Ministerstvo zemČdČlství ýR
ý.j.: 16542/2008-10000

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty Operaþního programu RybáĜství 2007 – 2013 (dále jen
„PRAVIDLA“)
Ministerstvo zemČdČlství ýR na základČ naĜízení Rady (ES) þ. 1198/2006 ze dne 27. þervence
2006 o Evropském rybáĜském fondu a na základČ naĜízení Komise (ES) þ. 498/2007 ze dne
26. bĜezna 2007, kterým se stanoví provádČcí pravidla k naĜízení Rady (ES) þ. 1198/2006
o Evropském rybáĜském fondu, vydává tato Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace v rámci Operaþního programu RybáĜství 2007 – 2013 (dále jen „OP
RybáĜství“).

ýÁST A – OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
1. Základní pojmy a zkratky
Pro úþely tČchto Pravidel se rozumí:
a) „Operaþním programem“ – jednotný dokument vypracovaný þlenským státem a schválený
Evropskou komisí, který obsahuje ucelený soubor prioritních os, jichž má být dosaženo
pomocí podpory z Evropského rybáĜského fondu;
b) „OP RybáĜství“ – Operaþní program RybáĜství 2007 – 2013;
c) „prioritní osou“ – ucelená skupina opatĜení se specifickými cíli;
d) „opatĜením“ – soubor zámČrĤ nebo operací zamČĜených na provádČní prioritní osy;
e) „zámČrem“ – soubor operací pĜispívajících k provádČní pĜíslušného opatĜení;
f) „odvČtvím rybolovu“ – hospodáĜské odvČtví vþetnČ veškerých þinností produkce,
zpracovávání a uvádČní na trh produktĤ rybolovu a akvakultury;
g) „akvakulturou“ – chov nebo držení vodních organismĤ za postupĤ navržených pro zvýšení
produkce tČchto organismĤ nad rámec pĜirozené kapacity prostĜedí, pĜiþemž tyto
organismy zĤstávají majetkem jedné nebo více fyzických nebo právnických osob po celou
dobu chovu nebo držení až do doby jejich sbČru nebo lovu;
h) „okrasný vodní živoþich“- vodní živoþich, který je chován, držen nebo uvádČn na trh
pouze k okrasným úþelĤm;
i) „mikropodnikem, malým a stĜedním podnikem“ – mikropodnik a malý nebo stĜední
podnik, jak je vymezen v doporuþení Komise þ. 2003/361/ES ze dne 6. kvČtna 2003
o definici mikropodnikĤ a malých a stĜedních podnikĤ. PodrobnČjší výtah z uvádČného
doporuþení tvoĜí pĜílohu þásti B – Specifické þásti Pravidel pro poskytnutí dotace
u opatĜení, jichž se definice týká (2.1. a 2.4.);
j) „velkým podnikem“ – podnik, který nespadá do definice mikropodniku, malého nebo
stĜedního podniku a má ménČ než 750 zamČstnancĤ nebo roþní obrat nižší než 200
milionĤ EUR1;
1

Dle kurzu ýNB platného k 2.1. roku podání Žádosti o dotaci – viz PĜíloha – Prohlášení o zaĜazení podniku do
kategorie mikro, malých, stĜedních þi velkých podnikĤ.

1

k) „produkþním podnikem akvakultury“ – kterýkoli veĜejný nebo soukromý podnik, ziskový,
nebo neziskový, který vykonává jakoukoli þinnost spojenou s chovem, držením nebo
šlechtČním živoþichĤ pocházejících z akvakultury;
l) „cílem Konvergence2“ – cíl podpory pro nejménČ rozvinuté þlenské státy a regiony
v souladu s naĜízením Rady (ES) þ. 1083/2006 ze dne 11. þervence 2006 o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu
a Fondu soudržnosti a o zrušení naĜízení (ES) þ. 1260/1999;
m) „Obecnou þástí Pravidel – þást A“ – souhrn podmínek platný pro všechny
žadatele/pĜíjemce dotace v rámci uvedených opatĜení dle bodu 2 tČchto Pravidel;
n) „Specifickou þástí Pravidel – þást B“ – souhrn podmínek platných pro pĜíslušné
opatĜení/zámČr a vztahující se pouze na žadatele/pĜíjemce dotace žádající o dotaci
z daného opatĜení/zámČru;
o) „žadatelem“ – subjekt, který žádá o dotaci z OP RybáĜství a je v souladu s definicí
pĜíjemce dotace pĜíslušného opatĜení/zámČru;
p) „pĜíjemcem dotace“ – žadatel, jehož Žádost o dotaci byla schválena a který obdržel (od
ěídícího orgánu OP RybáĜství poštou na poštovní doruþenku) Rozhodnutí o poskytnutí
dotace;
q) „poskytovatelem dotace“ - Ministerstvo zemČdČlství (MZe);
r) „ěídicím orgánem OP RybáĜství“ – Ministerstvo zemČdČlství (dále jen „MZe“);
s) „SZIF“ – „Státní zemČdČlský intervenþní fond“ zĜízený zákonem þ. 256/2000 Sb.,
o Státním zemČdČlském intervenþním fondu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;
t) „RO SZIF“ – regionální odbor SZIF pĜíslušný k administraci dané žádosti;
u) „regionem“ – územní jednotka odpovídající úrovni 2 (NUTS 2) Klasifikace územních
jednotek CZ – NUTS;
v) „Žádostí o dotaci z OP RybáĜství“ (dále jen „Žádost o dotaci“) – standardizovaný
formuláĜ, který žadatel pĜedkládá vyplnČný na pĜíslušném RO SZIF. Skládá se z Obecné
þásti a Specifické þásti. Žádost o dotaci dále zahrnuje projekt zpracovaný dle závazné
osnovy a ostatní pĜílohy. Žádost o dotaci vymezuje plánovaný rozpoþet projektu, na jehož
základČ je stanovena maximální výše dotace, pokud není ve Specifické þásti pravidel
uvedeno jinak;
w) „úþelem dotace“ - realizace projektu definovaného svým názvem, místem realizace,
popisem a po zaregistrování Žádosti o dotaci registraþním þíslem v informaþním systému;
x) „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“ (dále jen „Rozhodnutí“) - dokument vydaný
poskytovatelem dotace (MZe), ve kterém jsou uvedeny podmínky pro získání dotace.
Rozhodnutí nabývá úþinnosti dnem podpisu poskytovatelem dotace;
y) „Rozhodnutím o zmČnČ Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (dále jen „ZmČnové
rozhodnutí“) - dokument vydávaný na základČ žádosti pĜíjemce dotace prostĜednictvím
formuláĜe „Hlášení o zmČnách“ poskytovatelem dotace, ve kterém je stanoveno, jaké
náležitosti pĤvodního Rozhodnutí se mČní, popĜ. nahrazují. Ostatní ustanovení pĤvodního
Rozhodnutí zĤstávají nadále v platnosti;
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z) „Hlášením o zmČnách“ – vyplnČný a podepsaný formuláĜ, na kterém žadatel/pĜíjemce
dotace uvádí zmČny týkající se skuteþností v Žádosti o dotaci (vþetnČ jejích pĜíloh) a SZIF
tímto žádá o souhlas nebo mu zmČnu oznamuje;
aa) „VyrozumČním o administraci Hlášení o zmČnách“ – písemné oznámení o schválení nebo
neschválení zmČn nahlášených žadatelem/pĜíjemcem dotace, které se vyhotovuje ze strany
SZIF;
bb) „zpĤsobilým výdajem“ – výdaj, na který mĤže být z daného opatĜení/zámČru poskytnuta
dotace a který byl specifikován v Žádosti o dotaci. Pro nČkteré zpĤsobilé výdaje, nebo pro
jejich skupiny jsou stanoveny maximální a minimální hodnoty zpĤsobilých výdajĤ
(limity). V takovém pĜípadČ se þástka dotace vypoþítává z tČchto limitĤ. Limity pro
jednotlivé zpĤsobilé výdaje jsou uvedeny ve Specifické þásti Pravidel;
cc) „lhĤtou vázanosti na úþel“ – doba trvání závazku uvedená ve Specifické þásti Pravidel,
resp. v Rozhodnutí, po kterou je pĜíjemce dotace povinen splĖovat úþel projektu
a dodržovat podmínky z Rozhodnutí. LhĤta vázanosti na úþel zaþíná bČžet od data
podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace;
dd) „zmocnČním“ – zmocnČní k úkonĤm dle tČchto Pravidel, které mají být uþinČny
v zastoupení žadatele/pĜíjemce dotace, musí mít formu písemné plné moci s úĜednČ
ovČĜeným podpisem a jasným vymezením rozsahu zmocnČní a jeho þasové platnosti;
ee) „dodržením lhĤt“ – v pĜípadČ, že stanovená lhĤta (pro doplnČní dokumentace, pĜedložení
žádosti o platbu) by mČla skonþit v den pracovního klidu, lhĤta se prodlužuje do
nejbližšího následujícího pracovního dne;
ff) „žádostí o proplacení výdajĤ projektu OP RybáĜství“ resp. žádostí o platbu standardizovaný formuláĜ pĜedkládaný pĜíjemcem dotace na RO SZIF po ukonþení
realizace projektu (pokud není v daném pĜípadČ ve Specifické þásti Pravidel uvedeno
jinak), ve kterém pĜíjemce dotace uvádí skuteþnČ vynaložené zpĤsobilé výdaje na projekt;
gg) „bezdlužností žadatele“ – skuteþnost, že žadatel má vypoĜádány závazky vĤþi orgánĤm
státní správy po lhĤtČ splatnosti (zejména daĖové nedoplatky a penále, nedoplatky na
pojistném a na penále na veĜejné zdravotní pojištČní, na pojistném a penále na sociální
zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti, odvody za porušení rozpoþtové
káznČ atd., þi další nevypoĜádané finanþní závazky z jiných projektĤ spolufinancovaných
z rozpoþtu EU vĤþi orgánĤm, které prostĜedky z tČchto fondĤ poskytují). Dokládá se
formou þestného prohlášení jako povinná pĜíloha spolu se Žádostí o dotaci;
hh) „korekcí (K)“ – snížení þástky dotace na základČ provČĜení zpĤsobilých výdajĤ žádosti
o platbu v rámci kontrol a tzv. autorizace plateb;
ii) „sankþním systémem“ – postupy pro snížení þástky dotace, pĜípadnČ vratky, pokud je
zjištČno nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace;
jj) „Aa, A, B, C“ – kategorie sankce. Za každou podmínkou, která stanovuje
žadateli/pĜíjemci dotace povinnost, je uvedena kategorie sankce za porušení/nedodržení
této povinnosti, a to pĜíslušným písmenem, výše sankce za pĜíslušná písmena je popsána
v bodu 13. „Snížení þástky dotace“;
kk) „vyšší mocí“ – vnČjší událost, která je pĜi vyvinutí veškeré péþe nepĜedvídatelná a zároveĖ
pĜi vynaložení veškerého možného úsilí neodvratitelná;
ll) pojem „pĜedpokládaná hodnota veĜejné zakázky na služby, dodávky, stavební práce“ dle
zákona þ. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, je obsahovČ totožný s pojmem
„pĜedpokládaná cena pĜedmČtu veĜejné zakázky na služby, dodávky, stavební práce“ dle
zákona þ. 40/2004 Sb., o veĜejných zakázkách.
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2. Prioritní osy a opatĜení OP RybáĜství
Prioritní osa 2
Akvakultura, zpracování produktĤ rybolovu a akvakultury a jejich uvádČní na trh
OpatĜení:

2.1. OpatĜení pro produktivní investice do akvakultury
2.2. OpatĜení na ochranu vodního prostĜedí
2.4. Investice do zpracování a uvádČní na trh

Prioritní osa 3
OpaĜení spoleþného zájmu
OpatĜení:

3.1. Spoleþné þinnosti
3.2. OpatĜení na ochranu a rozvoj vodních živoþichĤ a rostlin
3.3. Podpora a rozvoj nových trhĤ a propagaþní kampanČ - vyjma zámČru a)
3.4. Pilotní Projekty

3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace
a) Termíny pro pĜíjem Žádostí o dotaci pro jednotlivá opatĜení/zámČry vyhlašuje ministr
zemČdČlství ýR minimálnČ 4 týdny pĜedem, a to formou tiskové zprávy uveĜejnČné na
internetové adrese MZe a SZIF. Dále v tisku nebo v jiných médiích, pokud není ve
Specifické þásti Pravidel uvedeno jinak
b) dotaci lze poskytnout žadateli, který splĖuje veškeré podmínky uvedené v Obecné þásti
Pravidel – þást A a podmínky uvedené u jednotlivých opatĜení/zámČrĤ ve Specifické þásti
Pravidel – þást B;
c) o poskytnutí dotace rozhoduje ěídicí orgán OP RybáĜství na základČ Žádosti o dotaci
(vydáním a podpisem Rozhodnutí) a žádosti o platbu (podpisem pĜíkazu k proplacení). Na
poskytování dotace se nevztahují obecné pĜedpisy o správním Ĝízení3;
d) kontaktním místem pro žadatele/pĜíjemce dotace pro pĜedkládání veškeré dokumentace je
pĜíslušný RO SZIF podle místa realizace projektu (není-li ve Specifické þásti Pravidel
uvedeno jinak). V pĜípadČ, že projekt svým rozsahem zasahuje do více regionĤ, je
kontaktním místem RO SZIF, ve kterém je sídlo žadatele u právnické osoby a místo
trvalého bydlištČ u fyzické osoby (není-li ve Specifické þásti Pravidel uvedeno jinak).
Adresy pĜíslušných RO SZIF jsou uvedeny v pĜíloze ke Specifické þásti Pravidel;
e) žadatel/pĜíjemce dotace zabezpeþuje financování realizace projektu nejprve z vlastních
zdrojĤ (není-li ve Specifické þásti Pravidel uvedeno jinak);
f) žadatel/pĜíjemce dotace je povinen zahájit realizaci do 6 mČsícĤ od podpisu Rozhodnutí
poskytovatelem dotace; C,
g) žadatel/pĜíjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu zpĤsobilých výdajĤ
nejpozdČji do 24 mČsícĤ od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace; C,
h) žadatel/pĜíjemce dotace je povinen pĜedložit žádost o platbu na pĜíslušném RO SZIF
nejpozdČji v termínu stanoveném v Rozhodnutí (dle Specifické þásti Pravidel); C;
3
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i) pro objektivní posouzení nároku na dotaci si SZIF mĤže v dobČ od registrace Žádosti
o dotaci a po celou dobu lhĤty vázanosti na úþel vyžádat od žadatele/pĜíjemce dotace
doplĖující údaje a podklady potĜebné pro posouzení prĤbČžného plnČní podmínek pro
poskytnutí dotace, na jejichž základČ má být þi již byla požadovaná dotace poskytnuta; D
jinak C,
j) dle § 2 odst. 3 zákona þ. 218/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých
souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ na dotaci není právní nárok;
k) pĜímé výnosy z projektu nejsou pĜípustné, není-li ve specifické þásti Pravidel uvedeno
jinak; C,
l) v pĜípadČ, kdy bude zjištČno, že podmínky stanovené pro získání dotace byly splnČny jen
z þásti nebo zdánlivČ anebo byly umČle vytvoĜeny a žadatel/pĜíjemce dotace tak získal
výhodu, která není v souladu s cíli a podmínkami opatĜení, Pravidel þi Rozhodnutí, nelze
dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovnČž v pĜípadČ, kdy bylo ze strany
žadatele/pĜíjemce dotace þi s jeho vČdomím tĜetí osobou úmyslnČ podáno nepravdivé
prohlášení nebo nepravdivý dĤkaz. V kterémkoli z tČchto dvou pĜípadĤ bude
žadatel/pĜíjemce dotace navíc vylouþen z poskytování dotace v rámci téhož opatĜení
bČhem daného a následujícího roku; C,
m) v pĜípadČ nedodržení podmínek Pravidel nebo zjištČní neoprávnČného þerpání dotace bude
zahájeno vymáhání dlužné þástky v souladu se zákonem þ. 337/1992 Sb., o správČ daní
a poplatkĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;
n) v pĜípadČ nedodržení þestného prohlášení, a to v jakékoliv fázi realizace projektu, že na
projekt není dle zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební
zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, tĜeba stavební povolení a ani ohlášení stavby, bude
ukonþena administrace Žádosti o dotaci; C,
o) žadatel/pĜíjemce dotace souhlasí se zveĜejnČním údajĤ uvedených v Žádosti o dotaci podle
zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ a zákona þ. 101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ 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 (vþetnČ uvedení opatĜení a zámČru);

-

po schválení Žádosti o dotaci: název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3),
název projektu (vþetnČ uvedení opatĜení a zámČru), schválená výše dotace.

4. Žadatel/PĜíjemce dotace
a) Žadatel musí splĖovat definici pĜíjemce dotace uvedenou ve Specifické þásti Pravidel; C,
b) žadatel/pĜíjemce dotace nesmí být v žádné formČ likvidace ve smyslu zákona þ. 513/1991
Sb. Obchodní zákoník, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ; C,
c) na majetek žadatele/pĜíjemce nebylo uplatnČno v posledních 3 letech do data registrace
žádosti konkursní Ĝízení podle zákona þ. 182/2006 Sb., o úpadku a zpĤsobech jeho Ĝešení
(insolvenþní zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ; C,
d) žadatel musí pĜi podání Žádosti o dotaci prokázat bezdlužnost žadatele (dle bodu 1, bodu
gg)); C,
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e) žadatel/pĜíjemce dotace odpovídá po celou dobu administrace dotace za to, že všechny jím
uvedené údaje vĤþi poskytovateli dotace jsou prokazatelnČ úplné a pravdivé. PĜíjemce
dotace se zavazuje, že dodrží úþel projektu uvedený v Žádosti o dotaci a splní veškeré
další specifické podmínky po celou dobu lhĤty vázanosti na úþel, není-li ve Specifické
þásti Pravidel uvedeno jinak; C,
f) žadatel/pĜíjemce dotace je povinen od okamžiku zaregistrování Žádosti o dotaci na RO
SZIF poskytovat požadované informace, dokladovat svoji þinnost a poskytovat SZIF,
resp. MZe, nebo tĜetímu subjektu povČĜenému MZe veškerou souþinnost a dokumentaci
vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu lhĤty vázanosti na úþel; C,
g) pĜíjemce dotace se zavazuje, že po celou dobu lhĤty vázanosti na úþel bude s majetkem
financovaným z dotace nakládat obezĜetnČ a s náležitou odbornou péþí; A,
h) pĜíjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace, a to
po dobu 10-ti let od pĜedložení žádosti o platbu v souladu se zákonem þ. 563/1991 Sb.,
o úþetnictví; C – tato sankce se vztahuje pouze na dobu lhĤty vázanosti na úþel;
i) pĜíjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavkĤ na publicitu
v souladu s þl. 32 a 33 naĜízení Komise (ES) þ. 498/2007 ze dne 26. bĜezna 2007, kterým
se stanoví provádČcí pravidla k naĜízení Rady (ES) þ. 1198/2006 o Evropském rybáĜském
fondu. V pĜípadČ, že celkové zpĤsobilé výdaje (pĜepoþítané aktuálním mČsíþním kurzem
ýNB v dobČ podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace) na projekt pĜevyšují 500 000
EUR, postupuje se v souladu s odst. 2 a 3 þl. 32 výše uvedeného naĜízení; D jinak A,
j) PĜíjemce dotace je povinen vykazovat monitorovací indikátory v souladu se Specifickou
þástí Pravidel; D jinak C,
k) žadatel/pĜíjemce dotace je povinen v souladu s platnými právními pĜedpisy zajistit
ochranu životního prostĜedí a podporu rovných práv žen a mužĤ;
l) žadatel/pĜíjemce dotace je povinen dodržovat pravidla volné soutČže, zejména pokud jde
o dodržování pĜedpisĤ pĜi zadávání veĜejných zakázek.
5. Žádost o dotaci
a) Žádost o dotaci se podává samostatnČ za každé opatĜení, resp. za každý zámČr (tzn. dle
nejnižší úrovnČ administrativního þlenČní opatĜení); D jinak C,
b) každá Žádost o dotaci mĤže zahrnovat pouze jeden zámČr. Poþet pĜedložených Žádostí
o dotaci není omezen; C,
c) pĜílohy pĜedkládané žadatelem musí být v originále, v úĜednČ ovČĜené kopii originálu
nebo prosté kopii. U dokumentĤ, u kterých je ve Specifické þásti Pravidel uvedeno
„možno vrátit žadateli“ si RO SZIF poĜídí z originálu nebo úĜednČ ovČĜené kopie vlastní
kopie do složky žadatele, oznaþené razítkem „souhlasí s originálem“ a pĤvodní
dokumenty vrátí žadateli zpČt;
d) Žádost o dotaci pĜedkládá a podepisuje žadatel pĜed pracovníkem RO SZIF osobnČ
(v pĜípadČ právnických osob pak prostĜednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se
stanoveným zpĤsobem pro právoplatné jednání a podepisování za pĜíslušnou právnickou
osobu) nebo prostĜednictvím zmocnČného zástupce/zástupcĤ. Pokud nebyla Žádost
o dotaci podepsána pĜed pracovníkem RO SZIF osobnČ, musí být podpis úĜednČ ovČĜen;
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e) þestné prohlášení musí být podepsáno pouze žadatelem osobnČ (v pĜípadČ právnických
osob pak prostĜednictvím pĜíslušných þlenĤ jejich statutárního orgánu v souladu se
stanoveným zpĤsobem pro právoplatné jednání a podepisování za pĜíslušnou právnickou
osobu), tj. není možné nechat þestné prohlášení podepsat zmocnČnou osobou, ale je
možné, aby zmocnČná osoba pĜinesla k zaregistrování þestné prohlášení podepsané
oprávnČnou osobou s úĜednČ ovČĜeným podpisem;
f) pĜed registrací Žádosti o dotaci je provedena pĜedbČžná administrativní kontrola (úplnost
dokumentace). Neúplná Žádost o dotaci nebude zaregistrována a žadatel bude o této
skuteþnosti a jejích dĤvodech informován;
g) následnČ RO SZIF provede úplnou administrativní kontrolu Žádosti o dotaci, která byla
zaregistrována. V pĜípadČ zjištČní nedostatkĤ vyzve do 49 kalendáĜních dnĤ od
zaregistrování Žádosti o dotaci žadatele k tomu, aby provedl odstranČní uvedených
konkrétních závad. Nedojde-li k odstranČní závad Žádosti o dotaci do 21 kalendáĜních dnĤ
ode dne následujícího po dni odeslání výzvy žadateli, považuje se Žádost o dotaci
uplynutím této lhĤty automaticky za chybnou a z tohoto dĤvodu také bude ukonþena
administrace Žádosti o dotaci. LhĤta pro výzvu SZIF k odstranČní závad poþíná bČžet
dnem, který následuje po zaregistrování Žádosti o dotaci, lhĤta pro odstranČní závad
v Žádosti o dotaci poþíná bČžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy žadateli k jejich
odstranČní. V pĜípadČ, že by mČl poslední den lhĤty pĜipadnout na den pracovního klidu
nebo volna, lhĤta se prodlouží a bude konþit až nejbližší následující pracovní den;
h) opravy závad Žádosti o dotaci musí být RO SZIF doruþeny ve stanovené lhĤtČ; C,
i) dodateþné úpravy požadované míry dotace ani dodateþné navýšení dotace nejsou po
zaregistrování Žádosti o dotaci možné a pĜípustné;
j) dodateþné pĜedkládání povinných i nepovinných pĜíloh ani oprava obsahu pĜedložených
povinných i nepovinných pĜíloh po zaregistrování Žádosti o dotaci není možné a pĜípustné
(s výjimkou zcela zĜejmých formálních chyb);
k) dodateþná oprava údajĤ povinných a nepovinných pĜíloh, formuláĜe Žádosti o dotaci nebo
projektu, které mají vliv na bodové hodnocení nebo na výši dotace po zaregistrování
Žádosti o dotaci není možná a pĜípustná (s výjimkou zcela zĜejmých formálních chyb);
l) Žádosti o dotaci, které byly z hlediska pĜijatelnosti hodnoceny kladnČ, jsou ohodnoceny
body (je-li tak uvedeno ve Specifické þásti Pravidel) podle pĜedem stanovených
bodovacích kritérií OP RybáĜství a seĜazeny podle poþtu získaných bodĤ sestupnČ,
v pĜípadČ rovnosti bodĤ rozhoduje þasové hledisko (tzn. dĜíve podané žádosti mají
pĜednost). Podle disponibilních finanþních zdrojĤ pro dané opatĜení/zámČr jsou Žádosti
o dotaci doporuþeny/nedoporuþeny (schváleny/neschváleny) k financování. U Žádostí
o dotaci, které neprocházejí bodovacím procesem se poĜadí pro financování urþuje podle
data a þasu registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF – tzn. dĜíve zaregistrované Žádosti
o dotaci mají pĜednost pĜed ostatními zaregistrovanými Žádostmi o dotaci (není-li ve
Specifické þásti Pravidel uvedeno jinak);
m) v pĜípadČ, že SZIF dojde kontrolou k závČru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou
splnČny, sdČlí to písemnČ žadateli spolu s dĤvody ukonþení administrace Žádosti o dotaci;
n) v pĜípadČ, že pĜedložená Žádost o dotaci není schválena k financování z OP RybáĜství,
sdČlí tuto skuteþnost ěO OP RybáĜství písemnČ žadateli.
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6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP RybáĜství
a) V pĜípadČ, že je Žádost o dotaci schválena k financování z OP RybáĜství, žadatel obdrží
písemnČ, poštou na poštovní doruþenku od ěO OP RybáĜství Rozhodnutí;
b) Rozhodnutí bude vydáno poskytovatelem dotace do 3 mČsícĤ od vybrání projektu
k financování;
c) Rozhodnutí, které obsahuje povinné náležitosti stanovené zákonem þ. 218/2000Sb.,
o rozpoþtových pravidlech ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, se vyhotovuje ve þtyĜech
stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Rozhodnutí obdrží v jednom
vyhotovení pĜíjemce dotace, ěídicí orgán OP RybáĜství, RO SZIF a jedno vyhotovení
Finanþní útvar - SZIF;
d) pĜípadné zmČny obsahu Rozhodnutí, které jsou odsouhlaseny VyrozumČním
o administraci Hlášení o zmČnách na RO SZIF se upravují ZmČnovým rozhodnutím pĜed
pĜedložením žádosti o platbu na RO SZIF. ZmČnou Rozhodnutí nelze mČnit náležitosti
uvedené v § 14 odst. 3 písm. a), b) a d) zákona þ.218/2000 Sb., tzn. pĜíjemce
a poskytovatele dotace a úþel dotace, na který je dotace poskytována.
7. ZpĤsobilé výdaje
a) Dotaci z OP RybáĜství lze získat pouze na zpĤsobilé výdaje, uvedené ve Specifické þásti
Pravidel (dle ýíselníku zpĤsobilých výdajĤ); K,
b) zpĤsobilé výdaje je možné realizovat dle bodu c) této kapitoly maximálnČ však po dobu
24 mČsícĤ od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace (není-li ve Specifické þásti
Pravidel stanoveno jinak), lhĤta 24 mČsícĤ od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem
dotace bude v závČru OP RybáĜství zkrácena nejpozdČji do 30.6.2015; C,
c) zpĤsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska þasu následovnČ (není-li ve Specifické þásti
Pravidel stanoveno jinak):
1. od 1.1.2007 do data pĜedložení žádosti o platbu – výdaje související s pĜípravou
projektu, které pĜedstavují:
-

projektovou dokumentaci, tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádosti
o dotaci, povinných a nepovinných pĜíloh, zadávacího Ĝízení,
technickou dokumentaci, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostĜedí,
technické odborné posudky, položkový rozpoþet.

