle jiných právních pedpis, zvlášt podle zákona . 320/2001 Sb.,
o finanní kontrole ve veejné správ a o zmn nkterých zákon (zákon o finanní
kontrole), ve znní pozdjších pedpis, nejsou tmito Pravidly doteny;
e) žadatel/píjemce dotace je povinen respektovat opatení stanovená k náprav, která
vzejdou z kontrolní innosti povených pracovník uvedených v písm. a) a dodržet
stanovené termíny pro odstranní nedostatk a závad.
12. Zpsob útování o poskytované dotaci
a) Píjemce dotace je povinen vést úetnictví v souladu s pedpisy R. Píjemce dotace,
který nevede úetnictví podle zákona . 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších
pedpis, je povinen vést daovou evidenci podle zákona .586/1992 Sb., o daních
z píjm, ve znní pozdjších pedpis, a podle zákona .235/2004 Sb. o DPH, ve znní
pozdjších pedpis, rozšíenou o následující požadavky, C:
-

píslušný doklad musí splovat pedepsané náležitosti úetního dokladu ve smyslu
§ 11 zákona . 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis,

-

pedmtné doklady musí být správné, úplné, prkazné, srozumitelné a prbžn
písemn chronologicky vedené zpsobem zaruujícím jejich trvalost,

-

pi kontrole poskytne žadatel/píjemce dotace na vyžádání kontrolnímu orgánu
daovou evidenci v plném rozsahu;

b) píjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou úetní evidenci (pokud
je úetní jednotkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není úetní jednotkou)
o veškerých výdajích skuten vynaložených na projekt, pípadn si zídí pro tuto úetní
evidenci samostatné stedisko; D jinak C.
13. Snížení ástky dotace
1. Korekce (K) pi administraci žádosti o platbu: snížení ástky zpsobilých výdaj
uvedených v žádosti o platbu na základ provedených kontrol a tzv. autorizace plateb.
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2. Sankní systém: v pípad porušení/nedodržení podmínek uvedených v Pravidlech bude
žadateli/píjemci dotace po pípadn provedených korekcích snížena dotace následujícím
zpsobem:


Aa – o 5 % ástky dotace po pezkoumání zpsobilosti žádosti o platbu,



A – o 10 % ástky dotace po pezkoumání zpsobilosti žádosti o platbu,



B – o 50 % ástky dotace po pezkoumání zpsobilosti žádosti o platbu,



C – o 100 % (ped proplacením finanních prostedk na úet píjemce dotace se
jedná o ukonení administrace žádosti, po proplacení finanních prostedk na úet
píjemce dotace se jedná o vymáhání dlužné ástky),



D – nápravné opatení uložené ze strany SZIF.

Po proplacení je píjemce dotace za nesplnní podmínek uvedených v Pravidlech povinen
vrátit poskytnuté finanní prostedky (vratku) v pedepsané výši vetn penále.
Za každou podmínkou, která stanovuje žadateli povinnost, je uvedena kategorie sankce za
porušení/nedodržení této povinnosti, a to píslušným písmenem (Aa), (A), (B), (C) a nebo je
uloženo opatení k náprav (D).


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



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



V pípad, že se stanovená podmínka skládá z nkolika dílích podmínek (nap. výet
dokument, které má píjemce dotace odevzdat) bude chápáno porušení i jen jedné
dílí podmínky jako porušení celé vlastní podmínky.

V pípad uložení sankce, resp. provedení korekce pi autorizaci platby bude žadatel/píjemce
dotace písemn vyrozumn.
14. Závrená ustanovení
V pípad poteby mže MZe jako ídicí orgán OP Rybáství po dohod se SZIF provést
kdykoli zpesnní nebo zmnu tchto Pravidel.
15. Platnost a úinnost
Tato Pravidla nabývají platnosti a úinnosti dnem schválení a podpisem ministra zemdlství
R.

V Praze dne 30. 4. 2008
Mgr. Petr Gandalovi, v. r.
ministr zemdlství

15

ÁST B – SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
OPATENÍ 2.1. OPATENÍ PRO PRODUKTIVNÍ INVESTICE DO
AKVAKULTURY
1. Popis opatení
Opatení je zameno na zefektivnní a racionalizaci výrobních proces prostednictvím
modernizace a vybavení (technologie, funkní objekty, atd.) již existujících výrobních zaízení
a dále podporu výstavby nových. Dotace je poskytována také na odbahnní rybník
a investice do recirkulaních systém. V souvislosti se škodami zpsobovanými rybožravými
predátory je dotace urena i na zabezpeení rybochovných zaízení a rybník. Za úelem rozvoje
sektoru rybáství dotace umožuje investice do maloobchodního prodeje ryb, pokud takový
prodej tvoí nedílnou souást akvakulturního hospodáství.
Legislativní rámec
lánek 29 naízení Rady (ES) . 1198/2006 ze dne 27. ervence 2006 o Evropském rybáském
fondu.
2. Specifické cíle
a) Zachování tradiní akvakultury a inností navazujících, dležitých pro udržení a rozvoj
hospodáské a sociální struktury a životního prostedí;
b) rozšíení možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultue;
c) zavedení nových druh, jejichž produkce v akvakultue je nízká nebo neexistuje a jejichž
tržní vyhlídky jsou dobré;
d) zavedení metod akvakultury, které snižují nepíznivý vliv nebo zesilují kladné úinky na
životní prostedí (nap. zavedení nových chovatelských postup díve v R nepoužívaných);
e) zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje
energie, technické systémy);
f) zlepšení pracovních a bezpenostních podmínek pracovník v akvakultue;
g) zlepšení hygieny, zdraví zvíat a welfare ryb;
h) zlepšení ochrany rybích hospodáství ped škodami zpsobenými voln žijícími predátory;
i) zachování rovných práv muž a žen.
3. Zámry
a) pro žadatele obhospodaující celkovou vodní plochu 20 ha a výše:


vybavení rybník;
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výstavba, odbahnní,
odbahnění, rozšíení
rozšířenírybník
rybníkůnebo
neborybniních
rybničníchsoustav
soustavdodo
1 ha
(týká
výstavba,
1 ha
(týká
se
rybník
a rybniních
soustav
spojených
s chovem
a produkcí
ryb);ryb);
se rybníků
a rybničních
soustav
spojených
s chovem
a produkcí



odbahnní loviš u rybník nad 30 ha (týká se rybník a rybniních soustav
spojených s chovem a produkcí ryb);

b) pro žadatele obhospodaující celkovou vodní plochu menší než 20 ha:


výstavba, odbahnní,
odbahnění, rozšíení,
rozšíření, vybavení
vybavenínebo
nebomodernizace
modernizacerybník
rybníků
(týká
(týká
se
se
rybníků
a rybničních
soustav
spojených
s chovem
a produkcí
rybník
a rybniních
soustav
spojených
s chovem
a produkcí
ryb);ryb);

c) výstavba, rozšíení, vybavení nebo modernizace výrobních zaízení vyjma rybník;
d) nákup a instalace zaízení na ochranu rybích hospodáství ped voln žijícími predátory;
e) investice související s maloobchodním prodejem v hospodáství, pokud takový prodej tvoí
nedílnou souást akvakulturního hospodáství, aniž je doten lánek 35 odst. 6 naízení
o EFF.
4. Definice píjemce dotace
Dotace je urena pro mikropodniky, malé a stední podniky s prioritou pro mikro a malé podniky.
Dotace je též urena pro podniky, které nespadají pod definici mikropodnik, malých a stedních
podnik, pokud mají mén než 750 zamstnanc nebo roní obrat nižší než 200 milion EUR1.
Dotace mže být poskytnuta fyzické nebo právnické osob, jejíž píjmy pocházejí z akvakultury
provozované vlastním jménem, na vlastní odpovdnost a riziko.
5. Druh a výše dotace
Druh dotace:

pímá nenávratná dotace

Zpsob financování:

podílové financování
píspvek EU iní 75 % veejných zdroj
píspvek R iní 25 % veejných zdroj

Výše dotace:

pro fyzické nebo právnické osoby vyhovující definici mikropodniku,
malého a stedního podniku do 60 % zpsobilých výdaj,
pro fyzické nebo právnické osoby, které nespadají pod definici
mikropodnik, malých a stedních podnik, avšak mají mén než 750
zamstnanc nebo roní obrat nižší než 200 milion EUR1 do 30 %
zpsobilých výdaj,
zpsobilé výdaje, na které mže být poskytnuta dotace, iní minimáln
25 000 K na každý jednotlivý projekt,
zpsobilé výdaje, na které mže být poskytnuta dotace, iní maximáln
30 mil. K na každý jednotlivý projekt.

1

Dle kurzu NB platného k 1.1. roku podání Žádosti o dotaci – viz Píloha – Prohlášení o zaazení podniku do
kategorie mikro, malých, stedních i velkých podnik.
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6. Výdaje, které jsou zpsobilé ke spolufinancování
Výdaje jsou zpsobilé pro spolufinancování pokud splují podmínky definované v bodu 7
Obecné ásti Pravidel.
Konkrétní skupiny položek zpsobilých výdaj a kódy, které se vyplují do formuláe Žádosti
o dotaci jsou uvedeny v píloze . 4 – íselník zpsobilých výdaj.
Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním zpsobilým výdajem, ze kterého se stanovuje
dotace pro jednotlivé položky, je cena položky uvedená v katalogu cen stavebních prací (RTS,
a.s. Brno) k datu podpisu smlouvy s dodavatelem.
Závazný pehled maximálních hodnot nkterých zpsobilých výdaj je uveden v píloze . 5.
Následující výdaje jsou zpsobilé za pedpokladu splnní uvedených podmínek:
-

Nákup pozemk:


existuje pímá vazba mezi nákupem pozemku a pedmtem projektu,



poizovací cena pozemku mže být zapotena maximáln do výše 10 % celkových
zpsobilých výdaj na projekt,



pozemek bude ocenn znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem dle zákona
. 151/1997 Sb., o oceování majetku, ve znní pozdjších pedpis, který bude
žadatel pedkládat jako povinnou pílohu pi Žádosti o dotaci,



souasný i nkterý z pedcházejících vlastník pozemku neobdržel v posledních pti
letech ped registrací Žádosti o dotaci z Fond EU ani z národních veejných zdroj
dotaci na nákup daného pozemku – žadatel doloží estným prohlášením pi podání
Žádosti o dotaci,



dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podíl vyjma pípad, kdy se takto
nakoupená nemovitost stane po uskutenní tohoto nákupu výluným vlastnictvím
žadatele.

-

Nákup staveb:


existuje pímá vazba mezi nákupem nemovitosti a pedmtem projektu,



jedná se o nákup již postavené stavby vetn pozemku, na nmž stavba stojí,



dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podíl, vyjma pípad, kdy se takto
nakoupená nemovitost stane po uskutenní tohoto nákupu výluným vlastnictvím
žadatele,



stavba bude ocenna znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem dle zákona
. 151/1997 Sb., o oceování majetku ve znní pozdjších pedpis, který bude
žadatel pedkládat jako povinnou pílohu pi podání Žádosti o dotaci,



zpsobilým výdajem je poizovací cena maximáln však do výše ceny zjištné
znaleckým posudkem,
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-



je vydáno kolaudaní rozhodnutí nebo rozhodnutí o pedasném užití stavby nebo
rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a jsou odstranny veškeré
pípadné nedostatky, na které upozornil stavební úad pi vydání kolaudaního
rozhodnutí2 - bude souástí znaleckého posudku,



souasný i nkterý z pedcházejících vlastník stavby neobdržel v posledních pti
letech ped registrací Žádosti o dotaci z Fond EU ani z národních veejných zdroj
dotaci na nákup dané stavby – žadatel doloží estným prohlášením pi podání Žádosti
o dotaci.
Da z pidané hodnoty:
Pouze pro osoby neregistrované k DPH (neplátce DPH dle platné právní úpravy).

7. Výdaje, které nejsou zpsobilé ke spolufinancování
-

ta ást poizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10 % celkových zpsobilých výdaj
na projekt;

-

ta ást poizovací ceny u nákupu stavby, která je vyšší než cena zjištná znaleckým
posudkem;

-

nákup použitého vybavení;

-

DPH pro plátce (dle platné právní úpravy);

-

výdaje spojené s produkcí a chovem okrasných a akvarijních ryb.

8. Formy financování žadatelem/píjemcem dotace
-

bezhotovostní platba;

-

hotovostní platba (podmínky viz Obecná ást Pravidel, bod 7, písmeno f 2)).

9. Kritéria pijatelnosti projektu
a) Projekt je v souladu s platnou právní úpravou a spluje úel a rozsah opatení/zámru; C,
b) na každý schválený projekt se mže použít pouze jeden zdroj financování EU a R; C,
c) projekt musí být realizován na území R, krom území hlavního msta Prahy; C,
d) žadatel spluje definici píjemce dotace pro dané opatení/zámr; C,
e) pro aktivity uvedené v zámru a) druhá a tetí odrážka a zámru b) s výjimkou poízení
movitých vcí je nutné souhlasné odborné stanovisko MŽP pi podání Žádosti o dotaci; C,
f) u projekt týkajících se dosud nevyužívaných a geograficky nepvodních druh rostlin i
živoich a pi jejich rozšiování do krajiny, je nutné pedložit povolení orgán ochrany

2

Odrážka platí pouze na ty stavby, na které se tyto náležitosti (kolaudaní rozhodnutí, atd.) vztahují ze zákona
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis.
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pírody podle § 5 odst. 4 zákona . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, ve znní
pozdjších pedpis. Povinná píloha k Žádosti o dotaci; C.
10. Další podmínky
a) Pedložený projekt musí obsahovat pouze jeden ze zámr a) až e); D jinak C,
b) lhta vázanosti projektu na úel je 5 let od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace;

C,
c) píjemce dotace zajistí vykazování údaj potebných pro monitoring projektu po jeho
realizaci po dobu lhty vázanosti projektu na úel; D jinak C,
d) píjemce dotace nemže prodat/pronajmout pedmt projektu bez souhlasu SZIF dalšímu
subjektu po dobu lhty vázanosti projektu na úel, pedmt projektu nesmí být po dobu
vázanosti na úel provozován jiným subjektem bez souhlasu SZIF; C,
e) žadatel/píjemce dotace má uspoádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které
souvisejí s realizací projektu. Tuto skutenost prokazuje žadatel/píjemce dotace v pípad
kontroly na míst dokladem o vlastnictví pozemk, i nemovitostí, kterých se projekt týká.
Pokud je pedmtný projekt realizován v pronajatém objektu/pozemku pedloží nájemní
smlouvu na dobu nejmén pti let od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace.
V pípad spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastník
nemovitostí vztahující se k realizaci projektu; D jinak C,
f) žadatel spluje podmínku definice bu mikropodniku, nebo malého i stedního podniku
nebo akceptovatelného velkého podniku (viz Obecná ást Pravidel, bod 1, písmeno h)) v dob
zaregistrování Žádosti o dotaci; C,
g) žadatel musí pi registraci Žádosti o dotaci prokázat píjmy z akvakultury (prodeje ryb)
formou estného prohlášení a pedložením píslušných úetních doklad (faktura, píjmový
pokladní doklad, apod.); C,
h) žadatel je povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby žádost o platbu byla pedložena
nejpozdji do 24 msíc od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace; C,
i) vvpřípadě,
pípad,žežedojde
dojde
u projekt
v zámru
a) ka zásahu
b), kdo
zásahu
tlesa
pakparametry
základní
u projektů
v záměru
a) a b),
tělesado
hráze,
pakhráze,
základní
parametry
rybníka,
hráze
a
funkních
objekt
musejí
být
v
souladu
s
platnými
normami
R.
rybníka, hráze a funkčních objektů musejí být v souladu s platnými normami ČR.
11. Seznam píloh pedkládaných na RO SZIF
a) Povinné pílohy pedkládané pi podání Žádosti o dotaci:
1) jeden výtisk projektu (povinná osnova projektu je uvedena v píloze k tmto Pravidlm) –
originál; C,
2) osvdení právního statutu (nap. výpis z obchodního rejstíku, výpis z registru
ekonomických subjekt, osvdení o zápisu do evidence zemdlského podnikatele), které je
v souladu s definicí píjemce dotace a není starší než 3 msíce k datu podání Žádosti o dotaci
– originál nebo úedn ovená kopie; C,
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3) účetní doklad (faktura, příjmový pokladní doklad, apod.), ze kterého bude patrný příjem
z akvakultury (prodeje ryb). Doklad musí být vystaven v posledním uzavřeném účetním
období. 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); C,
4) estné prohlášení žadatele pi podání Žádosti o dotaci o poskytnutí dotace z OP Rybáství dle
závazného vzoru (viz píloha . 6) – originál; C,
5) doklad o vedení (pop. zízení) bžného útu ve vlastnictví žadatele, na který bude žadateli
poskytnuta dotace z Operaního programu Rybáství – prostá kopie; C,
6) v pípad, že projekt podléhá ízení stavebního úadu, pak pravomocné (pokud pi vyhlášení
kola píjmu žádostí není ministrem zemdlství stanoveno jinak) a platné stavební povolení
nebo ohlášení stavby nebo jiné opatení stavebního úadu nahrazující stavební povolení originál nebo úedn ovená kopie (možno vrátit žadateli); C,
7) v pípad, že pro realizaci projektu není teba stavební povolení, ohlášení stavby nebo jiné
opatení stavebního úadu, pak je povinnou pílohou estné prohlášení žadatele (uvedené
v píloze . 12 tchto Pravidel), že pro daný projekt není dle zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis,
zapotebí stavebního povolení ani ohlášení stavby ani jiného opatení stavebního úadu
(doporuuje se toto estné prohlášení zkonzultovat se stavebním úadem nebo si vyžádat
stanovisko stavebního úadu, že na daný projekt není dle zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis, zapotebí
stavebního povolení ani ohlášení stavby ani jiného opatení stavebního úadu) – originál; C,
8) technická dokumentace pedkládaná k územnímu nebo stavebnímu ízení v pípad územního
nebo stavebního ízení k pedmtu projektu v souladu se zákonem . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis
a píslušnými provádcími pedpisy – prostá kopie; C,
9) pdorys stavby/dispozice technologie – pokud není pílohou technická dokumentace
pedkládaná k územnímu nebo stavebnímu ízení. Píloha bude požadována pouze v pípad,
kdy pedmtem dotace je modernizace nebo výstavba stavby/budovy – prostá kopie; C,
10) kopie katastrální mapy vystavená píslušným katastrálním úadem (pípadn jiným
píslušným úadem) s vyznaením lokalizace projektu - pokud není pílohou technická
dokumentace pedkládaná k územnímu nebo stavebnímu ízení, pouze v pípad jsou-li
pedmtem projektu stavební práce – prostá kopie; C,
11) v pípad nákupu nemovitosti znalecký posudek, ne starší 12 msíc k datu podání Žádosti
o dotaci, zárove však nejdíve vydaný k datu 1.1.2007 nebo po tomto datu a estné
prohlášení, že nemovitost nebyla v posledních 5 letech pedmtem dotace z veejných zdroj
– originál nebo úedn ovená kopie (možno vrátit žadateli); C,
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12) souhlasné odborné stanovisko MŽP3, ne starší 12 msíc k datu podání Žádosti o dotaci,
v pípad realizace projekt s aktivitami uvedenými v zámru a) druhé a tetí odrážce, zámru
b) s výjimkou poízení movitých vcí - originál nebo úedn ovená kopie (možno vrátit
žadateli); C,
ochran pírody
13) povolení
povolení orgán
orgánů ochrany
ochrany pírody
přírody podle
podle §§ 5 odst.
odst. 4 zákona .
č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody
aa krajiny,
ve
znní
pozdjších
pedpis
v
pípad
realizace
projekt
týkajících
se
krajiny, ve znění pozdějších předpisů v případě realizace projektů týkajících se dosud
dosud
nevyužívaných
a
geograficky
nepvodních
druh
rostlin
i
živoich
a
pi
jejich
rozšiování
nevyužívaných a geograﬁcky nepůvodních druhů rostlin či živočichů a při jejich rozšiřování
,
do
do krajiny;
krajiny –Coriginál
nebo úředně ověřená kopie; C,

originál; C,
14) prohlášení o velikosti podniku podle vzoru v píloze . 8 a 9 tchto Pravidel;–C,
15) seznam píloh (vetn potu stran jednotlivých píloh); C.
b) Seznam nepovinných píloh k Žádosti o dotaci:
1) projekt dle osnovy v elektronické podob na datovém nosii CD (ve formátu *.doc, *.pdf).
c) Povinné pílohy pedkládané pi podání žádosti o platbu:
1) úetní/daové doklady (nap. faktury, paragony) související s realizací projektu – originál
nebo úedn ovená kopie (možno vrátit píjemci dotace); D jinak K,
2) doklady o uhrazení závazku dodavateli (nap. výpis z bankovního útu v. smlouvy
o vlastnictví útu, pokud byla úhrada provádna z jiného útu, než který je uveden v Žádosti
o dotaci, pokladní doklad, na kterém oprávnná osoba potvrdí píjem hotovosti) – prostá
kopie; D jinak K,
3) položkový rozpoet projektu rozdlený do jednotlivých kategorií dle íselníku zpsobilých
výdaj. V pípad zahrnutí stavebních prací do celkových zpsobilých výdaj – soupis
stavebních prací s výkazem výmr a položkový rozpoet – prostá kopie; D jinak C,
4) v pípad, že jako povinná píloha bylo pedloženo ohlášení stavby, se pedkládá estné
prohlášení píjemce dotace, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního úadu
rozporováno/zmnno (dle závazného vzoru v píloze . 10) – originál; C,
5) v pípad nákupu nemovitosti kupní smlouva, ne starší 12-ti msíc k datu podání Žádosti
o dotaci, zárove však nejdíve vydaná k datu 1.1.2007 nebo po tomto datu – originál nebo
úedn ovená kopie (možno vrátit píjemci dotace); D jinak C,
6) v pípad nákupu stroj a technologií technická dokumentace k výrobku s dokladem
o posouzení shody – ES prohlášení shody – prostá kopie; D jinak A,
7) dokumentace k zadávacímu ízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu ízení, který
píjemce dotace obdržel nejpozdji pi pevzetí Rozhodnutí. Formuláe jsou zveejnny na
internetových stránkách SZIF; C,

3

Dle typu území se jedná o následující organizace a jejich územní pracovišt: na území národních park správy
národních park, na území chránných krajinných obalstí správy chránných krajinných oblastí, na ostatním území
Agentura ochrany pírody a krajiny R, konkrétn krajská stediska.
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8) kolaudaní souhlas nebo oznámení stavebnímu úadu o užívání stavby podle zákona
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní
pozdjších pedpis, nebo estné prohlášení píjemce dotace, že pro užívání stavby dle
daného projektu není v souladu se zákonem . 183/2006 Sb. kolaudaní souhlas ani oznámení
zapotebí – originál nebo úedn ovená kopie (možno vrátit píjemci dotace); D jinak C,
9) soupisky úetních doklad ke zpsobilým výdajm – originál, formuláe jsou zveejnny na
internetových stránkách SZIF; D jinak C,
10) závrená monitorovací zpráva na standardizovaném formulái - originál; D jinak C.
12. Seznam píloh pedkládaných po proplacení projektu
Doklady k prokázání monitorovacích indikátor budou poskytnuty na základ výzvy Ministerstva
zemdlství v prbhu lhty vázanosti na úel.
13. Seznam píloh Pravidel
1) Mapa region NUTS 2 a adresy regionálních odbor SZIF
2) Osnova projektu
3) Bodovací kritéria
4) íselník zpsobilých výdaj
5) Závazný pehled maximálních hodnot nkterých zpsobilých výdaj
6) estné prohlášení žadatele pi podání Žádosti o poskytnutí dotace z OP Rybáství
7) Definice mikropodnik, malých, stedních a velkých podnik
8) Prohlášení o zaazení podniku do kategorie mikro, malých i stedních podnik
9) estné prohlášení, že podnik má mén než 750 zamstnanc nebo obrat menší než 200 mil.
EUR
10) estné prohlášení píjemce dotace pedkládané se žádostí o platbu
11) Informaní a propaganí opatení
11) estné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné
opatení stavebního úadu
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Píloha 1
MAPA REGION NUTS 2

ADRESY REGIONÁLNÍCH ODBOR STÁTNÍHO ZEM D LSKÉHO
INTERVENNÍHO FONDU
NUTS 2

Název RO SZIF

Adresa

Stední echy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Stední Morava
Moravskoslezsko

Praha a Stední echy
eské Budjovice
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Opava

budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Rudolfovská 80, 370 21 eské Budjovice
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Ulrichovo námstí 810, 500 02 Hradec Králové
Kotláská 53, 602 00 Brno
Blanická 1, 772 00 Olomouc
Horní námstí 2, 746 57 Opava

JEDNOTNÁ DOBA PRO PÍJEM ŽÁDOSTÍ PROJEKTOVÝCH
OPERANÍHO PROGRAMU RYBÁSTVÍ 2007 - 2013
pracovní doba
pondlí, steda
úterý, tvrtek
pátek

7:30 – 16:30
7:30 – 15:00
7:30 – 13:00
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OPATENÍ

Píloha 2
OSNOVA PROJEKTU
1. Název projektu
- uvete struný a výstižný název projektu,
- uvete íselné oznaení a název opatení, píp. zámru, v rámci kterého projekt
pedkládáte.
2. Žadatel
- uvete název žadatele, adresu/sídlo žadatele, I (je-li pidleno)/R (pípadn
datum narození) žadatele,
- uvete základní (nejdležitjší) pehled inností žadatele (dle OR, živnostenských
list, stanov spolenosti, atd.), které mají vztah k pedmtu projektu.
2.1. Zpracovatel projektu
- uvete pouze v pípad, kdy zpracovatelem je jiný subjekt, a to v rozsahu - název/jméno
zpracovatele a kontaktní údaje.
3. Popis projektu
3.1. Zdvodnní projektu
- uvete podstatu problému vetn struného popisu výchozího stavu,
- uvete, jak pispje realizace projektu k vyešení píslušného problému.
3.2. Realizace projektu
- popište konkrétní innosti, které budou realizovány jako zpsobilé výdaje v rámci
projektu,
- uvete pedpokládaný asový harmonogram realizace projektu (viz píklad níže),

12/2009

11/2009

10/2009

09/2009

08/2009

07/2009

06/2009

05/2009

04/2009

03/2009

02/2009

01/2009

12/2008

11/2008

10/2008

09/2008

08/2008

07/2008

06/2008

05/2008

04/2008

03/2008

02/2008

Fáze projektu

01/2008

asový harmonogram realizace projektu

Píprava projektové dokumentace
Podání Žádosti o dotaci
Realizace výbrového ízení
Realizace projektu
Podání Žádosti o proplacení

- uvete místo realizace projektu (v pípad více míst realizace projektu uvete všechna)
- ulice, íslo popisné, íslo orientaní
- PS, obec, ást obce
- okres.
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p j
3.3. Technické ešení projektu
- v pípad, že byla pedložena povinná píloha technická dokumentace, popište
projekt formou výtahu ze souhrnné (technické) zprávy v rozsahu ½ stránky A4,
- pokud nebyla pedložena technická dokumentace ke stavebnímu ízení a souástí
zpsobilých výdaj jsou stavební práce, vcn popište technické ešení stavby a
technologií v rozsahu cca jedné A4.
3.4. Výsledky projektu
- strun shrte výsledky projektu vetn jeho využití v budoucnosti po ukonení
realizace projektu
- uvete dosažení specifického cíle/cíl dle popisu opatení.
4. Rozpoet projektu
- uvete celkové výdaje resp. rozpoet projektu:
- zpsobilé výdaje, ze kterých je stanovena výše dotace (viz Žádost o dotaci)
- jasn definujte zpsobilé výdaje v souladu s kódy zpsobilých výdaj
uvedených v Žádosti o dotaci vetn rozpisu konkrétních položek výdaj
spadajících pod píslušný kód a vyíslete jejich výši v K,
- nezpsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci)
- jasn definujte nezpsobilé výdaje vetn rozpisu konkrétních položek
výdaj a vyíslete jejich výši v K.
5. Realizované projekty
- v pípad, že jste realizovali/realizujete další projekty v rámci jiných dotaních
titul, uvete jaké a kdo je garantem píslušného dotaního titulu (v posledních 3
letech).
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Píloha 3
BODOVACÍ KRITÉRIA
Opatení 2.1. Opatení pro produktivní investice do akvakultury
Bodovací kritéria jsou závazná a jakékoli nesplnní podmínek bodovacích kritérií nebo
pedložení nepravdivých i neúplných údaj pro hodnocení bodovacích kritérií se posuzuje
jako nedodržení podmínek dotace se sankcí C.
.

Možný
bodový zisk

Kritérium
Žadatelem je mikropodnik nebo malý podnik
Projekt byl dodán také v elektronické podob na CD nosii ve formátu *.doc
nebo *.pdf.

20
5

Pi shodném potu bod rozhoduje datum a as registrace Žádosti o dotaci.
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Píloha 4
ÍSELNÍK ZPSOBILÝCH VÝDAJ
O P A T  E N Í 2 . 1.
Zámr a) pro žadatele obhospodaující celkovou vodní plochu 20 ha a výše
nákup nemovitosti a výdaje s tím spojené (výdaje na uzavení smlouvy, poplatky za vyhotovení
001
002

znaleckého posudku, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí)
nákup pozemku a výdaje s tím spojené (výdaje na uzavení smlouvy, poplatky za vyhotovení
znaleckého posudku, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí)
projektová žádost
technická dokumentace vetn souvisejících odborných posudk
posudky a hodnocení týkající se životního prostedí

003
004
005
VYBAVENÍ RYBNÍK
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – filtraní zaízení, erpadla
006
modernizace zaízení k vlastní produkci ryb – filtraní zaízení, erpadla
007
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – pístroje k ochran proti sinicím a asám
008
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – stroje na pípravu krmiv – drtie na obilí, šrotovníky
009
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – sklady krmiv, zásobník krmiva
010
modernizace zaízení k vlastní produkci ryb – sklady krmiv, zásobník krmiva
011
poízení zaízení k vlastní produkci ryb - krmítka
012
poízení zaízení k vlastní produkci ryb - lod
013
modernizace zaízení k vlastní produkci ryb - lod
014
nákup lodních motor
015
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – aerátor, provzdušovací zaízení, okysliovací zaízení,
016
017
018
019
020
021

022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032

kompresory, zaízení na výrobu O2
modernizace zaízení k vlastní produkci ryb – aerátor, provzdušovací zaízení, okysliovací
zaízení, kompresory, zaízení na výrobu O2
nákup oximetr, pístroj na zjišování kvality vody
výdaje na vyešení likvidace všech odpad vznikajících v rámci chovných technologií
výdaje na ištní vypouštných technologických vod na úrove požadovanou pro povrchovou
vodu
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – pepravní bedny na transport živých ryb vetn
provzdušovacího zaízení, naklada na živé ryby, mechanický keser, rybáské sít, vodní žací
stroj, motorové etzové pily na led, rozmrazovae, dopravníky, automatické tídiky na ryby,
váhy na ryby, kád, skluzy
nákup drobné mechanizace na údržbu rybník – motorové pily, kovinoezy
speciální pepravní prostedky na živé ryby
nákup elektrických agregát k lovu ryb
nákup dopravních prostedk nad 12 tun
nákup dopravních prostedk do 3,5 tuny
nákup dopravních prostedk od 3,5 tuny do 12 tun
nákup dopravních prostedk – jednostopá vozidla
nákup malotraktor, traktor, valník a jiných pívsných/návsných zaízení
nákup pídavných stroj k malotraktorm a traktorm
nákup stroj – sací bagr
nákup stroj – kráející rypadlo
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výstavba elektrické pípojky k rybníku
modernizace elektrické pípojky k rybníku
výstavba erpací stanice na vodu s píslušenstvím
modernizace erpací stanice na vodu s píslušenstvím
nákup elektrocentrál
výdaje spojené s modernizací i poízením a instalací hlásných a mících zaízení, které jsou
ureny ke sledování technického stavu hráze, objekt pedmtného díla, nádržního prostoru,
bezprostedního okolí nádrže
výdaje spojené s modernizací i poízením a instalací hlásných a mících zaízení, které jsou
039
ureny k mení prtok a výše hladin na pedmtném díle, nebo v jeho bezprostedním okolí
výstavba zaízení/objekt ke zlepšení pracovních podmínek (šatna, sociální zaízení)
040
modernizace zaízení/objekt ke zlepšení pracovních podmínek
041
V Ý ST A VB A , O D B A H N N Í , R O ZŠ Í  E N Í A M O D E R N I ZA C E
RYBNÍK NEBO RYBNINÍCH SOUSTAV DO 1 ha
poízení zaízení k vlastní produkci ryb u rybník do nebo rybniních soustav do 1 ha – hráz,
042
pitžovací lavice, výpustní zaízení, bezpenostní peliv, sdružené objekty, vývaišt, pístupové
lávky a mostky, zpevující a oprné prvky, ochranné hrázky, technická zaízení zabraující
vniknutí sedimentu do vodního díla, bezprostedn navazující úseky pítokových a odtokových
koryt vodního díla, lovišt, krmná místa, obtoková stoka, pítoková stoka, cesta k lovišti,
ostrvky vodního díla, dále rozdlovací, napouštcí a pepouštcí objekty související s funkcí
pedmtného vodního díla, souástí stavebních výdaj mže být i ástené odstranní sedimentu
související s obnovou, opravou, úpravou a výstavbou funkních zaízení a objekt rybníka,
opevnní hráze a behu proti abrazi, stoková sí v ploše rybníka, manipulaní zaízení s hladinou
– esle, stavidla
modernizace zaízení k vlastní produkci u rybník do nebo rybniních soustav do 1 ha – hráz,
043
pitžovací lavice, výpustní zaízení, bezpenostní peliv, sdružené objekty, vývaišt, pístupové
lávky a mostky, zpevující a oprné prvky, ochranné hrázky, technická zaízení zabraující
vniknutí sedimentu do vodního díla, bezprostedn navazující úseky pítokových a odtokových
koryt vodního díla, lovišt, krmná místa, obtoková stoka, pítoková stoka, cesta k lovišti,
ostrvky vodního díla, dále rozdlovací, napouštcí a pepouštcí objekty související s funkcí
pedmtného vodního díla, souástí stavebních výdaj mže být i ástené odstranní sedimentu
související s obnovou, opravou, úpravou a výstavbou funkních zaízení a objekt rybníka,
opevnní hráze a behu proti abrazi, stoková sí v ploše rybníka, manipulaní zaízení s hladinou
– esle, stavidla
odstranní sedimentu – výdaje spojené s celkovým odtžením sediment rybníka
044
odstranní sedimentu – výdaje na uložení a ošetení odtženého sedimentu, následné využití
045
odtženého sedimentu
odstranní sedimentu – výdaje na obnovu, opravu, výstavbu a odstranní sjezd a doasných
046
pístupových komunikací
technologické dodávky a stavební výdaje na odstranní nefunkních a nevhodných zaízení a
047
objekt rybník
stavební výdaje na modernizaci, výstavbu a odstranní sjezd a pístupových komunikací
048
k funkním zaízením a objektm rybníka
ODBAHN NÍ LOVIŠ
U R Y B N Í K  N A D 3 0 ha
odstranní
sedimentu
–
výdaje
spojené s odtžením sediment v lovišti
049
odstranní sedimentu – výdaje na uložení a ošetení odtženého sedimentu, následné využití
050
odtženého sedimentu

033
034
035
036
037
038
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O P A T  E N Í 2 . 1.
Zámr b) pro žadatele obhospodaující celkovou vodní plochu menší než 20 ha
VÝSTAVBA, ODBAHN NÍ, ROZŠÍENÍ, VYBAVENÍ NEBO MODERNIZACE
RYBNÍK
nákup nemovitosti a výdaje s tím spojené (výdaje na uzavení smlouvy, poplatky za vyhotovení
001
002
003
004
005
006

007

008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023

znaleckého posudku, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí)
nákup pozemku a výdaje s tím spojené (výdaje na uzavení smlouvy, poplatky za vyhotovení
znaleckého posudku, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí)
projektová žádost
technická dokumentace vetn souvisejících odborných posudk
posudky a hodnocení týkající se životního prostedí
poízení zaízení k vlastní produkci ryb u rybník – hráz, pitžovací lavice, výpustní zaízení,
bezpenostní peliv, sdružené objekty, vývaišt, pístupové lávky a mostky, zpevující a oprné
prvky, ochranné hrázky, technická zaízení zabraující vniknutí sedimentu do vodního díla,
bezprostedn navazující úseky pítokových a odtokových koryt vodního díla, lovišt, krmná
místa, obtoková stoka, pítoková stoka, cesta k lovišti, ostrvky vodního díla, dále rozdlovací,
napouštcí a pepouštcí objekty související s funkcí pedmtného vodního díla, souástí
stavebních výdaj mže být i ástené odstranní sedimentu související s obnovou, opravou,
úpravou a výstavbou funkních zaízení a objekt rybníka, opevnní hráze a behu proti abrazi,
stoková sí v ploše rybníka, manipulaní zaízení s hladinou – esle, stavidla
modernizace zaízení k vlastní produkci u rybník– hráz, pitžovací lavice, výpustní zaízení,
bezpenostní peliv, sdružené objekty, vývaišt, pístupové lávky a mostky, zpevující a oprné
prvky, ochranné hrázky, technická zaízení zabraující vniknutí sedimentu do vodního díla,
bezprostedn navazující úseky pítokových a odtokových koryt vodního díla, lovišt, krmná
místa, obtoková stoka, pítoková stoka, cesta k lovišti, ostrvky vodního díla, dále rozdlovací,
napouštcí a pepouštcí objekty související s funkcí pedmtného vodního díla, souástí
stavebních výdaj mže být i ástené odstranní sedimentu související s obnovou, opravou,
úpravou a výstavbou funkních zaízení a objekt rybníka, opevnní hráze a behu proti abrazi,
stoková sí v ploše rybníka, manipulaní zaízení s hladinou – esle, stavidla
odstranní sedimentu – výdaje spojené s celkovým odtžením sediment rybníka
odstranní sedimentu – výdaje na uložení a ošetení odtženého sedimentu, následné využití
odtženého sedimentu
odstranní sedimentu – výdaje na obnovu, opravu, výstavbu a odstranní sjezd a doasných
pístupových komunikací
technologické dodávky a stavební výdaje na odstranní nefunkních a nevhodných zaízení a
objekt rybník
stavební výdaje na modernizaci, výstavbu a odstranní sjezd a pístupových komunikací
k funkním zaízením a objektm rybníka
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – filtraní zaízení, erpadla
modernizace zaízení k vlastní produkci ryb – filtraní zaízení, erpadla
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – pístroje k ochran proti sinicím a asám
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – stroje na pípravu krmiv – drtie na obilí, šrotovníky
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – sklady krmiv, zásobník krmiva
modernizace zaízení k vlastní produkci ryb – sklady krmiv, zásobník krmiva
poízení zaízení k vlastní produkci ryb - krmítka
poízení zaízení k vlastní produkci ryb - lod
modernizace zaízení k vlastní produkci ryb - lod
nákup lodních motor
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – aerátor, provzdušovací zaízení, okysliovací zaízení,
kompresory, zaízení na výrobu O2
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024
025
026