2. od zaregistrování Žádosti o dotaci do data pĜedložení žádosti o platbu – ostatní výdaje;
d) výše zpĤsobilých výdajĤ je vypoþtena na základČ:
1.
2.
3.
4.

dodavatelské faktury nebo jiného úþetního dokladu vystaveného dodavatelem,
sazeb dle ceníku stanoveného pro poskytnutí nájmu prostor,
þástky stanovené ve znaleckém posudku v pĜípadČ nákupu staveb a budov þi pozemkĤ;
sazby dle ceníku stavebních prací a materiálu (RTS, a.s. Brno);

e) zpĤsobilé výdaje jsou realizovány/vynaloženy žadatelem/pĜíjemcem dotace formou:
1. bezhotovostní platby – pĜíjemce dotace je povinen realizovat finanþní operace
související s financováním zpĤsobilých výdajĤ projektu prostĜednictvím vlastního
bankovního úþtu,
2. hotovostní platbou – maximální výše zpĤsobilých výdajĤ realizovaných v hotovosti
v rámci jednoho projektu mĤže þinit 100 000,- Kþ; K,
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f) zpĤsobilým výdajem není:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

poĜízení použitého movitého majetku;
daĖ z pĜidané hodnoty, není-li ve Specifické þásti Pravidel uvedeno jinak;
prosté nahrazení investice, tzn. výmČna investice, která nepĜedstavuje zhodnocení;
nákup výrobních práv;
leasing;
vČcné plnČní;
odpisy.

Pokud je ve Specifické þásti stanoveno omezení þástky zpĤsobilých výdajĤ (limitĤ), výdaje
pĜesahující toto omezení nelze zahrnout do zpĤsobilých výdajĤ deklarovaných v Žádosti
o dotaci þi žádosti o platbu, tj. nelze z nich vypoþítávat dotace. K
8. ProvádČní zmČn
Veškeré níže zmínČné zmČny musí respektovat limity stanovené žadatelem v Žádosti o dotaci,
Pravidla a maximální výši dotace uvedenou v Rozhodnutí.
a) ZmČny, které nelze provést bez pĜedchozího souhlasu SZIF tzn. žadatel/pĜíjemce dotace
musí nejprve podat na RO SZIF Hlášení o zmČnách a nemĤže zmČny realizovat, dokud
nezíská souhlas SZIF:
-

zásadní zmČny technických parametrĤ projektu (zejména zmČna úþelu využívání
projektu, v jeho provozním zaĜízení, ve zpĤsobu výroby nebo podstatném rozšíĜení
nebo snížení apod.) (dle údajĤ uvedených v kapitole „Technické Ĝešení projektu“, ve
stavebním povolení nebo ohlášení stavby); C,

-

zmČna místa realizace projektu; C,

-

zmČna žadatele/pĜíjemce dotace/vlastnictví majetku, který je pĜedmČtem dotace
(kromČ dČdického Ĝízení). V tČchto pĜípadech SZIF vždy posoudí, zda budou i po
provedení zmČny splnČny veškeré podmínky vyplývající ze Specifické þásti Pravidel
a Žádosti o dotaci; C,

-

pĜidávání/odstranČní položek zpĤsobilých výdajĤ; K,

b) zmČny, které žadatel/pĜíjemce dotace mĤže nejprve provést a pak teprve žádat o souhlas
SZIF prostĜednictvím vyplnČného formuláĜe Hlášení o zmČnách, a to nejpozdČji v den
pĜedložení žádosti o platbu:
-

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

-

zmČny þástek mezi jednotlivými kódy navýšením/snížením o více než 20 %; B,

-

zmČny v þasovém harmonogramu Žádosti o dotaci – zmČna pĜedpokládaného termínu
pĜedložení žádosti o platbu bude oznámena na formuláĜi Hlášení o zmČnách;

c) ostatní zmČny identifikaþních a kontaktních údajĤ, které lze provést bez souhlasu SZIF,
ale žadatel/pĜíjemce dotace je povinen zmČnu oznámit pĜíslušnému RO SZIF na
pĜedepsaném formuláĜi Hlášení o zmČnách, a to nejpozdČji v den pĜedložení žádosti
o platbu. (napĜ. zmČna úþtu, zmČna trvalého bydlištČ/sídla žadatele/pĜíjemce dotace,
zmČna statutárního orgánu); Tyto zmČny musí respektovat nastavené limity v Pravidlech
a dále max. výši dotace uvedenou v Rozhodnutí; D jinak A,
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d) zmČny, které lze provést bez souhlasu SZIF, ale pĜíjemce dotace je povinen zmČny
zaznamenat na formuláĜi žádosti o platbu:
-

zmČny celkových výdajĤ na projekt,

-

zmČny celkových zpĤsobilých výdajĤ nebo zpĤsobilých výdajĤ, ze kterých je
stanovena dotace, které nepĜesáhnou limit 20 %, Aa,

-

zmČny þástek mezi jednotlivými kódy, které nepĜesahují limit 20 %, Aa;

e) zmČny, které nepatĜí do žádné z výše uvedených kategorií zmČn, pĜedkládá
žadatel/pĜíjemce dotace na pĜedepsaném formuláĜi Hlášení o zmČnách na SZIF pĜed její
realizací. Realizace zmČny je možná teprve po získání souhlasu k jejímu provedení
(formou souhlasného VyrozumČní o administraci Hlášení o zmČnách); C
f) Hlášení o zmČnách žadatel podává osobnČ na pĜíslušném RO SZIF nebo je zasílá poštou.
V pĜípadČ zasílání poštou je nutné zasílat formuláĜ pouze doporuþenČ, s úĜednČ ovČĜeným
podpisem žadatele/pĜíjemce dotace, a zároveĖ RO SZIF musí obdržet Hlášení o zmČnách
pĜed stanoveným termínem pĜedložení žádosti o platbu, nebo nejpozdČji v den podání
žádosti o platbu. ZmČny, které budou nahlášeny, nebo provedeny po podání žádosti
o platbu nebudou akceptovány (týká se zmČn uvedených pod písmeny a) a b));
g) výsledek schvalovacího Ĝízení je SZIF povinen oznámit žadateli/pĜíjemci dotace
nejpozdČji do 60-ti kalendáĜních dnĤ od data obdržení Hlášení o zmČnách; v pĜípadČ
nedodržení termínu, oznámí do tohoto termínu SZIF žadateli/pĜíjemci dotace dĤvod
zdržení;
h) v pĜípadČ úmrtí pĜíjemce dotace – fyzické osoby, je každý úþastník dČdického Ĝízení po
pĜíjemci dotace, pĜíp. správce tohoto dČdictví, povinen nahlásit písemnČ (formou dopisu
nebo Hlášení o zmČnách) skuteþnost úmrtí pĜíjemce dotace pĜíslušnému RO SZIF. Po
ukonþení dČdického Ĝízení je pĜípadný nový nabyvatel þásti nebo celého dČdictví po
pĜíjemci dotace povinen sdČlit písemnČ formou Hlášení o zmČnách zpĤsob dalšího
nakládání s pĜedmČtem dotace nebo s jím zdČdČnou þástí. PĜedmČt dotace lze
s pĜedchozím písemným souhlasem SZIF postoupit tĜetí osobČ, která je zpĤsobilá
a splĖuje podmínky poskytnutí dotace v rámci OP RybáĜství.
9. Zadávání zakázek žadatelem/pĜíjemcem dotace
Pro úþely zadávání zakázek pojem „zakázka“ znamená zakázku na služby, zakázku na
dodávky a zakázku na stavební práce dle pĜedloženého projektu.
a) Žadatel/pĜíjemce dotace, který je veĜejným, nebo dotovaným nebo sektorovým
zadavatelem podle zákona þ. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za Ĝádné provedení zadávacího
Ĝízení a jeho prĤbČh náležitČ dokladuje podle tohoto zákona,
b) z hlediska naplnČní zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,
které je tĜeba v souladu s komunitárním právem dodržovat (viz finanþní naĜízení Rady
(ES, Euratom) þ. 1605/2002, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, dále þl. 2 Smlouvy ES a þl. 9
naĜízení Rady (ES) þ. 1290/2005), je nezbytné, aby i v pĜípadech, kdy žadatel/pĜíjemce
dotace postupuje pĜi zadávání zakázek mimo režim zákona, byla stanovena a dodržována
urþitá pravidla.
Pro tyto ostatní pĜípady MZe, jako ěídící orgán OP RybáĜství stanovuje následující
postup:
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1. Pokud pĜedpokládaná hodnota zakázky nepĜesáhne 500 000,- Kþ (bez DPH), nemusí
žadatel/pĜíjemce dotace uskuteþĖovat výbČr z více dodavatelĤ, ale mĤže zadat zakázku
a uzavĜít smlouvu nebo vystavit objednávku pĜímo s jedním dodavatelem pĜi dodržení
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
2. Pokud pĜedpokládaná hodnota zakázky pĜesáhne 500 000,- Kþ (bez DPH), je
žadatel/pĜíjemce dotace povinen uskuteþnit zadávací Ĝízení, vybrat dodavatele
z minimálnČ tĜí obdržených nabídek (s výjimkou pĜi použití centrální adresy dle bodu
3) a prĤbČh zadávacího Ĝízení náležitČ dokladovat. ěídí se pĜitom podle následující
þásti Pravidel:
a)

písemná výzva k podání nabídky musí obsahovat:
- informaci o pĜedmČtu zadávané zakázky,
- identifikaþní údaje zadavatele (jméno/název, IýO, adresa místa
podnikání/sídlo firmy),
- zadávací dokumentaci nebo podmínky pĜístupu þi poskytnutí zadávací
dokumentace,
- lhĤtu a místo pro podání nabídek (lhĤtu stanoví žadatel/pĜíjemce 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 kvalifikaþní pĜedpoklady,
- požadavky na prokázání splnČní základních kvalifikaþních pĜedpokladĤ
dodavatele, tj. že:
x dodavatel nebyl pravomocnČ odsouzen pro trestný þin, jehož skutková
podstata souvisí s pĜedmČtem podnikání,
x na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení
konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vĤþi
nČmuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních pĜedpisĤ,
x dodavatel není v likvidaci,
x splnČní tČchto základních kvalifikaþních pĜedpokladĤ doloží uchazeþ
o zakázku formou þestného prohlášení,
- žadatel/pĜíjemce dotace si mĤže stanovit dle svého zvážení další
kvalifikaþní pĜedpoklady;
b) obsah zadávací dokumentace:
-

vymezení pĜedmČtu zadávané zakázky v souladu s projektem nebo dle
klasifikace zboží, služeb a stavebních prací podle referenþní klasifikace
platné pro veĜejné zakázky,

-

obchodní podmínky, vþetnČ platebních podmínek, pĜípadnČ objektivních
podmínek, za nichž je možné pĜekroþit výši nabídkové ceny,
technické podmínky, je-li to odĤvodnČno pĜedmČtem zadávané zakázky
(technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby urþitým dodavatelĤm
zaruþovaly konkurenþní výhodu nebo vytváĜely pĜekážky pro mezinárodní
obchod),
požadavek na zpĤsob zpracování nabídkové ceny,
podmínky a požadavky na zpracování nabídky,
zpĤsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií,
v pĜípadČ stavebních prací projektovou dokumentaci a soupis prací,
dodávek a služeb s výkazem výmČr;

-

-
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c) nabídky:
-

-

musí splĖovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace,
musí obsahovat identifikaþní údaje uchazeþe,
musí být podepsány osobou oprávnČnou jednat jménem þi za uchazeþe,
lhĤta pro podání nabídky poþíná bČžet dnem následujícím po dni odeslání
výzvy k podání nabídky,
pĜi zadávacím Ĝízení podle tČchto Pravidel mĤže dodavatel prokázat
základní kvalifikaþní kritéria þestným prohlášením,
pĜi zadávacím Ĝízení podle tČchto Pravidel mĤže dodavatel prokázat
profesní kvalifikaþní pĜedpoklady pĜedložením:
x kopie dokladu o oprávnČní k podnikání – napĜ. výpisu z obchodního
rejstĜíku þi jiné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo jiného dokladu
podle zvláštních právních pĜedpisĤ v rozsahu odpovídajícím
pĜedmČtu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelĤ, certifikátu vydaného správcem systému registru
certifikovaných dodavatelĤ, výpisu ze zahraniþního seznamu
dodavatelĤ þi certifikát zahraniþního dodavatele, licence apod.),
dodavatel, který podal nabídku v zadávacím Ĝízení, nesmí být souþasnČ
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím Ĝízení. Dodavatel,
který nepodal nabídku v zadávacím Ĝízení, však mĤže být subdodavatelem
více uchazeþĤ v tomtéž zadávacím Ĝízení;

d) posuzování a hodnocení nabídek:
-

pokud dodavatel podá více nabídek samostatnČ nebo spoleþnČ s dalšími
dodavateli, nebo podá nabídku a souþasnČ je subdodavatelem jiného
dodavatele v tomtéž zadávacím Ĝízení, žadatel/pĜíjemce dotace všechny
nabídky podané takovým dodavatelem samostatnČ þi spoleþnČ s jinými
dodavateli vyĜadí a písemnČ je informuje o dĤvodu vylouþení ze
zadávacího Ĝízení,

-

žadatel/pĜíjemce dotace posoudí nabídky z hlediska splnČní základních,
profesních a pĜípadnČ dalších kvalifikaþních pĜedpokladĤ, pokud si je
stanovil. Uchazeþe, kteĜí tyto pĜedpoklady nesplní, vylouþí z dalšího
hodnocení a písemnČ je informuje o dĤvodu vylouþení ze zadávacího
Ĝízení,

-

žadatel/pĜíjemce dotace provede hodnocení pĜedložených nabídek podle
pĜedem stanovených hodnotících kritérií pro výbČr zakázky. V pĜípadČ
hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky provede zadavatel
vyhodnocení formou tabulky, ve které jsou pĜidČleny jednotlivým dílþím
kriteriím váhy vyjádĜené v procentech. Jako hodnotící kritérium nesmí být
použity reference,

-

v pĜípadČ, že žadatel/pĜíjemce dotace ustanoví hodnotící komisi pro
hodnocení nabídek, musí všichni þlenové hodnotící komise na poþátku
jednání pĜedložit písemné prohlášení o své nepodjatosti, zejména se nesmí
podílet na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání zakázky;

e) ukonþení zadávacího Ĝízení:
-

žadatel/pĜíjemce dotace odešle oznámení o výbČru nejvhodnČjší nabídky
vybranému dodavateli a všem uchazeþĤm, kteĜí nebyli vylouþeni z úþasti
v zadávacím Ĝízení;
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f)

uzavĜení smlouvy:
-

žadatel/pĜíjemce dotace uzavĜe smlouvu nebo vystaví objednávku
v souladu s postupem uvedeným v bodČ 9.b) 2.c) s vybraným dodavatelem
ze zadávacího Ĝízení;

g) zrušení zadávacího Ĝízení:
-

je-li uvedeno ve výzvČ k podání nabídky, je žadatel/pĜíjemce dotace
oprávnČn zrušit zadávací Ĝízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení dĤvodu
(nejpozdČji do uzavĜení smlouvy nebo písemné objednávky).

3. V pĜípadČ, že zadavatel zadávající zakázku mimo režim zákona zadá tuto
prostĜednictvím centrální adresy (http://www.centralniadresa.cz/cadr/) a zdokladuje
uveĜejnČní na centrální adrese pĜedložením „Písemného oznámení o uveĜejnČní informací
o veĜejné zakázce do centrálního systému centrální adresy (od správce centrální adresy)“,
je takové zadávací Ĝízení považováno za provedené v souladu s Pravidly. Další postup se
Ĝídí body 2 b) až 6.
4. Žadatel/pĜíjemce dotace je povinen v rámci realizace projektu uzavírat smlouvy
s dodavateli zboží, práce a služeb v písemné podobČ. V pĜípadČ, že hodnota zakázky
nepĜesáhne výši 500 000,- Kþ mĤže být smlouva nahrazena objednávkou potvrzenou
dodavatelem. V pĜípadČ platby v hotovosti do 100 000,- Kþ mĤže být smlouva nahrazena
objednávkou vystavenou žadatelem/pĜíjemcem dotace.
5. Žadatel/pĜíjemce dotace je povinen ve SmlouvČ s dodavatelem nebo v objednávce
dohodnout fakturaþní podmínky tak, aby fakturace byla provádČna, pĜípadnČ fakturované
dodávky, služby a stavební práce þlenČny zpĤsobem, který umožní zaĜazení do
jednotlivých položek zpĤsobilých výdajĤ Rozhodnutí. Žadatel/pĜíjemce dotace je povinen
zabezpeþit, aby dodavatel vyhotovil a pĜíjemci dotace odevzdal úþetní/daĖové doklady za
každou dodávku v potĜebném poþtu stejnopisĤ.
6. Seznam dokumentace k zadávacímu Ĝízení je k dispozici na pĜíslušném RO SZIF þi na
internetových stránkách SZIF.
10. Žádost o platbu
a) Dotace se poskytuje na základČ žádosti o platbu a pĜíslušné dokumentace dle podmínek
jednotlivých opatĜení/zámČrĤ uvedených ve Specifické þásti Pravidel, pokud není ve
Specifické þásti Pravidel stanoven zvláštní postup;
b) žádost o platbu pĜedkládá a podepisuje pĜíjemce dotace pĜed pracovníkem RO SZIF
osobnČ (v pĜípadČ právnických osob prostĜednictvím jejich statutárního orgánu v souladu
se stanoveným zpĤsobem právoplatného jednání a podepisování za pĜíslušnou právnickou
osobu) nebo prostĜednictvím zmocnČného zástupce/zástupcĤ. Pokud nebyla žádost
o platbu podepsána pĜed pracovníkem RO SZIF osobnČ, musí být podpis úĜednČ ovČĜen;
c) v pĜípadČ, že je žádost o platbu pĜedložena pĜed smluvním termínem, je na ni pohlíženo,
jako by byla pĜedložena v termínu uvedeném v Rozhodnutí, mĤže být však
administrována i dĜíve;
d) žádost o platbu se pĜedkládá samostatnČ za každý projekt na pĜíslušném RO SZIF;
e) v rámci kontroly žádosti o platbu vþetnČ pĜíloh provádČné pĜi jejím pĜedložení, mĤže RO
SZIF uložit lhĤtu pro doplnČní chybČjící dokumentace k žádosti o platbu, a to maximálnČ
14 kalendáĜních dnĤ. Nedojde-li k odstranČní závad žádosti o platbu ve stanovené lhĤtČ, je
provedena korekce; v pĜípadČ chyb týkajících se celé žádosti o platbu, se žádost o platbu
považuje uplynutím této lhĤty automaticky za chybnou a z tohoto dĤvodu také bude
ukonþena administrace Žádosti o dotaci;
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f) pĜedloží-li pĜíjemce dotace k proplacení úþetní/daĖové doklady, jejichž koneþný souþet
pĜekroþí pĜiznanou výši dotace, nebude finanþní þástka nad rámec pĜiznané dotace
proplacena (nelze finanþní þástku nad rámec pĜiznané dotace zapoþítat do zpĤsobilých
výdajĤ); K,
g) žádost o platbu musí být založena na skuteþnČ prokázaných zpĤsobilých výdajích; K,
h) v pĜípadČ, že žadatel spolu se žádostí o platbu pĜedkládá Hlášení o zmČnách bude žádost
o platbu zaregistrovaná v IS SZIF až po získání souhlasu (formou souhlasného
VyrozumČní o administraci Hlášení o zmČnách/vyhotovením ZmČnového rozhodnutí
mČní-li se obsah Rozhodnutí, které ěO OP vyhotoví do 30 kalendáĜních dnĤ ode dne
doruþení souhlasného VyrozumČní o administraci Hlášení o zmČnách z RO SZIF).
11. Kontrola dodržování podmínek OP RybáĜství
a) Žadatel/pĜíjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou povČĜeným osobám (orgány
státní kontroly, SZIF, MZe, Evropská komise, úĜad OLAF, Platební a certifikaþní orgán,
Evropský úþetní dvĤr) k ovČĜování plnČní podmínek Pravidel, pĜíp. Rozhodnutí
o poskytnutí dotace; B,
b) kontrola ze strany SZIF mĤže být provádČna ode dne zaregistrování Žádosti o dotaci po
celou dobu lhĤty vázanosti na úþel stanovené v Rozhodnutí;
c) o kontrole bude sepsán protokol ve tĜech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží
kontrolovaný žadatel/pĜíjemce dotace, dvČ vyhotovení kontrolní orgán;
d) kontroly provádČné podle jiných právních pĜedpisĤ, zvláštČ podle zákona þ. 320/2001 Sb.,
o finanþní kontrole ve veĜejné správČ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o finanþní
kontrole), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, nejsou tČmito Pravidly dotþeny;
e) žadatel/pĜíjemce dotace je povinen respektovat opatĜení stanovená k nápravČ, která
vzejdou z kontrolní þinnosti povČĜených pracovníkĤ uvedených v písm. a) a dodržet
stanovené termíny pro odstranČní nedostatkĤ a závad.
12. ZpĤsob úþtování o poskytované dotaci
a) PĜíjemce dotace je povinen vést úþetnictví v souladu s pĜedpisy ýR. PĜíjemce dotace,
který nevede úþetnictví podle zákona þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, je povinen vést daĖovou evidenci podle zákona þ.586/1992 Sb., o daních
z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a podle zákona þ.235/2004 Sb. o DPH, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, rozšíĜenou o následující požadavky, C:
-

pĜíslušný doklad musí splĖovat pĜedepsané náležitosti úþetního dokladu ve smyslu
§ 11 zákona þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,

-

pĜedmČtné doklady musí být správné, úplné, prĤkazné, srozumitelné a prĤbČžnČ
písemnČ chronologicky vedené zpĤsobem zaruþujícím jejich trvalost,

-

pĜi kontrole poskytne žadatel/pĜíjemce dotace na vyžádání kontrolnímu orgánu
daĖovou evidenci v plném rozsahu;

b) pĜíjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou úþetní evidenci (pokud
je úþetní jednotkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není úþetní jednotkou)
o veškerých výdajích skuteþnČ vynaložených na projekt, pĜípadnČ si zĜídí pro tuto úþetní
evidenci samostatné stĜedisko; D jinak C.

14

13. Snížení þástky dotace
1. Korekce (K) pĜi administraci žádosti o platbu: snížení þástky zpĤsobilých výdajĤ
uvedených v žádosti o platbu na základČ provedených kontrol a tzv. autorizace plateb.
2. Sankþní systém: v pĜípadČ porušení/nedodržení podmínek uvedených v Pravidlech bude
žadateli/pĜíjemci dotace po pĜípadnČ provedených korekcích snížena dotace následujícím
zpĤsobem:


Aa – o 5 % þástky dotace po pĜezkoumání zpĤsobilosti žádosti o platbu,



A – o 10 % þástky dotace po pĜezkoumání zpĤsobilosti žádosti o platbu,



B – o 50 % þástky dotace po pĜezkoumání zpĤsobilosti žádosti o platbu,



C – o 100 % (pĜed proplacením finanþních prostĜedkĤ na úþet pĜíjemce dotace se
jedná o ukonþení administrace žádosti, po proplacení finanþních prostĜedkĤ na úþet
pĜíjemce dotace se jedná o vymáhání dlužné þástky),
V dobČ od proplacení finanþních prostĜedkĤ na úþet pĜíjemce dotace do vypršení lhĤty
vázanosti na úþel bude v pĜípadČ zjištČní porušení podmínek þerpání poskytnuté dotace
uplatnČn sankþní systém, který tvoĜí souþást podmínek Rozhodnutí.



D – nápravné opatĜení uložené ze strany SZIF.

Po proplacení je pĜíjemce dotace za nesplnČní podmínek uvedených v Pravidlech povinen
vrátit poskytnuté finanþní prostĜedky (vratku) v pĜedepsané výši vþetnČ penále.
Za každou podmínkou, která stanovuje žadateli povinnost, je uvedena kategorie sankce za
porušení/nedodržení této povinnosti, a to pĜíslušným písmenem (Aa), (A), (B), (C) a nebo je
uloženo opatĜení k nápravČ (D).


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



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



V pĜípadČ, že se stanovená podmínka skládá z nČkolika dílþích podmínek (napĜ. výþet
dokumentĤ, které má pĜíjemce dotace odevzdat) bude chápáno porušení i jen jedné
dílþí podmínky jako porušení celé vlastní podmínky.