027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
040

p
y,
ý
2
modernizace zaízení k vlastní produkci ryb – aerátor, provzdušovací zaízení, okysliovací
zaízení, kompresory, zaízení na výrobu O2
nákup oximetr a jiných pístroj na zjišování kvality vody
zaízení k vlastní produkci ryb – pepravní bedny na transport živých ryb vetn
provzdušovacího zaízení, naklada na živé ryby, mechanický keser, rybáské sít, vodní žací
stroj, motorové etzové pily na led, rozmrazovae, dopravníky, automatické tídiky na ryby,
váhy na ryby, kád, skluzy
nákup drobné mechanizace na údržbu rybník – motorové pily, kovinoezy
speciální pepravní prostedky na živé ryby
nákup elektrických agregát k lovu ryb
nákup dopravních prostedk do 3,5 tuny
nákup dopravních prostedk od 3,5 tuny do 12 tun
nákup dopravních prostedk – jednostopá vozidla
nákup malotraktor, traktor, valník a jiných pívsných/návsných zaízení
nákup pídavných stroj k malotraktorm a traktorm
výstavba elektrické pípojky k rybníku
modernizace elektrické pípojky k rybníku
nákup elektrocentrál
výstavba erpací stanice na vodu s píslušenstvím

32

O P A T  E N Í 2 . 1.
Zámr c) výstavba, rozšíení, vybavení nebo modernizace výrobních zaízení vyjma
rybník
nákup nemovitosti
001
nákup pozemku
002
projektová žádost
003
technická dokumentace vetn souvisejících odborných posudk
004
posudky a hodnocení týkající se životního prostedí
005
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – rybí líhn, líhaské aparáty, zaízení na balení živých
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035

ryb, žlaby, speciální zaízení pro odchov pldku, speciální odchovné systémy, monitorovací
systémy pro sledování kvality vody
modernizace zaízení k vlastní produkci ryb - rybí líhn, líhaské aparáty, zaízení na balení
živých ryb, žlaby, speciální zaízení pro odchov pldku, speciální odchovné systémy,
monitorovací systémy pro sledování kvality vody
modernizace zaízení k vlastní produkci ryb – rybí líhn, líhaské aparáty, zaízení na balení
živých ryb, žlaby, speciální zaízení pro odchov pldku, speciální odchovné systémy,
monitorovací systémy pro sledování kvality vody
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – filtraní zaízení, erpadla
modernizace zaízení k vlastní produkci ryb – filtraní zaízení, erpadla
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – pístroje k ochran proti sinicím a asám
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – stroje na pípravu krmiv – drtie na obilí, šrotovníky
poízení zaízení k vlastní produkci ryb – aerátor, provzdušovací zaízení, okysliovací zaízení,
kompresory, zaízení na výrobu O2
modernizace zaízení k vlastní produkci ryb – aerátor, provzdušovací zaízení, okysliovací
zaízení, kompresory, zaízení na výrobu O2
nákup oximetr, jiných pístroj na zjišování kvality vody
výdaje na vyešení likvidace všech odpad vznikajících v rámci chovných technologií
výdaje na ištní vypouštných technologických vod na úrove požadovanou pro povrchovou
vodu
výstavba nemovitosti (nap. rybí líhn aj.)
speciální pepravní prostedky na živé ryby
zajištní vodního zdroje
potrubní rozvody
tídiky ryb
výstavba sádek
výstavba jímek
výstavba chovných žlab
modernizace sádek
nákup dopravních prostedk do 3,5 tuny
nákup dopravních prostedk od 3,5 tuny do 12 tun
nákup lodních motor
nákup malotraktor, traktor a valník
nákup pídavných stroj k malotraktorm a traktorm
nákup stroj – sací bagr
nákup stroj – kráející rypadlo
nákup elektrocentrál
výstavba erpací stanice na vodu s píslušenstvím
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036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046

modernizace erpací stanice na vodu s píslušenstvím
výstavba vodárny a úpravny vody pro chov ryb
rozšíení vodárny a úpravny vody pro chov ryb
modernizace vodárny a úpravny vody pro chov ryb
poízení zabezpeení objekt sádek, rybích líhní a odchoven – ploty, elektronické vrátnice,
instalace zabezpeovacích systém
bezdrátová komunikaní technika
poízení – obnovitelné zdroje – tepelná erpadla, solární panely, rekuperaní jednotky
nákup a instalace zaízení pro zabezpeení areálu sádek ped nepovoleným vstupem osob
vysokotlaké istící pístroje
nákup dopravních prostedk nad 12 tun
nákup dopravních prostedk – jednostopá vozidla
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O P A T  E N Í 2 . 1.
Zámr d) nákup a instalace zaízení na ochranu rybích hospodáství ped voln žijícími
predátory
oplocení, pekrytí výrobního zaízení sítí nebo pletivem
001
akustické plašie ( pouze elektronické plašie napodobující varovné hlasy pták, dravc)
002
projektová žádost
003
elektrický ohradník, ploty
004
posudky a hodnocení týkající se životního prostedí
005

O P A T  E N Í 2 . 1.
Zámr e) investice související s maloobchodním prodejem v hospodáství, pokud takový
prodej tvoí nedílnou souást akvakulturního hospodáství, aniž je doten lánek 35 odst. 6
naízení o EFF
nákup budovy
001
nákup pozemku
002
projektová žádost
003
technická dokumentace vetn souvisejících odborných posudk
004
posudky a hodnocení týkající se životního prostedí
005
výstavba, rekonstrukce a stavební investice do maloobchodního provozu
006
investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících pi zpracování ryb
007
008
009
010
011
012
013

(s výjimkou odpadních vod)
výdaje spojené s maloobchodním prodejem - výstavba nebo rekonstrukce haltý
vybavení provozoven spojené se skladováním ryb a rybích produkt
vybavení provozoven spojené se základním zpracováním ryb*
vybavení provozoven spojené se samotným prodejem ryb a rybích produkt
vybavení provozoven spojené s manipulací s rybou
vysokotlaké istící pístroje

*) Základním zpracováním ryb se pro úely Opatení 2.1. zámru e) rozumí zbavení života,
vyvrhnutí a oištní ryby, odstranní hlavy a ploutví, píp. porcování.
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Píloha 5
ZÁVAZNÝ PEHLED MAXIMÁLNÍCH HODNOT N KTERÝCH ZPSOBILÝCH
VÝDAJ
Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním zpsobilým výdajem, ze kterého se stanovuje
dotace pro jednotlivé položky, je cena položky uvedená v katalogu stavebních prací (RTS, a.s.
Brno) k datu podpisu smlouvy s dodavatelem.

Zpsobilý výdaj
Projektová žádost

Maximální cena
20 000 K

Technická dokumentace vetn 80 000 K
souvisejících odborných posudk a
hodnocení ŽP
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Píloha 6
ESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE PI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ
DOTACE Z OPERANÍHO PROGRAMU RYBÁSTVÍ 2007 – 2013
Je-li žadatelem fyzická osoba:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé.
Prohlašuji, že pedložený projekt nebyl a nebude po dobu lhty vázanosti projektu na úel podpoen jiným
finanním nástrojem EU, ani z jiných národních veejných zdroj.
Prohlašuji, že mám píjmy z akvakultury (prodeje ryb), které dokládám píslušným úetním dokladem.
Prohlašuji, že hospodaím na celkové vodní ploše 20 a více ha*).
Prohlašuji, že hospodaím na celkové vodní ploše mén než 20 ha*).
Prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypoádány splatné závazky vi finanním úadm,
Pozemkovému fondu R, Ministerstvu financí vi bývalému FNM R, SZIF a MZe z titulu § 86 odst. 3
a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona . 229/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis (zákon o pd) a
dotací a vi ostatním orgánm státní správy (zejména nedoplatky na pojistném a na penále na veejném
zdravotním pojištní, na pojistném a penále na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku
zamstnanosti) a další finanní závazky z jiných projekt financovaných z Fond EU i vi orgánm,
které prostedky z tchto fond poskytují.
Prohlašuji, že na mj majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen
pro nedostatek majetku.
Prohlašuji, že jsem já ani žádný z pedcházejících vlastník nemovitosti neobdržel v posledních pti letech
ped registrací Žádosti o dotaci z fond EU ani z národních veejných zdroj dotaci na nákup dané
nemovitosti (platí v pípad nákupu nemovitosti).
Prohlašuji, že nemám v trestním rejstíku záznam o odsouzení pro trestný in, jehož skutková podstata
souvisela s pedmtem innosti podnikání, nebo pro trestný in hospodáský anebo trestný in proti
majetku (hlava II. a IX. Zákona . 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znní pozdjších pedpis.
Prohlašuji, že spadám do kategorie: mikropodnik – malých podnik – stedních podnik – velkých
podnik (správnou variantu zakroužkujte) dle doporuení Komise . 2003/361/ES, o definici malých a
stedních podnik.
Prohlašuji, že pedložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou.
Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z opatení 2.1. Opatení pro produktivní
investice do akvakultury v rámci Operaního programu Rybáství 2007 - 2013 stanovené Pravidly pro
žadatele.
Jsem si vdom(a) právních dsledk nepravdivosti obsahu tohoto estného prohlášení.

V…………………………

dne………………………

…………………………………………………………….……………………………….
Podpis žadatele
úedn ovený v pípad, že žadatel nepodepisuje estné prohlášení na regionálním odboru SZIF
*) Dokládá se pouze v pípad realizace zámr a) a b). Nehodící se škrtnte.
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ESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE PI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ
DOTACE Z OPERANÍHO PROGRAMU RYBÁSTVÍ 2007 – 2013
Je-li žadatelem právnická osoba:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé.
Prohlašuji, že pedložený projekt nebyl a nebude podpoen jiným finanním nástrojem EU, ani z jiných
národních veejných zdroj.
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba má píjmy z akvakultury (prodeje ryb), které dokládám
píslušným úetním dokladem.
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba hospodaí na celkové vodní ploše 20 a více ha*).
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba hospodaí na celkové vodní ploše mén než 20 ha*).
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba má k datu podání Žádosti o dotaci vypoádány splatné
závazky vi finanním úadm, Pozemkovému fondu R, Ministerstvu financí vi bývalému FNM R,
SZIF a MZe z titulu § 86 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona . 229/1991 Sb., ve znní
pozdjších pedpis (zákon o pd) a dotací a vi ostatním orgánm státní správy (zejména nedoplatky
na pojistném a na penále na veejném zdravotním pojištní, na pojistném a penále na sociální zabezpeení
a píspvku na státní politiku zamstnanosti) a další finanní závazky z jiných projekt financovaných
z Fond EU i vi orgánm, které prostedky z tchto fond poskytují.
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba k datu podání žádosti není v likvidaci a na její majetek
nebyl v posledních 3letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba ani žádný z pedcházejících vlastník nemovitosti
neobdržel v posledních pti letech ped registrací Žádosti o dotaci z fond EU ani z národních veejných
zdroj dotaci na nákup dané nemovitosti (platí v pípad nákupu nemovitosti).
Prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupc v žádosti uvedené právnické osoby nemá v trestním rejstíku
záznam o odsouzení pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s pedmtem innosti podnikání,
nebo pro trestný in hospodáský anebo trestný in proti majetku (hlava II. a IX. Zákona . 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znní pozdjších pedpis.
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba spadá do kategorie: mikropodnik – malých podnik –
stedních podnik – velkých podnik (správnou variantu zakroužkujte) dle doporuení Komise .
2003/361/ES, o definici malých a stedních podnik.
Prohlašuji, že pedložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou.
V žádosti uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z opatení
2.1. Opatení pro produktivní investice do akvakultury v rámci Operaního programu Rybáství 2007 2013 stanovené Pravidly pro žadatele.
Jsem si vdom(a) právních dsledk nepravdivosti obsahu tohoto estného prohlášení.
V…………………………

dne………………………

…………………………………………………………….……………………………….
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
úedn ovený v pípad, že statutární orgán nepodepisuje estné prohlášení na regionálním odboru SZIF
*) Dokládá se pouze v pípad realizace zámr a) a b). Nehodící se škrtnte.
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Píloha 7
DEFINICE MIKROPODNIK, MALÝCH, STEDNÍCH A VELKÝCH PODNIK
(Výtah z doporuení Komise 2003/361/ES ze dne 6. kvtna 2003 o definici mikropodnik,
malých a stedních podnik, Úední vstník . L 124, 20. 5. 2003, s. 36)
lánek 1
Podnik
Podnikem se rozumí subjekt vykazující ekonomickou innost, bez ohledu na jeho právní formu.
K tmto subjektm patí zejména osoby samostatn výdlen inné a rodinné podniky
vykonávající emeslné i jiné innosti a veejné obchodní spolenosti nebo sdružení, u kterých je
ekonomická innost hlavním pedmtem podnikání.
lánek 2
Poet zamstnanc a finanní hranice vymezující kategorie podnik
1. Kategorie mikropodnik, malých a stedních podnik (MSP) je složena z podnik, které
zamstnávají mén než 250 osob a které vykazují roní obrat do 50 milion EUR, pípadn
celkovou roní bilanní sumu nepesahující 43 milion EUR.
2. V rámci kategorie MSP jsou malé podniky definovány jako podniky, které zamstnávají mén
než 50 osob a jejichž roní obrat, pípadn celková roní bilanní suma, nepevyšuje 10 milion
EUR.
3. V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky definovány jako podniky, které zamstnávají mén
než 10 osob a jejichž roní obrat, pípadn celková roní bilanní suma, nepevyšuje 2 miliony
EUR.
lánek 3
Druhy podnik, které jsou brány v potaz pi výpotu potu zamstnanc a finanních
hodnot
1. „Samostatné podniky" jsou všechny podniky, které nejsou zaazeny mezi partnerské podniky
ve smyslu odstavce 2 ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3.
2. „Partnerské podniky" jsou všechny podniky, které nejsou klasifikovány jako propojené
podniky ve smyslu odstavce 3 a mezi kterými existuje následující vztah: podnik (podnik v rámci
majetkové struktury nadazený) vlastní, sám nebo spolen s jedním i více propojenými podniky
ve smyslu odstavce 3, 25 % nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku
(podnik v rámci majetkové struktury podazený).
Podnik však mže být zaazen mezi samostatné podniky, a nemá tím pádem žádný partnerský
podnik, pestože je následujícími investory tato hranice 25 % dosažena nebo je tato hranice
pekroena za pedpokladu, že tito investoi nejsou jednotliv ani spolen propojeni ve smyslu
odstavce 3 s daným podnikem:
a) veejné investiní spolenosti, spolenosti pracující s rizikovým kapitálem, jednotlivci i
skupiny jednotlivc provozujících bžnou innost spojenou s investováním rizikového kapitálu,
které investují akciový kapitál do nekotovaných podnik (andlské podniky), za pedpokladu, že
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celkové investice tchto andlských podnik do stejného podniku iní maximáln 1.250.000
EUR,
b) university nebo nezisková výzkumná stediska,
c) institucionální investoi vetn regionálních rozvojových fond,
d) samostatné místní samosprávy s roním rozpotem nižším než 10 milion EUR a s mén než
5.000 obyvatel.
3. Propojenými podniky" se rozumjí podniky, mezi nimiž existuje nkterý z následujících
vztah:
a) podnik vlastní vtšinu akcionáských nebo lenských hlasovacích práv v jiném podniku,
b) podnik má právo jmenovat nebo odvolat vtšinu len administrativního, ídicího nebo
dozorího orgánu jiného podniku,
c) podnik má právo uplatovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavené s
daným podnikem nebo dle ustanovení v memorandu nebo ve stanovách tohoto podniku,
d) podnik, který je akcionáem nebo lenem jiného podniku, ovládá sám v souladu s dohodou
uzavenou s jinými akcionái nebo leny daného podniku vtšinu akcionáských nebo lenských
hlasovacích práv v píslušném podniku.
Pedpokládá se, že rozhodující vliv není uplatován, pokud investoi uvedení v odst. 2 druhém
pododstavci nejsou zapojeni pímo i nepímo do ízení daného podniku, aniž jsou tím dotena
jejich práva jakožto zainteresovaných osob. Podniky, mezi nimiž a jedním i více dalšími
podniky nebo mezi nimiž a nkterým z investor uvedených v odstavci 2 existuje nkterý ze
vztah popsaných v prvním pododstavci, jsou rovnž považovány za propojené.
Podniky, které mají jeden i více takových vztah s fyzickou osobou nebo se skupinou fyzických
osob, které jednají spolen, jsou taktéž považovány za propojené podniky, pokud svou innost
nebo ást své innosti vykonávají na stejném trhu nebo na sousedních trzích.
Za „sousední trh" se považuje trh pro výrobky nebo služby, který je pímo nadazený nebo
podazený relevantnímu trhu.
4. S výjimkou pípad uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nemže být podnik považován
za MSP, jestliže je 25 % nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv pímo nebo nepímo
ovládáno, spolen i jednotliv, jedním i více veejnými orgány.
5. Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení jako samostatný podnik, partnerský podnik
nebo propojený podnik s uvedením údaj týkajících se horních hranic vymezených v lánku 2.
Prohlášení mže být vydáno i v pípad, že kapitál je rozdlen zpsobem, který neumožuje
pesné urení toho, kdo jej vlastní; v takovém pípad mže podnik v dobré víe prohlásit, že lze
oprávnn pedpokládat, že podnik není vlastnn z 25 % i z více procent jiným podnikem ani
spolen podniky vzájemn mezi sebou propojenými. Tato prohlášení jsou vydávána bez toho, že
by tím byly doteny kontroly a šetení provádná podle vnitrostátních pravidel nebo podle
pravidel Spoleenství.
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lánek 4
Údaje použité pi výpotu potu zamstnanc a finanních hodnot a sledované období

1. Údaji použitými při
pi výpočtu
výpotu počtu
potu zaměstnanců
zamstnanc a ﬁnančních
finanních hodnot jsou údaje týkající se
posledního schváleného
jsou
posledního
schváleného úetního
účetního období
období vypotené
vypočtené za
za období
období jednoho
jednoho roku.
roku. Tyto údaje jsou
brány v potaz
potaz od
od data
data uzavení
uzavření út.
účtů. ástka
částka zvolená
zvolenázazavýši
výšiobratu
obratujejevypoítána
vypočítánabez
bezdan
daněz
hodnoty
(DPH)
a bez
dalších
nepímých
daní.
zpidané
přidané
hodnoty
(DPH)
a bez
dalších
nepřímých
daní.
2. V pípadech, kdy podnik k datu uzavení út zjistí, že poet jeho zamstnanc za dané roní
období oproti hranici pro poet pracovník vzrostl nebo poklesl nebo že došlo k pekroení
finanní hranice uvedené v lánku 2, nepovede tato skutenost ke ztrát i získání statutu
stedního nebo malého podniku i mikropodniku, jestliže tyto hranice nejsou pekroeny po dobu
dvou po sob jdoucích úetních období.
3. V pípad nov založených podnik, jejichž úty dosud nebyly schváleny, jsou údaje použité
pi výpotu odvozeny z odhad uinných v dobré víe v prbhu úetního období.
lánek 5
Poet zamstnanc
Poet zamstnanc odpovídá potu roních pracovních jednotek, tzn. potu osob, které byly v
daném podniku nebo jeho jménem zamstnány na plný pracovní úvazek po celý sledovaný rok.
Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na ástený úvazek bez
ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovník jsou zapoítány jako zlomky roních
pracovních jednotek. Personál tvoí:
a) zamstnanci,
b)
b) osoby
osoby pracující
pracující pro
pro podnik
podnik vv podízeném
podřízenémpostavení,
postavení,které
kteréjsou
jsoupovažovány
považoványzazazamstnance
zaměstnancev
souladu
s
vnitrostátními
právními
pedpisy,
v souladu s vnitrostátními právními předpisy,
c) vlastníci
vlastníci –– vedoucí
vedoucípracovníci,
pracovníci,

d) spoleníci
společníci zapojení
zapojení do
do bžné
běžné innosti
činnostipodniku,
podniku,kteí
kteřívyužívají
využívajífinanních
ﬁnančníchvýhod
výhodplynoucích
plynoucíchz
fungování
podniku.
z fungování
podniku.
Uni nebo studenti, kteí jsou zapojeni do odborné pípravy na základ smlouvy o uovském
nebo odborném vzdlávání, se nezahrnují mezi zamstnance. Délka mateské nebo rodiovské
dovolené se nezapoítává.
lánek 6
Sestavování údaj o podniku
1. V pípad samostatného podniku jsou údaje vetn potu zamstnanc sestaveny výlun na
základ úetních záznam daného podniku.
2. Údaje, vetn potu zamstnanc, podniku, který má partnerské podniky nebo propojené
podniky, jsou sestaveny na základ úetních záznam a dalších dat podniku nebo na základ
konsolidované úetní závrky podniku, je-li sestavována, nebo konsolidované úetní závrky, do
které je podnik zahrnut v rámci konsolidace.
K údajm uvedeným v prvním pododstavci jsou pipojeny údaje o veškerých partnerských
podnicích daného podniku, které jsou mu bezprostedn nadazeny nebo podazeny. Souhrn
odpovídá procentuální ásti podílu na kapitálu i na hlasovacích právech (podle toho, která z
hodnot je vyšší). V pípad kížového vlastnictví se použije vyšší procentuální ást.
K údajm uvedeným v prvním a druhém pododstavci je pipojeno 100 % hodnot všech podnik,
které jsou s daným podnikem pímo i nepímo propojeny, pokud tyto hodnoty nejsou již
zahrnuty do konsolidované úetní závrky.
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3. Pro úely použití odstavce 2 jsou údaje o partnerských podnicích daného podniku získány z
úetních záznam tchto partnerských podnik a z ostatních jejich dat, pípadn z konsolidované
úetní závrky, pokud byla sestavena. K tmto údajm je pipoteno 100 % hodnot podnik,
které jsou s tmito partnerskými podniky propojeny, jestliže jejich hodnoty nebyly zahrnuty do
konsolidované úetní závrky.
Pro úely použití stejného odstavce 2 jsou data o podnicích, které jsou s daným podnikem
propojeny, získány z jejich úetních záznam a z ostatních jejich údaj, pípadn z konsolidované
úetní závrky, pokud byla sestavena. K tmto údajm jsou pomrným zpsobem pipoteny
hodnoty všech pípadných partnerských podnik propojeného podniku, které se nacházejí
bezprostedn výše nebo níže od nj, jestliže jejich údaje nebyly zahrnuty do konsolidované
úetní závrky, v procentuálním vyjádení odpovídajícím alespo procentuálnímu vyjádení
urenému v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem.
4. Jestliže v konsolidované úetní závrce nejsou zveejnny údaje o potu zamstnanc daného
podniku, je poet zamstnanc vypoítán pomrným zpsobem z údaj partnerských podnik
daného podniku a k získané hodnot jsou pipoteny hodnoty z podnik, s nimiž je daný podnik
propojen.
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Píloha 8
PROHLÁŠENÍ O ZAAZENÍ PODNIKU DO KATEGORIE MIKRO, MALÝCH,
STEDNÍCH I VELKÝCH PODNIK
VZOR PROHLÁŠENÍ
INFORMACE O ZPSOBILOSTI JAKOŽTO MALÝ NEBO STEDNÍ PODNIK
Pesná identifikace podniku podávajícího žádost
Název nebo obchodní
jméno..................................................................................................................
Adresa
(sídla).........................................................................................................................................
I.......................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel1
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Typ podniku (viz vysvtlivka níže)
Zaškrtnte, který pípad se vztahuje / které pípady se vztahují na podnik podávající žádost:
Nezávislý podnik
V tomto pípad jsou údaje vyplnné v rámeku níže údaji z roní
úetní závrky pouze podniku podávajícího žádost. Vyplte pouze
prohlášení bez pílohy.
Partnerský podnik Vyplte a piložte pílohu (a pípadn další listy), pak vyplte
prohlášení tak, že opíšete výsledky výpot do rámeku níže.
Propojený podnik
Údaje používané ke zjištní kategorie podniku
Vypotené podle lánku 6 pílohy doporuení Komise 2003/361/ES o definici malých a stedních
podnik.
Sledované období *
Poet zamstnanc (RPJ)
Roní obrat **
Bilanní suma **
* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného úetního období a být vypoteny za období jednoho roku.
V pípad nov založených podnik, jejichž úty dosud nebyly uzaveny, se píslušné údaje odvodí ze spolehlivého
odhadu uinného v prbhu úetního období.
**v 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Dležité:
Ve srovnání s pedchozím úetním období došlo ke zmn údaj (zakroužkujte ano/ne), která by
mohla vést ke zmn kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, stední nebo
velký podnik).
× Ne
× Ano (v tomto pípad vyplte a piložte prohlášení týkající se pedchozího úetního období25
1
2

Pedseda (výkonný editel), generální editel apod.
Definice, l. 4 odst. 2 pílohy doporuení Komise 2003/361/ES
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Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávnna podnik zastupovat:
............................................................................................................................................................
Prohlašuji na svou est, že údaje v prohlášení a jeho pílohách jsou pravdivé.
V.......................................................................dne.............................................................................
Podpis……………………………………………………………………………………………….
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VYSV TLIVKA
K DRUHM PODNIK, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PI VÝPOTU POTU
ZAM STNANC A FINANNÍCH HODNOT
I. DRUHY PODNIK
Definice malého a stedního podniku3 rozlišuje ti typy podnik podle jejich vztahu s jinými
podniky, pokud jde o vlastnictví základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo práva
uplatovat rozhodující vliv4.
Typ 1: Nezávislý podnik
Toto je zdaleka nejastjší typ podniku. Vztahuje se na všechny podniky, které nejsou jedním
z dalších dvou typ podniku (partnerský nebo propojený).
Podnik, podávající žádost je nezávislý, pokud:
- nemá podíl ve výši 25 %5 nebo více v žádném jiném podniku,
- a není z 25 %5 nebo více vlastnn jiným podnikem nebo veejným subjektem nebo
spolen nkolika propojenými podniky nebo veejnými subjekty krom uritých
výjimek5,
- a nesestavuje konsolidovanou úetní závrku a není zahrnutý do úetní závrky jiného
podniku, který sestavuje konsolidovanou úetní závrku, a není tudíž propojeným
podnikem6.
Typ 2: Partnerský podnik
Tento typ pedstavuje situaci podnik, které vytváejí významná finanní partnerství s jinými
podniky, aniž by jeden z nich úinn pímo i nepímo ovládal druhý podnik. Partnery jsou
podniky, které nejsou nezávislé, ale ani navzájem propojené.
Podnik podávající žádost je partnerem jiného podniku, pokud:
– má vlastnická nebo hlasovací práva ve výši 25 % nebo více v jiném podniku nebo jiný podnik
má vlastnická nebo hlasovací práva ve výši 25 % nebo více v podniku podávajícím žádost,
– podniky nejsou propojenými podniky v níže uvedeném smyslu, což mimo jiné znamená, že
hlasovací práva jednoho podniku ve druhém nepesahují 50 %,
– a podnik podávající žádost nesestavuje konsolidovanou úetní závrku, která v rámci
konsolidace zahrnuje jiný podnik, a není v rámci konsolidace zahrnut do úetní závrky jiného
podniku nebo podniku s ním propojeného7.
3

Dále v textu odkazuje výraz „definice" na pílohu doporuení Komise 2003/361/ES o definici malých a stedních
podnik.
4
Definice, l. 3.
5
Pokud jde o podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, platí vyšší hodnota. K tomuto procentnímu
podílu by se ml pipoítat podíl v tomtéž podniku, který je spojen s vlastnící spoleností (definice, l. 3 odst. 2).
6
Podnik mže být nadále považován za nezávislý, pestože je tento práh 25 % dosažen nebo pekroen, pokud tento
podíl vlastní nkterá z následujících kategorií investor (pokud nejsou propojeni s podnikem podávajícím žádost):
a) veejné investiní spolenosti, spolenosti pracující s rizikovým kapitálem, jednotlivci i skupiny
jednotlivc provozujících bžnou innost spojenou s investováním rizikového kapitálu, které investují
akciový kapitál do nekotovaných podnik (andlské podniky), za pedpokladu, že celkové investice
tchto andlských podnik do stejného podniku iní maximáln 1.250.000 EUR,
b) university nebo nezisková výzkumná stediska,
c) institucionální investoi vetn regionálních rozvojových fond,
d) samostatné místní samosprávy s roním rozpotem nižším než 10 milion EUR a s mén než 5.000
obyvatel.
7
– Pokud se sídlo podniku nachází v lenském stát, který stanovil výjimku, pokud jde o požadavek sestavovat
takovéto úetní závrky podle sedmé smrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. ervna 1983, ml by podnik pesto
zkontrolovat zejména, zda nespluje nkterou z podmínek stanovených v l. 3 odst. 3 definice.
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Typ 3: Propojený podnik
Tento typ odpovídá hospodáské situaci podnik, které tvoí skupinu prostednictvím pímého i
nepímého ovládání vtšiny hlasovacích práv (vetn prostednictvím dohod nebo v uritých
pípadech prostednictvím fyzických osob jako spoleník), nebo možností uplatovat
rozhodující vliv na podnik. Tyto pípady jsou tedy mén asté než dva pedchozí typy.
Aby se pedešlo potížím podnik pi výkladu, Komise definovala tento typ podnik tak, že
kdykoli to bylo pro úely definice vhodné, pevzala podmínky stanovené v lánku 1 smrnice
Rady 83/349/EHS o konsolidovaných úetních závrkách8, která se používá mnoho let.
Podnik tedy v zásad ihned ví, zda je propojeným podnikem, pokud musí podle zmínné
smrnice sestavovat konsolidovanou úetní závrku nebo pokud je v rámci konsolidace zahrnut
do úetní závrky podniku, který musí sestavovat konsolidovanou úetní závrku.
Jediné dva pípady, které však nejsou moc asté, kdy lze podnik považovat za propojený, akoli
nemusí sestavovat konsolidovanou úetní závrku, jsou popsány v prvních dvou odrážkách
poznámky pod arou 10 této vysvtlivky. V tchto pípadech by podnik ml zkontrolovat, zda
spluje nkterou z podmínek stanovených v l. 3 odst. 3 definice.
II. POET ZAM STNANC A POET RONÍCH PRACOVNÍCH JEDNOTEK9
Poet zamstnanc podniku odpovídá potu roních pracovních jednotek (RPJ).
Kdo se zapoítává do potu zamstnanc?
- Zamstnanci podniku podávajícího žádost,
- osoby pracující pro podnik v podízeném postavení, které jsou považovány za
zamstnance v souladu s vnitrostátním právem,
- vlastníci – vedoucí pracovníci,
- spoleníci zapojení do bžné innosti podniku, kteí využívají finanních výhod
plynoucích z podniku.
Uni nebo studenti, kteí jsou zapojeni do odborné pípravy na základ smlouvy o uovském
nebo odborném vzdlávání, se nezahrnují do potu zamstnanc.
Jak se poet zamstnanc vypoítává?
Jedna RPJ odpovídá jedné osob, která byla v daném podniku nebo jeho jménem zamstnaná na
plný pracovní úvazek po celý sledovaný rok. Poet zamstnanc se vyjaduje v RPJ.
Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na ástený úvazek bez
ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovník se zapoítává jako zlomky RPJ.
Délka mateské nebo rodiovské dovolené se nezapoítává.

– Existují rovnž urité velmi ojedinlé pípady, kdy podnik lze považovat za propojený s jiným podnikem
prostednictvím osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících spolen (definice, l. 3 odst. 3).
– Naopak existuje pouze velmi málo pípad, kdy podniky sestavují konsolidovanou úetní závrku dobrovoln, aniž
by tak musely init podle sedmé smrnice. V tomto pípad nemusí být podnik nutn propojený a mže se považovat
pouze za partnera.
Ke zjištní, zda je podnik propojený nebo ne, by se v každé z tchto tí situací mlo zkontrolovat, zda podnik spluje
i nespluje nkterou z podmínek stanovených v l. 3 odst. 3 definice, popípad prostednictvím fyzické osoby nebo
skupiny fyzických osob jednajících spolen.
88
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PÍLOHA PROHLÁŠENÍ
VÝPOET PRO PARTNERSKÝ NEBO PROPOJENÝ PODNIK
Pílohy, které je pípadn nutno pipojit
- Píloha A, má-li podnik podávající žádost nejmén jeden partnerský podnik (a popípad
další listy)
- Píloha B, pokud má podnik podávající žádost nejmén jeden propojený podnik
(a popípad další listy)
Výpoet pro partnerský nebo propojený podnik10 (viz vysvtlivka)
Sledované období11
Poet zamstnanc
(RPJ)

Roní obrat*

Bilanní suma*

1. Údaje podniku podávajícího
žádost nebo konsolidovaná
úetní závrka /opište údaje
z rámeku B(1) v píloze B12
2. Pomrn agregované údaje
všech partnerských podnik
(pokud existují) (opište údaje
z rámeku A v píloze A)
3. Setené údaje všech
propojených podnik (pokud
existují) – nejsou-li zahrnuty
v rámci konsolidace v ádku 1
(opište údaje z rámeku B2
v píloze B)
Celkem
*1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Údaje o podniku uvedené v ádku „Celkem" ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámeku
„Údaje používané k urení kategorie podniku" v prohlášení.

10

Definice,l. 6 odst. 2 a 3.
Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného úetního období a být vypoteny za období jednoho roku.
V pípad nov založených podnik, jejichž úty dosud nebyly schváleny, se píslušné údaje odvodí ze spolehlivého
odhadu uinného v prbhu úetního období (definice, lánek 4).
12
Údaje uvedené v ádku „Celkem" ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámeku „Údaje používané k urení
kategorie podniku" v prohlášení.
11

47

PÍLOHA A
Partnerské podniky
Do níže uvedené tabulky se pro každý podnik, pro njž byl vyplnn „list partnera" /jeden list pro
každý partnerský podnik podniku podávajícího žádost a pro každý partnerský podnik
propojeného podniku, jehož údaje nejsou zahrnuty v konsolidované úetní závrce tohoto
propojeného podniku zapíší údaje uvedené v dotyném „rámeku partnera":
Rámeek A
Partnerský podnik
(název/identifikace)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Celkem

Poet zamstnanc
(RPJ)

Roní obrat*

Bilanní suma*

* 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

(popípad pipojte další listy nebo tabulku rozšite)
Pipomínka:
Tyto údaje jsou výsledkem pomrného výpotu provedeného na „listu partnera" pro každý pímý
nebo nepímý partnerský podnik.
Údaje uvedené v ádku „Celkem" ve výše uvedené tabulce se zapíší na ádek 2 (pro partnerský
podnik) tabulky v píloze prohlášení.
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LIST PARTNERA
1. Pesná identifikace partnerského podniku
Pesná identifikace podniku podávajícího žádost
Název nebo obchodní
jméno..................................................................................................................
Adresa
(sídla)…......................................................................................................................................
I.......................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel13
...........................................................................................................................................................
2. Prvotní údaje pro daný partnerský podnik
Sledované období
Poet zamstnanc (RPJ)

Roní obrat *

Bilanní suma *

Prvotní údaje
* v 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Připomínka: Tyto
jsoujsou
získány
z účtůz aút
jinýcha údajů
podniku, případně
Pipomínka:
Tytoprvotní
prvotníúdaje
údaje
získány
jinýchpartnerského
údaj partnerského
podniku,
konsolidovaných,
jsou-li takové.
K těmto
údajům
je připočteno
100pipoteno
% údajů o 100
podnicích,
kteréo
pípadn
konsolidovaných,
jsou-li
takové.
K tmto
údajm je
% údaj
podnicích,
které
jsou s tímtopodnikem
partnerským
podnikemledaže
propojeny,
údajezahrnuty
již byly
jsou s tímto
partnerským
propojeny,
jejichledaže
účetníjejich
údajeúetní
již byly
14
. V pípad
zahrnuty
do konsolidované
úetní závrky
partnerského
podniku
do konsolidované
účetní závěrky
partnerského
podniku.
V případě
potřebypoteby
připojtepipojte
„listy
„listy
propojených
podnik"
pro
ty
podniky,
které
nejsou
dosud
zahrnuty
v
rámci
konsolidace.
propojených podniků“ pro ty podniky, které nejsou dosud zahrnuty v rámci konsolidace.
3. Pomrný výpoet
a) Uve te pesn podíl15 podniku vypracovávajícího prohlášení (nebo propojeného podniku,
prostednictvím nhož je vytvoen vztah s partnerským podnikem) na partnerském podniku, na
njž se tento list vztahuje:
............................................................................................................................................................
Uve te rovnž podíl partnerského podniku, na njž se tento list vztahuje, na podniku
sestavujícím prohlášení (nebo na propojeném podniku):
............................................................................................................................................................
b) Vyšší z tchto dvou procentních podíl se uplatní na prvotní údaje uvedené v pedchozím
rámeku. Výsledky tohoto pomrného výpotu se uvedou v této tabulce:
„Rámeek partnera"
Sledované období
Procentní podíl:
Pomrné výsledky

Poet zamstnanc (RPJ)

Roní obrat *

Bilanní suma *

* v 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Tyto údaje se zapíší do rámeku A v píloze A.

13

Pedseda (výkonný editel), generální editel apod.
Definice, l. 6 odst. 3 pododst.1.
15
Pokud jde o podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, platí vyšší hodnota. K tomuto podílu by se ml
pipoítat podíl každého propojeného podniku v tomtéž podniku (definice, l. 3 odst. 2 pododst. 1).
14
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PÍLOHA B
Propojené podniky
A. URENÍ PÍPADU, KTERÝ SE VZTAHUJE NA PODNIK PODÁVAJÍCÍ ŽÁDOST:
Případ
žádost
sestavuje
konsolidovanou
účetní
závěrku
nebo nebo
je v rámci
Pípad 1:
1:Podnik
Podnikpodávající
podávající
žádost
sestavuje
konsolidovanou
úetní
závrku
je v
rámci konsolidace
zahrnut
do konsolidované
závrky
podniku.
Rámeek
konsolidace
zahrnut
do konsolidované
účetníúetní
závěrky
jinéhojiného
podniku.
Rámeček
B(1) B(1)
Pípad 2: Podnik podávající žádost, nebo jeden i více propojených podnik nesestavují
konsolidovanou úetní závrku ani nejsou zahrnuty do konsolidované úetní závrky.
Rámeek B(2).
Všimnte si: Údaje podnik, které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou získány z
jejich út a jejich ostatních údaj, pípadn konsolidovaných, jsou-li takové. S tmito údaji jsou
pomrným zpsobem agregovány údaje o všech pípadných partnerských podnicích tohoto
propojeného podniku, které na n bezprostedn navazují, ledaže již byly zahrnuty v rámci
konsolidace16.
B. ZPSOBY VÝPOTU V JEDNOTLIVÝCH PÍPADECH:
V pípad 1: Jako základ pro výpoet slouží konsolidovaná úetní závrka. Vyplte rámeek
B(1) níže.
Rámeek B(1)
Poet zamstnanc
Roní obrat **
(RPJ) *

Bilanní suma **

Celkem
* Jestliže se v konsolidované úetní závrce neobjeví poet zamstnanc daného podniku, výpoet tohoto potu se
provede setením údaj z podnik, s nimiž je dotyný podnik propojen.
** 1 000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Údaje uvedené v ádku „Celkem" výše uvedené tabulky se zapíší do ádku 1 tabulky v píloze
prohlášení.