V pĜípadČ uložení sankce, resp. provedení korekce pĜi autorizaci platby bude žadatel/pĜíjemce
dotace písemnČ vyrozumČn.
14. ZávČreþná ustanovení
V pĜípadČ potĜeby mĤže MZe jako ěídicí orgán OP RybáĜství po dohodČ se SZIF provést
kdykoli zpĜesnČní nebo zmČnu tČchto Pravidel.
15. Platnost a úþinnost
Tato obecná þást Pravidel nabyla platnosti a úþinnosti dnem schválení a podpisem ministra
zemČdČlství ýR dne 30.4.2008.
V Praze dne 30.4.2008
Mgr. Petr Gandaloviþ, v.r.
ministr zemČdČlství
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ýÁST B – SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
ý.j.: 45335/2008-10000

OPATěENÍ 2.1. OPATěENÍ PRO PRODUKTIVNÍ INVESTICE DO
AKVAKULTURY
1. Popis opatĜení
OpatĜení je zamČĜeno na zefektivnČní a racionalizaci výrobních procesĤ prostĜednictvím
modernizace a vybavení (technologie, funkþní objekty, atd.) již existujících výrobních
zaĜízení
a dále podporu výstavby nových. Dotace je poskytována také na odbahnČní rybníkĤ
a investice do recirkulaþních systémĤ. V souvislosti se škodami zpĤsobovanými rybožravými
predátory je dotace urþena i na zabezpeþení rybochovných zaĜízení a rybníkĤ. Za úþelem
rozvoje sektoru rybáĜství dotace umožĖuje investice do maloobchodního prodeje ryb, pokud
takový prodej tvoĜí nedílnou souþást akvakulturního hospodáĜství.
Legislativní rámec
ýlánek 29 naĜízení Rady (ES) þ. 1198/2006 ze dne 27. þervence 2006 o Evropském
rybáĜském fondu.
2. Specifické cíle
a) Zachování tradiþní akvakultury a þinností navazujících, dĤležitých pro udržení a rozvoj
hospodáĜské a sociální struktury a životního prostĜedí;
b) rozšíĜení možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuĜe;
c) zavedení nových druhĤ, jejichž produkce v akvakultuĜe je nízká nebo neexistuje a jejichž
tržní vyhlídky jsou dobré;
d) zavedení metod akvakultury, které snižují nepĜíznivý vliv nebo zesilují kladné úþinky na
životní prostĜedí (napĜ. zavedení nových chovatelských postupĤ dĜíve v ýR
nepoužívaných);
e) zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje
energie, technické systémy);
f) zlepšení pracovních a bezpeþnostních podmínek pracovníkĤ v akvakultuĜe;
g) zlepšení hygieny, zdraví zvíĜat a welfare ryb;
h) zlepšení ochrany rybích hospodáĜství pĜed škodami zpĤsobenými volnČ žijícími
predátory;
i) zachování rovných práv mužĤ a žen.
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3. ZámČry
a) pro žadatele obhospodaĜující celkovou vodní plochu 20 ha a výše:


vybavení rybníkĤ;



výstavba, odbahnČní, rozšíĜení rybníkĤ nebo rybniþních soustav do 1 ha (týká se
rybníkĤ a rybniþních soustav spojených s chovem a produkcí ryb);



odbahnČní lovišĢ u rybníkĤ nad 30 ha (týká se rybníkĤ a rybniþních soustav
spojených s chovem a produkcí ryb);

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


výstavba, odbahnČní, rozšíĜení, vybavení nebo modernizace rybníkĤ (týká se
rybníkĤ a rybniþních soustav spojených s chovem a produkcí ryb);

c) výstavba, rozšíĜení, vybavení nebo modernizace výrobních zaĜízení vyjma rybníkĤ;
d) nákup a instalace zaĜízení na ochranu rybích hospodáĜství pĜed volnČ žijícími predátory;
e) investice související s maloobchodním prodejem v hospodáĜství, pokud takový prodej
tvoĜí nedílnou souþást akvakulturního hospodáĜství, aniž je dotþen þlánek 35 odst. 6
naĜízení o EFF.
4. Definice pĜíjemce dotace
Dotace je urþena pro mikropodniky, malé a stĜední podniky s prioritou pro mikro a malé
podniky. Dotace je též urþena pro podniky, které nespadají pod definici mikropodnikĤ, malých
a stĜedních podnikĤ, pokud mají ménČ než 750 zamČstnancĤ nebo roþní obrat nižší než 200
milionĤ EUR1. Dotace mĤže být poskytnuta fyzické nebo právnické osobČ, jejíž pĜíjmy
pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovČdnost a riziko.
5. Druh a výše dotace
Druh dotace:

pĜímá nenávratná dotace

ZpĤsob financování:

podílové financování
pĜíspČvek EU þiní 75 % veĜejných zdrojĤ
pĜíspČvek ýR þiní 25 % veĜejných zdrojĤ

Výše dotace:

pro fyzické nebo právnické osoby vyhovující definici
mikropodniku, malého a stĜedního podniku maximálnČ do 60 %
zpĤsobilých výdajĤ,
pro fyzické nebo právnické osoby, které nespadají pod definici
mikropodnikĤ, malých a stĜedních podnikĤ, avšak mají ménČ než
750 zamČstnancĤ nebo roþní obrat nižší než 200 milionĤ EUR1
maximálnČ do 30 % zpĤsobilých výdajĤ,
zpĤsobilé výdaje, na které mĤže být poskytnuta dotace, þiní
minimálnČ 25 000 Kþ na každý jednotlivý projekt,
zpĤsobilé výdaje, na které mĤže být poskytnuta dotace, þiní
maximálnČ 30 mil. Kþ na každý jednotlivý projekt.

1

Dle kurzu ýNB platného k 2.1. roku podání Žádosti o dotaci – viz PĜíloha – Prohlášení o zaĜazení podniku do
kategorie mikro, malých, stĜedních þi velkých podnikĤ.
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6. Výdaje, které jsou zpĤsobilé ke spolufinancování
Výdaje jsou zpĤsobilé pro spolufinancování pokud splĖují podmínky definované v bodu 7
Obecné þásti Pravidel.
ZpĤsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska þasu následovnČ:
1. od 1.1.2007 do data pĜedložení žádosti o platbu – výdaje související s pĜípravou projektu,
které pĜedstavují:
- projektovou dokumentaci, která zahrnuje – zpracování projektu dle závazné osnovy,
Žádosti o dotaci, povinných a nepovinných pĜíloh, zadávací Ĝízení,
- technickou dokumentaci, která zahrnuje – odborné posudky ve vztahu k životnímu
prostĜedí, technické odborné posudky, položkový rozpoþet.
2. od 10.6.2008 do data pĜedložení žádosti o platbu – ostatní výdaje.
Konkrétní skupiny položek zpĤsobilých výdajĤ a kódy, které se vyplĖují do formuláĜe Žádosti
o dotaci jsou uvedeny v pĜíloze þ. 8 – ýíselník zpĤsobilých výdajĤ.
Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním zpĤsobilým 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 pĜehled maximálních hodnot nČkterých zpĤsobilých výdajĤ je uveden v pĜíloze þ. 9.
Následující výdaje jsou zpĤsobilé za pĜedpokladu splnČní uvedených podmínek:
-

Nákup pozemkĤ:


existuje pĜímá vazba mezi nákupem pozemku a pĜedmČtem projektu,



poĜizovací cena pozemku mĤže být zapoþtena maximálnČ do výše 10 % ceny tohoto
pozemku, urþené znaleckým posudkem,



pozemek bude ocenČn znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem dle zákona
þ. 151/1997 Sb., o oceĖování majetku, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, který bude
žadatel pĜedkládat jako povinnou pĜílohu pĜi Žádosti o dotaci,



souþasný þi nČkterý z pĜedcházejících vlastníkĤ pozemku neobdržel v posledních
pČti letech pĜed registrací Žádosti o dotaci z fondĤ EU ani z národních veĜejných
zdrojĤ dotaci na nákup daného pozemku – žadatel doloží þestným prohlášením pĜi
podání Žádosti o dotaci,



dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílĤ vyjma pĜípadĤ, kdy se takto
nakoupená nemovitost stane po uskuteþnČní tohoto nákupu výluþným vlastnictvím
žadatele.

-

Nákup staveb:


existuje pĜímá vazba mezi nákupem nemovitosti a pĜedmČtem projektu,



jedná se o nákup již postavené stavby vþetnČ pozemku, na nČmž stavba stojí,
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-



dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílĤ, vyjma pĜípadĤ, kdy se
takto nakoupená nemovitost stane po uskuteþnČní tohoto nákupu výluþným
vlastnictvím žadatele,



stavba bude ocenČna znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem dle zákona
þ. 151/1997 Sb., o oceĖování majetku ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, který bude
žadatel pĜedkládat jako povinnou pĜílohu pĜi podání Žádosti o dotaci,



zpĤsobilým výdajem je poĜizovací cena maximálnČ však do výše ceny zjištČné
znaleckým posudkem,



je vydáno kolaudaþní rozhodnutí nebo rozhodnutí o pĜedþasném užití stavby nebo
rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a jsou odstranČny
veškeré pĜípadné nedostatky, na které upozornil stavební úĜad pĜi vydání
kolaudaþního rozhodnutí2 - bude souþástí znaleckého posudku,



souþasný þi nČkterý z pĜedcházejících vlastníkĤ stavby neobdržel v posledních pČti
letech pĜed registrací Žádosti o dotaci z fondĤ EU ani z národních veĜejných
zdrojĤ dotaci na nákup dané stavby – žadatel doloží þestným prohlášením pĜi
podání Žádosti o dotaci.
Nákup dopravních prostĜedkĤ
Využití dopravních prostĜedkĤ musí odpovídat úþelu projektu v rámci zvoleného
zámČru (viz bod 3 þásti B - specifických podmínek pro poskytnutí dotace: zámČr a)
vybavení rybníkĤ; vybavení rybniþních soustav do 1 ha, zámČr b) vybavení
rybníkĤ a rybniþních soustav, zámČr c) vybavení výrobních zaĜízení vyjma
rybníkĤ).

-

DaĖ z pĜidané hodnoty:
Pouze pro osoby neregistrované k DPH (neplátce DPH dle platné právní úpravy).

7. Výdaje, které nejsou zpĤsobilé ke spolufinancování
-

ta þást poĜizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10 % ceny tohoto pozemku,
urþené znaleckým posudkem.

-

ta þást poĜizovací ceny u nákupu stavby, která je vyšší než cena zjištČná znaleckým
posudkem;

-

nákup použitého vybavení;

-

DPH pro plátce (dle platné právní úpravy);

-

výdaje spojené s produkcí a chovem okrasných a akvarijních ryb;

-

leasing;

-

vČcné plnČní;

-

odpisy.

2

Platí pouze na ty stavby, na které se tyto náležitosti (kolaudaþní rozhodnutí, atd.) vztahují ze zákona
þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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8. Formy financování žadatelem/pĜíjemcem dotace
-

bezhotovostní platba;

-

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

9. Kritéria pĜijatelnosti projektu
a) Projekt je v souladu s platnou právní úpravou a splĖuje úþel a rozsah opatĜení/zámČru; C,
b) na každý projekt se mĤže použít pouze jeden zdroj financování EU a ýR; C,
c) projekt musí být realizován na území ýR, kromČ území hlavního mČsta Prahy; C,
d) žadatel splĖuje definici pĜíjemce dotace pro dané opatĜení/zámČr; C,
10. Další podmínky
a) PĜedložený projekt musí obsahovat pouze jeden ze zámČrĤ a) až e); D jinak C,
b) lhĤta vázanosti projektu na úþel je 5 let od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem
dotace; C,
c) pĜíjemce dotace zajistí vykazování údajĤ potĜebných pro monitoring projektu po jeho
realizaci po dobu lhĤty vázanosti projektu na úþel; D jinak C,
d) pĜíjemce dotace nemĤže prodat/pronajmout pĜedmČt projektu bez souhlasu SZIF dalšímu
subjektu po dobu lhĤty vázanosti projektu na úþel, pĜedmČt projektu nesmí být po dobu
vázanosti na úþel provozován jiným subjektem bez souhlasu SZIF; C,
e) žadatel/pĜíjemce dotace má uspoĜádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které
souvisejí s realizací projektu. Tuto skuteþnost prokazuje žadatel/pĜíjemce dotace v pĜípadČ
kontroly na místČ dokladem o vlastnictví pozemkĤ, þi nemovitostí, kterých se projekt
týká. Pokud je pĜedmČtný projekt realizován v pronajatém objektu/pozemku pĜedloží
nájemní smlouvu na dobu nejménČ pČti let od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem
dotace. V pĜípadČ spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas
spoluvlastníkĤ nemovitostí vztahující se k realizaci projektu; D jinak C,
f) žadatel splĖuje podmínku definice buć mikropodniku, nebo malého þi stĜedního podniku
nebo akceptovatelného velkého podniku (viz Obecná þást Pravidel, bod 1, písmeno h))
v dobČ zaregistrování Žádosti o dotaci; C,
g) žadatel musí pĜi registraci Žádosti o dotaci prokázat pĜíjmy z akvakultury, formou
þestného prohlášení a pĜedložením pĜíslušných úþetních dokladĤ (faktura, pĜíjmový
pokladní doklad, apod.); C,
h) žadatel je povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby žádost o platbu byla pĜedložena
nejpozdČji do 24 mČsícĤ od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace; C,
i) v pĜípadČ, že dojde u projektĤ v zámČru a) a b), k zásahu do tČlesa hráze, pak základní
parametry rybníka, hráze a funkþních objektĤ musejí být v souladu s platnými normami
ýR;
j) projekt splĖuje svým rozsahem pĜílohu þ. 9; D jinak C,
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k) pro aktivity uvedené v zámČru a) druhá a tĜetí odrážka a zámČru b) s výjimkou poĜízení
movitých vČcí je nutné souhlasné odborné stanovisko MŽP pĜi podání Žádosti o dotaci;
C,
l) u projektĤ týkajících se dosud nevyužívaných a geograficky nepĤvodních druhĤ rostlin þi
živoþichĤ a pĜi jejich rozšiĜování do krajiny, je nutné pĜedložit povolení orgánĤ ochrany
pĜírody podle § 5 odst. 4 zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ. Povinná pĜíloha k Žádosti o dotaci; C.
m) žadatel je povinen zajistit publicitu projektu dle informací uveĜejnČných na internetových
stránkách SZIF; A.
n) ve lhĤtČ administrativní kontroly ze strany RO SZIF bude soubČžnČ probíhat kontrola
Žádostí o dotaci na pĜílohu þ. 9 Pravidel ze strany ěO OP RybáĜství. V pĜípadČ nálezu
bude žadatel dodateþnČ nad rámec Protokolu o provedené administrativní kontrole vyzván
RO SZIF k nápravČ.
11. Seznam pĜíloh pĜedkládaných na RO SZIF
a) Povinné pĜílohy pĜedkládané pĜi podání Žádosti o dotaci:
1) jeden výtisk projektu (povinná osnova projektu je uvedena v pĜíloze þ. 2 k tČmto
PravidlĤm) – originál; C,
2) osvČdþení právního statutu (napĜ. výpis z obchodního rejstĜíku, výpis z registru
ekonomických subjektĤ, osvČdþení o zápisu do evidence zemČdČlského podnikatele), které
je v souladu s definicí pĜíjemce dotace a není starší než 3 mČsíce k datu podání Žádosti o
dotaci – originál nebo úĜednČ ovČĜená kopie; C,
3) úþetní doklad (faktura, pĜíjmový pokladní doklad, apod.), ze kterého bude patrný pĜíjem
z akvakultury (prodeje ryb). Doklad musí být vystaven v posledním uzavĜeném úþetním
období. V pĜípadČ novČ založených podnikĤ, jejichž úþty dosud nebyly schváleny musí
být doklad vystaven v prĤbČhu úþetního období – originál nebo úĜednČ ovČĜená kopie
(možno vrátit žadateli); C,
4) þestné prohlášení žadatele pĜi podání Žádosti o dotaci o poskytnutí dotace z OP RybáĜství
dle závazného vzoru (viz pĜíloha þ. 10) – originál; C,
5) doklad o vedení (popĜ. zĜízení) bČžného úþtu ve vlastnictví žadatele, na který bude
žadateli poskytnuta dotace z Operaþního programu RybáĜství – prostá kopie; C,
6) v pĜípadČ, že projekt podléhá Ĝízení stavebního úĜadu, pak pravomocné (pokud pĜi
vyhlášení kola pĜíjmu žádostí není ministrem zemČdČlství stanoveno jinak) a platné
stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatĜení stavebního úĜadu nahrazující
stavební povolení - originál nebo úĜednČ ovČĜená kopie (možno vrátit žadateli); C,
7) v pĜípadČ, že pro realizaci projektu není tĜeba stavební povolení, ohlášení stavby nebo jiné
opatĜení stavebního úĜadu, pak je povinnou pĜílohou þestné prohlášení žadatele (uvedené
v pĜíloze þ. 18 tČchto Pravidel), že pro daný projekt není dle zákona þ. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
zapotĜebí stavebního povolení ani ohlášení stavby ani jiného opatĜení stavebního úĜadu
(doporuþuje se toto þestné prohlášení zkonzultovat se stavebním úĜadem nebo si vyžádat
stanovisko stavebního úĜadu, že na daný projekt není dle zákona þ. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
zapotĜebí stavebního povolení ani ohlášení stavby ani jiného opatĜení stavebního úĜadu) –
originál; C,

21

8) v pĜípadČ realizace þi modernizace staveb, technická dokumentace pĜedkládaná
k územnímu nebo stavebnímu Ĝízení v pĜípadČ územního nebo stavebního Ĝízení
k pĜedmČtu projektu v souladu se zákonem þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a pĜíslušnými provádČcími
pĜedpisy – prostá kopie; C,
9) pĤdorys stavby/dispozice technologie – pokud není pĜílohou technická dokumentace
pĜedkládaná k územnímu nebo stavebnímu Ĝízení. PĜíloha bude požadována pouze
v pĜípadČ, kdy pĜedmČtem dotace je modernizace nebo výstavba stavby/budovy – prostá
kopie; C,
10) kopie katastrální mapy vystavená pĜíslušným katastrálním úĜadem (pĜípadnČ jiným
pĜíslušným úĜadem) s vyznaþením lokalizace projektu - pokud není pĜílohou technická
dokumentace pĜedkládaná k územnímu nebo stavebnímu Ĝízení, pouze v pĜípadČ jsou-li
pĜedmČtem projektu stavební práce – prostá kopie; C,
11) v pĜípadČ nákupu staveb znalecký posudek, ne starší 12 mČsícĤ k datu podání Žádosti
o dotaci, zároveĖ však nejdĜíve vydaný k datu 1.1.2007 nebo po tomto datu (souþástí
znaleckého posudku stavby bude i kolaudaþní rozhodnutí nebo rozhodnutí o pĜedþasném
užití stavby nebo rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a prohlášení,
že jsou odstranČny veškeré pĜípadné nedostatky, na které upozornil stavební úĜad vydání
kolaudaþního rozhodnutí3 ) – originál nebo úĜednČ ovČĜená kopie (možno vrátit žadateli);
C,
12) v pĜípadČ nákupu pozemku znalecký posudek, ne starší 12 mČsícĤ k datu podání Žádosti
o dotaci, zároveĖ však nejdĜíve vydaný k datu 1.1.2007 nebo po tomto datu – originál
nebo úĜednČ ovČĜená kopie (možno vrátit žadateli); C,
13) souhlasné odborné stanovisko MŽP4, ne starší 12 mČsícĤ k datu podání Žádosti o dotaci,
v pĜípadČ realizace projektĤ s aktivitami uvedenými v zámČru a) druhé a tĜetí odrážce,
zámČru b) s výjimkou poĜízení movitých vČcí - originál nebo úĜednČ ovČĜená kopie
(možno vrátit žadateli); C,
14) povolení orgánĤ ochrany pĜírody podle § 5 odst. 4 zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ
pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ v pĜípadČ realizace projektĤ týkajících se
dosud nevyužívaných a geograficky nepĤvodních druhĤ rostlin þi živoþichĤ a pĜi jejich
rozšiĜování do krajiny – originál nebo úĜednČ ovČĜená kopie (možno vrátit žadateli); C,
15) v pĜípadČ realizace zpĤsobilých výdajĤ pod kódy 015 a 016 v zámČru a) a pod kódem 017
v zámČru b) mapa s konkrétním rybníkem vþetnČ parcelního þísla spolu s dokladem o jeho
výmČĜe potvrzený pĜíslušným katastrálním úĜadem – originál nebo úĜednČ ovČĜená kopie;
C,
16) prohlášení o velikosti podniku podle vzoru v pĜíloze þ. 13, 14, 15 a 16 tČchto Pravidel originál; C,
17) seznam pĜíloh (vþetnČ poþtu stran jednotlivých pĜíloh); C.

3

Platí pouze na ty stavby, na které se tyto záležitosti (kolaudaþní rozhodnutí, atd.) vztahují ze zákona þ.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
4
Dle typu území se jedná o následující organizace a jejich územní pracovištČ: na území národních parkĤ správy
národních parkĤ, na území chránČných krajinných obalstí správy chránČných krajinných oblastí, na ostatním
území Agentura ochrany pĜírody a krajiny ýR, konkrétnČ krajská stĜediska.
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b) Seznam nepovinných pĜíloh k Žádosti o dotaci:
1) projekt dle osnovy v elektronické podobČ na datovém nosiþi CD (ve formátu *.doc,
*.pdf);
2) výpis z ústĜední evidence, který není starší než 3 mČsíce k datu podání Žádosti o dotaci,
dokladující skuteþnost, že žadatel je v této evidenci veden jako chovatel plemenných ryb –
originál nebo úĜednČ ovČĜená kopie (možno vrátit žadateli);
3) výpis z ústĜední evidence, který není starší než 3 mČsíce k datu podání Žádosti o dotaci,
dokladující skuteþnost, že žadatel je v této evidenci veden jako chovatel neplemenných
ryb – originál nebo úĜednČ ovČĜená kopie (možno vrátit žadateli);
4) vyplnČná tabulka metodiky výpoþtu výnosu z rybáĜství dle úþtování žadatele dle
závazného vzoru – pĜíloha þ. 6, 7- originál;
5) vyplnČná tabulka výpoþtu podílu pĜíjmu z rybáĜství na þistém obratu subjektu dle úþtování
žadatele dle závazného vzoru – pĜíloha þ. 4, 5 - originál;
6) výpis z obchodního rejstĜíku nebo živnostenského rejstĜíku nebo jiného osvČdþení
právního statutu, z nČhož je patrná historie hospodaĜení v oboru rybáĜství a daĖová
pĜiznání za období prokazované historie (viz VysvČtlivky k tabulce Bodovacích kritérií) –
originál nebo úĜednČ ovČĜená kopie (možno vrátit žadateli);
7) úĜednČ ovČĜená kopie dokladu, která prokazuje pĜiznání dotace žadateli a prostá kopie
bankovního výpisu, z nČhož je patrné, že byly žadateli poukázány finanþní prostĜedky,
þerpané v pĜedchozích obdobích jako dotace ze strukturálních fondĤ; úĜednČ ovČĜená
kopie dokladu, která prokazuje pĜiznání dotace žadateli a prostá kopie bankovního výpisu,
z nČhož je patrné, že byly žadateli poukázány finanþní prostĜedky, þerpané v pĜedchozích
obdobích jako dotace;
8) Žádost o dotaci v elektronické podobČ na CD nosiþi, zpracovaná v softwarovém nástroji
ve formátu PDF.
c) Povinné pĜílohy pĜedkládané pĜi podání žádosti o platbu:
1) úþetní/daĖové doklady (napĜ. faktury, paragony) související s realizací projektu – originál
nebo úĜednČ ovČĜená kopie (možno vrátit pĜíjemci dotace); D jinak K,
2) doklady o uhrazení závazku dodavateli (napĜ. výpis z bankovního úþtu vþ. smlouvy
o vlastnictví úþtu, pokud byla úhrada provádČna z jiného úþtu, než který je uveden
v Žádosti o dotaci, pokladní doklad, na kterém oprávnČná osoba potvrdí pĜíjem hotovosti)
– prostá kopie; D jinak K,
3) položkový rozpoþet projektu rozdČlený do jednotlivých kategorií dle ýíselníku
zpĤsobilých výdajĤ. V pĜípadČ zahrnutí stavebních prací do celkových zpĤsobilých výdajĤ
– soupis stavebních prací s výkazem výmČr a položkový rozpoþet – prostá kopie; D jinak

C,
4) v pĜípadČ, že jako povinná pĜíloha bylo pĜedloženo ohlášení stavby, se pĜedkládá þestné
prohlášení pĜíjemce dotace, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního úĜadu
rozporováno/zmČnČno (dle závazného vzoru v pĜíloze þ. 17) – originál; C,
5) v pĜípadČ nákupu nemovitosti kupní smlouva, ne starší 12-ti mČsícĤ k datu podání Žádosti
o dotaci, zároveĖ však nejdĜíve vydaná k datu 1.1.2007 nebo po tomto datu – originál
nebo úĜednČ ovČĜená kopie (možno vrátit pĜíjemci dotace); D jinak C,
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6) v pĜípadČ nákupu strojĤ a technologií technická dokumentace k výrobku s dokladem
o posouzení shody – ES prohlášení shody – prostá kopie; D jinak A,
7) dokumentace k zadávacímu Ĝízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu Ĝízení,
který pĜíjemce dotace obdržel nejpozdČji pĜi pĜevzetí Rozhodnutí. FormuláĜe jsou
zveĜejnČny na internetových stránkách SZIF; C,
8) kolaudaþní souhlas nebo oznámení stavebnímu úĜadu o užívání stavby podle zákona
þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, nebo þestné prohlášení pĜíjemce dotace, že pro užívání stavby dle
daného projektu není v souladu se zákonem þ. 183/2006 Sb. kolaudaþní souhlas ani
oznámení zapotĜebí – originál nebo úĜednČ ovČĜená kopie (možno vrátit pĜíjemci dotace);
D jinak C,
9) soupisky úþetních dokladĤ ke zpĤsobilým výdajĤm – originál, formuláĜe jsou zveĜejnČny
na internetových stránkách SZIF; D jinak C,
10) závČreþná monitorovací zpráva na standardizovaném formuláĜi - originál; D jinak C.
12. Seznam pĜíloh pĜedkládaných po proplacení projektu
Doklady k prokázání monitorovacích indikátorĤ budou poskytnuty na základČ výzvy
Ministerstva zemČdČlství v prĤbČhu lhĤty vázanosti na úþel.
13. Seznam pĜíloh Pravidel
1) Mapa regionĤ NUTS 2 a adresy regionálních odborĤ SZIF
2) Osnova projektu
3) Bodovací kritéria
4) Tabulka a metodika výpoþtu výnosĤ (pĜíjmĤ) z rybáĜství a jejich podílu na þistém obratu
subjektu (pro žadatele úþtujícího v soustavČ podvojného úþetnictví)
5) Tabulka a metodika výpoþtu výnosĤ (pĜíjmĤ) z rybáĜství a jejich podílu na þistém obratu
subjektu (pro žadatele vedoucího daĖovou evidenci)
6) Výše výnosĤ z rybáĜství za jedno ze tĜí posledních uzavĜených úþetních období – pro
subjekty úþtující v soustavČ podvojného úþetnictví
7) Výše výnosĤ z rybáĜství za jedno ze tĜí posledních uzavĜených úþetních období – pro
subjekty vedoucí daĖovou evidenci
8) ýíselník zpĤsobilých výdajĤ
9) Závazný pĜehled maximálních hodnot nČkterých zpĤsobilých výdajĤ
10) ýestné prohlášení žadatele pĜi podání Žádosti o poskytnutí dotace z Operaþního programu
RybáĜství 2007 - 2013
11) Definice mikropodnikĤ, malých, stĜedních a velkých podnikĤ
12) Definice mikropodnikĤ, malých, stĜedních a velkých podnikĤ – vazby na jiné podniky
13) Prohlášení o zaĜazení podniku do kategorie mikro podnikĤ
14) Prohlášení o zaĜazení podniku do kategorie malých podnikĤ
15) Prohlášení o zaĜazení podniku do kategorie stĜedních podnikĤ
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16) Prohlášení o zaĜazení podniku do kategorie velkých podnikĤ
17) ýestné prohlášení pĜíjemce dotace pĜedkládané se žádostí o platbu
18) ýestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani
jiné opatĜení stavebního úĜadu
14. Platnost a úþinnost
Specifické podmínky pro poskytnutí dotace opatĜení 2.1. OpatĜení pro produktivní investice
do akvakultury nabývají platnosti a úþinnosti dnem schválení a podpisem ministra
zemČdČlství ýR.
V Praze dne 9.12.2008

Mgr. Petr Gandaloviþ, v.r.
ministr zemČdČlství
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PĜíloha 1
MAPA REGONģ NUTS 2

ADRESY REGIONÁLNÍCH ODBORģ STÁTNÍHO ZEMċDċLSKÉHO
INTERVENýNÍHO FONDU
NUTS 2

Název RO SZIF

Adresa

StĜední ýechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
StĜední Morava
Moravskoslezsko

Praha a StĜední ýechy
ýeské BudČjovice
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Opava

budova ÚZEI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Rudolfovská 80, 370 21 ýeské BudČjovice
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Ulrichovo námČstí 810, 500 02 Hradec Králové
KotláĜská 53, 602 00 Brno
Blanická 1, 772 00 Olomouc
Horní námČstí 2, 746 57 Opava

JEDNOTNÁ DOBA PRO PěÍJEM ŽÁDOSTÍ PROJEKTOVÝCH OPATěENÍ
OPERAýNÍHO PROGRAMU RYBÁěSTVÍ 2007 - 2013
pracovní doba
pondČlí, stĜeda
úterý, þtvrtek
pátek

7:30 – 16:30
7:30 – 15:00
7:30 – 13:00
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PĜíloha 2
OSNOVA PROJEKTU
1. Název projektu
- uvećte struþný a výstižný název projektu,
- uvećte þíselné oznaþení a název opatĜení, pĜíp. zámČru, v rámci kterého projekt
pĜedkládáte.
2. Žadatel
- uvećte název žadatele, adresu/sídlo žadatele, Iý (je-li pĜidČleno)/Rý (pĜípadnČ
datum narození) žadatele,
- uvećte základní (nejdĤležitČjší) pĜehled þinností žadatele (dle OR, živnostenských
listĤ, stanov spoleþnosti, atd.) souvisejících s rybáĜstvím.
2.1. Zpracovatel projektu
- uvećte pouze v pĜípadČ, kdy zpracovatelem je jiný subjekt, a to v rozsahu název/jméno zpracovatele a kontaktní údaje.
3. Popis projektu
3.1. ZdĤvodnČní projektu
- uvećte podstatu problému vþetnČ struþného popisu výchozího stavu,
- uvećte, jak pĜispČje realizace projektu k vyĜešení pĜíslušného problému.
3.2. Realizace projektu
- popište konkrétní þinnosti, které budou realizovány jako zpĤsobilé výdaje v rámci
projektu,
- uvećte pĜedpokládaný þasový harmonogram realizace projektu,

PĜíprava projektové dokumentace
Podání Žádosti o dotaci
Realizace výbČrového Ĝízení
Realizace projektu
Podání Žádosti o platbu

- uvećte pĜesnou adresu místa realizace projektu (v pĜípadČ více míst realizace
projektu uvećte všechna)
- ulice, þíslo popisné, þíslo orientaþní
- PSý, obec, þást obce.
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mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

mČsíc/rok

Fáze projektu

mČsíc/rok

ýasový harmonogram realizace projektu

3.3. Technické Ĝešení projektu
- v pĜípadČ, že byla pĜedložena povinná pĜíloha technická dokumentace, popište
projekt formou výtahu ze souhrnné (technické) zprávy v rozsahu ½ stránky A4,
- pokud nebyla pĜedložena technická dokumentace ke stavebnímu Ĝízení a souþástí
zpĤsobilých výdajĤ jsou stavební práce, vČcnČ popište technické Ĝešení stavby
a technologií v rozsahu cca jedné A4.
3.4. Výsledky projektu
- struþnČ shrĖte výsledky projektu vþetnČ jeho využití v budoucnosti po ukonþení
realizace projektu
- uvećte dosažení specifického cíle/cílĤ dle popisu opatĜení.

4. Rozpoþet projektu
- uvećte celkové výdaje resp. rozpoþet projektu:
-

zpĤsobilé výdaje, ze kterých je stanovena výše dotace (viz Žádost o
dotaci)
o jasnČ definujte zpĤsobilé výdaje v souladu s kódy zpĤsobilých
výdajĤ uvedených v žádosti o dotaci vþetnČ rozpisu konkrétních
pložek výdajĤ spadajících pod pĜíslušný kód a vyþíslete jejich výši
v Kþ.

-

nezpĤsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci)
o jasnČ definujte nezpĤsobilé výdaje vþetnČ rozpisu konkrétních
položek výdajĤ a vyþíslete jejich výši v Kþ.

5. Realizované projekty
- v pĜípadČ, že jste realizovali/realizujete další projekty v rámci jiných dotaþních
titulĤ, uvećte jaké a kdo je garantem pĜíslušného dotaþního titulu (v posledních 3
letech).
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PĜíloha 3
BODOVACÍ KRITÉRIA
OpatĜení 2.1. OpatĜení pro produktivní investice do akvakultury
Bodovací kritéria jsou závazná a jakékoli nesplnČní podmínek bodovacích kritérií nebo
pĜedložení nepravdivých þi neúplných údajĤ pro hodnocení bodovacích kritérií se posuzuje
jako nedodržení podmínek dotace se sankcí C.
maximální
možný
poþet bodĤ

kritérium

Souþet bodĤ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

125

Žadatelem je mikropodnik nebo malý podnik
Projekt dodán také v elektronické podobČ na CD nosiþi ve formátu *doc
nebo *pdf
Žádost o dotaci podána v elektronické podobČ na CD nosiþi, zpracována
v softwarovém nástroji ve formátu *pdf
Žadatel je veden v ústĜední evidenci zvíĜat jako chovatel plemenných
ryb – viz zákon þ.154/2000 Sb., o šlechtČní, plemenitbČ a evidenci
hospodáĜských zvíĜat…(plemenáĜský zákon) +
Žadatel je veden v ústĜední evidenci zvíĜat jako chovatel neplemenných
ryb - viz zákon þ.154/2000 Sb., o šlechtČní, plemenitbČ a evidenci
hospodáĜských zvíĜat…(plemenáĜský zákon) +
Podíl výnosu (pĜíjmu) z rybáĜství na þistém obratu subjektu za jedno ze
tĜí posledních uzavĜených úþetních období ++,+++
a) podíl je > než 50% þistého obratu
b) podíl je v rozmezí 35% - 50% þistého obratu
c) podíl je v rozmezí 25% - 34,9% þistého obratu
Výše výnosu (pĜíjmu) z rybáĜství za jedno ze tĜí posledních uzavĜených
úþetních období ++++
a) je > než 5 mil.Kþ
b) je v rozmezí 2,5 – 5 mil.Kþ
Historie subjektu, doložená doklady, potvrzujícími hospodaĜení v oboru
rybáĜství +++++
a) subjekt hospodaĜí v oboru rybáĜství více než 5 let
b) subjekt hospodaĜí v oboru rybáĜství 3 až 5 let
ýerpání finanþních zdrojĤ z opatĜení 2.3. OP ZemČdČlství v pĜedchozích
obdobích-stav ke dni zaregistrování žádosti++++++

PĜi shodném poþtu bodĤ rozhoduje datum a þas registrace Žádosti o dotaci.
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VysvČtlivky k tabulce Bodovacích kritérií
OpatĜení 2.1. OpatĜení pro produktivní investice do akvakultury

+

-

++

+++

žadatel doloží kopií výpisu z ústĜední evidence zvíĜat, který není starší než 3 mČsíce
k datu podání Žádosti o dotaci
- þistým obratem se pro tyto úþely rozumí výnosy (tržby) z prodeje všech vlastních
výrobkĤ a služeb (vþetnČ tržeb za živé ryby aktivované z vlastní výroby do zboží) po
odeþtení DPH na výstupu

- výnosem (pĜíjmem) z rybáĜství se pro tyto úþely rozumí souþet následujících položek:
a) pĜíjmy za prodej živých ryb, násad, plĤdku,

b) pĜíjmy za prodej zpracovaných ryb,
c) pĜíjmy za prodej povolenek k lovu na udici,
d) zúþtované (u subjektĤ, vedoucích daĖovou evidenci pĜijaté) náhrady za škody zpĤsobené
rybožravými predátory
- výnosem (pĜíjmem) z rybáĜství se pro tyto úþely rozumí souþet následujících položek:
e) pĜíjmy za prodej živých ryb, násad, plĤdku,

++++

f) pĜíjmy za prodej zpracovaných ryb,
g) pĜíjmy za prodej povolenek k lovu na udici,
h) zúþtované ( u subjektĤ, vedoucích daĖovou evidenci pĜijaté) náhrady za škody zpĤsobené
rybožravými predátory
+++++

++++++

- hospodaĜení v oboru rybáĜství se dokládá originálem, nebo úĜednČ ovČĜenou kopií
výpisu z obchodního rejstĜíku nebo živnostenského rejstĜíku nebo jiného osvČdþení
právního statutu. Tento doklad musí dokladovat zpČtnČ po dobu prokazované historie
naplnČní þásti definice žadatele – konkrétnČ té, že pĜíjmy žadatele musí pocházet
z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovČdnost a riziko. Tzn., že
žadatel musí toto splĖovat po celou dobu prokazované historie. PĜi dokládání historie
subjektu v trvání dle kritéria þ.8 a) je dále žadatel povinen doložit originály nebo
úĜednČ ovČĜené kopie daĖových pĜiznání za prokazovaná období. Pokud subjekt
v pĜíslušném období prošel jakoukoliv transformací, k této skuteþnosti se nepĜihlíží,
pokud pĜi tom nedošlo ke zmČnČ þinnosti subjektu v oboru rybáĜství – tedy pokud
splĖoval celé dokladované období to, že jeho pĜíjmy pocházely z akvakultury
provozované vlastním jménem, na vlastní odpovČdnost a riziko.
V pĜípadČ rybáĜských svazĤ se hospodaĜení v oboru rybáĜství dokládá pouze
originálem, nebo úĜednČ ovČĜenou kopií Registraþního listu.
- žadatel þerpání finanþních zdrojĤ doloží úĜednČ ovČĜenou kopií dokladu, který
prokazuje pĜiznání dotace žadateli a bČžnou kopií bankovního výpisu, na nČjž mu byly
finanþní prostĜedky poukázány.
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PĜíloha 4
TABULKA A METODIKA VÝPOýTU VÝNOSģ Z RYBÁěSTVÍ A JEJICH PODÍLU
NA ýISTÉM OBRATU SUBJEKTU
Pro žadatele, úþtujícího v soustavČ podvojného úþetnictví
VyplĖuje žadatel pĜi podání Žádosti o dotaci
Kþ
Soupis výnosĤ za období:
Položk

Legenda

údaje v tis.

Vazba na doklad/položku

þástka

1a
Tržby za prodej živých ryb aktivovaných z vlastní výroby do zboží
1b
Ostatní tržby za zboží
Mezisouþet þ.1 = Ĝádek þ.1 Výkazu zisku a ztrát (1a + 1b)
1c
tržby za prodej živých ryb vlastní výroby
1d
tržby za prodej zpracovaných ryb
1e
tržby za prodej povolenek k lovu na udici
1f
ostatní tržby za vlastní výrobky a služby
Mezisouþet þ.2 = Ĝádek þ.5 Výkazu zisku a ztrát (1c + 1d + 1e + 1f)
S
Souþet veškerých tržeb, uvedených (mezisouþet þ.1+mezisouþet þ.2) =
na Ĝ.1 a 5 Výkazu zisku a ztrát
souþet Ĝ.þ.1 + 5 Výkazu zisku a ztrát
N
Zúþtované náhrady a/nebo dotace za mimoprodukþní funkce rybníkĤ:
- za škody zpĤsobené vybranými zvláštČ chránČnými predátory
(dle zákona þ.115/2000 Sb., o náhradách škod zpĤsobených vybranými zvláštČ chránČnými živoþichy,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ)

-dotace za mimoprodukþní funkce rybníkĤ

“
(1a + 1c + 1d + 1e + N)
(=souþet veškerých tržeb S+N)

(dle zákona þ.252/1997, o zemČdČlství, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ)

R
O

Výnosy z rybáĜství
ýistý obrat, používaný pro úþely
OP RybáĜství
Podíl pĜíjmu z rybáĜství na þistém obratu
subjektu v %
(výnosy z rybáĜství/þistý obrat)*100
PĜi kontrole na místČ:

R/O * 100

1) Žadatel doloží údaje soupisem veškerých tržeb uvedených v Ĝádku 1 a 5 Výkazu zisku a ztrát za zvolené
úþetní období dle jednotlivých skladových karet s celkovým souþtem v þlenČní:
a) tržby za prodej živých ryb aktivovaných z vlastní výroby do zboží a vykázaných v Ĝ.1 Výkazu zisku a
ztrát
b) ostatní tržby za zboží,
c) tržby za prodej živých ryb vlastní výroby vykázaných v Ĝádku 5 Výkazu zisku a ztrát,
d) tržby za prodej zpracovaných ryb vykázaných v Ĝádku 5 Výkazu zisku a ztrát,
e) tržby za prodej povolenek k lovu na udici,
f) ostatní tržby za vlastní výrobky a služby.
Úplnost uvedených údajĤ doloží žadatel kopií Výkazu zisku a ztrát za zvolené úþetní období
2) Správnost þástky, uvedené v tabulce jako zúþtovaná náhrada škod nebo dotace za mimoprodukþní funkce
rybníkĤ doloží žadatel dokladem, který prokazuje pĜiznání dotace a/nebo náhrady žadateli a bankovním výpisem,
z nČhož je patrné, že byly žadateli poukázány finanþní prostĜedky.“

Datum: ……………………………………….Podpis žadatele:……………………………….
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PĜíloha 5
TABULKA A METODIKA VÝPOýTU PěÍJMģ Z RYBÁěSTVÍ A JEJICH PODÍLU NA
ýISTÉM OBRATU SUBJEKTU

Pro žadatele, vedoucího daĖovou evidenci
VyplĖuje žadatel pĜi podání Žádosti o dotaci
Kþ
Soupis pĜíjmĤ za období:
Položka.

1a
1b
1c
1d
1e

S

legenda

údaje v tis.

Vazba na doklad/položku

þástka

pĜíjmy za prodej živých ryb
pĜíjmy za prodej zpracovaných ryb
pĜíjmy za prodej povolenek k lovu na udici
ostatní pĜíjmy za vlastní výrobky a služby (napĜ.pĜíjmy z nájmĤ)
ostatní pĜíjmy (napĜ.kapitálové pĜíjmy, pĜíjmy z prodeje investiþního
majetku)
Souþet veškerých
pĜíjmĤ

(1a+1b+1c+1d+1e) =
Ĝ.101 PĜílohy þ.1 daĖového pĜiznání DPFO
nebo souhrnu pĜíjmĤ uvedených v pĜehledu o

pĜíjmech a výdajích navazujících na Ĝ.þ.10
daĖového pĜiznání DPPO

N

PĜijaté náhrady a/nebo dotace za mimoprodukþní funkce rybníkĤ:
- za škody zpĤsobené vybranými zvláštČ chránČnými predátory
(dle zákona þ.115/2000 Sb., o náhradách škod zpĤsobených vybranými zvláštČ chránČnými
živoþichy, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ)

-dotace za mimoprodukþní funkce rybníkĤ
(dle zákona þ.252/1997, o zemČdČlství, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ)

R

PĜíjmy z rybáĜství

(1a + 1b + 1c + N)

ýistý obrat, používaný (souþet veškerých tržeb S+N)
pro
úþely
OP
RybáĜství
Podíl pĜíjmu z rybáĜství na þistém R/O * 100
obratu subjektu v %
(pĜíjmy z rybáĜství/þistý obrat)*100
O

PĜi kontrole na místČ:
1) Žadatel doloží údaje soupisem veškerých pĜíjmĤ uvedených v Ĝ.101 PĜílohy þ.1 daĖového pĜiznání fyzických
osob nebo v pĜehledu o pĜíjmech a výdajích navazujících na Ĝ.þ.10 daĖového pĜiznání právnických osob za
zvolené úþetní období dle jednotlivých skladových karet s celkovým souþtem v þlenČní:
a) pĜíjmy za prodej živých ryb,
b) pĜíjmy za prodej zpracovaných ryb,
c) pĜíjmy za prodej povolenek k lovu na udici,
d) ostatní pĜíjmy za vlastní výrobky a služby (napĜ.pĜíjmy z nájmĤ),
e) ostatní pĜíjmy (napĜ.kapitálové pĜíjmy, pĜíjmy z prodeje investiþního majetku).
Úplnost uvedených údajĤ doloží žadatel kopií daĖového pĜiznání fyzických osob nebo pĜehledem o pĜíjmech a
výdajích navazujících na Ĝ.þ.10 daĖového pĜiznání právnických osob
2) Správnost þástky, uvedené v tabulce jako pĜijatá náhrada škod nebo dotace za mimoprodukþní funkce rybníkĤ
doloží žadatel dokladem, který prokazuje pĜiznání dotace a/nebo náhrady žadateli a bankovním výpisem,
z nČhož je patrné, že byly žadateli poukázány finanþní prostĜedky.

Datum: ………………………………………..Podpis žadatele:……………………
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PĜíloha 6
VÝŠE VÝNOSģ Z RYBÁěSTVÍ ZA JEDNO ZE TěÍ POSLEDNÍCH UZAVěENÝCH
ÚýETNÍCH OBDOBÍ:
Tabulka pro subjekty, úþtující v soustavČ podvojného úþetnictví
Údaje v tis. Kþ

a
b
c
d
e

Zvolené úþetní období
tržby za prodej živých ryb aktivovaných z vlastní
výroby do zboží
tržby za prodej živých ryb vlastní výroby
tržby za prodej zpracovaných ryb
tržby za prodej povolenek k lovu na udici
zúþtované náhrady za škody zpĤsobené predátory
(dle zákona þ.115/2000 Sb., o náhradách škod
zpĤsobených vybranými zvláštČ chránČnými živoþichy,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ)
dotace za mimoprodukþní funkce rybníkĤ
(dle zákona þ.252/1997, o zemČdČlství, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ)
Výnosy z rybáĜství celkem (a+b+c+d+e)
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PĜíloha 7
VÝŠE PěÍJMģ Z RYBÁěSTVÍ ZA JEDNO ZE TěÍ POSLEDNÍCH UZAVěENÝCH
ÚýETNÍCH OBDOBÍ:

Tabulka pro subjekty, vedoucí daĖovou evidenci
Údaje v tis. Kþ

a
b
c
d

Zvolené úþetní období
pĜíjmy za prodej živých ryb
pĜíjmy za prodej zpracovaných ryb
pĜíjmy za prodej povolenek k lovu na udici
pĜijaté náhrady za škody zpĤsobené predátory
(dle zákona þ.115/2000 Sb., o náhradách škod
zpĤsobených vybranými zvláštČ chránČnými živoþichy,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ)
dotace za mimoprodukþní funkce rybníkĤ
(dle zákona þ.252/1997, o zemČdČlství, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ)
PĜíjmy z rybáĜství celkem (a+b+c+d)
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PĜíloha 8
ýÍSELNÍK ZPģSOBILÝCH VÝDAJģ
O P A T ě E N Í 2 . 1.
ZámČr a) pro žadatele obhospodaĜující celkovou vodní plochu 20 ha a výše
nákup stavby/budovy
001
nákup pozemku
002
003
004
005

projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádosti o dotaci,
povinných a nepovinných pĜíloh, zadávacího Ĝízení)
technická dokumentace (odborné posudky ve vztahu k životnímu prostĜedí, technické
odborné posudky, položkový rozpoþet)
velkoplošný panel/tabulka s informací o dotaci z ERF

VYBAVENÍ RYBN ÍKģ

006

007

008
009
010
011
012

poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb
– filtraþní zaĜízení,
– nakladaþ na živé ryby,
– þerpadla,
– dopravníky,
– pĜístroje k ochranČ proti sinicím
– tĜídiþky na ryby,
a Ĝasám,
– skluzy,
– UV lampy,
– kádČ,
– krmítka,
– pĜepravní bedny na transport živých
– zaĜízení k zamezení tvorby ledu
ryb vþetnČ provzdušĖovacího
(rozmrazovaþ),
a okysliþovacího zaĜízení,
– aerátor, destratifikátor,
– brakovací stoly,
– provzdušĖovací zaĜízení,
– váhy na ryby,
– okysliþovací zaĜízení,
– vodní žací stroj,
– kompresory,
– motorové pily na led,
– oximetry,
– zásobník krmiva.
– pĜístroje na zjišĢování kvality
vody,
– rybáĜské sítČ,
– mechanický keser,
– elektrické agregáty k lovu ryb,
– kombinované lovné zaĜízení,
modernizace zaĜízení k vlastní produkci ryb
– provzdušĖovací zaĜízení,
– filtraþní zaĜízení,
– zaĜízení na výrobu O2,
– þerpadla,
– kompresory,
– pĜepravní bedny na transport živých
– zaĜízení k zamezení tvorby ledu
ryb vþetnČ provzdušĖovacího
(rozmrazovaþ),
a okysliþovacího zaĜízení,
– aerátor, destratifikátor,
– zásobník krmiva.
– okysliþovací zaĜízení,
výdaje na þištČní vypouštČných technologických vod na úroveĖ požadovanou pro
povrchovou vodu
výstavba elektrické pĜípojky k rybníku
modernizace elektrické pĜípojky k rybníku
výdaje spojené s modernizací þi poĜízením a instalací hlásných a mČĜících zaĜízení, které
jsou urþeny ke sledování technického stavu hráze, objektĤ pĜedmČtného díla, nádržního
prostoru, bezprostĜedního okolí nádrže
výdaje spojené s modernizací þi poĜízením a instalací hlásných a mČĜících zaĜízení, které
jsou urþeny k mČĜení prĤtokĤ a výše hladin na pĜedmČtném díle, nebo v jeho
bezprostĜedním okolí
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výstavba skladĤ rybáĜského náĜadí, skladĤ rybáĜské techniky
modernizace skladĤ rybáĜského náĜadí, skladĤ rybáĜské techniky
výstavba skladĤ krmiv do 10 m2 na 1 ha katastrální výmČry konkrétního rybníka
modernizace skladĤ krmiv do 10 m2 na 1 ha katastrální výmČry konkrétního rybníka
modernizace zaĜízení k vlastní produkci ryb – lodČ
výstavba þerpací stanice na vodu
modernizace þerpací stanice na vodu
výstavba garáží
modernizace garáží
výstavba zaĜízení/objektĤ ke zlepšení pracovních podmínek (šatna, sociální zaĜízení,
022
kuchyĖka)
modernizace zaĜízení/objektĤ ke zlepšení pracovních podmínek (šatna, sociální zaĜízení,
023
kuchyĖka)
Závazný pĜehled maximálních hodnot kódĤ zpĤsobilých výdajĤ
v intervalu 101 – 121– viz PĜíloha þ. 9
poĜízení zaĜízení – motorové pily
101
poĜízení zaĜízení - kĜovinoĜezy
102
poĜízení zaĜízení – sekaþky na trávu
103
poĜízení zaĜízení – lodČ maxim.výtlak 3 tuny – rybáĜské pramice
104
poĜízení zaĜízení – lodČ maxim. výtlak 3 tuny – vyplavovací lodČ
105
poĜízení zaĜízení – lodní motory maximálnČ do výkonu 15 kW
106
speciální pĜepravní prostĜedky na živé ryby, raná stádia ryb, – návČsy, pĜívČsy
107
nákup dopravních prostĜedkĤ do 3,5 tuny
108
nákup dopravních prostĜedkĤ od 3,5 tuny do 12 tun
109
nákup dopravních prostĜedkĤ nad 12 tun
110
nákup malotraktorĤ
111
nákup traktorĤ
112
nákup valníkĤ a jiných pĜívČsných/návČsných zaĜízení
113
nákup pĜídavných strojĤ k malotraktorĤm a traktorĤm
114
nákup traktorbagru
115
nákup lehkého nakladaþe
116
nákup strojĤ – sací bagr
117
nákup strojĤ – kráþející rypadlo
118
nákup elektrocentrál
119
vysokotlaké þistící pĜístroje
120
poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb – stroje na pĜípravu krmiv – drtiþe na obilí,
121
šrotovníky
V Ý ST A VB A , O D B A H N ċ N Í , R O ZŠ Í ě E N Í A M O D E R N I ZA C E
RYBNÍKģ DO 1 ha NEBO RYBNIýNÍCH SOUSTAV SKLÁDAJÍCÍ
CH S E Z J E D N O T L I V Ý C H R Y B N Í ý K ģ D O 1 h a