Propojený podnik
(jméno/identifikace)

Identifikace podnik zahrnutých v rámci konsolidace
Adresa (sídla)
I
Jména a tituly
hlavního editele /
hlavních editel*

A.
B.
C.
D.
E.
* Pedseda (výkonný editel), generální editel apod.

Dležité: Partnerské podniky tohoto propojeného podniku, které nejsou dosud zahrnuty v rámci
konsolidace, jsou považovány za pímé partnery podniku podávajícího žádost. Jejich údaje a „list
partnera" se proto pipojí do pílohy A.
16

Definice, l. 6 odst. 3 pododst 2.

50

V pípad 2: Pro každý propojený podnik (vetn vazeb prostednictvím jiných propojených
podnik) vyplte „list propojeného podniku" a jednoduše sette úty všech propojených
podnik vyplnním v rámeku B(2) níže.
Podnik .

Rámeek B(2)
Poet zamstnanc
Roní obrat**
(RPJ)*

Bilanní suma**

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem
* Piložte jeden „list propojeného podniku" pro každý podnik.
** 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Údaje uvedené v ádku „Celkem" výše uvedené tabulky se zapíší do ádku 3 (pro propojené
podniky) tabulky v píloze prohlášení.
LIST PROPOJENÉHO PODNIKU
(pouze pro propojené podniky nezahrnuté v rámci konsolidace v rámeku B)
1. Pesná identifikace podniku
Název nebo obchodní
jméno..................................................................................................................
Adresa
(sídla)..........................................................................................................................................
I..................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel17
.....................................................................................................................................................
2. Údaje o podniku
Sledované období
Poet zamstnanc
Roní obrat*
Bilanní suma*
(RPJ)
Celkem
*1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Tyto údaje se zapíší do rámeku B(2) v píloze B.
Dležité: Údaje podnik, které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou získány z
jejich út a jejich ostatních údaj, pípadn konsolidovaných, jsou-li takové. S tmito údaji jsou

17

Pedseda (výkonný editel), generální editel apod.
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pomrn agregovány údaje o všech pípadných partnerských podnicích tohoto propojeného
podniku, které na n bezprostedn navazují, ledaže již byly zahrnuty v rámci konsolidace18.
Tyto partnerské podniky jsou pokládány za pímé partnerské podniky podniku podávajícího
žádost. Jejich údaje a „list partnera" se proto pipojí do pílohy A.

18

Jsou-li údaje podniku zahrnuty do konsolidované úetní závrky v menším rozsahu, než je stanoveno podle l. 6
odst. 2, použije se procentní podíl podle tohoto lánku (definice l. 6 odst. 3 pododst. 2).
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Píloha 9
estné prohlášení,
že podnik má mén než 750 zamstnanc nebo obrat menší než 200 mil. EUR
Pesná identifikace podniku
Název nebo obchodní
jméno..................................................................................................................
Adresa
(sídla).........................................................................................................................................
I
........................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel19
………................................................................................................................................................
....
Sledované období*
Poet zamstnanc (RPJ)

Roní obrat **

* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného úetního období a být vypoteny za období jednoho roku.
V pípad nov založených podnik, jejichž úty dosud nebyly uzaveny, se píslušné údaje odvodí ze spolehlivého
odhadu uinného v prbhu úetního období.
**v 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Podpis žadatele
Jméno (razítko) podepsané osoby:
……................................................................................................
Prohlašuji na svou est, že údaje v prohlášení a jeho pílohách jsou pravdivé.

V…….........................................................................dne
....................................................................

Podpis ...................................................
VYSV TLIVKA
Poet zamstnanc podniku odpovídá potu roních pracovních jednotek (RPJ).
Kdo se zapoítává do potu zamstnanc?
– Zamstnanci podniku podávajícího žádost,

19

Pedseda (výkonný editel), generální editel apod.
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– osoby pracující pro podnik v podízeném postavení, které jsou považovány za zamstnance v souladu
s vnitrostátním právem,
– vlastníci-vedoucí pracovníci,
– spoleníci zapojení do bžné innosti podniku, kteí využívají finanních výhod plynoucích z podniku.
Uni nebo studenti, kteí jsou zapojeni do odborné pípravy na základ smlouvy o uovském nebo odborném
vzdlávání, se nezahrnují do potu zamstnanc.
Jak se poet zamstnanc vypoítává?
Jedna RPJ odpovídá jedné osob, která byla v daném podniku nebo jeho jménem zamstnaná na plný pracovní
úvazek po celý sledovaný rok. Poet zamstnanc se vyjaduje v RPJ.
Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na ástený úvazek bez ohledu na jeho délku,
a práce sezónních pracovník se zapoítává jako zlomky RPJ.
Délka mateské nebo rodiovské dovolené se nezapoítává.
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Píloha 10
ESTNÉ
O
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
PROHLÁŠENÍ PÍJEMCE
PŘÍJEMCE DOTACE
DOTACEPEDKLÁDANÉ
PŘEDKLÁDANÉSESEŽÁDOSTÍ
ŽÁDOSTÍ
PROPLACENÍ
O PLATBU
V pípad, že k pedloženému projektu bylo jako povinná píloha pedloženo ohlášení stavby dle
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní
pozdjších pedpis:
-

prohlašuji, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního úadu rozporováno
(zmnno).

Jsem si vdom(a), že po zjištní nepravdivosti obsahu tohoto estného prohlášení bude ukonena
administrace.

V ……………………………

dne …………………………….

....................................................................
……………………………………….

Podpis píjemce dotace / statutárního orgánu
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Píloha 11
INFORMANÍ A PROPAGANÍ OPATENÍ PI REALIZACI PROJEKT
PODPOENÝCH Z OPERANÍHO PROGRAMU RYBÁSTVÍ 2007 – 2013
V souladu s l. 51 naízení Rady (ES) . 1198/2006 ze dne 27. ervence 2006 o Evropském
rybáském fondu je píjemce dotace odpovdný za informování veejnosti o dotaci získané
z Evropského rybáského fondu prostednictvím opatení stanovených v odstavcích 2, 3 a 4 l. 32
a dále l. 33 naízení Komise (ES) . 498/2007 ze dne 26. bezna 2007 (viz níže – souást
pílohy). Tato informaní a propaganí opatení jsou urena ke zvýšení povdomí veejnosti
o innostech Evropské unie, zvýšení její transparentnosti a k vytvoení jednotné pedstavy
o dotyné pomoci ve všech lenských státech.
l. 32 – ODPOV DNOST PÍJEMC VZTAHUJÍCÍ SE K INFORMANÍM
A PROPAGANÍM OPATENÍM URENÝM VEEJNOSTI
2.

Pevyšují-li celkové zpsobilé výdaje na operaci spolufinancovanou Evropským rybáským
fondem 500 000 EUR* a sestávají-li z financování infrastruktury nebo stavebních prací,
umístí píjemce na místo operace bhem jejího provádní velkoplošný panel. Informace
uvedené v lánku 33 tvoí nejmén 25 % velkoplošného panelu. Po dokonení operace se
velkoplošný panel nahradí stálou vysvtlující tabulkou uvedenou v odstavci 3.

3.

Pevyšují-li celkové zpsobilé výdaje na operaci 500 000 EUR* a sestávají-li se z nákupu
hmotného pedmtu nebo financování infrastruktury nebo stavebních prací, umístí píjemce
dobe viditelnou a dostaten velkou stálou vysvtlující tabulku, a to nejpozdji do šesti
msíc ode dne dokonení operace. Na tabulce je krom informací uvedených v uvedeném
lánku 33 zabírají nejmén 25 % tabulky.

4.

Ve vhodných pípadech píjemce zajistí, aby byli úastníci operace spolufinancované
z Evropského rybáského fondu informováni o tomto financování. Píjemce za tímto
úelem jasn oznámí, že provádná operace byla vybrána v rámci operaního programu,
který je spolufinancován Evropským rybáským fondem. Jakýkoli doklad, vetn potvrzení
o úasti nebo jakékoli jiné potvrzení týkající se takové operace, musí obsahovat prohlášení
o tom, že operaní program byl spolufinancován Evropským rybáským fondem.
l. 33 – TECHNICKÉ VLASTNOSTI INFORMANÍCH A PROPAGANÍCH
OPATENÍ K OPERACI

1.

Veškerá informaní a propaganí opatení zamená na píjemce, pípadné píjemce
a veejnost zahrnují tyto údaje:

a)

symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v píloze II
a odkaz na evropskou unii;

b)

odkaz na „Evropský rybáský fond“;

c)

prohlášení, které vybere ídící orgán a které zdrazuje pínos zásahu Spoleenství, nejlépe
pak ve znní: „Investování do udržitelného rybolovu“.

2.

Pokud jde o malé propaganí pedmty, nepoužijí se odst. 1 písm. b) a c).
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Píloha II z naízení Komise (ES) . 498/2007
NÁVOD NA VYTVOENÍ ZNAKU A DEFINICE STANDARDNÍCH BAREV

Obrazný popis
Dvanáct zlatých hvzd vytváí na pozadí modré oblohy kruh, který pedstavuje jednotu národ
Evropy. Poet hvzd je pevn stanoven, íslo dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.
Heraldický popis
Kruh dvanácti zlatých pticípých hvzd na azurovém poli, jejich špiky se nedotýkají.
Geometrický popis

Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka se rovná jedné a pl výšce vlajky. Dvanáct
zlatých hvzd je pravideln rozmístno do tvaru nevyznaeného kruhu, jehož sted je prseíkem
úhlopíek obdélníku. Polomr kruhu se rovná tetin výšky vlajky. Každá hvzda má pt cíp,
které jsou umístny na obvodu nevyznaeného kruhu a jejichž polomr se rovná osmnáctin
výšky vlajky. Všechny hvzdy smují vzhru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva další jsou
v pímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Kruh je uspoádán tak, že hvzdy jsou
umístny v pozici hodin na ciferníku. Jejich poet je nemnný.

57

58

59

Píloha 12

ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné
opatení stavebního úadu


prohlašuji, že pro pedložený projekt není dle zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní
pozdjších pedpis, vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani
jiné opatení stavebního úadu.

Jsem si vdom(a) právních dsledk nepravdivosti obsahu tohoto estného prohlášení.

V…………………………

dne………………………

……………………………………………………………………………………………..
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
úedn ovený v pípad, že statutární orgán nepodepisuje estné prohlášení na regionálním
odboru SZIF
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ÁST B – SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
OPATENÍ 2.4. INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ A UVÁD NÍ NA TRH
1. Popis opatení
Opatení je zameno na rozšíení, vybavení a modernizaci podnik, které zpracovávají a uvádjí na
trh produkty rybolovu a akvakultury a na zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných
technologií v tchto podnicích.
Legislativní rámec
Opatení je v souladu s l. 34 a 35 naízení Rady (ES) . 1198/2006 o Evropském rybáském fondu
a s naízením Komise (ES) . 498/2007.

2. Specifické cíle
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zlepšení pracovních a bezpenostních podmínek,
zlepšení hygienických podmínek a jakosti výrobk,
výroba vysoce jakostních výrobk,
snížení nepíznivého vlivu na životní prostedí,
využití energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie),
zavedení sortimentu nových druh, jejichž produkce je v akvakultue nízká nebo neexistuje
a jejichž tržní vyhlídky jsou dobré jako další nabídka trhu,
g) modernizace pracovních postup vetn aplikace fyzicky mén nároných a ergonomicky
vhodnjších zaízení.
3. Zámry
a) rozšíení, vybavení a modernizace podnik, které zpracovávají a uvádjí na trh produkty
rybolovu a akvakultury,
b) zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie),
4. Definice píjemce dotace
Dotace je urena pro mikropodniky, malé a stední podniky s prioritou pro mikropodniky a malé
podniky. Dotace je též urena pro podniky, které nespadají pod definici mikropodnik, malých
a stedních podnik, pokud mají mén než 750 zamstnanc nebo roní obrat nižší než 200 milion
EUR1. Dotace mže být poskytnuta fyzické nebo právnické osob, jejíž píjmy pocházejí
z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovdnost
a riziko.
5. Druh a výše dotace
Druh dotace:
pímá nenávratná dotace
Zpsob financování:
podílové financování
píspvek EU iní 75 % veejných zdroj
píspvek R iní 25 % veejných zdroj
Výše dotace:
pro fyzické nebo právnické osoby vyhovující definici mikropodniku,
malého a stedního podniku do 60 % zpsobilých výdaj,

1

Dle kurzu NB platného k 1.1. roku podání Žádosti o dotaci – viz Píloha 8 – Prohlášení o zaazení podniku do
mikropodniků,
či i
středních
kategorie mikro,
malých, malých
stedních
velkýchpodniků.
podnik.
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pro fyzické nebo právnické osoby které nespadají pod definici
mikropodnik, malých a stedních podnik, avšak mají mén než 750
zamstnanc nebo roní obrat nižší než 200 milion EUR1 do 30 %
zpsobilých výdaj,
zpsobilé výdaje, na které mže být poskytnuta dotace, iní minimáln
25 000 K na každý jednotlivý projekt,
zpsobilé výdaje, na které mže být poskytnuta dotace, iní maximáln
30 mil. K na každý jednotlivý projekt.
6. Výdaje, které jsou zpsobilé ke spolufinancování
Výdaje jsou zpsobilé pro spolufinancování, pokud splují podmínky definované v kapitole 7
Obecné ásti Pravidel.
Konkrétní položky zpsobilých výdaj jsou uvedeny i s kódy, které se vyplují do formuláe
Žádosti o dotaci, v píloze 4 – íselník zpsobilých výdaj.
Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním zpsobilým výdajem, ze kterého se stanovuje
dotace, jsou pro jednotlivé položky rozpotu ceny uvedené v katalogu cen stavebních prací (RTS,
a.s. Brno) k datu podpisu smlouvy s dodavatelem.
Níže uvedené výdaje jsou zpsobilé se specifickými omezeními:
-

-

Nákup pozemk:
 existuje pímá vazba mezi nákupem pozemku a pedmtem projektu,


poizovací cena pozemku mže být zapotena maximáln do výše 10 % celkových
zpsobilých výdaj na projekt,



pozemek bude ocenn znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem dle zákona
. 151/1997 Sb., o oceování majetku, ve znní pozdjších pedpis, který bude žadatel
pedkládat jako povinnou pílohu pi podání Žádosti o dotaci,



souasný i nkterý z pedcházejících vlastník stavby v posledních pti letech ped
registrací Žádosti o dotaci neobdržel dotaci z fond EU, ani dotaci z národních
veejných zdroj na nákup daného pozemku – žadatel doloží estným prohlášením pi
podání Žádosti o dotaci,



dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podíl vyjma pípad, kdy se takto
nakoupená nemovitost stane po uskutenní tohoto nákupu výluným vlastnictvím
žadatele.



Nákup staveb:
existuje pímá vazba mezi nákupem nemovitosti a pedmtem projektu,



jedná se o nákup již postavené stavby vetn pozemku, na nmž stavba stojí,



dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podíl, vyjma pípad, kdy se takto
nakoupená nemovitost stane po uskutenní tohoto nákupu výluným vlastnictvím
žadatele,



stavba bude ocenna znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem dle zákona
. 151/1997 Sb., o oceování majetku, ve znní pozdjších pedpis, který bude žadatel
pedkládat jako povinnou pílohu pi podání Žádosti o dotaci
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-

-



zpsobilým výdajem je poizovací cena maximáln však do výše10
celkových
10 % celkových
zpsobilých výdaj na projekt,



je vydáno kolaudaní rozhodnutí nebo rozhodnutí o pedasném užití stavby nebo
rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a jsou odstranny veškeré
pípadné nedostatky, na které upozornil stavební úad pi vydání kolaudaního
rozhodnutí - bude souástí znaleckého posudku,2



souasný i nkterý z pedcházejících vlastník stavby v posledních pti letech ped
registrací Žádosti o dotaci neobdržel dotaci z fond EU, ani dotaci z národních
veejných zdroj na nákup dané stavby – žadatel doloží estným prohlášením pi podání
Žádosti o dotaci.
Da z pidané hodnoty:
Pouze pro osoby neregistrované k DPH (neplátce DPH) - dle platné právní úpravy

7. Výdaje, které nejsou zpsobilé ke spolufinancování
nákup použitého zaízení;
výstavba nových zpracoven ryb bez uzavení a zrušení existující zpracovny ryb;
ta ást poizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10 % celkových zpsobilých výdaj na
projekt;
ta ást poizovací ceny u nákupu stavby, která je vyšší než 10 % celkových zpsobilých výdaj
na projekt,;
DPH pro plátce (dle platné právní úpravy).

8. Formy financování
- bezhotovostní platba;
- hotovostní platba (podmínky viz Obecná ást Pravidel, kapitola 7, bod f) 2.).
9. Kriteria pijatelnosti projektu
a) projekt je v souladu s platnou právní úpravou, C
b) pro každý schválený projekt se mže použít pouze jeden zdroj financování EU a R, C
c) projekt musí být realizován na území R krom území hlavního msta Prahy, C
d) žadatel musí splovat definici píjemce dotace stanovenou pro píslušné opatení/zámr, C
e) projekt musí splovat úel a rozsah opatení/zámru, C
10. Další podmínky
a) Pedložený projekt musí obsahovat pouze jeden ze zámr a) až b), D jinak C;
b) lhta vázanosti projektu na úel je 5 let od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace, C;
c) píjemce dotace zajistí vykazování údaj potebných pro monitoring projektu i po jeho realizaci
po dobu lhty vázanosti projektu na úel, D jinak C;
d) píjemce dotace nemže prodat/pronajmout pedmt projektu bez souhlasu SZIF dalšímu
subjektu po dobu lhty vázanosti projektu na úel, pedmt projektu nesmí být po dobu
vázanosti na úel provozován jiným subjektem bez souhlasu SZIF, C;
e) žadatel/píjemce dotace má uspoádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které
souvisejí s realizací projektu. Tuto skutenost prokazuje žadatel/píjemce dotace v pípad
kontroly na míst dokladem o vlastnictví pozemk, i nemovitostí, kterých se projekt týká.
2

Odrážka platí pouze pro ty stavby, na které se tyto náležitosti (kolaudaní rozhodnutí, atd.) vztahují ze zákona
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis.
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Pokud je projekt realizován v pronajatém objektu/pozemku pedloží ješt také nájemní smlouvu
na dobu nejmén pt let od podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace. V pípad
spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastník nemovitostí
vztahující se k realizaci projektu, D jinak C;
f) žadatel spluje podmínku definice bu mikropodniku, nebo malého i stedního podniku nebo
akceptovatelného velkého podniku (viz Obecná ást Pravidel, bod h, kapitola 1) v dob
zaregistrování Žádosti o dotaci, C;
g) žadatel musí pi registraci Žádosti o dotaci prokázat píjmy z akvakultury (prodeje ryb) nebo
zpracování ryb formou estného prohlášení a pedložením píslušných úetních doklad
(faktura, píjmový pokladní doklad, apod.), C;
h) žadatel je povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby žádost o platbu byla pedložena
nejpozdji do 24 msíc od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace, C.