013
014
015
016
017
018
019
020
021

poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb u rybníkĤ do 1 ha nebo rybniþních soustav skládajících se
z jednotlivých rybníþkĤ do 1 ha
– obtoková stoka,
– hráz,
– pĜítoková stoka,
– pĜitČžovací lavice,
– sjezdová rampa k lovišti,
– výpustní zaĜízení,
– ostrĤvky vodního díla,
– bezpeþnostní pĜeliv,
– dále rozdČlovací,
– sdružené objekty,
024
– napouštČcí a pĜepouštČcí objekty
– vývaĜištČ,
související s funkcí pĜedmČtného
– pĜístupové lávky a mostky,
– zpevĖující a opČrné prvky,
vodního díla,
– ochranné hrázky,
– þásteþné odstranČní sedimentu jako
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stavební výdaj související s obnovou,
technická zaĜízení zabraĖující
opravou, úpravou a výstavbou
vniknutí sedimentu do vodního
funkþních zaĜízení a objektĤ rybníka,
díla,
– opevnČní hráze a bĜehu proti abrazi
– bezprostĜednČ navazující úseky
vyjma travních porostĤ a stromĤ,
pĜítokových a odtokových koryt
– stoková síĢ v ploše rybníka,
vod. díla,
– manipulaþní zaĜízení s hladinou –
– lovištČ, kádištČ,
þesle, stavidla.
– krmná místa,
modernizace zaĜízení k vlastní produkci u rybníkĤ do nebo rybniþních soustav
skládajících se z jednotlivých rybníþkĤ do 1 ha
– hráz,
– obtoková stoka,
– pĜitČžovací lavice,
– pĜítoková stoka,
– výpustní zaĜízení,
– sjezdová rampa k lovišti,
– bezpeþnostní pĜeliv,
– ostrĤvky vodního díla,
– sdružené objekty,
– dále rozdČlovací, napouštČcí
– vývaĜištČ,
a pĜepouštČcí objekty související
– pĜístupové lávky a mostky,
s funkcí pĜedmČtného vodního díla,
– zpevĖující a opČrné prvky,
– þásteþné odstranČní sedimentu jako
souþást stavebních prací souvisejících
– ochranné hrázky,
s obnovou, opravou, úpravou
– technická zaĜízení zabraĖující
a výstavbou funkþních zaĜízení
vniknutí sedimentu do vodního
a objektĤ rybníka,
díla,
– opevnČní hráze a bĜehu proti abrazi
– bezprostĜednČ navazující úseky
vyjma travních porostĤ,
pĜítokových a odtokových koryt
– stoková síĢ v ploše rybníka,
vodního díla,
– manipulaþní zaĜízení s hladinou –
– lovištČ a kádištČ,
þesle, stavidla.
–

025

026
027
028
029
030
031
032

odstranČní sedimentu – výdaje spojené s celkovým odtČžením sedimentĤ rybníka
odstranČní sedimentu – výdaje na uložení a ošetĜení odtČženého sedimentu
stavební výdaje spojené s odstranČním sedimentu – výdaje na obnovu, opravu, výstavbu
a odstranČní sjezdĤ a doþasných pĜístupových komunikací
technologické dodávky a stavební výdaje na odstranČní nefunkþních a nevhodných
zaĜízení a objektĤ rybníkĤ
stavební výdaje na modernizaci, výstavbu a odstranČní sjezdĤ a pĜístupových komunikací
k zaĜízením a objektĤm rybníka
O D B A H N ċ N Í L O V I Š ġ U R Y B N Í K ģ N A D 3 0 ha
odstranČní sedimentu – výdaje spojené s odtČžením sedimentĤ v lovišti
odstranČní sedimentu – výdaje na uložení a ošetĜení odtČženého sedimentu
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O P A T ě E N Í 2 . 1.
ZámČr b) pro žadatele obhospodaĜující celkovou vodní plochu menší než 20 ha
VÝSTAVBA, ODBAHNċNÍ, ROZŠÍěENÍ, VYBAVENÍ NEBO MODERNIZACE
RYBNÍKģ
nákup stavby/budovy
001
nákup pozemku
002
003
004
005

006

007

projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádosti o dotaci,
povinných a nepovinných pĜíloh, zadávacího Ĝízení)
technická dokumentace (odborné posudky ve vztahu k životnímu prostĜedí, technické
odborné posudky, položkový rozpoþet)
velkoplošný panel/tabulka s informací o dotaci z ERF
poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb u rybníkĤ
– obtoková stoka,
– hráz,
– pĜítoková stoka,
– pĜitČžovací lavice,
– sjezdová rampa k lovišti,
– výpustní zaĜízení,
– ostrĤvky vodního díla,
– bezpeþnostní pĜeliv,
– rozdČlovací, napouštČcí a pĜepouštČcí
– sdružené objekty,
objekty související s funkcí
– vývaĜištČ,
pĜedmČtného vodního díla,
– pĜístupové lávky a mostky,
– souþástí stavebních výdajĤ mĤže být
– zpevĖující a opČrné prvky,
i þásteþné odstranČní sedimentu
– ochranné hrázky,
související s obnovou, opravou,
– technická zaĜízení zabraĖující
úpravou a výstavbou funkþních zaĜízení
vniknutí sedimentu do vodního
a objektĤ rybníka,
díla,
– opevnČní hráze a bĜehu proti abrazi
– bezprostĜednČ navazující úseky
vyjma travních porostĤ a stromĤ,
pĜítokových a odtokových koryt
– stoková síĢ v ploše rybníka,
vodního díla,
– manipulaþní zaĜízení s hladinou – þesle,
– lovištČ,
stavidla.
– kádištČ,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

008
009
010
011

modernizace zaĜízení k vlastní produkci u rybníkĤ
– obtoková stoka,
hráz,
– pĜítoková stoka,
pĜitČžovací lavice,
– sjezdová rampa k lovišti,
výpustní zaĜízení,
– ostrĤvky vodního díla,
bezpeþnostní pĜeliv,
– rozdČlovací, napouštČcí a pĜepouštČcí
sdružené objekty,
objekty související s funkcí
vývaĜištČ,
pĜedmČtného vodního díla,
pĜístupové lávky a mostky,
– þásteþné odstranČní sedimentĤ jako
zpevĖující a opČrné prvky,
stavebních výdajĤ související
ochranné hrázky,
s obnovou, opravou, úpravou
technická zaĜízení zabraĖující
a výstavbou funkþních zaĜízení
vniknutí sedimentu do vodního
a objektĤ rybníka,
díla,
– opevnČní hráze a bĜehu proti abrazi
bezprostĜednČ navazující úseky
vyjma travních porostĤ a stromĤ,
pĜítokových a odtokových koryt
– stoková síĢ v ploše rybníka,
vodního díla,
– manipulaþní zaĜízení s hladinou – þesle,
lovištČ,
stavidla.
kádištČ,

odstranČní sedimentu – výdaje spojené s celkovým odtČžením sedimentĤ rybníka
odstranČní sedimentu – výdaje na uložení a ošetĜení odtČženého sedimentu, následné využití
odtČženého sedimentu
odstranČní sedimentu – výdaje na obnovu, opravu, výstavbu a odstranČní sjezdĤ a doþasných
pĜístupových komunikací
technologické dodávky a stavební výdaje na odstranČní nefunkþních a nevhodných zaĜízení
a objektĤ rybníkĤ
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012

013

014

stavební výdaje na modernizaci, výstavbu a odstranČní sjezdĤ a pĜístupových komunikací
k funkþním zaĜízením a objektĤm rybníka
poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb
– dopravníky,
– filtraþní zaĜízení,
– tĜídiþky na ryby,
– þerpadla,
– brakovací stoly,
– pĜístroje k ochranČ proti sinicím
– váhy na ryby,
a Ĝasám,
– kádČ,
– UV lampy,
– skluzy,
– zaĜízení k zamezení tvorby ledu
– zásobník krmiva,
(rozmrazovaþ),
– krmítka,
– aerátor, destratifikátor,
– vodní žací stroj,
– provzdušĖovací a okysliþovací
– motorové pily na led,
zaĜízení,
– kompresory,
– zaĜízení na výrobu O2,
– nákup oximetrĤ a jiných pĜístrojĤ na
zjišĢování kvality vody,
– pĜepravní bedny na transport živých
ryb vþetnČ provzdušĖovacího
a okysliþovacího zaĜízení,
– nakladaþ na živé ryby,
– mechanický keser,
– rybáĜské sítČ,

–
–
–
–
–

015
016
017
018
019
020

101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112

modernizace zaĜízení k vlastní produkci ryb
– kompresory,
filtraþní zaĜízení,
– zaĜízení na výrobu O2,
þerpadla,
zaĜízení k zamezení tvorby ledu
– pĜepravní bedny na transport živých
(rozmrazovaþ),
ryb vþetnČ provzdušĖovacího
aerátor, destratifikátor
a okysliþovacího zaĜízení.
provzdušĖovacího zaĜízení,

výstavba elektrické pĜípojky k rybníku
modernizace elektrické pĜípojky k rybníku
výstavba skladĤ krmiv do 10m2 na 1 ha katastrální výmČry konkrétního rybníka
modernizace zaĜízení k vlastní produkci ryb – sklady, zásobníky krmiva
modernizace zaĜízení k vlastní produkci ryb – lodČ
modernizace zaĜízení/objektĤ ke zlepšení pracovních podmínek (šatna, sociální zaĜízení,
kuchyĖka)
Závazný pĜehled maximálních hodnot kódĤ zpĤsobilých výdajĤ
v intervalu 101 - 121 – viz PĜíloha þ. 9
poĜízení zaĜízení – motorové pily
poĜízení zaĜízení - kĜovinoĜezy
poĜízení zaĜízení – sekaþky na trávu
poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb – lodČ maxim. výtlak 3 tuny – rybáĜské pramice,
vyplavovací lodČ; lodní motory maximálnČ do výkonu 5 kW
poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb – lodČ maxim. výtlak 3 tuny – vyplavovací lodČ
poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb – lodní motory maximálnČ do výkonu 5 kW
speciální pĜepravní prostĜedky na živé ryby, raná stádia ryb – návČsy, pĜívČsy
nákup dopravních prostĜedkĤ do 3,5 tuny
nákup dopravních prostĜedkĤ od 3,5 tuny do 12 tun
nákup malotraktorĤ
nákup traktorĤ
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113
114
119
120
121

nákup valníkĤ a jiných pĜívČsných/návČsných zaĜízení
nákup pĜídavných strojĤ k malotraktorĤm a traktorĤm
nákup elektrocentrál
vysokotlaké þistící pĜístroje
poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb – stroje na pĜípravu krmiv – drtiþe na obilí,
šrotovníky
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O P A T ě E N Í 2 . 1.
ZámČr c) výstavba, rozšíĜení, vybavení nebo modernizace výrobních zaĜízení vyjma
rybníkĤ
nákup stavby/budovy
001
002
003
004
005

nákup pozemku a výdaje s tím spojené (výdaje na uzavĜení smlouvy, poplatky za vyhotovení
znaleckého posudku, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí)
projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádosti o dotaci,
povinných a nepovinných pĜíloh, zadávacího Ĝízení)
technická dokumentace (odborné posudky ve vztahu k životnímu prostĜedí, technické
odborné posudky, položkový rozpoþet)
velkoplošný panel/tabulka s informací o dotaci z ERF
poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb
–
–
–
–
–
–

006

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

007

008
009
010

rybí líhnČ,
líhĖaĜské aparáty,
zaĜízení na balení živých ryb
(lahev s O2, pracovní stĤl, nádoby
nádrže, klipsovaþka,
žlaby,
speciální zaĜízení pro odchov
plĤdku,
speciální odchovné systémy,
krmné systémy,
monitorovací systémy pro
sledování kvality vody,
pĜístroje na mČĜení výšky vodní
hladiny,
filtraþní zaĜízení,
þerpadla,
pĜístroje k ochranČ proti sinicím
a Ĝasám,
UV lampy
aerátor,
provzdušĖovací zaĜízení,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

okysliþovací zaĜízení,
kompresory,
zaĜízení na výrobu O2,
oximetry,
jiné pĜístroje na zjišĢování kvality vody,
nakladaþe na živé ryby,
dopravníky,
tĜídiþky na ryby,
poþítadla jiker,
poþítadla plĤdku,
poþítadla ryb,
skluzy,
kádČ,
pĜepravní bedny na transport živých
ryb, pohlavních produktĤ a ranných
stádií ryb vþetnČ provzdušĖovacího
zaĜízení,
brakovací stoly,
váhy na ryby,
odstraĖovaþ listí,
odstraĖovaþ kalĤ z rybochovných objektĤ,
rampy na bedny,
zásobníky krmiva.

modernizace zaĜízení k vlastní produkci ryb
- þerpadla,
- rybí líhnČ,
- aerátor,
- aparáty,
- provzdušĖovací zaĜízení,
- zaĜízení na balení živých ryb,
- okysliþovací zaĜízení,
- žlaby,
- kompresory,
- speciální zaĜízení pro odchov
- zaĜízení na výrobu O2,
plĤdku,
- speciální odchovné systémy,
- pĜepravní bedny na transport živých
- krmné systémy,
ryb, pohlavních produktĤ a ranných
- monitorovací systémy pro
stádií ryb vþetnČ provzdušĖovacího
sledování kvality vody,
zaĜízení,
- filtraþní zaĜízení,
- zásobníky krmiva.
výdaje na vyĜešení likvidace rĤzných odpadĤ (jiných než odpadních vod) vznikajících
v rámci chovných technologií
výdaje na þištČní vypouštČných technologických vod na úroveĖ požadovanou pro
povrchovou vodu
výstavba nemovitosti (rybí líhnČ, sádky vþetnČ centrálního slovování na sádkách, hala pro
recirkulaþní systém, recirkulaþní systém, výstavba zaĜízení/objektĤ ke zlepšení pracovních
podmínek (šatna, sociální zaĜízení, kuchyĖka), sklady krmiv, sklady rybáĜského náĜadí,
techniky, garáže, provozní kanceláĜe)
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011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026

107
108
109
110
111
112
113
114
116
119
120
121

modernizace nemovitosti (rybí líhnČ, sádky vþetnČ centrálního slovování na sádkách, hala pro
recirkulaþní systém, recirukulaþní systém, výstavba zaĜízení/objektĤ ke zlepšení pracovních
podmínek (šatna, sociální zaĜízení, kuchyĖka), sklady krmiv, sklady rybáĜského náĜadí,
techniky, garáže, provozní kanceláĜe)
poĜízení vodního zdroje vþetnČ souvisejících potrubních rozvodĤ vþetnČ souvisejících
rozvodĤ vody po prostorách výrobního zaĜízení a mechanického pĜedþištČní
modernizace vodního zdroje vþetnČ souvisejících potrubních rozvodĤ vþetnČ souvisejících
rozvodĤ vody po prostorách výrobního zaĜízení a mechanického pĜedþištČní
výstavba zpevnČných ploch a komunikací vþetnČ odvodnČní v areálu výrobního zaĜízení

výstavba jímek – kalové, odpadní
výstavba rybochovných zaĜízení jako staveb (žlaby, bazény,nádrže, zemní rybníþky, kruhové
rybníþky)
modernizace rybochovných zaĜízení jako staveb (žlaby, bazény, nádrže, zemní rybníþky,
kruhové rybníþky)
výstavba þerpací stanice na vodu s pĜíslušenstvím
modernizace þerpací stanice na vodu s pĜíslušenstvím
výstavba vodárny a / nebo úpravny vody pro chov ryb
rozšíĜení vodárny a/ nebo úpravny vody pro chov ryb
modernizace vodárny a/ nebo úpravny vody pro chov ryb
poĜízení a instalace zabezpeþení areálu sádek, rybích líhní a odchoven pĜed nepovoleným
vstupem – ploty, elektronické vrátnice, instalace zabezpeþovacích systémĤ
poĜízení a modernizace obnovitelných zdrojĤ – tepelná þerpadla, solární panely, rekuperaþní
jednotky vþetnČ vrtĤ
poĜízení nouzového (záložního) zdroje energie – generátor, baterie apod.
modernizace nouzového (záložního) zdroje energie – generátor, baterie apod.
Závazný pĜehled maximálních hodnot kódĤ zpĤsobilých výdajĤ
v intervalu 107 –121 – viz PĜíloha þ. 9
speciální pĜepravní prostĜedky na živé ryby a na pohlavní produkty a raná stádia ryb –
návČsy, pĜívČsy
nákup dopravních prostĜedkĤ do 3,5 tuny
nákup dopravních prostĜedkĤ od 3,5 tuny do 12 tun
nákup dopravních prostĜedkĤ nad 12 tun
nákup malotraktorĤ
nákup traktorĤ
nákup valníkĤ a jiných pĜívČsných a návČsných zaĜízení
nákup pĜídavných strojĤ k malotraktorĤm a traktorĤm
nákup lehkého nakladaþe
nákup elektrocentrál
vysokotlaké þistící pĜístroje
poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb – stroje na pĜípravu krmiv – drtiþe na obilí,
šrotovníky

42

O P A T ě E N Í 2 . 1.
ZámČr d) nákup a instalace zaĜízení na ochranu rybích hospodáĜství pĜed volnČ žijícími
predátory
oplocení, pĜekrytí výrobního zaĜízení sítí nebo pletivem
001
akustické plašiþe ( pouze elektronické plašiþe napodobující varovné hlasy ptákĤ, dravcĤ)
002
projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádost o dotaci, povinných a
003
004
005
006
007
008

nepovinných pĜíloh, zadávacícho Ĝízení)
technická dokumentace (odborné posudky ve vztahu k životnímu prostĜedí, technické odborné posudky,
položkový rozpoþet)
velkoplošný panel / tabulka s informací o dotaci z ERF
mechanické plašiþe
zábrany proti predátorĤm v prostoru rybníka
elektrický ohradník, ploty

O P A T ě E N Í 2 . 1.
ZámČr e) investice související s maloobchodním prodejem v hospodáĜství, pokud takový
prodej tvoĜí nedílnou souþást akvakulturního hospodáĜství, aniž je dotþen þlánek 35 odst. 6
naĜízení o EFF
nákup stavby/budovy
001
nákup pozemku a výdaje s tím spojené (výdaje na uzavĜení smlouvy, poplatky za vyhotovení
002
znaleckého posudku, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí)

003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
120

projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádost o dotaci, povinných a
nepovinných pĜíloh, zadávacícho Ĝízení)
technická dokumentace (odborné posudky ve vztahu k životnímu prostĜedí, technické odborné posudky,
položkový rozpoþet)
velkoplošný panel / tabulka s informací o dotaci z ERF
výdaje spojené s maloobchodním prodejem – výstavba haltýĜĤ, žlabĤ, bazénĤ

poĜízení a modernizace obnovitelného zdroje – tepelná þerpadla, solární panely, rekuperaþní
jednotky vþetnČ vrtĤ
vybavení provozoven spojené se skladováním ryb a rybích produktĤ
vybavení provozoven spojené se základním zpracováním ryb*
vybavení provozoven spojené se samotným prodejem ryb a rybích produktĤ
vybavení provozoven spojené s manipulací s rybou
modernizace haltýĜĤ, žlabĤ, bazénĤ

Závazný pĜehled maximální hodnoty kódu zpĤsobilého výdaje 120 – viz PĜíloha þ. 5
vysokotlaké þistící pĜístroje

*) Základním zpracováním ryb se pro úþely OpatĜení 2.1. zámČru e) rozumí usmrcení
(dle § 2 odst. 3 vyhlášky þ. 290/2008 Sb.) vyvrhnutí a oþištČní ryby, odstranČní hlavy a
ploutví, pĜíp. porcování
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PĜíloha 9
ZÁVAZNÝ PěEHLED MAXIMÁLNÍCH HODNOT NċKTERÝCH ZPģSOBILÝCH
VÝDAJģ
Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním zpĤsobilým 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.
V uvedených tabulkách jsou maximální možné poþty kusĤ jednotlivých položek
zpĤsobilých výdajĤ v rámci celého programovacího období, na nČž mĤže být na
podkladČ pĜijatelnosti projektĤ vydáno Rozhodnutí. Pro posouzení velikosti
obhospodaĜované vodní plochy platí stav výmČry v den podání Žádosti o dotaci, který
žadatel dokládá dle ustanovení ýásti B – Specifických podmínek pro poskytnutí dotace,
bodu. 10. Další podmínky, písm. e).
O P A T ě E N Í 2 . 1.
Pro všechny zámČry
ZpĤsobilý výdaj
003
Projektová dokumentace
(zpracování projektu dle závazné
osnovy, Žádosti o dotaci,
povinných a nepovinných pĜíloh,
zadávacího Ĝízení)
004
Technická dokumentace (odborné
posudky ve vztahu k životnímu
prostĜedí, technické odborné
posudky, položkový rozpoþet)
005
Velkoplošný panel / tabulka
s informací o dotaci z ERF

Maximální cena
5 000,- Kþ

10 % z celkových zpĤsobilých výdajĤ projektu
(mimo kód 004), maximálnČ do výše 150 000,- Kþ

6 000,- Kþ

O P A T ě E N Í 2 . 1.
ZámČr a) pro žadatele obhospodaĜující celkovou vodní plochu 20 ha a výše
kód
101
poĜízení
zaĜízení - motorové pily

102
poĜízení
zaĜízení - kĜovinoĜezy

legenda
(rozmezí obhospodaĜovaných
vodních ploch)
20 - 100 ha
101 - 300 ha
301 - 500 ha
501 - 800 ha
801 – 1000 ha
nad 1000 ha
20 - 100 ha
101 - 300 ha
301 - 500 ha
501 - 800 ha
801 – 1000 ha
nad 1000 ha

poþet ks v rámci celého
program. období
4
5
6
7
8
10
4
5
6
7
8
10
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103
poĜízení
zaĜízení - sekaþky na trávu

20 - 100 ha
101 - 300 ha
301 - 500 ha
501 - 800 ha
801 – 1000 ha
nad 1000 ha

4
5
6
7
8
10

104
poĜízení zaĜízení:
na žadatele
lodČ maxim.výtlak 3 tuny
rybáĜské pramice
105
na žadatele
poĜízení zaĜízení:
lodČ maxim.výtlak 3 tuny
vyplavovací lodČ
106
101 - 300 ha
poĜízení zaĜízení:
301 - 500 ha
lodní motory do výkonu 15 501 - 800 ha
kW
801 – 1000 ha
nad 1000 ha
- pĜívČs 100 - 1000 ha
107
speciální pĜepravní prostĜedky
nad 1000 ha
na živé ryby a na raná stádia
- návČs 500 – 1000 ha
ryb – pĜívČsy, návČsy
nad 1000 ha
108
20 – 300 ha
nákup dopravních prostĜedkĤ 301 – 500 ha
do 3,5t
501 – 1000 ha
nad 1000 ha
109
100 – 500 ha
nákup dopravních prostĜedkĤ 501 – 1000 ha
3,5t -12t
nad 1000 ha
110
500 – 1000 ha
nákup dopravních prostĜedkĤ nad 1000 ha
nad 12 t
111
do 50 ha
nákup malotraktorĤ
51 – 500 ha
501 – 1000 ha
nad 1000 ha
112
do 50 ha
nákup traktorĤ
51 – 500 ha
501 – 1000 ha
nad 1000 ha
113
valníkĤ a jiných pĜívČsných na každého žadatele
/návČsných zaĜízení
114
do 20 ha
nákup
pĜídavných
strojĤ 20 -500 ha
k malotraktorĤm a traktorĤm
501 – 1000 ha
nad 1000 ha
115
200 – 500 ha
nákup traktorbagru
501 – 1000 ha
nad 1000 ha
116
nákup lehkého nakladaþe

do 100 ha
101 – 500 ha
501 – 1000 ha
nad 1000 ha

bez omezení

bez omezení
3
4
5
6
8
5
10
5
10
4
5
8
10
4
8
10
4
5
1
2
3
5
1
2
3
5
bez omezení
1
2
4
bez omezení
0
1
2
1
2
3
5
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117
nákup strojĤ – sací bagr
118
nákup strojĤ – kráþející
rypadlo
119
nákup elektrocentrál

nad 1 500ha

1

nad 1000 ha

1

do 100 ha
101 – 500 ha
501 – 1000 ha
1000 – 1500 ha
nad 1500 ha
120
do 100 ha
vysokotlaké þistící pĜístroje
101 – 500 ha
501 – 1000 ha
1000 – 1500 ha
nad 1500 ha
121
do 50 ha
poĜízení zaĜízení k vlastní 51 -500 ha
produkci ryb – stroje na pĜípravu 501 – 1000 ha
krmiv, drtiþe obilí, šrotovníky
nad 1000 ha

1
2
4
6
8
2
3
4
5
neomezenČ
1
2
3
neomezenČ

O P A T ě E N Í 2 . 1.
ZámČr b) pro žadatele obhospodaĜující celkovou vodní plochu menší než 20 ha
kód

101
nákup drob.mechanizace na údržbu rybníkĤ–
motorové pily
102
nákup drob.mechanizace na údržbu rybníkĤ–
kĜovinoĜezy
103
nákup drob.mechanizace na údržbu rybníkĤ –
sekaþky na trávu
104
poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb – lodČ
maxim.výtlak 3t – rybáĜské pramice
105
poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb – lodČ
maxim.výtlak 3t - vyplavovací lodČ
106
poĜízení zaĜízení – lodní motory do výkonu 5 kW
107
speciální dopravní prostĜedky na živé ryby a
raná stádia ryb
108
nákup dopravních prostĜedkĤ do 3,5 tuny

legenda

poþet ks
za celé
progr.období

na každého žadatele

3

na každého žadatele

3

na každého žadatele

3

na každého žadatele

1

na každého žadatele

1

na každého žadatele

1

na každého žadatele

1

na každého žadatele

1

109
nákup dopravních prostĜedkĤ od 3,5 tuny do na každého žadatele
12t

1
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111
nákup malotraktorĤ
112
nákup traktorĤ
113
nákup valníkĤ a jiných pĜívČsných/návČsných
zaĜízení
114
nákup pĜídavných strojĤ k malotraktorĤm a
traktorĤm
119
nákup elektrocentrál
120
vysokotlaké þistící pĜístroje
121
poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb – stroje
na pĜípravu krmiv, drtiþe obilí, šrotovníky

na každého žadatele

1

na každého žadatele

1

na každého žadatele

1

na každého žadatele

1

na každého žadatele

1

na každého žadatele

1

na každého žadatele

1
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O P A T ě E N Í 2 . 1.
ZámČr c) výstavba, rozšíĜení, vybavení nebo modernizace výrobních zaĜízení vyjma rybníkĤ
kód

legenda

107
speciální pĜepravní prostĜedky na živé ryby
a na pohlavní produkty a ranná stádia ryb
108
nákup dopravních prostĜedkĤ do 3,5 tuny
109
nákup dopr.prostĜedkĤ od 3,5 tuny do 12 tun
110
nákup dopravních prostĜedkĤ nad 12 tun
111
nákup malotraktorĤ
112
nákup traktorĤ
113
nákup valníkĤ a jiných pĜívČsných a návČsných
zaĜízení
114
nákup pĜídavných strojĤ k malotraktorĤm
a traktorĤm
116
nákup lehkého nakladaþe
119
nákup elektrocentrál
120
vysokotlaké þistící pĜístroje
121
poĜízení zaĜízení k vlastní produkci ryb – stroje
na pĜípravu krmiv, drtiþe obilí, šrotovníky

poþet ks
za celé progr.období

na každého žadatele

2

na každého žadatele

2

na každého žadatele

3

na každého žadatele pĜi produkci
min.300 t tržních ryb

2

na každého žadatele

2

na každého žadatele

2

na každého žadatele

2

na každého žadatele

5

na každého žadatele

1

na každého žadatele

2

na každého žadatele

1

na každého žadatele

1

Vzorec pro výpoþet výše zpĤsobilého podílu spoleþné þásti stavby:
V pĜípadech, kdy zpĤsobilé výdaje projektu tvoĜí podíl (v pĜípadČ stavebních prací) na
projektu, v rámci nČhož jsou realizovány spoleþné þásti, mĤže být þástka dotace, urþená
na zpĤsobilou þást stavby navýšena o podíl dotace na spoleþných þástech, vypoþtený na
základČ následujícího vzorce, zohledĖujícího pomČr zpĤsobilých a nezpĤsobilých výdajĤ:
ZV = [ Z + S x ( Z / (Z + N ))] x Y/C
kde:
ZV = zpĤsobilé výdaje na stavbu objektu
Z = podlahová plocha objektu, která slouží k realizaci cíle a úþelu opatĜení (zpĤsobilá þást)
N = podlahová plocha objektu, která neslouží k realizaci cíle a úþelu opatĜení
(nezpĤsobilá þást)
S = podlahová plocha objektu, která slouží þásteþnČ k realizaci cíle a úþelu opatĜení a
zároveĖ slouží i k jiným úþelĤm (spoleþná þást)
Y = náklady v Kþ na stavbu celého objektu vyjma nezpĤsobilých výdajĤ (viz bod 7 þásti
B – specifických podmínek pro poskytnutí dotace)
C = celková plocha objektu (Z+S+N)
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Týká se napĜ. budov, jejichž souþástí jsou jak provozní prostory, tak bytové jednotky a na
které bylo vydáno jedno stavební povolení. NapĜ. spoleþné prostory, spoleþné þásti staveb
(stĜecha), inženýrské sítČ.
V pĜípadČ rozšiĜování objektĤ (pĜístavby, nástavby) do zpĤsobilých výdajĤ nepatĜí tzv.
spoleþné výdaje, které slouží vedle nové þásti zároveĖ i pĤvodnímu (stávajícímu) objektu
(napĜ.nákup kotle pro vytápČní, který bude vytápČt nové i pĤvodní místnosti).
Do zpĤsobilých výdajĤ rovnČž nepatĜí tzv. spoleþné výdaje, které vzniknou
v dĤsledku realizace projektu dle opatĜení 2.1. zámČr c) výstavba, rozšíĜení,
vybavení nebo modernizace výrobních zaĜízení vyjma rybníkĤ v kombinaci
s projektem dle opatĜení 2.1. zámČr e) investice související s maloobchodním
prodejem v hospodáĜství, pokud takový prodej tvoĜí nedílnou souþást
akvakulturního hospodáĜství, aniž je dotþen þlánek 35 odst. 6 naĜízení o EFF.

O P A T ě E N Í 2 . 1.
x

ZámČr e) investice související s maloobchodním prodejem v hospodáĜství, pokud takový
prodej tvoĜí nedílnou souþást akvakulturního hospodáĜství, aniž je dotþen þlánek 35
odst. 6 naĜízení o EFF
V pĜípadech, kdy zpĤsobilé výdaje projektu tvoĜí podíl (v pĜípadČ stavebních prací) na
projektu, v rámci nČhož jsou realizovány spoleþné þásti, bude podíl dotace odvozen
v závislosti na pomČru zpĤsobilých výdajĤ k nezpĤsobilým dle vzorce a stanovených
zásad, uvedených u opatĜení 2.1. zámČr c) této pĜílohy Pravidel.

kód

legenda

120
vysokotlaké þistící pĜístroje

na každého žadatele
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poþet ks
za celé progr.období
1

PĜíloha 10
ýESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE PěI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ
DOTACE Z OPERAýNÍHO PROGRAMU RYBÁěSTVÍ 2007 – 2013
Je-li žadatelem fyzická osoba:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé.
Prohlašuji, že pĜedložený projekt nebyl a nebude po dobu lhĤty vázanosti projektu na úþel podpoĜen
jiným finanþním nástrojem EU, ani z jiných národních veĜejných zdrojĤ.
Prohlašuji, že mám pĜíjmy z akvakultury (prodeje ryb), které dokládám pĜíslušným úþetním dokladem.
Prohlašuji, že hospodaĜím na celkové vodní ploše 20 a více ha*).
Prohlašuji, že hospodaĜím na celkové vodní ploše ménČ než 20 ha*).
Prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypoĜádány splatné závazky vĤþi finanþním
úĜadĤm, Pozemkovému fondu ýR, Ministerstvu financí vĤþi bývalému FNM ýR, SZIF a MZe z titulu
§ 86 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona þ. 229/1991 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
(zákon o pĤdČ) dotací a vĤþi ostatním orgánĤm státní správy (zejména nedoplatky na pojistném a na
penále na veĜejném zdravotním pojištČní, na pojistném a penále na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku
na státní politiku zamČstnanosti) a další finanþní závazky z jiných projektĤ financovaných z FondĤ EU
i vĤþi orgánĤm, které prostĜedky z tČchto fondĤ poskytují.
Prohlašuji, že na mĤj majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl
zrušen pro nedostatek majetku.
Prohlašuji, že jsem já ani žádný z pĜedcházejících vlastníkĤ nemovitosti neobdržel v posledních pČti
letech pĜed registrací Žádosti o dotaci z fondĤ EU ani z národních veĜejných zdrojĤ dotaci na nákup
dané nemovitosti (platí v pĜípadČ nákupu nemovitosti).
Prohlašuji, že nemám v trestním rejstĜíku záznam o odsouzení pro trestný þin, jehož skutková podstata
souvisela s pĜedmČtem þinnosti podnikání, nebo pro trestný þin hospodáĜský anebo trestný þin proti
majetku (hlava II. a IX. Zákona þ. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Prohlašuji, že spadám do kategorie: mikropodnikĤ – malých podnikĤ – stĜedních podnikĤ – velkých
podnikĤ (správnou variantu zakroužkujte) dle doporuþení Komise þ. 2003/361/ES, o definici malých
a stĜedních podnikĤ.
Prohlašuji, že pĜedložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou a splĖuje úþel a rozsah
opatĜení/zámČru..
Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z opatĜení 2.1. OpatĜení pro produktivní
investice do akvakultury v rámci Operaþního programu RybáĜství 2007 - 2013 stanovené Pravidly
pro žadatele.
Jsem si vČdom(a) právních dĤsledkĤ nepravdivosti obsahu tohoto þestného prohlášení.

V…………………………

dne………………………

…………………………………………………………….……………………………….
Podpis žadatele
úĜednČ ovČĜený v pĜípadČ, že žadatel nepodepisuje þestné prohlášení na regionálním odboru
SZIF
*) Dokládá se pouze v pĜípadČ realizace zámČrĤ a) a b). Nehodící se škrtnČte.
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ýESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE PěI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ
DOTACE Z OPERAýNÍHO PROGRAMU RYBÁěSTVÍ 2007 – 2013
Je-li žadatelem právnická osoba:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé.
Prohlašuji, že pĜedložený projekt nebyl a nebude podpoĜen jiným finanþním nástrojem EU, ani
z jiných národních veĜejných zdrojĤ.
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba má pĜíjmy z akvakultury (prodeje ryb), které
dokládám pĜíslušným úþetním dokladem.
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba hospodaĜí na celkové vodní ploše 20 a více ha*).
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba hospodaĜí na celkové vodní ploše ménČ než 20 ha*).
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba má k datu podání Žádosti o dotaci vypoĜádány
splatné závazky vĤþi finanþním úĜadĤm, Pozemkovému fondu ýR, Ministerstvu financí vĤþi
bývalému FNM ýR, SZIF a MZe z titulu § 86 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona þ.
229/1991 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zákon o pĤdČ) dotací a vĤþi ostatním orgánĤm státní
správy (zejména nedoplatky na pojistném a na penále na veĜejném zdravotním pojištČní, na pojistném
a penále na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti) a další finanþní závazky
z jiných projektĤ financovaných z FondĤ EU i vĤþi orgánĤm, které prostĜedky z tČchto fondĤ
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 pĜedcházejících vlastníkĤ nemovitosti
neobdržel v posledních pČti letech pĜed registrací Žádosti o dotaci z fondĤ EU ani z národních
veĜejných zdrojĤ dotaci na nákup dané nemovitosti (platí v pĜípadČ nákupu nemovitosti).
Prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupcĤ v žádosti uvedené právnické osoby nemá v trestním
rejstĜíku záznam o odsouzení pro trestný þin, jehož skutková podstata souvisela s pĜedmČtem þinnosti
podnikání, nebo pro trestný þin hospodáĜský anebo trestný þin proti majetku (hlava II. a IX. Zákona þ.
140/1961 Sb., trestní zákon, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba spadá do kategorie: mikropodnikĤ – malých podnikĤ
– stĜedních podnikĤ – velkých podnikĤ (správnou variantu zakroužkujte) dle doporuþení Komise
þ. 2003/361/ES, o definici malých a stĜedních podnikĤ.
Prohlašuji, že pĜedložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou a splĖuje úþel a rozsah
opatĜení/zámČru.
V žádosti uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace
z opatĜení 2.1. OpatĜení pro produktivní investice do akvakultury v rámci Operaþního programu
RybáĜství 2007 - 2013 stanovené Pravidly pro žadatele.
Jsem si vČdom(a) právních dĤsledkĤ nepravdivosti obsahu tohoto þestného prohlášení.
V…………………………

dne………………………

…………………………………………………………….……………………………….
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
úĜednČ ovČĜený v pĜípadČ, že statutární orgán nepodepisuje þestné prohlášení na regionálním odboru
SZIF
*) Dokládá se pouze v pĜípadČ realizace zámČrĤ a) a b). Nehodící se škrtnČte.
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PĜíloha 11
DEFINICE MIKROPODNIKģ, MALÝCH, STěEDNÍCH A VELKÝCH PODNIKģ
(Výtah z doporuþení Komise 2003/361/ES ze dne 6. kvČtna 2003 o definici mikropodnikĤ,
malých a stĜedních podnikĤ, ÚĜední vČstník þ. L 124, 20. 5. 2003, s. 36)
ýlánek 1
Podnik
Podnikem se rozumí subjekt vykazující ekonomickou þinnost, bez ohledu na jeho právní
formu. K tČmto subjektĤm patĜí zejména osoby samostatnČ výdČleþnČ þinné a rodinné
podniky vykonávající Ĝemeslné þi jiné þinnosti a veĜejné obchodní spoleþnosti nebo sdružení,
u kterých je ekonomická þinnost hlavním pĜedmČtem podnikání.
ýlánek 2
Poþet zamČstnancĤ a finanþní hranice vymezující kategorie podnikĤ
1. Kategorie mikropodnikĤ, malých a stĜedních podnikĤ (MSP) je složena z podnikĤ, které
zamČstnávají ménČ než 250 osob a které vykazují roþní obrat do 50 milionĤ EUR, pĜípadnČ
celkovou roþní bilanþní sumu nepĜesahující 43 milionĤ EUR.
2. V rámci kategorie MSP jsou malé podniky definovány jako podniky, které zamČstnávají
ménČ než 50 osob a jejichž roþní obrat, pĜípadnČ celková roþní bilanþní suma, nepĜevyšuje 10
milionĤ EUR.
3. V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky definovány jako podniky, které zamČstnávají
ménČ než 10 osob a jejichž roþní obrat, pĜípadnČ celková roþní bilanþní suma, nepĜevyšuje 2
miliony EUR.
ýlánek 3
Druhy podnikĤ, které jsou brány v potaz pĜi výpoþtu poþtu zamČstnancĤ a finanþních
hodnot
1. „Samostatné podniky" jsou všechny podniky, které nejsou zaĜazeny 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 nadĜazený) vlastní, sám nebo spoleþnČ s jedním þi více
propojenými podniky ve smyslu odstavce 3, 25 % nebo více procent kapitálu nebo
hlasovacích práv jiného podniku (podnik v rámci majetkové struktury podĜazený).
Podnik však mĤže být zaĜazen mezi samostatné podniky, a nemá tím pádem žádný partnerský
podnik, pĜestože je následujícími investory tato hranice 25 % dosažena nebo je tato hranice
pĜekroþena za pĜedpokladu, že tito investoĜi nejsou jednotlivČ ani spoleþnČ propojeni ve
smyslu odstavce 3 s daným podnikem:
a) veĜejné investiþní spoleþnosti, spoleþnosti pracující s rizikovým kapitálem, jednotlivci þi
skupiny jednotlivcĤ provozujících bČžnou þinnost spojenou s investováním rizikového
kapitálu, které investují akciový kapitál do nekotovaných podnikĤ (andČlské podniky), za
pĜedpokladu, že celkové investice tČchto andČlských podnikĤ do stejného podniku þiní
maximálnČ 1.250.000 EUR,
b) university nebo nezisková výzkumná stĜediska,
c) institucionální investoĜi vþetnČ regionálních rozvojových fondĤ,
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d) samostatné místní samosprávy s roþním rozpoþtem nižším než 10 milionĤ EUR a s ménČ
než 5.000 obyvatel.
3. Propojenými podniky" se rozumČjí podniky, mezi nimiž existuje nČkterý z následujících
vztahĤ:
a) podnik vlastní vČtšinu akcionáĜských nebo þlenských hlasovacích práv v jiném podniku,
b) podnik má právo jmenovat nebo odvolat vČtšinu þlenĤ administrativního, Ĝídicího nebo
dozorþího orgánu jiného podniku,
c) podnik má právo uplatĖovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavĜené
s daným podnikem nebo dle ustanovení v memorandu nebo ve stanovách tohoto podniku,
d) podnik, který je akcionáĜem nebo þlenem jiného podniku, ovládá sám v souladu s dohodou
uzavĜenou s jinými akcionáĜi nebo þleny daného podniku vČtšinu akcionáĜských nebo
þlenských hlasovacích práv v pĜíslušném podniku.
PĜedpokládá se, že rozhodující vliv není uplatĖován, pokud investoĜi uvedení v odst. 2
druhém pododstavci nejsou zapojeni pĜímo þi nepĜímo do Ĝízení daného podniku, aniž jsou
tím dotþena jejich práva jakožto zainteresovaných osob. Podniky, mezi nimiž a jedním þi více
dalšími podniky nebo mezi nimiž a nČkterým z investorĤ uvedených v odstavci 2 existuje
nČkterý ze vztahĤ popsaných v prvním pododstavci, jsou rovnČž považovány za propojené.
Podniky, které mají jeden þi více takových vztahĤ s fyzickou osobou nebo se skupinou
fyzických osob, které jednají spoleþnČ, jsou taktéž považovány za propojené podniky, pokud
svou þinnost nebo þást své þinnosti vykonávají na stejném trhu nebo na sousedních trzích.
Za „sousední trh" se považuje trh pro výrobky nebo služby, který je pĜímo nadĜazený nebo
podĜazený relevantnímu trhu.
4. S výjimkou pĜípadĤ uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nemĤže být podnik
považován za MSP, jestliže je 25 % nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv pĜímo
nebo nepĜímo ovládáno, spoleþnČ þi jednotlivČ, jedním þi více veĜejnými orgány.
5. Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení jako samostatný podnik, partnerský
podnik nebo propojený podnik s uvedením údajĤ týkajících se horních hranic vymezených v
þlánku 2. Prohlášení mĤže být vydáno i v pĜípadČ, že kapitál je rozdČlen zpĤsobem, který
neumožĖuje pĜesné urþení toho, kdo jej vlastní; v takovém pĜípadČ mĤže podnik v dobré víĜe
prohlásit, že lze oprávnČnČ pĜedpokládat, že podnik není vlastnČn z 25 % þi z více procent
jiným podnikem ani spoleþnČ podniky vzájemnČ mezi sebou propojenými. Tato prohlášení
jsou vydávána bez toho, že by tím byly dotþeny kontroly a šetĜení provádČná podle
vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel Spoleþenství.
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ýlánek 4
Údaje použité pĜi výpoþtu poþtu zamČstnancĤ a finanþních hodnot a sledované období
1. Údaji použitými pĜi výpoþtu poþtu zamČstnancĤ a finanþních hodnot jsou údaje týkající se
posledního schváleného úþetního období vypoþtené za období jednoho roku. Tyto údaje jsou
brány v potaz od data uzavĜení úþtĤ. þástka zvolená za výši obratu je vypoþítána bez danČ
z pĜidané hodnoty (DPH) a bez dalších nepĜímých daní.
2. V pĜípadech, kdy podnik k datu uzavĜení úþtĤ zjistí, že poþet jeho zamČstnancĤ za dané
roþní období oproti hranici pro poþet pracovníkĤ vzrostl nebo poklesl nebo že došlo k
pĜekroþení finanþní hranice uvedené v þlánku 2, nepovede tato skuteþnost ke ztrátČ þi získání
statutu stĜedního nebo malého podniku þi mikropodniku, jestliže tyto hranice nejsou
pĜekroþeny po dobu dvou po sobČ jdoucích úþetních období.
3. V pĜípadČ novČ založených podnikĤ, jejichž úþty dosud nebyly schváleny, jsou údaje
použité pĜi výpoþtu odvozeny z odhadĤ uþinČných v dobré víĜe v prĤbČhu úþetního období.
ýlánek 5
Poþet zamČstnancĤ
Poþet zamČstnancĤ odpovídá poþtu roþních pracovních jednotek, tzn. poþtu osob, které byly
v daném podniku nebo jeho jménem zamČstnány na plný pracovní úvazek po celý sledovaný
rok. Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na þásteþný
úvazek bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovníkĤ jsou zapoþítány jako zlomky
roþních pracovních jednotek. Personál tvoĜí:
a) zamČstnanci,
b) osoby pracující pro podnik v podĜízeném postavení, které jsou považovány za zamČstnance
v souladu s vnitrostátními právními pĜedpisy,
c) vlastníci – vedoucí pracovníci,
d) spoleþníci zapojení do bČžné þinnosti podniku, kteĜí využívají finanþních výhod plynoucích
z fungování podniku.
Uþni nebo studenti, kteĜí jsou zapojeni do odborné pĜípravy na základČ smlouvy o uþĖovském
nebo odborném vzdČlávání, se nezahrnují mezi zamČstnance. Délka mateĜské nebo rodiþovské
dovolené se nezapoþítává.
ýlánek 6
Sestavování údajĤ o podniku
1. V pĜípadČ samostatného podniku jsou údaje vþetnČ poþtu zamČstnancĤ sestaveny výluþnČ
na základČ úþetních záznamĤ daného podniku.
2. Údaje, vþetnČ poþtu zamČstnancĤ, podniku, který má partnerské podniky nebo propojené
podniky, jsou sestaveny na základČ úþetních záznamĤ a dalších dat podniku nebo na základČ
konsolidované úþetní závČrky podniku, je-li sestavována, nebo konsolidované úþetní závČrky,
do které je podnik zahrnut v rámci konsolidace.
K údajĤm uvedeným v prvním pododstavci jsou pĜipojeny údaje o veškerých partnerských
podnicích daného podniku, které jsou mu bezprostĜednČ nadĜazeny nebo podĜazeny. Souhrn
odpovídá procentuální þásti podílu na kapitálu þi na hlasovacích právech (podle toho, která
z hodnot je vyšší). V pĜípadČ kĜížového vlastnictví se použije vyšší procentuální þást.
K údajĤm uvedeným v prvním a druhém pododstavci je pĜipojeno 100 % hodnot všech
podnikĤ, které jsou s daným podnikem pĜímo þi nepĜímo propojeny, pokud tyto hodnoty
nejsou již zahrnuty do konsolidované úþetní závČrky.
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3. Pro úþely použití odstavce 2 jsou údaje o partnerských podnicích daného podniku získány
z úþetních záznamĤ tČchto partnerských podnikĤ a z ostatních jejich dat, pĜípadnČ
z konsolidované úþetní závČrky, pokud byla sestavena. K tČmto údajĤm je pĜipoþteno 100 %
hodnot podnikĤ, které jsou s tČmito partnerskými podniky propojeny, jestliže jejich hodnoty
nebyly zahrnuty do konsolidované úþetní závČrky.
Pro úþely použití stejného odstavce 2 jsou data o podnicích, které jsou s daným podnikem
propojeny, získány z jejich úþetních záznamĤ a z ostatních jejich údajĤ, pĜípadnČ z
konsolidované úþetní závČrky, pokud byla sestavena. K tČmto údajĤm jsou pomČrným
zpĤsobem pĜipoþteny hodnoty všech pĜípadných partnerských podnikĤ propojeného podniku,
které se nacházejí bezprostĜednČ výše nebo níže od nČj, jestliže jejich údaje nebyly zahrnuty
do konsolidované úþetní závČrky, v procentuálním vyjádĜení odpovídajícím alespoĖ
procentuálnímu vyjádĜení urþenému v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem.
4. Jestliže v konsolidované úþetní závČrce nejsou zveĜejnČny údaje o poþtu zamČstnancĤ
daného podniku, je poþet zamČstnancĤ vypoþítán pomČrným zpĤsobem z údajĤ partnerských
podnikĤ daného podniku a k získané hodnotČ jsou pĜipoþteny hodnoty z podnikĤ, s nimiž je
daný podnik propojen.
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PĜíloha 12
DEFINICE MIKRO, MALÝCH, STěEDNÍCH A VELKÝCH PODNIKģ
–
VAZBY NA JINÉ PODNIKY
PĜi posuzování statutu podniku je nutné posoudit i vztah k propojeným podnikĤm. PĜi
výpoþtech nezáleží na tom, kdo koho vlastní (zda podnik A vlastní podnik B nebo naopak),
ale pouze na výši vlastnického podílu. Pro stanovení celkového poþtu zamČstnancĤ a
finanþních hodnot se zapoþívají i údaje projených podnikĤ do dalších generací (kolen).
Z hlediska výpoþtu celkového poþtu zamČstnancĤ a finanþních þástek rozlišujeme 3 druhy
propojených podnikĤ:
1. Samostatný podnik je každý podnik, který vlastní ménČ než 25 % základního kapitálu
nebo hlasovacích práv jiného podniku. PĜi pĜekroþení výše 25% podílu se podnik stále
považuje za samostatný, pokud patĜí do výjimek uvedených v definici MSP. Samostatný
podnik se do celkového výpoþtu pro psouzení statutu velikosti podniku nezahrnuje.
2. Partnerský podnik vlastní 25% až 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv
jiného podniku. Údaje za tento podnik se pĜiþtou ve výši procentuálního vlastnického
podílu.
PĜíklad 1: ZjišĢujeme údaje o poþtu zamČstnancĤ a finanþní veliþiny za podnik A. Pokud podnik A vlastní
podnik B ze 40% a tedy spadá do kategorie partnerského podniku, potom pĜiþteme pouze 40 % z celkového
poþtu zamČstnancĤ a 40 % roþního obratu a aktiv.

Výsledek = 100 % z A + 40 % z B
Pokud má partnerský podnik vazbu na spojený podnik (viz bod 3), musíme pĜiþíst i pomČrnou
þást údajĤ za tento podnik.
PĜíklad 2: Pokud podnik B vlastní podnik C ze 70 % (tzn. že je mezi nimi spojenecký vztah – viz bod 3),
musíme pĜiþíst i údaje i za podnik C ze 40 %.

Výsledek = 100 % z A + 40 % z (B + C) nebo 100 % z A + 40 % z B + 40 % z C

3. Propojený podnik vlastní více než 50 % hlasovacích práv nebo má právo uplatĖovat
rozhodující vliv v jiném podniku. PĜesné vymezení vlastnických vztahĤ je uvedeno ve
výtahu z doporuþení Komise 2003/361/ES. U tohoto druhu propojenosti podnikĤ pĜiþteme
údaje za celý podnik, bez ohledu na skuteþný podíl.
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PĜíklad 3: Posuzujeme statut podniku A, který vlastní 70 % akcií podniku B. V tomto pĜípadČ se jedná o
spojené podniky. PĜi výpoþtu nepĜiþítáme pouze 70 % údajĤ podniku B jako v pĜedešlém pĜípadČ, ale celých 100
% poþtu zamČstnancĤ a finanþních údajĤ.