11. Seznam píloh pedkládaných na RO SZIF
a) Seznam povinných píloh k Žádosti o dotaci
1) jeden výtisk projektu (povinná osnova projektu je uvedena v píloze k tmto Pravidlm) –
originál, C;
2) osvdení právního statutu (nap. výpis z obchodního rejstíku, výpis z registru ekonomických
subjekt, osvdení o zápisu do evidence zemdlského podnikatele), které je v souladu
s definicí píjemce dotace a není starší než 3 msíce k datu podání žádosti – originál, nebo
úedn ovená kopie, C;
3) doklad o schválení a registraci vydaný krajskou veterinární správou podle § 22 zákona
. 166/1999 Sb., o veterinární péi dokládající, že žadatel je subjektem vyrábjícím produkty
z ryb (je-li žadatelem pouze zpracovatel) – bžná kopie, C;
4) účetní
estné doklad
prohlášení
žadatele
o píjmech
z akvakultury
(prodejeze ryb)
nebobude
ze zpracování
ryb
(faktura,
příjmový
pokladní
doklad, apod.),
kterého
patrný příjem
úetním dokladem
píjmový
doklad, apod.),
kterého
bude patrný
píjem
zs akvakultury
(prodeje(faktura,
ryb) nebo
z prodejepokladní
rybích výrobků.
Doklad ze
musí
být vystaven
v posledním
z
akvakultury
(prodeje
ryb)
nebo
z
prodeje
rybích
výrobk.
Doklad
musí
být
vystaven
uzavřeném účetním období. V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly
schváleny, musí být doklad vystaven v průběhu současného účetního období – originál nebo
úředně ověřená kopie (možno vrátit žadateli), C;
5) estné prohlášení žadatele dle závazného vzoru (viz píloha . 5) – originál, C;
6) doklad o vedení (pop. zízení) bžného útu ve vlastnictví žadatele, na který bude žadateli
poskytnuta dotace z Operaního programu Rybáství – prostá kopie, C;
7) prohlášení o velikosti podniku dle píloh . 7 – 9 – originál, C;
8) v pípad, že projekt podléhá ízení stavebního úadu, pak pravomocné (pokud pi vyhlášení
kola píjmu Žádostí o dotaci není ministrem zemdlství stanoveno jinak) a platné stavební
povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatení stavebního úadu na jehož základ lze projekt
realizovat – originál nebo úedn ovená kopie (možno vrátit žadateli), C;
9) v pípad, že pro realizaci projektu není teba stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné
opatení stavebního úadu, pak je povinnou pílohou estné prohlášení žadatele uvedené
v píloze . 6 (doporuuje se toto estné prohlášení zkonzultovat se stavebním úadem nebo si
vyžádat stanovisko stavebního úadu, že na daný projekt není dle zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis,
zapotebí stavební povolení ani jiné opatení stavebního úadu) (doporuuje se toto estné
prohlášení zkonzultovat se stavebním úadem nebo si vyžádat stanovisko stavebního úadu, že
na daný projekt není dle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis, zapotebí stavebního povolení ani ohlášení
stavby ani jiného opatení stavebního úadu) – originál, C;
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10) technická dokumentace pedkládaná k územnímu nebo stavebnímu ízení v pípad územního
nebo stavebního ízení k pedmtu projektu v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis a píslušnými
provádcími pedpisy – prostá kopie, C;
11) pdorys stavby/dispozice technologie – pokud není pílohou technické dokumentace
pedkládaná k územnímu nebo stavebnímu ízení. Píloha bude požadována pouze v pípad,
kdy pedmtem dotace je modernizace nebo výstavba stavby/budovy– prostá kopie, C;
12) kopie katastrální mapy vystavená píslušným katastrálním úadem (pípadn jiným píslušným
úadem) s vyznaením lokalizace projektu – pokud není pílohou technická dokumentace
pedkládaná k územnímu nebo stavebnímu ízení – pouze jsou-li pedmtem projektu stavební
práce - prostá kopie, C;
13) v pípad nákupu nemovitosti znalecký posudek, ne starší 12 msíc k datu podání žádosti
o dotaci, zárove však nejdíve vydaný k datu 1.1.2007 nebo po tomto datu a estné prohlášení,
že nemovitost nebyla v posledních 5 letech pedmtem dotace z veejných zdroj – originál
nebo úedn ovená kopie (možno vrátit žadateli), C;
14) seznam píloh (vetn potu stran jednotlivých píloh), C.
b) Seznam nepovinných píloh k Žádosti o dotaci
1) Projekt dle osnovy v elektronické podob na datovém nosii CD (ve formátu *.doc, *.pdf).
c) Seznam povinných píloh k žádosti o platbu
1) úetní/daové doklady (nap. faktury, paragony) související s realizací projektu vetn
položkových rozpot – originál nebo úedn ovená kopie (možno vrátit píjemci dotace), D
jinak K;
2) doklady o uhrazení závazku dodavateli(nap. výpis z bankovního útu v. smlouvy o vlastnictví
útu, pokud byla úhrada provádna z jiného útu, než který je uveden v Píloze k Rozhodnutí,
pokladní doklad, na kterém oprávnná osoba potvrdí píjem hotovosti) – prostá kopie, D jinak
K;
3) v pípad nákupu stroj a technologií technická dokumentace k výrobku s dokladem
o posouzení shody – ES prohlášení shody – prostá kopie, D jinak A;
4) dokumentace k zadávacímu ízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu ízení, který
píjemce dotace obdržel pi pevzetí Rozhodnutí. Formuláe jsou zveejnny na internetových
stránkách SZIF, C;
5) kolaudaní souhlas nebo oznámení stavebnímu úadu o užívání stavby podle zákona
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších
pedpis, nebo estné prohlášení píjemce , že pro užívání stavby dle daného projektu není
v souladu se zákonem . 183/2006 Sb. kolaudaní souhlas ani oznámení zapotebí – originál
nebo úedn ovená kopie (možno vrátit píjemci dotace), D jinak C;
6) soupisky úetních doklad ke zpsobilým výdajm – originál, formuláe jsou zveejnny na
internetových stránkách SZIF, D jinak C;
7) položkový rozpoet projektu rozdlený do jednotlivých kategorií dle íselníku zpsobilých
výdaj. V pípad zahrnutí stavebních prací do celkových zpsobilých výdaj – soupis
stavebních prací s výkazem výmr a položkový rozpoet – prostá kopie, D jinak C;
8) v pípad, že jako povinná píloha bylo pedloženo ohlášení stavby, se pedkládá estné
prohlášení píjemce dotace, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního úadu
rozporováno/zmnno (dle závazného vzoru v píloze 10) – originál, C;
9) v pípad nákupu nemovitosti, kupní smlouva ne starší 12 msíc k datu podání Žádosti o dotaci
z OP Rybáství, zárove však vydaná nejdíve k datu 1.1. 2007 – originál nebo úedn ovená
kopie, D jinak C;
10) závrená zpráva na standardizovaném formulái – originál, D jinak C;
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11) potvrzení od píslušné Krajské veterinární správy o zrušení pvodní zpracovny (pedkládá se do
tí msíc po kolaudaci nov postavené zpracovny) – originál/úedn ovená kopie (možno
vrátit píjemci dotace), C.

12. Seznam dokument pedkládaných po proplacení projektu
Doklady k prokázání monitorovacích indikátor budou poskytnuty na základ výzvy Ministerstva
zemdlství v prbhu lhty vázanosti na úel.

13. Seznam píloh specifické ásti Pravidel
1. Mapa region NUTS 2 a adresy regionálních odbor SZIF
2. Osnova projektu
3. Bodovací kritéria
4. íselník zpsobilých výdaj
5. estné prohlášení žadatele pedkládané pi podání Žádosti o dotaci
6. estné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné
opatení stavebního úadu
7. Výtah z doporuení o definici malých ačistedních
středníchpodnik
podniků
8. Prohlášení o zaazení do kategorie mikropodnik, malých ačistedních
středníchpodnik
podniků
9. estné prohlášení, že podnik má mén než 750 zamstnanc nebo obrat menší než 200 mil.
EUR
10. estné prohlášení píjemce dotace pi pedložení žádosti o platbu dotace z Operaního
programu Rybáství 2007 – 2013
11. Informaní a propaganí opatení pi realizaci projekt podpoených z Operaního programu
Rybáství 2007 – 2013
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Píloha 1

Mapa region NUTS 2

Adresy regionálních odbor Státního zemdlského intervenního fondu
NUTS 2
Stední echy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Stední Morava
Moravskoslezsko

Název RO SZIF
Praha a Stední echy
eské Budjovice
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Opava

Adresa
budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Rudolfovská 80, 370 21 eské Budjovice
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Ulrichovo námstí 810, 500 02 Hradec Králové
Kotláská 53, 602 00 Brno
Blanická 1, 772 00 Olomouc
Horní námstí 2, 746 57 Opava

Jednotná doba pro píjem žádostí projektových opatení OP Rybáství platná pro všechny
RO SZIF.

pondlí, steda
úterý, tvrtek
pátek

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

Osnova projektu
1. Název projektu
- uvete struný a výstižný název projektu,
- uvete íselné oznaení a název opatení,, píp. zámru, v rámci kterého projekt
pedkládáte.
2. Žadatel
- uvete název žadatele, adresu/sídlo žadatele, I (je-li pidleno)/R (pípadn datum
narození) žadatele,
- uvete základní (nejdležitjší) pehled inností žadatele (dle OR, živnostenských list,
stanov spolenosti, atd.), které mají vztah k pedmtu projektu.
2.1. Zpracovatel projektu
- uvete pouze v pípad, kdy zpracovatelem je jiný subjekt, a to v rozsahu název/jméno
zpracovatele a kontaktní údaje.
3. Popis projektu
3.1. Zdvodnní projektu
- uvete podstatu problému vetn struného popisu výchozího stavu,
- uvete, jak pispje realizace projektu k vyešení píslušného problému.
3.2. Realizace projektu
- popište konkrétní innosti, které budou realizovány jako zpsobilé výdaje v rámci projektu,
- uvete pedpokládaný asový harmonogram realizace projektu (viz píklad níže),

x

x

12/2009

x

11/2009

x

10/2009

x

09/2009

x

08/2009

x

07/2009

03/2009

x

06/2009

02/2009

x

05/2009

01/2009

x

Podání žádosti o platbu

04/2009

12/2008

x

11/2008

x

10/2008

x

09/2008

07/2008

x

06/2008

x

08/2008

Realizace projektu

x

05/2008

Realizace výbrového ízení

x

04/2008

Podání Žádosti o dotaci

03/2008

Píprava projektové dokumentace

02/2008

Fáze projektu

01/2008

asový harmonogram realizace projektu

- uvete místo realizace projektu (v pípad více míst realizace projektu uvete všechna)
- Ulice, íslo popisné, íslo orientaní
- PS, obec, ást obce
- okres
3.3. Technické ešení projektu
- v pípad, že byla pedložena povinná píloha technická dokumentace, popište projekt
formou výtahu ze souhrnné (technické) zprávy v rozsahu ½ stránky A4,
- pokud nebyla pedložena technická dokumentace ke stavebnímu ízení a souástí
zpsobilých výdaj jsou stavební práce, vcn popište technické ešení stavby a technologií
v rozsahu cca. jedné A4.
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3.4. Výsledky projektu
- strun shrte výsledky projektu vetn jeho využití v budoucnosti po ukonení realizace
projektu
- uvete dosažení specifického cíle/cíl dle popisu opatení.
4. Rozpoet projektu
- uvete celkové výdaje resp. rozpoet projektu:
- zpsobilé výdaje, ze kterých je stanovena výše dotace (viz Žádost o dotaci)
- jasn definujte zpsobilé výdaje v souladu s kódy zpsobilých výdaj
uvedených v Žádosti o dotaci vetn rozpisu konkrétních položek výdaj
spadajících pod píslušný kód a vyíslete jejich výši v K,
- nezpsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci)
- jasn definujte nezpsobilé výdaje vetn rozpisu konkrétních položek
výdaj a vyíslete jejich výši v K.
5. Realizované projekty
- v pípad, že jste realizovali/realizujete další projekty v rámci jiných dotaních titul,
uvete jaké a kdo je garantem píslušného dotaního titulu (v posledních 3 letech).
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Píloha 3

Bodovací kritéria
Opatení 2.4. Investice do zpracování a uvádní na trh
Bodovací kritéria jsou závazná a jakékoli nesplnní podmínek bodovacích kritérií nebo
pedložení nepravdivých i neúplných údaj pro hodnocení bodovacích kritérií se posuzuje
jako nedodržení podmínek dotace se sankcí C.
.

Možný
bodový zisk

Kritérium

1. Žadatelem je mikropodnik nebo malý podnik
2. Souástí projektu je zaízení podporující ištní odpadních vod
z prmyslového zpracování ryb
3. Projekt byl dodán také v elektronické podob na cd nosii ve formátu *.doc
nebo *.pdf.

20
5
5

Pi shodném potu bod rozhoduje datum a as registrace Žádosti o dotaci.
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Píloha 4

íselník zpsobilých výdaj
OPATENÍ 2.4.
Zámr a) rozšíení, vybavení a modernizace podnik, které zpracovávají a uvádjí na
trh produkty rybolovu a akvakultury
nákup zaízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé ásti - zásobník suroviny
001
nákup zaízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé ásti - zaízení pro vlastní
002
proces zpracování (zabíjení, pesuny, kuchání, škrábání, stahování, porcování,
mytí, vážení, marinování, uzení, chlazení, mražení, vykosování)
nákup zaízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé ásti - zaízení pro vlastní
003
proces zpracování - sledování kvality výrobku
nákup zaízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé ásti - zaízení na finální
004
úpravu, balení a znaení výrobk
nákup zaízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé ásti - zaízení na
005
zpracování, úpravu, i likvidaci odpad, vetn likvidace odpadních vod
modernizace zaízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé ásti - zásobník
006
suroviny
modernizace zaízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé ásti - zaízení pro
007
vlastní proces zpracování (zabíjení, pesuny, kuchání, škrábání, stahování,
porcování, mytí, vážení, marinování, uzení, chlazení, mražení, vykosování)
modernizace zaízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé ásti - zaízení pro
008
vlastní proces zpracování - sledování kvality výrobku
modernizace zaízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé ásti - zaízení na
009
finální úpravu, balení a znaení výrobk
modernizace zaízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé ásti - zaízení na
010
zpracování, úpravu, i likvidaci odpad, vetn likvidace odpadních vod
výstavba nových (v rámci modernizace existující zpracovny ryb) provozních hal,
011
jiných provozních objekt a ástí staveb urených pro zpracování ryb nebo pro
innosti související se zpracováním ryb (výrobní haly, mrazírny, sklady, istiky
odpadních vod, sociální zaízení)
nákup a instalace zaízení pro zabezpeení zpracovny ryb ped nepovolaným
012
vstupem osob a ped škodami zpsobenými škdci
modernizace stávajících provozních hal, jiných provozních objekt a ástí staveb
013
urených pro zpracování ryb nebo pro innosti související se zpracováním ryb
(výrobní haly, mrazírny, sklady, istiky odpadních vod, sociální zaízení, aj.)
stavební úpravy a innosti s nimi související, které jsou nutné k instalaci nových,
014
i modernizaci stávajících zaízení
bourací práce
015
nákup zaízení urených pro zhodnocování druhotných odpad
016
modernizace zaízení urených pro zhodnocování druhotných odpad
017
nákup stacionárních chladících a mrazících zaízení nebo jejich ástí
018
vznik (výstavba) nových distribuních center (sklad)
019
rekonstrukce sklad, které byly využívány k jiným úelm
020
náklady na výstavbu manipulaních ploch ped zpracovnou
021
náklady na modernizaci manipulaních ploch ped zpracovnou
022
výstavba nové zpracovny ryb jako náhrada za rušenou existující zpracovnu ryb
023
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nákladní auta s chladícími nebo mrazícími boxy
výrobníky ledu
klimatizaní a ventilaní systémy
vodovod – pípojka do zpracovny
kanalizace pípojka do zpracovny
nerezové nádoby a vozíky
výstavba vodárny a úpravny vod pro zpracování ryb
rozšíení vodárny a úpravny vod pro zpracování ryb
modernizace vodárny a úpravny vod pro zpracování ryb
projekt max.do výše 20 000 K
technická dokumentace vetn posudk a hodnocení ŽP max. do výše 80 000 K
nákup pozemk
nákup staveb (vyjma zpracoven)
velkoplošný panel, tabulka s informací o dotaci z ERF
vysokotlaké istící pístroje
Zámr b) zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií
(obnovitelné zdroje energie)
náklady na zavedení energeticky úsporných technologií
001
náklady na zavedení ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie)
002
projekt max.do výše 20 000 K
003
technická dokumentace vetn posudk a hodnocení ŽP max. do výše 80 000 K
004
velkoplošný panel, tabulka s informací o dotaci z ERF
005

024
025
026
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
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Píloha 5

ESTNÉ PROHLÁŠENÍ
žadatele pi podání žádosti o poskytnutí dotace z Operaního programu
Rybáství 2007 – 2013
Je-li žadatelem fyzická osoba:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé.
Prohlašuji, že pedložený projekt nebyl a nebude po dobu lhty vázanosti projektu na úel podpoen jiným
finanním nástrojem EU, ani z jiných národních veejných zdroj.
Prohlašuji, že mám píjmy z akvakultury (prodeje ryb) nebo ze zpracování ryb (správnou variantu
zakroužkujte), které dokládám píslušným úetním dokladem.
Prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypoádány splatné závazky vi finanním úadm, SZIF
a MZe z titulu § 86 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona . 229/1991 Sb., ve znní pozdjších
pedpis (zákon o pd) a dotací a vi ostatním orgánm veejné správy (zejména nedoplatky na pojistném
a na penále na veejném zdravotním pojištní, na pojistném a penále na sociální zabezpeení a píspvku na
státní politiku zamstnanosti) a další finanní závazky z jiných projekt financovaných z Fond EU i vi
orgánm, které prostedky z tchto fond poskytují.
Prohlašuji, že na mj majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro
nedostatek majetku.
Prohlašuji, že jsem já ani žádný z pedcházejících vlastník nemovitosti neobdržel v posledních pti letech
ped registrací Žádosti o dotaci z fond EU ani z národních veejných zdroj dotaci na nákup dané
nemovitosti (platí v pípad nákupu nemovitosti).
Prohlašuji, že nemám v trestním rejstíku záznam o odsouzení pro trestný in, jehož skutková podstata
souvisela s pedmtem innosti podnikání, nebo pro trestný in hospodáský anebo trestný in proti majetku
(hlava II. a IX. Zákona . 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znní pozdjších pedpis.
Prohlašuji, že spadám do kategorie: mikropodnik – malých podnik – stedních podnik – velkých podnik
(správnou variantu zakroužkujte) dle doporuení Komise . 2003/361/ES, o definici malých a stedních
podnik.
Prohlašuji, že pedložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou.
Zavazuji
seplnit
plnitvšechny
všechny
podmínky
poskytnutí
dotace
z opatření
2.4. Investice
do zpracování
Zavazuji se
podmínky
pro pro
poskytnutí
dotace
z opatení
2.4. Investice
do zpracování
a uvádní
anauvádění
na trh
v rámci Operačního
programu2007
Rybářství
- 2013
stanovené
Pravidly pro žadatele.
trh v rámci
Operaního
programu Rybáství
- 2013 2007
stanovené
Pravidly
pro žadatele.

Jsem si vdom(a) právních dsledk nepravdivosti obsahu tohoto estného prohlášení.