Výsledek = 100 % z A + 100 % z B
V pĜípadČ propojeného podniku musíme pĜiþíst i data za jeho spojence a partnery. Více je
patrno z následujících pĜíkladĤ.
PĜíklad 4: Jsme podnik A a rádi bychom si zažádali o podporu v rámci programu, kde je podnímkou, aby
žadatel mČl status MSP. PotĜebujeme tedy zjistit, jaký je poþet zamČstnancĤ, a výši roþního obratu nebo aktiv za
celou skupinu podnikĤ, do které patĜíme.
Náš podnik A je spojen s podnikem B, který vlastní 60 % podíl podniku A (jedná se o propojený podnik).
Podnik B má dále dva partnery, a to podnik C, který vlastní 32 % podniku B, a podnik D, který vlastní 25 %
podnik B.
Jak vypoþteme údaje za celou skupinu?
Podnik B je spojenec podniku A, a tak pĜiþteme hodnoty podniku B ze 100 %. Jelikož podnik B má dva partnery,
musíme zahrnout i údaje za tyto podniky, ale pouze do výše procentuálního podílu, kterým se na vlastnictví
podniku B úþastní.

Výsledek = 100 % z A + 100 % z B + 32 % z C + 25 % z D
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PĜíklad 5: Jsme podnik A a máme zájem o dotace z programu, ve kterém je odmínkou, aby žadatel mČl status
MSP. PĜi posouzení našeho statutu MSP musíme zohlednit i vazby na jiné podniky.
Náš podnik A je vlastnČn z 38 % podnikem B. ZároveĖ vlastníme 38 % podniku C. Oba podniky jsou naši
partneĜi.
Dále podnik B je vlastnČn podnikem D z 60 % a jsou tedy spojenci. PĜi výpoþtu musíme podnik D pĜiþíst a to ve
stejném pomČru jako podnik B, tedy 38 % hodnot podniku D.
Podniky C a E jsou partneĜi, neboĢ podnik E vlastní 40% podíl na podniku C. Podnik E je ve vztahu k nám
„pouze“ partner našeho partnera. V takovém pĜípadČ již údaje za podnik E již nepĜiþítáme.

Výsledek = 100 % z A + 38 z (B + D) + 38 % z C.
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PĜíklad 6: Jsme podnik A a potĜebujeme posoudit, zda jsme MSP. MĤj podnik je vlastnČn dalšími tĜemi
spoleþnostmi B, C a D a to rovným dílem 20 %.
PĜi letmém posouzení našeho vztahu k podniku B by se mohlo zdát, že se jedná o samostatný podnik, jelikož
nepĜekraþuje hranici 25% podílu. Jelikož jsou ale podniky B, C a D vzájemnými spojenci, musíme jejich podíly
na našem podniku A seþíst. Tím se dostáváme pĜes hranici 50% podílu na vlastnictví a všechny tĜi podniky se
stávají našimi spojenci. Z toho vyplývá, že pĜi výpoþtu musíme pĜiþíst údaje za celou skupinu.

Výsledek = 100 % z A + 100 % z B + 100 % z C + 100 % z D
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PĜíloha 13
PROHLÁŠENÍ O ZAěAZENÍ PODNIKU DO KATEGORIE MIKRO PODNIKģ
PĜesná identifikace podniku podávajícího žádost
Název nebo obchodní jméno..................................................................................................................
Adresa (sídla).........................................................................................................................................
Iý.......................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního Ĝeditele / hlavních ĜeditelĤ1
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Typ podniku (viz vysvČtlivka níže):
ZaškrtnČte, který pĜípad se vztahuje / které pĜípady se vztahují na podnik podávající žádost:

NEZÁVISLÝ

PARTNERSKÝ

PROPOJENÝ

Údaje používané ke zjištČní kategorie podniku:
Vypoþtené podle þlánku 6 pĜílohy doporuþení Komise 2003/361/ES o definici malých a stĜedních
podnikĤ.
Sledované období *
Poþet zamČstnancĤ (RPJ)

Roþní obrat **

Bilanþní suma **

* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného úþetního období a být vypoþteny za období jednoho roku.
V pĜípadČ novČ založených podnikĤ, jejichž úþty dosud nebyly uzavĜeny, se pĜíslušné údaje odvodí ze
spolehlivého odhadu uþinČného v prĤbČhu úþetního období.
**v 1000 EUR (dle kurzu ýNB platného k 2. 1. roku podání žádosti)
Bilanþní suma – není povinný údaj

DĤležité:
Ve srovnání s pĜedchozím úþetním období došlo ke zmČnČ údajĤ (zaškrtnČte ano/ne), která by mohla
vést ke zmČnČ kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, stĜední nebo velký podnik).
Ne
Ano (v tomto pĜípadČ vyplĖte a pĜiložte prohlášení týkající se pĜedchozího úþetního období2
Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávnČna podnik zastupovat:
................................................................................................................................................................
Prohlašuji na svou þest, že údaje v prohlášení jsou pravdivé.
V.......................................................................dne.............................................................................
Podpis………………………………………………………………………………………………

1
2

PĜedseda (výkonný Ĝeditel), generální Ĝeditel apod.
Definice, þl. 4 odst. 2 pĜílohy doporuþení Komise 2003/361/ES
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PĜíloha 14
PROHLÁŠENÍ O ZAěAZENÍ PODNIKU DO KATEGORIE MALÝCH PODNIKģ
PĜesná identifikace podniku podávajícího žádost
Název nebo obchodní jméno..................................................................................................................
Adresa (sídla).........................................................................................................................................
Iý.......................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního Ĝeditele / hlavních ĜeditelĤ3
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Typ podniku (viz vysvČtlivka níže):
ZaškrtnČte, který pĜípad se vztahuje / které pĜípady se vztahují na podnik podávající žádost:

NEZÁVISLÝ

PARTNERSKÝ

PROPOJENÝ

Údaje používané ke zjištČní kategorie podniku:
Vypoþtené podle þlánku 6 pĜílohy doporuþení Komise 2003/361/ES o definici malých a stĜedních
podnikĤ.
Sledované období *
Poþet zamČstnancĤ (RPJ)

Roþní obrat **

Bilanþní suma **

* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného úþetního období a být vypoþteny za období jednoho roku.
V pĜípadČ novČ založených podnikĤ, jejichž úþty dosud nebyly uzavĜeny, se pĜíslušné údaje odvodí ze
spolehlivého odhadu uþinČného v prĤbČhu úþetního období.
**v 1000 EUR (dle kurzu ýNB platného k 2. 1. roku podání žádosti)
Bilanþní suma – není povinný údaj

DĤležité:
Ve srovnání s pĜedchozím úþetním období došlo ke zmČnČ údajĤ (zaškrtnČte ano/ne), která by mohla
vést ke zmČnČ kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, stĜední nebo velký podnik).
Ne
Ano (v tomto pĜípadČ vyplĖte a pĜiložte prohlášení týkající se pĜedchozího úþetního období4
Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávnČna podnik zastupovat:
................................................................................................................................................................
Prohlašuji na svou þest, že údaje v prohlášení jsou pravdivé.
V.......................................................................dne.............................................................................
Podpis………………………………………………………………………………………………

3
4

PĜedseda (výkonný Ĝeditel), generální Ĝeditel apod.
Definice, þl. 4 odst. 2 pĜílohy doporuþení Komise 2003/361/ES
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PĜíloha 15
PROHLÁŠENÍ O ZAěAZENÍ PODNIKU DO KATEGORIE STěEDNÍCH PODNIKģ
PĜesná identifikace podniku podávajícího žádost
Název nebo obchodní jméno..................................................................................................................
Adresa (sídla).........................................................................................................................................
Iý.......................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního Ĝeditele / hlavních ĜeditelĤ5
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Typ podniku (viz vysvČtlivka níže):
ZaškrtnČte, který pĜípad se vztahuje / které pĜípady se vztahují na podnik podávající žádost:

NEZÁVISLÝ

PARTNERSKÝ

PROPOJENÝ

Údaje používané ke zjištČní kategorie podniku:
Vypoþtené podle þlánku 6 pĜílohy doporuþení Komise 2003/361/ES o definici malých a stĜedních
podnikĤ.
Sledované období *
Poþet zamČstnancĤ (RPJ)

Roþní obrat **

Bilanþní suma **

* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného úþetního období a být vypoþteny za období jednoho roku.
V pĜípadČ novČ založených podnikĤ, jejichž úþty dosud nebyly uzavĜeny, se pĜíslušné údaje odvodí ze
spolehlivého odhadu uþinČného v prĤbČhu úþetního období.
**v 1000 EUR (dle kurzu ýNB platného k 2. 1. roku podání žádosti)
Bilanþní suma – není povinný údaj

DĤležité:
Ve srovnání s pĜedchozím úþetním období došlo ke zmČnČ údajĤ (zaškrtnČte ano/ne), která by mohla
vést ke zmČnČ kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, stĜední nebo velký podnik).
Ne
Ano (v tomto pĜípadČ vyplĖte a pĜiložte prohlášení týkající se pĜedchozího úþetního období6
Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávnČna podnik zastupovat:
................................................................................................................................................................
Prohlašuji na svou þest, že údaje v prohlášení jsou pravdivé.
V.......................................................................dne.............................................................................
Podpis………………………………………………………………………………………………

5
6

PĜedseda (výkonný Ĝeditel), generální Ĝeditel apod.
Definice, þl. 4 odst. 2 pĜílohy doporuþení Komise 2003/361/ES
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PĜíloha 16
PROHLÁŠENÍ O ZAěAZENÍ PODNIKU DO KATEGORIE VELKÝCH PODNIKģ
PĜesná identifikace podniku podávajícího žádost
Název nebo obchodní jméno..................................................................................................................
Adresa (sídla).........................................................................................................................................
Iý.......................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního Ĝeditele / hlavních ĜeditelĤ7
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Typ podniku (viz vysvČtlivka níže):
ZaškrtnČte, který pĜípad se vztahuje / které pĜípady se vztahují na podnik podávající žádost:

NEZÁVISLÝ

PARTNERSKÝ

PROPOJENÝ

Údaje používané ke zjištČní kategorie podniku:
Vypoþtené podle þlánku 6 pĜílohy doporuþení Komise 2003/361/ES o definici malých a stĜedních
podnikĤ.
Sledované období *
Poþet zamČstnancĤ (RPJ)

Roþní obrat **

Bilanþní suma **

* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného úþetního období a být vypoþteny za období jednoho roku.
V pĜípadČ novČ založených podnikĤ, jejichž úþty dosud nebyly uzavĜeny, se pĜíslušné údaje odvodí ze
spolehlivého odhadu uþinČného v prĤbČhu úþetního období.
**v 1000 EUR (dle kurzu ýNB platného k 2. 1. roku podání žádosti)
Bilanþní suma – není povinný údaj

DĤležité:
Ve srovnání s pĜedchozím úþetním období došlo ke zmČnČ údajĤ (zaškrtnČte ano/ne), která by mohla
vést ke zmČnČ kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, stĜední nebo velký podnik).
Ne
Ano (v tomto pĜípadČ vyplĖte a pĜiložte prohlášení týkající se pĜedchozího úþetního období8
Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávnČna podnik zastupovat:
................................................................................................................................................................
Prohlašuji na svou þest, že údaje v prohlášení jsou pravdivé.
V.......................................................................dne.............................................................................
Podpis………………………………………………………………………………………………

7
8

PĜedseda (výkonný Ĝeditel), generální Ĝeditel apod.
Definice, þl. 4 odst. 2 pĜílohy doporuþení Komise 2003/361/ES
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PĜíloha 17
ýESTNÉ PROHLÁŠENÍ PěÍJEMCE DOTACE PěEDKLÁDANÉ SE ŽÁDOSTÍ
O PLATBU
V pĜípadČ, že k pĜedloženému projektu bylo jako povinná pĜíloha pĜedloženo ohlášení stavby
dle zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ:
-

prohlašuji, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního úĜadu rozporováno
(zmČnČno).

Jsem si vČdom(a), že po zjištČní nepravdivosti obsahu tohoto þestného prohlášení bude
ukonþena administrace.

V ……………………………

dne …………………………….

……………………………………….
Podpis pĜíjemce dotace / statutárního orgánu
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PĜíloha 18

ýESTNÉ PROHLÁŠENÍ

žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné
opatĜení stavebního úĜadu


prohlašuji, že pro pĜedložený projekt není dle zákona þ. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby
ani jiné opatĜení stavebního úĜadu.

Jsem si vČdom(a) právních dĤsledkĤ nepravdivosti obsahu tohoto þestného prohlášení.

V…………………………

dne………………………

……………………………………………………………………………………………..
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
úĜednČ ovČĜený v pĜípadČ, že statutární orgán nepodepisuje þestné prohlášení na regionálním
odboru SZIF
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Ministerstvo zemědělství ČR
Č.j.: 45334/2008-10000

ČÁST B – SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
OPATŘENÍ 2.4. INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH
1. Popis opatření
Opatření je zaměřeno na rozšíření, vybavení a modernizaci podniků, které zpracovávají a uvádějí na
trh produkty rybolovu a akvakultury a na zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných
technologií v těchto podnicích.
Legislativní rámec
Opatření je v souladu s čl. 34 a 35 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu
a s nařízením Komise (ES) č. 498/2007.
2. Specifické cíle
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek,
zlepšení hygienických podmínek a jakosti výrobků,
výroba vysoce jakostních výrobků,
snížení nepříznivého vlivu na životní prostředí,
využití energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie),
zavedení sortimentu nových druhů, jejichž produkce je v akvakultuře nízká nebo neexistuje
a jejichž tržní vyhlídky jsou dobré jako další nabídka trhu,
g) modernizace pracovních postupů včetně aplikace fyzicky méně náročných a ergonomicky
vhodnějších zařízení.
3. Záměry
a) rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty
rybolovu a akvakultury,
b) zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie),
4. Definice příjemce dotace
Dotace je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky s prioritou pro mikropodniky a malé
podniky. Dotace je též určena pro podniky, které nespadají pod definici mikropodniků, malých
a středních podniků, pokud mají méně než 750 zaměstnanců nebo roční obrat nižší než 200 milionů
EUR1. Dotace může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí
z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost
a riziko.
5. Druh a výše dotace
Druh dotace:
přímá nenávratná dotace
Způsob financování:
podílové financování
příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů
příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů
1

Dle kurzu ČNB platného k 2.1. roku podání Žádosti o dotaci – viz Příloha 8 – Prohlášení o zařazení podniku do
kategorie mikro, malých, středních či velkých podniků. Tento kurz se použije při přepočtu všech částek uvedených
v těchto pravidlech v eurech.
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Výše dotace:

pro fyzické nebo právnické osoby vyhovující definici mikropodniku,
malého a středního podniku do 60 % způsobilých výdajů,
pro fyzické nebo právnické osoby které nespadají pod definici
mikropodniků, malých a středních podniků, avšak mají méně než 750
zaměstnanců nebo roční obrat nižší než 200 milionů EUR1 do 30 %
způsobilých výdajů,
způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta dotace, činí minimálně
25 000 Kč na každý jednotlivý projekt,
způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta dotace, činí maximálně
30 mil. Kč na každý jednotlivý projekt.

6. Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování
Výdaje jsou způsobilé pro spolufinancování, pokud splňují podmínky definované v kapitole 7
Obecné části Pravidel.
Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně:
1. od 1.1.2007 do data předložení žádosti o platbu – výdaje související s přípravou projektu, které
představují:
- projektovou dokumentaci, která zahrnuje zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádosti
o dotaci, povinných a nepovinných příloh, zadávacího řízení,
- technickou dokumentaci, která zahrnuje odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí,
technické odborné posudky, položkový rozpočet.
2. od 10.6.2008 do data předložení žádosti o platbu – ostatní výdaje.
Konkrétní položky způsobilých výdajů jsou uvedeny i s kódy, které se vyplňují do formuláře
Žádosti o dotaci, v příloze 4 těchto Pravidel – Číselník způsobilých výdajů.
Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem, ze kterého se stanovuje
dotace, jsou pro jednotlivé položky rozpočtu ceny uvedené v katalogu cen stavebních prací (RTS,
a.s. Brno) k datu podpisu smlouvy s dodavatelem.
Níže uvedené výdaje jsou způsobilé se specifickými omezeními:


Nákup pozemků:
existuje přímá vazba mezi nákupem pozemku a předmětem projektu,



pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % ceny tohoto
pozemku, určené znaleckým posudkem,



pozemek bude oceněn znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem dle zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, který bude žadatel
předkládat jako povinnou přílohu při podání Žádosti o dotaci,



současný či některý z předcházejících vlastníků stavby v posledních pěti letech před
registrací Žádosti o dotaci neobdržel dotaci z fondů EU, ani dotaci z národních
veřejných zdrojů na nákup daného pozemku – žadatel doloží čestným prohlášením při
podání Žádosti o dotaci,
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-

-

-

dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů vyjma případů, kdy se takto
nakoupená nemovitost stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím
žadatele.

Nákup staveb:
 existuje přímá vazba mezi nákupem nemovitosti a předmětem projektu,


jedná se o nákup již postavené stavby včetně pozemku, na němž stavba stojí,



dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto
nakoupená nemovitost stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím
žadatele,



stavba bude oceněna znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem dle zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, který bude žadatel
předkládat jako povinnou přílohu při podání Žádosti o dotaci



způsobilým výdajem je pořizovací cena maximálně však do výše 10% ceny této stavby,
určené znaleckým posudkem,



je vydáno kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užití stavby nebo
rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a jsou odstraněny veškeré
případné nedostatky, na které upozornil stavební úřad při vydání kolaudačního
rozhodnutí - bude součástí znaleckého posudku,2



současný či některý z předcházejících vlastníků stavby v posledních pěti letech před
registrací Žádosti o dotaci neobdržel dotaci z fondů EU, ani dotaci z národních
veřejných zdrojů na nákup dané stavby – žadatel doloží čestným prohlášením při podání
Žádosti o dotaci.
Daň z přidané hodnoty:
Pouze pro osoby neregistrované k placení DPH (neplátce DPH) - dle platné právní úpravy

7. Výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování
nákup použitého zařízení;
výstavba nových zpracoven ryb bez uzavření a zrušení existující zpracovny ryb;
ta část pořizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10 % z ceny tohoto pozemku, určené
znaleckým posudkem;
ta část pořizovací ceny u nákupu stavby, která je vyšší než 10 % z ceny této stavby, určené
znaleckým posudkem,
DPH pro plátce (dle platné právní úpravy),
leasing,
věcné plnění,
odpisy.

8. Formy financování
- bezhotovostní platba;
- hotovostní platba (podmínky viz Obecná část Pravidel, kapitola 7, bod f) 2.).
9. Kriteria přijatelnosti projektu
a) projekt je v souladu s platnou právní úpravou, C;
b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování EU a ČR, C;
c) projekt musí být realizován na území ČR kromě území hlavního města Prahy, C;
2

Odrážka platí pouze pro ty stavby, na které se tyto náležitosti (kolaudační rozhodnutí, atd.) vztahují ze zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
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d) žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušné opatření/záměr, C;
e) projekt musí splňovat účel a rozsah opatření/záměru, C.
10. Další podmínky
a) Předložený projekt musí obsahovat pouze jeden ze záměrů a) až b), D jinak C;
b) lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace, C;
c) příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu i po jeho realizaci
po dobu lhůty vázanosti projektu na účel, D jinak C;
d) příjemce dotace nemůže prodat/pronajmout předmět projektu bez souhlasu SZIF dalšímu
subjektu po dobu lhůty vázanosti projektu na účel, předmět projektu nesmí být po dobu
vázanosti na účel provozován jiným subjektem bez souhlasu SZIF, C;
e) žadatel/příjemce dotace má uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které
souvisejí s realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje žadatel/příjemce dotace v případě
kontroly na místě dokladem o vlastnictví pozemků, či nemovitostí, kterých se projekt týká.
Pokud je projekt realizován v pronajatém objektu/pozemku předloží ještě také nájemní smlouvu
na dobu nejméně pět let od podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace. V případě
spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí
vztahující se k realizaci projektu, D jinak C;
f) žadatel splňuje podmínku definice buď mikropodniku, nebo malého či středního podniku nebo
akceptovatelného velkého podniku (viz Obecná část Pravidel, bod h, kapitola 1) v době
zaregistrování Žádosti o dotaci, C;
g) žadatel musí při registraci Žádosti o dotaci prokázat příjmy z akvakultury (prodeje ryb) nebo
zpracování ryb formou čestného prohlášení a předložením příslušných účetních dokladů
(faktura, příjmový pokladní doklad, apod.), C;
h) žadatel je povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby žádost o platbu byla předložena
nejpozději do 24 měsíců od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace, C;
i) projekt splňuje svým rozsahem přílohu 5 těchto Pravidel, C;
j) žadatel je povinen zajistit publicitu projektu dle informací uveřejněných na internetových
stránkách SZIF, A;
k) pokud je předmětem dotace výstavba nové zpracovny, příjemce dotace je povinen zrušit
původní zpracovnu do tří měsíců po kolaudaci nově postavené zpracovny, C;
l) ve lhůtě administrativní kontroly ze strany RO SZIF bude souběžně probíhat kontrola Žádostí
o dotaci na přílohu č. 5 těchto Pravidel pro žadatele ze strany ŘO OP Rybářství. V případě
nálezu bude žadatel dodatečně nad rámec Protokolu o provedené administrativní kontrole
vyzván RO SZIF k nápravě.
11. Seznam příloh předkládaných na RO SZIF
a) Seznam povinných příloh k Žádosti o dotaci v případě realizace či modernizace staveb
1) jeden výtisk projektu (povinná osnova projektu je uvedena v příloze k těmto Pravidlům) –
originál, C;
2) osvědčení právního statutu (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických
subjektů, osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele), které je v souladu
s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podání žádosti – originál, nebo
úředně ověřená kopie, C;
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3) doklad o schválení a registraci vydaný krajskou veterinární správou dokládající, že žadatel je
subjektem vyrábějícím produkty z ryb (je-li žadatelem pouze zpracovatel) – běžná kopie, C;
4) účetní doklad (faktura, příjmový pokladní doklad apod.), ze kterého bude patrný příjem
z akvakultury (prodeje ryb) nebo z prodeje rybích výrobků. 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 současného účetního období –
originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit žadateli), C;
5) čestné prohlášení žadatele dle závazného vzoru (viz příloha 6 těchto Pravidel) – originál, C;
6) doklad o vedení (popř. zřízení) běžného účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude žadateli
poskytnuta dotace z Operačního programu Rybářství – prostá kopie, C;
7) prohlášení o velikosti podniku dle příloh 8 – 13 těchto Pravidel – originál, C;
8) v případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné (pokud při vyhlášení
kola příjmu Žádostí o dotaci není ministrem zemědělství stanoveno jinak) a platné stavební
povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu na jehož základě lze projekt
realizovat – originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit žadateli), C;
9) v případě, že pro realizaci projektu není třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné
opatření stavebního úřadu, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele uvedené
v příloze 7 těchto Pravidel (doporučuje se toto čestné prohlášení zkonzultovat se stavebním
úřadem nebo si vyžádat stanovisko stavebního úřadu, že na daný projekt není dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zapotřebí stavební povolení ani jiné opatření stavebního úřadu) – originál, C;
10) v případě realizace či modernizace staveb technická dokumentace předkládaná k územnímu
nebo stavebnímu řízení v případě územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie, C;
11) půdorys stavby/dispozice technologie – pokud není přílohou technické dokumentace
předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení. Příloha bude požadována pouze v případě,
kdy předmětem dotace je modernizace nebo výstavba stavby/budovy– prostá kopie, C;
12) kopie katastrální mapy vystavená příslušným katastrálním úřadem (případně jiným příslušným
úřadem) s vyznačením lokalizace projektu – pokud není přílohou technická dokumentace
předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení – pouze jsou-li předmětem projektu stavební
práce - prostá kopie, C;
13) v případě nákupu staveb znalecký posudek, ne starší 12 měsíců k datu podání žádosti o dotaci,
zároveň však nejdříve vydaný k datu 1.1.2007 nebo po tomto datu (součástí znaleckého posudku
stavby bude i kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užití stavby nebo
rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a prohlášení, že jsou odstraněny
veškeré případné nedostatky, na které upozornil stavební úřad při vydání kolaudačního
rozhodnutí3) – originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit žadateli), C;
14) v případě nákupu pozemku znalecký posudek, ne starší 12 měsíců k datu podání Žádosti
o dotaci, zároveň však nejdříve vydaný k datu 1.1.2007 nebo po tomto datu – originál nebo
úředně ověřená kopie (možno vrátit žadateli), C;“
15) seznam příloh (včetně počtu stran jednotlivých příloh), C.
b) Seznam nepovinných příloh k Žádosti o dotaci
1) projekt dle osnovy v elektronické podobě na datovém nosiči CD (ve formátu *.doc, *.pdf);
2) žádost o dotaci v elektronické podobě na CD nosiči, zpracovaná v softwarovém nástroji ve
formátu *.pdf;
3) výpočet podílu tržeb za výrobky ze sladkovodních ryb v poměru k tržbám za výrobky za celkem
zpracované ryby v % za poslední uzavřené účetní období. Viz příloha 15 těchto Pravidel, která
3

Odrážka platí pouze na ty stavby, na které se tyto náležitosti (kolaudační rozhodnutí, atd.) vztahují ze zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.“
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se dokládá při nárokování bodovacího kritéria č. 6, nebo při zahrnutí kódu 101, 102, 103 nebo
104 do způsobilých výdajů. Pokud žadatel bude nárokovat jak bodovací kritérium č. 6, tak
i kódy způsobilých výdajů 101, 102, 103 nebo 104 stačí tuto nepovinnou přílohu předložit
k Žádosti o dotaci pouze1x. - originál;“
4) certifikát systému HACCP minimálně na provoz, ve kterém je projekt realizován – prostá kopie;
5) úředně ověřená kopie dokladu, která prokazuje přiznání dotace žadateli a prostá kopie
bankovního výpisu, z něhož je patrné, že byly žadateli poukázány finanční prostředky, čerpané
v předchozích obdobích jako dotace z finančních zdrojů z SAPARDu nebo z opatření 2.3. OP
Zemědělství.“
c) Seznam povinných příloh k žádosti o platbu
1) účetní/daňové doklady (např. faktury, paragony) související s realizací projektu včetně
položkových rozpočtů – originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace), D
jinak K;
2) doklady o uhrazení závazku dodavateli(např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví
účtu, pokud byla úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uveden v Žádosti o dotaci,
příjmový pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie,
D jinak K;
3) v případě nákupu strojů a technologií technická dokumentace k výrobku s dokladem
o posouzení shody – ES prohlášení shody – prostá kopie, D jinak A;
4) dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který
příjemce dotace obdržel při převzetí Rozhodnutí. Formuláře jsou zveřejněny na internetových
stránkách SZIF, C;
5) kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, nebo čestné prohlášení příjemce , že pro užívání stavby dle daného projektu není
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí – originál
nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace), D jinak C;
6) soupisky účetních dokladů ke způsobilým výdajům – originál, formuláře jsou zveřejněny na
internetových stránkách SZIF, D jinak C;
7) položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých
výdajů. V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů – soupis
stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet – prostá kopie, D jinak C;
8) v případě, že jako povinná příloha bylo předloženo ohlášení stavby, se předkládá čestné
prohlášení příjemce dotace, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního úřadu
rozporováno/změněno (dle závazného vzoru v příloze 10 těchto Pravidel) – originál, C;
9) v případě nákupu nemovitosti, kupní smlouva ne starší 12 měsíců k datu podání Žádosti o dotaci
z OP Rybářství, zároveň však vydaná nejdříve k datu 1.1. 2007 – originál nebo úředně ověřená
kopie, D jinak C;
10) závěrečná zpráva na standardizovaném formuláři – originál, D jinak C;
11) potvrzení od příslušné krajské veterinární správy o zrušení původní zpracovny (předkládá se do
tří měsíců po kolaudaci nově postavené zpracovny) – originál/úředně ověřená kopie (možno
vrátit příjemci dotace), C.
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12. Seznam dokumentů předkládaných po proplacení projektu
Doklady k prokázání monitorovacích indikátorů budou poskytnuty na základě výzvy Ministerstva
zemědělství v průběhu lhůty vázanosti na účel.