V…………………………

dne………………………

…………………………………………………………….……………………………….
Podpis žadatele
úedn ovený v pípad, že žadatel nepodepisuje estné prohlášení na regionálním odboru SZIF
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ESTNÉ PROHLÁŠENÍ
žadatele pi podání žádosti o poskytnutí dotace z Operaního programu
Rybáství 2007 – 2013
Je-li žadatelem právnická osoba:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé.
Prohlašuji, že pedložený projekt nebyl a nebude podpoen jiným finanním nástrojem EU, ani z jiných
národních veejných zdroj.
Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedená právnická osoba má píjmy z akvakultury (prodeje ryb) nebo ze
zpracování ryb (správnou variantu zakroužkujte), které dokládám píslušným úetním dokladem.
Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedená právnická osoba má k datu podání Žádosti o dotaci vypoádány
splatné závazky vi finanním úadm, SZIF a MZe z titulu § 86 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3
zákona . 229/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis (zákon o pd) a dotací a vi ostatním orgánm státní
správy (zejména nedoplatky na pojistném a na penále na veejném zdravotním pojištní, na pojistném a
penále na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti) a další finanní závazky z jiných
projekt financovaných z fond EU i vi orgánm, které prostedky z tchto fond poskytují.
Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedená právnická osoba k datu podání žádosti není v likvidaci a na její
majetek nebyl v posledních 3letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedená právnická osoba ani žádný z pedcházejících vlastník nemovitosti
neobdrželi v posledních pti letech ped registrací Žádosti o dotaci z fond EU ani z národních veejných
zdroj dotaci na nákup dané nemovitosti (platí v pípad nákupu nemovitosti).
Prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupc v žádosti uvedené právnické osoby nemá v trestním rejstíku
záznam o odsouzení pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s pedmtem innosti podnikání, nebo
pro trestný in hospodáský anebo trestný in proti majetku (hlava II. a IX. Zákona . 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znní pozdjších pedpis.
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba spadá do kategorie: mikropodnik – malých podnik –
stedních podnik – velkých podnik (správnou variantu zakroužkujte) dle doporuení Komise .
2003/361/ES, o definici malých a stedních podnik.
Prohlašuji, že pedložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou.
V žádosti uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z opatení
Investice do
dozpracování
zpracovánía auvádění
uvádní
v rámci
Operaníhoprogramu
programu Rybářství
Rybáství 2007
2007 -- 2013
2013
2.4. Investice
nana
trhtrh
v rámci
Operačního
stanovené Pravidly
stanovené
Pravidlypro
prožadatele.
žadatele.

Jsem si vdom(a) právních dsledk nepravdivosti obsahu tohoto estného prohlášení.
V…………………………

dne………………………

…………………………………………………………….……………………………….
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
úedn ovený v pípad, že statutární orgán nepodepisuje estné prohlášení na regionálním odboru
SZIF
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Píloha 6

ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné
opatení stavebního úadu


prohlašuji, že pro pedložený projekt není dle zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších
pedpis, vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatení
stavebního úadu.

Jsem si vdom(a) právních dsledk nepravdivosti obsahu tohoto estného prohlášení.

V…………………………

dne………………………

……………………………………………………………………………………………..
Podpis žadatele(statutárního orgánu)
úedn ovený v pípad, že statutární orgán nepodepisuje estné prohlášení na regionálním odboru
SZIF
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Píloha 7
Definice mikropodnik, malých a stedních podnik
(Výtah z doporuení Komise 2003/361/ES ze dne 6. kvtna 2003 o definici mikropodnik, malých
a stedních podnik, Úední vstník . L 124, 20. 5. 2003, s. 36)
lánek 1
Podnik
Podnikem se rozumí subjekt vykazující ekonomickou innost, bez ohledu na jeho právní formu. K
tmto subjektm patí zejména osoby samostatn výdlen inné a rodinné podniky vykonávající
emeslné i jiné innosti a veejné obchodní spolenosti nebo sdružení, u kterých je ekonomická
innost hlavním pedmtem podnikání.
lánek 2
Poet zamstnanc a finanní hranice vymezující kategorie podnik
1. Kategorie mikropodnik, malých a stedních podnik (MSP) je složena z podnik, které
zamstnávají mén než 250 osob a které vykazují roní obrat do 50 milion EUR, pípadn
celkovou roní bilanní sumu nepesahující 43 milion EUR.
2. V rámci kategorie MSP jsou malé podniky definovány jako podniky, které zamstnávají mén
než 50 osob a jejichž roní obrat, pípadn celková roní bilanní suma, nepevyšuje 10 milion
EUR.
3. V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky definovány jako podniky, které zamstnávají mén
než 10 osob a jejichž roní obrat, pípadn celková roní bilanní suma, nepevyšuje 2 miliony
EUR.
lánek 3
Druhy podnik, které jsou brány v potaz pi výpotu potu zamstnanc a finanních hodnot
1. „Samostatné podniky" jsou všechny podniky, které nejsou zaazeny mezi partnerské podniky ve
smyslu odstavce 2 ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3.
2. „Partnerské podniky" jsou všechny podniky, které nejsou klasifikovány jako propojené podniky
ve smyslu odstavce 3 a mezi kterými existuje následující vztah: podnik (podnik v rámci majetkové
struktury nadazený) vlastní, sám nebo spolen s jedním i více propojenými podniky ve smyslu
odstavce 3, 25 % nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku (podnik v rámci
majetkové struktury podazený).
Podnik však mže být zaazen mezi samostatné podniky, a nemá tím pádem žádný partnerský
podnik, pestože je následujícími investory tato hranice 25 % dosažena nebo je tato hranice
pekroena za pedpokladu, že tito investoi nejsou jednotliv ani spolen propojeni ve smyslu
odstavce 3 s daným podnikem:
a) veejné investiní spolenosti, spolenosti pracující s rizikovým kapitálem, jednotlivci i skupiny
jednotlivc provozujících bžnou innost spojenou s investováním rizikového kapitálu, které
investují akciový kapitál do nekotovaných podnik (andlské podniky), za pedpokladu, že celkové
investice tchto andlských podnik do stejného podniku iní maximáln 1.250.000 EUR,
b) university nebo nezisková výzkumná stediska,
c) institucionální investoi vetn regionálních rozvojových fond,
d) samostatné místní samosprávy s roním rozpotem nižším než 10 milion EUR a s mén než
5.000 obyvatel.
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3. Propojenými podniky" se rozumjí podniky, mezi nimiž existuje nkterý z následujících vztah:
a) podnik vlastní vtšinu akcionáských nebo lenských hlasovacích práv v jiném podniku,
b) podnik má právo jmenovat nebo odvolat vtšinu len administrativního, ídicího nebo
dozorího orgánu jiného podniku,
c) podnik má právo uplatovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavené s daným
podnikem nebo dle ustanovení v memorandu nebo ve stanovách tohoto podniku,
d) podnik, který je akcionáem nebo lenem jiného podniku, ovládá sám v souladu s dohodou
uzavenou s jinými akcionái nebo leny daného podniku vtšinu akcionáských nebo lenských
hlasovacích práv v píslušném podniku.
Pedpokládá se, že rozhodující vliv není uplatován, pokud investoi uvedení v odst. 2 druhém
pododstavci nejsou zapojeni pímo i nepímo do ízení daného podniku, aniž jsou tím dotena
jejich práva jakožto zainteresovaných osob. Podniky, mezi nimiž a jedním i více dalšími podniky
nebo mezi nimiž a nkterým z investor uvedených v odstavci 2 existuje nkterý ze vztah
popsaných v prvním pododstavci, jsou rovnž považovány za propojené.
Podniky, které mají jeden i více takových vztah s fyzickou osobou nebo se skupinou fyzických
osob, které jednají spolen, jsou taktéž považovány za propojené podniky, pokud svou innost
nebo ást své innosti vykonávají na stejném trhu nebo na sousedních trzích.
Za „sousední trh" se považuje trh pro výrobky nebo služby, který je pímo nadazený nebo
podazený relevantnímu trhu.
4. S výjimkou pípad uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nemže být podnik považován za
MSP, jestliže je 25 % nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv pímo nebo nepímo
ovládáno, spolen i jednotliv, jedním i více veejnými orgány.
5. Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení jako samostatný podnik, partnerský podnik
nebo propojený podnik s uvedením údaj týkajících se horních hranic vymezených v lánku 2.
Prohlášení mže být vydáno i v pípad, že kapitál je rozdlen zpsobem, který neumožuje pesné
urení toho, kdo jej vlastní; v takovém pípad mže podnik v dobré víe prohlásit, že lze oprávnn
pedpokládat, že podnik není vlastnn z 25 % i z více procent jiným podnikem ani spolen
podniky vzájemn mezi sebou propojenými. Tato prohlášení jsou vydávána bez toho, že by tím byly
doteny kontroly a šetení provádná podle vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel
Spoleenství.
lánek 4
Údaje použité pi výpotu potu zamstnanc a finanních hodnot a sledované období
1. Údaji použitými pi výpotu potu zamstnanc a finanních hodnot jsou údaje týkající se
posledního schváleného úetního období vypotené za období jednoho roku. Tyto údaje jsou brány
v potaz od data uzavení út. ástka zvolená za výši obratu je vypoítána bez dan z pidané
hodnoty (DPH) a bez dalších nepímých daní.
2. V pípadech, kdy podnik k datu uzavení út zjistí, že poet jeho zamstnanc za dané roní
období oproti hranici pro poet pracovník vzrostl nebo poklesl nebo že došlo k pekroení finanní
hranice uvedené v lánku 2, nepovede tato skutenost ke ztrát i získání statutu stedního nebo
malého podniku i mikropodniku, jestliže tyto hranice nejsou pekroeny po dobu dvou po sob
jdoucích úetních období.
3. V pípad nov založených podnik, jejichž úty dosud nebyly schváleny, jsou údaje použité pi
výpotu odvozeny z odhad uinných v dobré víe v prbhu úetního období.
lánek 5
Poet zamstnanc
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lánek 5
Poet zamstnanc
Poet zamstnanc odpovídá potu roních pracovních jednotek, tzn. potu osob, které byly v
daném podniku nebo jeho jménem zamstnány na plný pracovní úvazek po celý sledovaný rok.
Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na ástený úvazek bez
ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovník jsou zapoítány jako zlomky roních
pracovních jednotek. Personál tvoí:
a) zamstnanci,
b) osoby pracující pro podnik v podízeném postavení, které jsou považovány za zamstnance v
souladu s vnitrostátními právními pedpisy,
c) vlastníci – vedoucí pracovníci,
d) spoleníci zapojení do bžné innosti podniku, kteí využívají finanních výhod plynoucích z
fungování podniku.
Uni nebo studenti, kteí jsou zapojeni do odborné pípravy na základ smlouvy o uovském nebo
odborném vzdlávání, se nezahrnují mezi zamstnance. Délka mateské nebo rodiovské dovolené
se nezapoítává.
lánek 6
Sestavování údaj o podniku
1. V pípad samostatného podniku jsou údaje vetn potu zamstnanc sestaveny výlun na
základ úetních záznam daného podniku.
2. Údaje, vetn potu zamstnanc, podniku, který má partnerské podniky nebo propojené
podniky, jsou sestaveny na základ úetních záznam a dalších dat podniku nebo na základ
konsolidované úetní závrky podniku, je-li sestavována, nebo konsolidované úetní závrky, do
které je podnik zahrnut v rámci konsolidace.
K údajm uvedeným v prvním pododstavci jsou pipojeny údaje o veškerých partnerských
podnicích daného podniku, které jsou mu bezprostedn nadazeny nebo podazeny. Souhrn
odpovídá procentuální ásti podílu na kapitálu i na hlasovacích právech (podle toho, která z hodnot
je vyšší). V pípad kížového vlastnictví se použije vyšší procentuální ást.
K údajm uvedeným v prvním a druhém pododstavci je pipojeno 100 % hodnot všech podnik,
které jsou s daným podnikem pímo i nepímo propojeny, pokud tyto hodnoty nejsou již zahrnuty
do konsolidované úetní závrky.
3. Pro úely použití odstavce 2 jsou údaje o partnerských podnicích daného podniku získány z
úetních záznam tchto partnerských podnik a z ostatních jejich dat, pípadn z konsolidované
úetní závrky, pokud byla sestavena. K tmto údajm je pipoteno 100 % hodnot podnik, které
jsou s tmito partnerskými podniky propojeny, jestliže jejich hodnoty nebyly zahrnuty do
konsolidované úetní závrky.
Pro úely použití stejného odstavce 2 jsou data o podnicích, které jsou s daným podnikem
propojeny, získány z jejich úetních záznam a z ostatních jejich údaj, pípadn z konsolidované
úetní závrky, pokud byla sestavena. K tmto údajm jsou pomrným zpsobem pipoteny
hodnoty všech pípadných partnerských podnik propojeného podniku, které se nacházejí
bezprostedn výše nebo níže od nj, jestliže jejich údaje nebyly zahrnuty do konsolidované úetní
závrky, v procentuálním vyjádení odpovídajícím alespo procentuálnímu vyjádení urenému
v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem.
4. Jestliže v konsolidované úetní závrce nejsou zveejnny údaje o potu zamstnanc daného
podniku, je poet zamstnanc vypoítán pomrným zpsobem z údaj partnerských podnik
daného podniku a k získané hodnot jsou pipoteny hodnoty z podnik, s nimiž je daný podnik
propojen.
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Píloha 8
Prohlášení o zaazení podniku do kategorie mikropodnik, malých i stedních podnik
VZOR PROHLÁŠENÍ
INFORMACE O ZPSOBILOSTI JAKOŽTO MALÝ NEBO STEDNÍ PODNIK
Pesná identifikace podniku podávajícího žádost
Název nebo obchodní jméno..................................................................................................................
Adresa (sídla).........................................................................................................................................
I............................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel3
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Typ podniku (viz vysvtlivka níže)
Zaškrtnte, který pípad se vztahuje / které pípady se vztahují na podnik podávající žádost:
Nezávislý podnik
V tomto pípad jsou údaje vyplnné v rámeku níže údaji z roní úetní
závrky pouze podniku podávajícího žádost. Vyplte pouze prohlášení
bez pílohy.
Partnerský podnik Vyplte a piložte pílohu (a pípadn další listy), pak vyplte prohlášení
tak, že opíšete výsledky výpot do rámeku níže.
Propojený podnik
Údaje používané ke zjištní kategorie podniku
Vypotené podle lánku 6 pílohy doporuení Komise 2003/361/ES o definici malých a stedních
podnik.
Sledované období *
Poet zamstnanc (RPJ)
Roní obrat **
Bilanní suma **
* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného úetního období a být vypoteny za období jednoho roku.
V pípad nov založených podnik, jejichž úty dosud nebyly uzaveny, se píslušné údaje odvodí ze spolehlivého
odhadu uinného v prbhu úetního období.
**v 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Dležité:
Ve srovnání s pedchozím úetním období došlo ke zmn údaj, která by mohla vést ke zmn
kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, stední nebo velký podnik).
Ne
Ano (v tomto pípad vyplte a piložte prohlášení týkající se pedchozího úetního období45)
Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávnna podnik zastupovat:
................................................................................................................................................................
Prohlašuji na svou est, že údaje v prohlášení a jeho pílohách jsou pravdivé.
V.......................................................................dne................................................................................
Podpis………………………………………………………………………………………………….
3
4

Pedseda (výkonný editel), generální editel apod.
Definice, l. 4 odst. 2 pílohy doporuení Komise 2003/361/ES
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VYSV TLIVKA
K DRUHM PODNIK, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PI VÝPOTU POTU
ZAM STNANC A FINANNÍCH HODNOT
I. DRUHY PODNIK
Definice malého a stedního podniku5 rozlišuje ti typy podnik podle jejich vztahu s jinými
podniky, pokud jde o vlastnictví základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo práva uplatovat
rozhodující vliv6.
Typ 1: Nezávislý podnik
Toto je zdaleka nejastjší typ podniku. Vztahuje se na všechny podniky, které nejsou jedním
z dalších dvou typ podniku (partnerský nebo propojený).
Podnik, podávající žádost je nezávislý, pokud:
- nemá podíl ve výši 25 %7 nebo více v žádném jiném podniku,
- a není z 25 %5 nebo více vlastnn jiným podnikem nebo veejným subjektem nebo spolen
nkolika propojenými podniky nebo veejnými subjekty krom uritých výjimek5,
- a nesestavuje konsolidovanou úetní závrku a není zahrnutý do úetní závrky jiného
podniku, který sestavuje konsolidovanou úetní závrku, a není tudíž propojeným
podnikem8.
Typ 2: Partnerský podnik
Tento typ pedstavuje situaci podnik, které vytváejí významná finanní partnerství s jinými
podniky, aniž by jeden z nich úinn pímo i nepímo ovládal druhý podnik. Partnery jsou
podniky, které nejsou nezávislé, ale ani navzájem propojené.
Podnik podávající žádost je partnerem jiného podniku, pokud:
– má vlastnická nebo hlasovací práva ve výši 25 % nebo více v jiném podniku nebo jiný podnik má
vlastnická nebo hlasovací práva ve výši 25 % nebo více v podniku podávajícím žádost,
– podniky nejsou propojenými podniky v níže uvedeném smyslu, což mimo jiné znamená, že
hlasovací práva jednoho podniku ve druhém nepesahují 50 %,
– a podnik podávající žádost nesestavuje konsolidovanou úetní závrku, která v rámci konsolidace
zahrnuje jiný podnik, a není v rámci konsolidace zahrnut do úetní závrky jiného podniku nebo
podniku s ním propojeného9.
5

Dále v textu odkazuje výraz „definice" na pílohu doporuení Komise 2003/361/ES o definici malých a stedních
podnik.
6
Definice, l. 3.
7
Pokud jde o podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, platí vyšší hodnota. K tomuto procentnímu podílu
by se ml pipoítat podíl v tomtéž podniku, který je spojen s vlastnící spoleností (definice, l. 3 odst. 2).
8
Podnik mže být nadále považován za nezávislý, pestože je tento práh 25 % dosažen nebo pekroen, pokud tento
podíl vlastní nkterá z následujících kategorií investor (pokud nejsou propojeni s podnikem podávajícím žádost):
a) veejné investiní spolenosti, spolenosti pracující s rizikovým kapitálem, jednotlivci i skupiny jednotlivc
provozujících bžnou innost spojenou s investováním rizikového kapitálu, které investují akciový kapitál
do nekotovaných podnik (andlské podniky), za pedpokladu, že celkové investice tchto andlských
podnik do stejného podniku iní maximáln 1.250.000 EUR,
b) university nebo nezisková výzkumná stediska,
c) institucionální investoi vetn regionálních rozvojových fond,
d) samostatné místní samosprávy s roním rozpotem nižším než 10 milion EUR a s mén než 5.000 obyvatel.
9
– Pokud se sídlo podniku nachází v lenském stát, který stanovil výjimku, pokud jde o požadavek sestavovat
takovéto úetní závrky podle sedmé smrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. ervna 1983, ml by podnik pesto
zkontrolovat zejména, zda nespluje nkterou z podmínek stanovených v l. 3 odst. 3 definice.
– Existují rovnž urité velmi ojedinlé pípady, kdy podnik lze považovat za propojený s jiným podnikem
prostednictvím osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících spolen (definice, l. 3 odst. 3).
– Naopak existuje pouze velmi málo pípad, kdy podniky sestavují konsolidovanou úetní závrku dobrovoln, aniž by
tak musely init podle sedmé smrnice. V tomto pípad nemusí být podnik nutn propojený a mže se považovat
pouze za partnera.
Ke zjištní, zda je podnik propojený nebo ne, by se v každé z tchto tí situací mlo zkontrolovat, zda podnik spluje i
nespluje nkterou z podmínek stanovených v l. 3 odst. 3 definice, popípad prostednictvím fyzické osoby nebo
skupiny fyzických osob jednajících spolen.
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Typ 3: Propojený podnik
Tento typ odpovídá hospodáské situaci podnik, které tvoí skupinu prostednictvím pímého i
nepímého ovládání vtšiny hlasovacích práv (vetn prostednictvím dohod nebo v uritých
pípadech prostednictvím fyzických osob jako spoleník), nebo možností uplatovat rozhodující
vliv na podnik. Tyto pípady jsou tedy mén asté než dva pedchozí typy.
Aby se pedešlo potížím podnik pi výkladu, Komise definovala tento typ podnik tak, že kdykoli
to bylo pro úely definice vhodné, pevzala podmínky stanovené v lánku 1 smrnice Rady
83/349/EHS o konsolidovaných úetních závrkách10, která se používá mnoho let.
Podnik tedy v zásad ihned ví, zda je propojeným podnikem, pokud musí podle zmínné smrnice
sestavovat konsolidovanou úetní závrku nebo pokud je v rámci konsolidace zahrnut do úetní
závrky podniku, který musí sestavovat konsolidovanou úetní závrku.
Jediné dva pípady, které však nejsou moc asté, kdy lze podnik považovat za propojený, akoli
nemusí sestavovat konsolidovanou úetní závrku, jsou popsány v prvních dvou odrážkách
poznámky pod arou 10 této vysvtlivky. V tchto pípadech by podnik ml zkontrolovat, zda
spluje nkterou z podmínek stanovených v l. 3 odst. 3 definice.
II. POET ZAM STNANC A POET RONÍCH PRACOVNÍCH JEDNOTEK11
Poet zamstnanc podniku odpovídá potu roních pracovních jednotek (RPJ).
Kdo se zapoítává do potu zamstnanc?
- Zamstnanci podniku podávajícího žádost,
- osoby pracující pro podnik v podízeném postavení, které jsou považovány za zamstnance
v souladu s vnitrostátním právem,
- vlastníci – vedoucí pracovníci,
- spoleníci zapojení do bžné innosti podniku, kteí využívají finanních výhod plynoucích
z podniku.
Uni nebo studenti, kteí jsou zapojeni do odborné pípravy na základ smlouvy o uovském nebo
odborném vzdlávání, se nezahrnují do potu zamstnanc.
Jak se poet zamstnanc vypoítává?
Jedna RPJ odpovídá jedné osob, která byla v daném podniku nebo jeho jménem zamstnaná na
plný pracovní úvazek po celý sledovaný rok. Poet zamstnanc se vyjaduje v RPJ.
Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na ástený úvazek bez
ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovník se zapoítává jako zlomky RPJ.
Délka mateské nebo rodiovské dovolené se nezapoítává.

10
10

Sedmá smrnice
směrniceRady
Rady
83/349/EHS
ze 13.
dneervna
13. června
1983, založená
čl.3 54
odst.
3 písm. og) Smlouvy,
Sedmá
83/349/EHS
ze dne
1983, založená
na l. 54na
odst.
písm.
g) Smlouvy,
o konsolidovaných
konsolidovaných
úetních
závrkách
(Ú.
vst.L
193
dne
18.7.1983,
s.
naposledy
pozmnná
smrnicí
okonsolidovaných
účetních
závěrkách
(Úř.
věst.L
193
zeze
dne
18.7.1983,
1)1)
naposledy
pozměněná
směrnicí
Evropského
úetních
závrkách
(Ú.
vst.L
193
ze
dne
18.7.1983,
s.s.1)
naposledy
pozmnná
smrnicí
parlamentu
Rady 2001/65/ES
věst. L 283
zevst.
dneL27.10.2001,
28).
Evropskéhoaparlamentu
a Rady (Úř.
2001/65/ES
(Ú.Ú
283 ze dne s.
27.10.2001,
s. 28).
11
11
Definice, čl.
l. 5.
5.
Deﬁnice,
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PÍLOHA PROHLÁŠENÍ
VÝPOET PRO PARTNERSKÝ NEBO PROPOJENÝ PODNIK
Pílohy, které je pípadn nutno pipojit
- Píloha A, má-li podnik podávající žádost nejmén jeden partnerský podnik (a popípad
další listy)
- Píloha B, pokud má podnik podávající žádost nejmén jeden propojený podnik
(a popípad další listy)
Výpoet pro partnerský nebo propojený podnik12 (viz vysvtlivka)
Sledované období13
Poet zamstnanc
(RPJ)

Roní obrat*

Bilanní suma*

1. Údaje podniku podávajícího
žádost nebo konsolidovaná
úetní závrka /opište údaje
z rámeku B(1) v píloze B14
2. Pomrn agregované údaje
všech partnerských podnik
(pokud existují) (opište údaje
z rámeku A v píloze A)
3. Setené údaje všech
propojených podnik (pokud
existují) – nejsou-li zahrnuty
v rámci konsolidace v ádku 1
(opište údaje z rámeku B2
v píloze B)
Celkem
*1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Údaje o podniku uvedené v ádku „Celkem" ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámeku „Údaje
používané k urení kategorie podniku" v prohlášení.

12

Definice,l. 6 odst. 2 a 3.
Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného úetního období a být vypoteny za období jednoho roku.
V pípad nov založených podnik, jejichž úty dosud nebyly schváleny, se píslušné údaje odvodí ze spolehlivého
odhadu uinného v prbhu úetního období (definice, lánek 4).
14
Údaje uvedené v ádku „Celkem" ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámeku „Údaje používané k urení kategorie
podniku" v prohlášení.
13
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PÍLOHA A
Partnerské podniky
Do níže uvedené tabulky se pro každý podnik, pro njž byl vyplnn „list partnera" /jeden list pro
každý partnerský podnik podniku podávajícího žádost a pro každý partnerský podnik propojeného
podniku, jehož údaje nejsou zahrnuty v konsolidované úetní závrce tohoto propojeného podniku
zapíší údaje uvedené v dotyném „rámeku partnera":
Rámeek A
Partnerský podnik
(název/identifikace)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Celkem

Poet zamstnanc
(RPJ)

Roní obrat*

Bilanní suma*

* 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

(popípad pipojte další listy nebo tabulku rozšite)
Pipomínka:
Tyto údaje jsou výsledkem pomrného výpotu provedeného na „listu partnera" pro každý pímý
nebo nepímý partnerský podnik.
Údaje uvedené v ádku „Celkem" ve výše uvedené tabulce se zapíší na ádek 2 (pro partnerský
podnik) tabulky v píloze prohlášení.
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LIST PARTNERA
1. Pesná identifikace partnerského podniku
Pesná identifikace podniku podávajícího žádost
Název nebo obchodní jméno..................................................................................................................
Adresa (sídla)…......................................................................................................................................
I............................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel15
................................................................................................................................................................
2. Prvotní údaje pro daný partnerský podnik
Sledované období
Poet zamstnanc
(RPJ)

Roní obrat *

Bilanní suma *

Prvotní údaje
* v 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Pipomínka: Tyto prvotní údaje jsou získány z út a jiných údaj partnerského podniku, pípadn
konsolidovaných, jsou-li takové. K tmto údajm je pipoteno 100 % údaj o podnicích, které jsou
s tímto partnerským podnikem propojeny, ledaže jejich úetní údaje již byly zahrnuty do
konsolidované úetní závrky partnerského podniku16. V pípad poteby pipojte „listy
propojených podnik" pro ty podniky, které nejsou dosud zahrnuty v rámci konsolidace.
3. Pomrný výpoet
a) Uve te pesn podíl17 podniku vypracovávajícího prohlášení (nebo propojeného podniku,
prostednictvím nhož je vytvoen vztah s partnerským podnikem) na partnerském podniku, na njž
se tento list vztahuje:
................................................................................................................................................................
Uve te rovnž podíl partnerského podniku, na njž se tento list vztahuje, na podniku sestavujícím
prohlášení (nebo na propojeném podniku):
................................................................................................................................................................
b) Vyšší z tchto dvou procentních podíl se uplatní na prvotní údaje uvedené v pedchozím
rámeku. Výsledky tohoto pomrného výpotu se uvedou v této tabulce:
„Rámeek partnera"
Sledované období
Procentní podíl:

Poet zamstnanc
(RPJ)

Roní obrat *

Bilanní suma *

Pomrné výsledky
* v 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Tyto údaje se zapíší do rámeku A v píloze A.

15

Pedseda (výkonný editel), generální editel apod.
Definice, l. 6 odst. 3 pododst.1.
17
Pokud jde o podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, platí vyšší hodnota. K tomuto podílu by se ml
pipoítat podíl každého propojeného podniku v tomtéž podniku (definice, l. 3 odst. 2 pododst. 1).
16
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PÍLOHA B
Propojené podniky
A. URENÍ PÍPADU, KTERÝ SE VZTAHUJE NA PODNIK PODÁVAJÍCÍ ŽÁDOST:
Pípad 1: Podnik podávající žádost sestavuje konsolidovanou úetní závrku nebo je v rámci
konsolidace zahrnut do konsolidované úetní závrky jiného podniku. Rámeek B(1)
Pípad 2: Podnik podávající žádost, nebo jeden i více propojených podnik nesestavují
konsolidovanou úetní závrku ani nejsou zahrnuty do konsolidované úetní závrky.
Rámeek B(2).
Všimnte si: Údaje podnik, které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou získány z
jejich út a jejich ostatních údaj, pípadn konsolidovaných, jsou-li takové. S tmito údaji jsou
pomrným zpsobem agregovány údaje o všech pípadných partnerských podnicích tohoto
propojeného podniku, které na n bezprostedn navazují, ledaže již byly zahrnuty v rámci
konsolidace18.
B. ZPSOBY VÝPOTU V JEDNOTLIVÝCH PÍPADECH:
V pípad 1: Jako základ pro výpoet slouží konsolidovaná úetní závrka. Vyplte rámeek B(1)
níže.
Rámeek B(1)
Poet zamstnanc
Roní obrat **
(RPJ) *

Bilanní suma **

Celkem
* Jestliže se v konsolidované úetní závrce neobjeví poet zamstnanc daného podniku, výpoet tohoto potu se
provede setením údaj z podnik, s nimiž je dotyný podnik propojen.
** 1 000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Údaje uvedené v ádku „Celkem" výše uvedené tabulky se zapíší do ádku 1 tabulky v píloze
prohlášení.

Propojený podnik
(jméno/identifikace)

Identifikace podnik zahrnutých v rámci konsolidace
Adresa (sídla)
I
Jména a tituly
hlavního editele /
hlavních editel*

A.
B.
C.
D.
E.
* Pedseda (výkonný editel), generální editel apod.

Dležité: Partnerské podniky tohoto propojeného podniku, které nejsou dosud zahrnuty v rámci
konsolidace, jsou považovány za pímé partnery podniku podávajícího žádost. Jejich údaje a „list
partnera" se proto pipojí do pílohy A.

18

Definice, l. 6 odst. 3 pododst 2.
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V pípad 2: Pro každý propojený podnik (vetn vazeb prostednictvím jiných propojených
podnik) vyplte „list propojeného podniku" a jednoduše sette úty všech propojených podnik
vyplnním v rámeku B(2) níže.
Podnik .

Rámeek B(2)
Poet zamstnanc
Roní obrat**
(RPJ)*

Bilanní suma**

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem
* Piložte jeden „list propojeného podniku" pro každý podnik.
** 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Údaje uvedené v ádku „Celkem" výše uvedené tabulky se zapíší do ádku 3 (pro propojené
podniky) tabulky v píloze prohlášení.
LIST PROPOJENÉHO PODNIKU
(pouze pro propojené podniky nezahrnuté v rámci konsolidace v rámeku B)
1. Pesná identifikace podniku
Název nebo obchodní jméno..................................................................................................................
Adresa (sídla)..........................................................................................................................................
I............................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel19
................................................................................................................................................................
2. Údaje o podniku
Sledované období
Poet zamstnanc
Roní obrat*
Bilanní suma*
(RPJ)
Celkem
*1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Tyto údaje se zapíší do rámeku B(2) v píloze B.
Dležité: Údaje podnik, které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou získány z jejich
út a jejich ostatních údaj, pípadn konsolidovaných, jsou-li takové. S tmito údaji jsou pomrn
agregovány údaje o všech pípadných partnerských podnicích tohoto propojeného podniku, které na
n bezprostedn navazují, ledaže již byly zahrnuty v rámci konsolidace20.
Tyto partnerské podniky jsou pokládány za pímé partnerské podniky podniku podávajícího žádost.
Jejich údaje a „list partnera" se proto pipojí do pílohy A.

19

Pedseda (výkonný editel), generální editel apod.
Jsou-li údaje podniku zahrnuty do konsolidované úetní závrky v menším rozsahu, než je stanoveno podle l. 6 odst.
2, použije se procentní podíl podle tohoto lánku (definice l. 6 odst. 3 pododst. 2).
20
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Píloha 9
estné prohlášení,
že podnik má mén než 750 zamstnanc nebo obrat menší než 200 mil. EUR
Pesná identifikace podniku
Název nebo obchodní jméno..................................................................................................................
Adresa (sídla).........................................................................................................................................
I

........................................................................................................................................................

Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel21
………....................................................................................................................................................
Sledované období*
Poet zamstnanc (RPJ)

Roní obrat **

* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného úetního období a být vypoteny za období jednoho roku.
V pípad nov založených podnik, jejichž úty dosud nebyly uzaveny, se píslušné údaje odvodí ze spolehlivého
odhadu uinného v prbhu úetního období.
**v 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 1. 1. roku podání žádosti)

Podpis žadatele
Jméno (razítko) podepsané osoby: ……................................................................................................
Prohlašuji na svou est, že údaje v prohlášení a jeho pílohách jsou pravdivé.

V…….........................................................................dne ....................................................................
Podpis ...................................................
VYSV TLIVKA
Poet zamstnanc podniku odpovídá potu roních pracovních jednotek (RPJ).
Kdo se zapoítává do potu zamstnanc?
– Zamstnanci podniku podávajícího žádost,
– osoby pracující pro podnik v podízeném postavení, které jsou považovány za zamstnance v souladu s vnitrostátním
právem,
– vlastníci-vedoucí pracovníci,
– spoleníci zapojení do bžné innosti podniku, kteí využívají finanních výhod plynoucích z podniku.
Uni nebo studenti, kteí jsou zapojeni do odborné pípravy na základ smlouvy o uovském nebo odborném
vzdlávání, se nezahrnují do potu zamstnanc.
Jak se poet zamstnanc vypoítává?
Jedna RPJ odpovídá jedné osob, která byla v daném podniku nebo jeho jménem zamstnaná na plný pracovní úvazek
po celý sledovaný rok. Poet zamstnanc se vyjaduje v RPJ.
Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na ástený úvazek bez ohledu na jeho délku,
a práce sezónních pracovník se zapoítává jako zlomky RPJ.
Délka mateské nebo rodiovské dovolené se nezapoítává.
21

Pedseda (výkonný editel), generální editel apod.
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Píloha 10
ESTNÉ PROHLÁŠENÍ PÍJEMCE DOTACE PI PEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU
DOTACE Z OPERANÍHO PROGRAMU RYBÁSTVÍ 2007 – 2013

V pípad, že k pedloženému projektu bylo jako povinná píloha pedloženo ohlášení stavby dle
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní
pozdjších pedpis:
-

prohlašuji, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního úadu rozporováno
(zmnno).

Jsem si vdom(a), že po zjištní nepravdivosti obsahu tohoto estného prohlášení bude ukonena
administrace.

V ……………………………

dne …………………………….

……….……………………………………….
Podpis píjemce dotace / statutárního orgánu1
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Píloha 11
INFORMANÍ A PROPAGANÍ OPATENÍ PI REALIZACI PROJEKT
PODPOENÝCH Z OPERANÍHO PROGRAMU RYBÁSTVÍ 2007 – 2013
V souladu s l. 51 naízení Rady (ES) . 1198/2006 ze dne 27. ervence 2006 o Evropském
rybáském fondu je píjemce dotace odpovdný za informování veejnosti o dotaci získané
z Evropského rybáského fondu prostednictvím opatení stanovených v odstavcích 2, 3 a 4 l. 32
a dále l. 33 naízení Komise (ES) . 498/2007 ze dne 26. bezna 2007 (viz níže – souást pílohy).
Tato informaní a propaganí opatení jsou urena ke zvýšení povdomí veejnosti o innostech
Evropské unie, zvýšení její transparentnosti a k vytvoení jednotné pedstavy o dotyné pomoci ve
všech lenských státech.
l. 32 – ODPOV DNOST PÍJEMC VZTAHUJÍCÍ SE K INFORMANÍM
A PROPAGANÍM OPATENÍM URENÝM VEEJNOSTI
2.

Pevyšují-li celkové zpsobilé výdaje na operaci spolufinancovanou Evropským rybáským
fondem 500 000 EUR* a sestávají-li z financování infrastruktury nebo stavebních prací,
umístí píjemce na místo operace bhem jejího provádní velkoplošný panel. Informace
uvedené v lánku 33 tvoí nejmén 25 % velkoplošného panelu. Po dokonení operace se
velkoplošný panel nahradí stálou vysvtlující tabulkou uvedenou v odstavci 3.

3.

Pevyšují-li celkové zpsobilé výdaje na operaci 500 000 EUR* a sestávají-li se z nákupu
hmotného pedmtu nebo financování infrastruktury nebo stavebních prací, umístí píjemce
dobe viditelnou a dostaten velkou stálou vysvtlující tabulku, a to nejpozdji do šesti
msíc ode dne dokonení operace. Na tabulce je krom informací uvedených v uvedeném
lánku 33 zabírají nejmén 25 % tabulky.

4.

Ve vhodných pípadech píjemce zajistí, aby byli úastníci operace spolufinancované
z Evropského rybáského fondu informováni o tomto financování. Píjemce za tímto úelem
jasn oznámí, že provádná operace byla vybrána v rámci operaního programu, který je
spolufinancován Evropským rybáským fondem. Jakýkoli doklad, vetn potvrzení o úasti
nebo jakékoli jiné potvrzení týkající se takové operace, musí obsahovat prohlášení o tom, že
operaní program byl spolufinancován Evropským rybáským fondem.

l. 33 – TECHNICKÉ VLASTNOSTI INFORMANÍCH A PROPAGANÍCH OPATENÍ
K OPERACI
1.

Veškerá informaní a propaganí opatení zamená na píjemce, pípadné píjemce
a veejnost zahrnují tyto údaje:

a)

symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v píloze II a odkaz na
evropskou unii;

b)

odkaz na „Evropský rybáský fond“;

c)

prohlášení, které vybere ídící orgán a které zdrazuje pínos zásahu Spoleenství, nejlépe
pak ve znní: „Investování do udržitelného rybolovu“.

2.

Pokud jde o malé propaganí pedmty, nepoužijí se odst. 1 písm. b) a c).
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Píloha II z naízení Komise (ES) . 498/2007
NÁVOD NA VYTVOENÍ ZNAKU A DEFINICE STANDARDNÍCH BAREV

Obrazný popis
Dvanáct zlatých hvzd vytváí na pozadí modré oblohy kruh, který pedstavuje jednotu národ
Evropy. Poet hvzd je pevn stanoven, íslo dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.
Heraldický popis
Kruh dvanácti zlatých pticípých hvzd na azurovém poli, jejich špiky se nedotýkají.
Geometrický popis

Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka se rovná jedné a pl výšce vlajky. Dvanáct
zlatých hvzd je pravideln rozmístno do tvaru nevyznaeného kruhu, jehož sted je prseíkem
úhlopíek obdélníku. Polomr kruhu se rovná tetin výšky vlajky. Každá hvzda má pt cíp,
které jsou umístny na obvodu nevyznaeného kruhu a jejichž polomr se rovná osmnáctin výšky
vlajky. Všechny hvzdy smují vzhru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva další jsou v pímé lince
v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Kruh je uspoádán tak, že hvzdy jsou umístny v pozici hodin
na ciferníku. Jejich poet je nemnný.
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POZNÁMKA:
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