13. Seznam příloh specifické části Pravidel
1. Mapa regionů NUTS 2 a adresy regionálních odborů SZIF
2. Osnova projektu
3. Bodovací kritéria
4. Číselník způsobilých výdajů
5. Závazný přehled maximálních hodnot některých způsobilých výdajů
6. Čestné prohlášení žadatele předkládané při podání Žádosti o dotaci
7. Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné
opatření stavebního úřadu
8. Definice mikropodniků, malých a středních podniků
9. Definice mikro, malých, středních a velkých podniků – vazby na jiné podniky
10. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro podniků
11. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých podniků
12. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie středních podniků
13. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie velkých podniků
14. Čestné prohlášení příjemce dotace při předložení žádosti o platbu dotace z Operačního
programu Rybářství 2007 – 2013
15. Výpočet podílu tržeb za zpracované sladkovodní ryby v poměru k tržbám za zpracované mořské
ryby v %
14. Platnost a účinnost
Specifické podmínky pro poskytnutí dotace opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh
nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení a podpisem ministra zemědělství ČR.
V Praze dne 9.12.2008
Mgr. Petr Gandalovič, v.r.
ministr zemědělství
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Příloha 1

Mapa regionů NUTS 2

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

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

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

Jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření OP Rybářství platná pro všechny
RO SZIF.

pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek

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

Osnova projektu
1. Název projektu
- uveďte stručný a výstižný název projektu,
- uveďte číselné označení a název opatření,, příp. záměru, v rámci kterého projekt předkládáte.
2. Žadatel
- uveďte název žadatele, adresu/sídlo žadatele, IČ (je-li přiděleno)/RČ (případně datum
narození) žadatele,
- uveďte základní (nejdůležitější) přehled činností žadatele (dle OR, živnostenských listů,
stanov společnosti, atd.), které mají vztah k předmětu projektu.
2.1. Zpracovatel projektu
- uveďte pouze v případě, kdy zpracovatelem je jiný subjekt, a to v rozsahu název/jméno
zpracovatele a kontaktní údaje.
3. Popis projektu
3.1. Zdůvodnění projektu
- uveďte podstatu problému včetně stručného popisu výchozího stavu,
- uveďte, jak přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému.
3.2. Realizace projektu
- popište konkrétní činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje v rámci projektu,
- uveďte do tabulky předpokládaný časový harmonogram realizace projektu

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

měsíc/rok

Fáze projektu

měsíc/rok

Časový harmonogram realizace projektu

Příprava projektové dokumentace
Podání Žádosti o dotaci
Realizace výběrového řízení
Realizace projektu
Podání žádosti o platbu

- uveďte místo realizace projektu (v případě více míst realizace projektu uveďte všechna)
- Ulice, číslo popisné, číslo orientační
- PSČ, obec, část obce
3.3. Technické řešení projektu
- v případě, že byla předložena povinná příloha technická dokumentace, popište projekt
formou výtahu ze souhrnné (technické) zprávy v rozsahu ½ stránky A4,
- pokud nebyla předložena technická dokumentace ke stavebnímu řízení a součástí
způsobilých výdajů jsou stavební práce, věcně popište technické řešení stavby a technologií
v rozsahu cca. jedné A4.
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3.4. Výsledky projektu
- stručně shrňte výsledky projektu včetně jeho využití v budoucnosti po ukončení realizace
projektu
- uveďte dosažení specifického cíle/cílů dle popisu opatření.
4. Rozpočet projektu
- uveďte celkové výdaje resp. rozpočet projektu:
- způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena výše dotace (viz Žádost o dotaci)
o jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých výdajů uvedených
v žádosti o dotaci včetně rozpisu konkrétních položek výdajů spadajících pod
příslušný kód a vyčíslete jejich výši v Kč
- nezpůsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci)
o jasně definujte nezpůsobilé výdaje včetně rozpisu konkrétních položek výdajů
a vyčíslete jejich výši v Kč.
5. Realizované projekty
- v případě, že jste realizovali/realizujete další projekty v rámci jiných dotačních titulů,
uveďte jaké a kdo je garantem příslušného dotačního titulu (v posledních 3 letech).
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Příloha 3

Bodovací kritéria
Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh
Bodovací kritéria jsou závazná a jakékoli nesplnění podmínek bodovacích kritérií nebo
předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení bodovacích kritérií se posuzuje
jako nedodržení podmínek dotace se sankcí C.
Č.

Maximální
možný
počet bodů
75

Kritérium
Maximální součet bodů

1. Žadatelem je mikropodnik nebo malý podnik
2. Projekt byl dodán také v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.doc
nebo *.pdf.
3. Žádost o dotaci podána v elektronické podobě na CD nosiči, v softwarovém
nástroji ve formátu *pdf
4. Subjekt vlastní k datu podání žádosti o dotaci certifikát systému HACCP
minimálně na provoz, ve kterém je projekt realizován.
5. Projekt zahrnuje nákup zařízení na rozrušení mezisvalových kostí u finálního
produktu ze sladkovodních ryb.
(podmínkou je uplatnění kódu z Číselníku způsobilých výdajů , tabulky pro
záměr a) č. 036 v Žádosti o dotaci ve způsobilých výdajích)
6. Tržby za výrobky ze sladkovodních ryb v poměru k tržbám za výrobky za
celkem zpracované ryby za poslední uzavřené účetní období:
a) podíl je větší než 70%
b) podíl je v rozmezí 30% – 70%
7. Čerpání finančních zdrojů ze SAPARDu nebo z opatření 2.3. OP Zemědělství
+
v předchozích obdobích – stav ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci

20
5
5
5
5
30
30
20
5

Při shodném počtu bodů rozhoduje datum a čas registrace Žádosti o dotaci.

+

- žadatel čerpání finančních zdrojů doloží úředně ověřenou kopií dokladu, který prokazuje
přiznání dotace žadateli, a běžnou kopii bankovního výpisu, na nějž mu byly finanční
prostředky poukázány.
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Příloha 4

Číselník způsobilých výdajů
O P A T Ř E N Í 2 . 4.
Záměr a) rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh
produkty rybolovu a akvakultury
001
nákup zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části - zásobník suroviny
002
nákup zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části - zařízení pro vlastní
proces zpracování (zabíjení, přesuny, kuchání, škrábání, stahování, porcování, mytí,
vážení, marinování, uzení, chlazení, mražení, vykosťování, filetování, separátory)
003
nákup zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části - zařízení pro vlastní
proces zpracování - sledování kvality výrobku
004
nákup zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části - zařízení na finální
úpravu, balení a značení výrobků
005
nákup zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části - zařízení na zpracování,
úpravu, či likvidaci odpadů, včetně likvidace odpadních vod
006
modernizace zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části - zásobník
suroviny
007
modernizace zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části - zařízení pro
vlastní proces zpracování (zabíjení, přesuny, kuchání, škrábání, stahování, porcování,
vážení, uzení, chlazení, mražení, vykosťování, filetování, separátory)
008
modernizace zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části - zařízení pro
vlastní proces zpracování - sledování kvality výrobku
009
modernizace zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části - zařízení na
finální úpravu, balení a značení výrobků
010
modernizace zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části - zařízení na
zpracování, úpravu, či likvidaci odpadů, včetně likvidace odpadních vod
011
výstavba nových (v rámci modernizace existující zpracovny ryb) provozních hal,
jiných provozních objektů a částí staveb určených pro zpracování ryb nebo pro činnosti
související se zpracováním ryb (výrobní haly, čističky odpadních vod, sociální
zařízení)
012
nákup a instalace zařízení pro zabezpečení zpracovny ryb před vstupem nepovolaných
osob a před škodami způsobenými škůdci
013
modernizace stávajících provozních hal, jiných provozních objektů a částí staveb
určených pro zpracování ryb nebo pro činnosti související se zpracováním ryb (výrobní
haly, sklady obalů a surovin, čističky odpadních vod, sociální zařízení)
014
stavební úpravy a bourací práce a činnosti s nimi související, které jsou nutné
k instalaci nových, či modernizaci stávajících zařízení
015
nákup zařízení určených pro zhodnocování druhotných odpadů
016
modernizace zařízení určených pro zhodnocování druhotných odpadů
017
přestavba a modernizace skladů, které byly využívány k jiným účelům
018
náklady na výstavbu manipulačních ploch před zpracovnou
019
náklady na modernizaci manipulačních ploch před zpracovnou
020
výstavba nové zpracovny ryb jako náhrada za rušenou existující zpracovnu ryb
021
pořízení a montáž klimatizačních a ventilačních systémů do provozních hal a skladů
022
vodovod – přípojka do zpracovny
023
kanalizace - přípojka do zpracovny
024
výstavba vodárny a úpravny vod pro zpracování ryb
025
rozšíření vodárny a úpravny vod pro zpracování ryb
026
modernizace vodárny a úpravny vod pro zpracování ryb
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027
028
029
030

nákup pozemků
nákup staveb (vyjma zpracoven)
výstavba zařízení/objektů ke zlepšení pracovních podmínek (šatna, sociální zařízení,
kuchyňka)
modernizace zařízení/objektů ke zlepšení pracovních podmínek (šatna, sociální zařízení,
kuchyňka)

031
032

velkoplošný panel/tabulka s informací o dotaci z ERF
projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádosti o dotaci,
povinných a nepovinných příloh, zadávacího řízení)
033
technická dokumentace (odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, technické
odborné posudky, položkový rozpočet)
034
výrobníky ledu
035
nerezové nádoby a ruční vozíky, nerezové pracovní stoly, odkládací plochy, rohože
036
nákup zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části - zařízení pro vlastní
proces zpracování - rozrušování mezisvalových kostí
Níže uvedené položky budou dostupné pro žadatele, kteří mají podíl zpracovaných
sladkovodních ryb vyšší než 30 % z objemu všech zpracovaných ryb, pro ostatní budou
položky nedostupné *
Závazný přehled maximálních hodnot kódů způsobilých výdajů 101 – 106 - viz příloha 5 těchto
Pravidel

101
102
103
104

nákup stacionárních chladících a mrazících zařízení nebo jejich částí
vznik (výstavba) nových distribučních nebo logistických center (skladů) v areálu
zpracovny
nákladní auta s chladícími nebo mrazícími boxy, pořízení a montáž chladících
a mrazících zařízení do aut
vysokotlaké čistící přístroje

* žadatel bude tuto skutečnost dokládat přílohou č. 15 těchto Pravidel spolu s Žádostí o dotaci
Záměr b) zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné
zdroje energie)
001
náklady na zavedení energeticky úsporných technologií
002
náklady na zavedení ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie)
031
velkoplošný panel/tabulka s informací o dotaci z ERF
032
projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádosti o dotaci,
povinných a nepovinných příloh, zadávacího řízení)
033
technická dokumentace (odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, technické
odborné posudky, položkový rozpočet)
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Příloha 5
ZÁVAZNÝ PŘEHLED MAXIMÁLNÍCH HODNOT NĚKTERÝCH ZPŮSOBILÝCH
VÝDAJŮ
Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým 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.
V uvedených tabulkách jsou maximální možné počty kusů jednotlivých položek způsobilých
výdajů v rámci celého programovacího období, na něž může být na podkladě přijatelnosti
projektů vydáno Rozhodnutí.
O P A T Ř E N Í 2 . 4.
Pro všechny záměry
Kód
031
032
033

Způsobilý výdaj
Velkoplošný panel/tabulka s informací o dotaci
z ERF
Projektová dokumentace (zpracování projektu dle
závazné osnovy, Žádosti o dotaci, povinných a
nepovinných příloh, zadávacího řízení)
Technická dokumentace (odborné posudky ve
vztahu k životnímu prostředí, technické odborné
posudky, položkový rozpočet)

Maximální cena
6 000,- Kč
5 000,- Kč
10% z celkových způsobilých výdajů
projektu (mimo kód 033), maximálně do
výše 150 000,- Kč

O P A T Ř E N Í 2 . 4.
Záměr a) rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh
produkty rybolovu a akvakultury
Kód

Legenda

101
nákup stacionárních chladících a mrazících zařízení nebo jejich
částí
102
vznik (výstavba) nových distribučních nebo logistických center
(skladů) v areálu zpracovny
103
nákladní auta s chladícími nebo mrazícími boxy, pořízení a
montáž chladících a mrazících zařízení do aut
104

vysokotlaké čistící přístroje
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počet ks
za celé
progr.období

na každého žadatele

2

na každého žadatele

1

na každého žadatele

3

na každého žadatele

2

Příloha 6

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu
Rybářství 2007 – 2013
Je-li žadatelem fyzická osoba:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé.
Prohlašuji, že předložený projekt nebyl a nebude po dobu lhůty vázanosti projektu na účel podpořen jiným
finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů.
Prohlašuji, že mám příjmy z akvakultury (prodeje ryb) nebo ze zpracování ryb (správnou variantu
zakroužkujte), které dokládám příslušným účetním dokladem.
Prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, SZIF
a MZe z titulu § 86 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (zákon o půdě) a dotací a vůči ostatním orgánům veřejné správy (zejména nedoplatky na pojistném
a na penále na veřejném zdravotním pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti) a další finanční závazky z jiných projektů financovaných z Fondů EU i vůči
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují.
Prohlašuji, že na můj majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro
nedostatek majetku.
Prohlašuji, že jsem já ani žádný z předcházejících vlastníků nemovitosti, jejíž pořízení je předmětem dotace,
neobdržel v posledních pěti letech před registrací Žádosti o dotaci z fondů EU ani z národních veřejných
zdrojů dotaci na nákup dané nemovitosti (platí v případě nákupu nemovitosti).
Prohlašuji, že nemám v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisela s předmětem činnosti podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku
(hlava II. a IX. Zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Prohlašuji, že spadám do kategorie: mikropodniků – malých podniků – středních podniků – velkých podniků
(správnou variantu zakroužkujte) dle doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici malých a středních
podniků.
Prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou a splňuje účel a rozsah
opatření/záměru.
Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění
na trh v rámci Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 stanovené Pravidly pro žadatele.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.
V…………………………

dne………………………

…………………………………………………………….……………………………….
Podpis žadatele
úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na regionálním odboru SZIF
*správnou variantu zakroužkujte
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu
Rybářství 2007 – 2013
Je-li žadatelem právnická osoba:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé.
Prohlašuji, že předložený projekt nebyl a nebude podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných
národních veřejných zdrojů.
Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedená právnická osoba má příjmy z akvakultury (prodeje ryb) nebo ze
zpracování ryb (správnou variantu zakroužkujte), které dokládám příslušným účetním dokladem.
Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedená právnická osoba má k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány
splatné závazky vůči finančním úřadům, SZIF a MZe z titulu § 86 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3
zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě) a dotací a vůči ostatním orgánům státní
správy (zejména nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, na pojistném a
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a další finanční závazky z jiných
projektů financovaných z fondů EU i vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů 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 předcházejících vlastníků nemovitosti,
jejíž pořízení je předmětem dotace, neobdrželi v posledních pěti letech před registrací Žádosti o dotaci
z fondů EU ani z národních veřejných zdrojů dotaci na nákup dané nemovitosti (platí v případě nákupu
nemovitosti).
Prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupců v žádosti uvedené právnické osoby nemá v trestním rejstříku
záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti podnikání, nebo
pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku (hlava II. a IX. Zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba spadá do kategorie: mikropodniků – malých podniků –
středních podniků – velkých podniků (správnou variantu zakroužkujte) dle doporučení Komise
č. 2003/361/ES, o definici malých a středních podniků.
Prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou a splňuje účel a rozsah
opatření/záměru.
V žádosti uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z opatření
2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh v rámci Operačního programu Rybářství 2007 - 2013
stanovené Pravidly pro žadatele.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.
V…………………………

dne………………………

…………………………………………………………….……………………………….
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
úředně ověřený v případě, že statutární orgán nepodepisuje čestné prohlášení na regionálním odboru
SZIF

81

Příloha 7

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné
opatření stavebního úřadu


prohlašuji, že pro předložený projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření
stavebního úřadu.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.

V…………………………

dne………………………

……………………………………………………………………………………………..
Podpis žadatele(statutárního orgánu)
úředně ověřený v případě, že statutární orgán nepodepisuje čestné prohlášení na regionálním odboru
SZIF
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Příloha 8
Definice mikropodniků, malých a středních podniků
(Výtah z doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých
a středních podniků, Úřední věstník č. L 124, 20. 5. 2003, s. 36)
Článek 1
Podnik
Podnikem se rozumí subjekt vykazující ekonomickou činnost, bez ohledu na jeho právní formu.
K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky
vykonávající řemeslné či jiné činnosti a veřejné obchodní společnosti nebo sdružení, u kterých je
ekonomická činnost hlavním předmětem podnikání.
Článek 2
Počet zaměstnanců a finanční hranice vymezující kategorie podniků
1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků, které
zaměstnávají méně než 250 osob a které vykazují roční obrat do 50 milionů EUR, případně
celkovou roční bilanční sumu nepřesahující 43 milionů EUR.
2. V rámci kategorie MSP jsou malé podniky definovány jako podniky, které zaměstnávají méně
než 50 osob a jejichž roční obrat, případně celková roční bilanční suma, nepřevyšuje 10 milionů
EUR.
3. V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky definovány jako podniky, které zaměstnávají méně
než 10 osob a jejichž roční obrat, případně celková roční bilanční suma, nepřevyšuje 2 miliony
EUR.
Článek 3
Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot
1. „Samostatné podniky" jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny 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 nadřazený) vlastní, sám nebo společně s jedním či více propojenými podniky ve smyslu
odstavce 3, 25 % nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku (podnik v rámci
majetkové struktury podřazený).
Podnik však může být zařazen mezi samostatné podniky, a nemá tím pádem žádný partnerský
podnik, přestože je následujícími investory tato hranice 25 % dosažena nebo je tato hranice
překročena za předpokladu, že tito investoři nejsou jednotlivě ani společně propojeni ve smyslu
odstavce 3 s daným podnikem:
a) veřejné investiční společnosti, společnosti pracující s rizikovým kapitálem, jednotlivci či skupiny
jednotlivců provozujících běžnou činnost spojenou s investováním rizikového kapitálu, které
investují akciový kapitál do nekotovaných podniků (andělské podniky), za předpokladu, že celkové
investice těchto andělských podniků do stejného podniku činí maximálně 1.250.000 EUR,
b) university nebo nezisková výzkumná střediska,
c) institucionální investoři včetně regionálních rozvojových fondů,
d) samostatné místní samosprávy s ročním rozpočtem nižším než 10 milionů EUR a s méně než
5.000 obyvatel.
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3. Propojenými podniky" se rozumějí podniky, mezi nimiž existuje některý z následujících vztahů:
a) podnik vlastní většinu akcionářských nebo členských hlasovacích práv v jiném podniku,
b) podnik má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů administrativního, řídicího nebo
dozorčího orgánu jiného podniku,
c) podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavřené s daným
podnikem nebo dle ustanovení v memorandu nebo ve stanovách tohoto podniku,
d) podnik, který je akcionářem nebo členem jiného podniku, ovládá sám v souladu s dohodou
uzavřenou s jinými akcionáři nebo členy daného podniku většinu akcionářských nebo členských
hlasovacích práv v příslušném podniku.
Předpokládá se, že rozhodující vliv není uplatňován, pokud investoři uvedení v odst. 2 druhém
pododstavci nejsou zapojeni přímo či nepřímo do řízení daného podniku, aniž jsou tím dotčena
jejich práva jakožto zainteresovaných osob. Podniky, mezi nimiž a jedním či více dalšími podniky
nebo mezi nimiž a některým z investorů uvedených v odstavci 2 existuje některý ze vztahů
popsaných v prvním pododstavci, jsou rovněž považovány za propojené.
Podniky, které mají jeden či více takových vztahů s fyzickou osobou nebo se skupinou fyzických
osob, které jednají společně, jsou taktéž považovány za propojené podniky, pokud svou činnost
nebo část své činnosti vykonávají na stejném trhu nebo na sousedních trzích.
Za „sousední trh" se považuje trh pro výrobky nebo služby, který je přímo nadřazený nebo
podřazený relevantnímu trhu.
4. S výjimkou případů uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nemůže být podnik považován za
MSP, jestliže je 25 % nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo
ovládáno, společně či jednotlivě, jedním či více veřejnými orgány.
5. Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení jako samostatný podnik, partnerský podnik
nebo propojený podnik s uvedením údajů týkajících se horních hranic vymezených v článku 2.
Prohlášení může být vydáno i v případě, že kapitál je rozdělen způsobem, který neumožňuje přesné
určení toho, kdo jej vlastní; v takovém případě může podnik v dobré víře prohlásit, že lze oprávněně
předpokládat, že podnik není vlastněn z 25 % či z více procent jiným podnikem ani společně
podniky vzájemně mezi sebou propojenými. Tato prohlášení jsou vydávána bez toho, že by tím byly
dotčeny kontroly a šetření prováděná podle vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel
Společenství.
Článek 4
Údaje použité při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot a sledované období
1. Údaji použitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se
posledního schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku. Tyto údaje jsou brány
v potaz od data uzavření účtů. částka zvolená za výši obratu je vypočítána bez daně z přidané
hodnoty (DPH) a bez dalších nepřímých daní.
2. V případech, kdy podnik k datu uzavření účtů zjistí, že počet jeho zaměstnanců za dané roční
období oproti hranici pro počet pracovníků vzrostl nebo poklesl nebo že došlo k překročení finanční
hranice uvedené v článku 2, nepovede tato skutečnost ke ztrátě či získání statutu středního nebo
malého podniku či mikropodniku, jestliže tyto hranice nejsou překročeny po dobu dvou po sobě
jdoucích účetních období.
3. V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly schváleny, jsou údaje použité při
výpočtu odvozeny z odhadů učiněných v dobré víře v průběhu účetního období.
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Článek 5
Počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců odpovídá počtu ročních pracovních jednotek, tzn. počtu osob, které byly
v daném podniku nebo jeho jménem zaměstnány na plný pracovní úvazek po celý sledovaný rok. Práce
osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na částečný úvazek bez ohledu na jeho
délku, a práce sezónních pracovníků jsou započítány jako zlomky ročních pracovních jednotek.
Personál tvoří:
a) zaměstnanci,
b) osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány za zaměstnance
v souladu s vnitrostátními právními předpisy,
c) vlastníci – vedoucí pracovníci,
d) společníci zapojení do běžné činnosti podniku, kteří využívají finančních výhod plynoucích
z fungování podniku.
Učni nebo studenti, kteří jsou zapojeni do odborné přípravy na základě smlouvy o učňovském nebo
odborném vzdělávání, se nezahrnují mezi zaměstnance. Délka mateřské nebo rodičovské dovolené se
nezapočítává.
Článek 6
Sestavování údajů o podniku
1. V případě samostatného podniku jsou údaje včetně počtu zaměstnanců sestaveny výlučně na základě
účetních záznamů daného podniku.
2. Údaje, včetně počtu zaměstnanců, podniku, který má partnerské podniky nebo propojené podniky,
jsou sestaveny na základě účetních záznamů a dalších dat podniku nebo na základě konsolidované
účetní závěrky podniku, je-li sestavována, nebo konsolidované účetní závěrky, do které je podnik
zahrnut v rámci konsolidace.
K údajům uvedeným v prvním pododstavci jsou připojeny údaje o veškerých partnerských podnicích
daného podniku, které jsou mu bezprostředně nadřazeny nebo podřazeny. Souhrn odpovídá
procentuální části podílu na kapitálu či na hlasovacích právech (podle toho, která z hodnot je vyšší).
V případě křížového vlastnictví se použije vyšší procentuální část.
K údajům uvedeným v prvním a druhém pododstavci je připojeno 100 % hodnot všech podniků, které
jsou s daným podnikem přímo či nepřímo propojeny, pokud tyto hodnoty nejsou již zahrnuty do
konsolidované účetní závěrky.
3. Pro účely použití odstavce 2 jsou údaje o partnerských podnicích daného podniku získány
z účetních záznamů těchto partnerských podniků a z ostatních jejich dat, případně z konsolidované
účetní závěrky, pokud byla sestavena. K těmto údajům je připočteno 100 % hodnot podniků, které jsou
s těmito partnerskými podniky propojeny, jestliže jejich hodnoty nebyly zahrnuty do konsolidované
účetní závěrky.
Pro účely použití stejného odstavce 2 jsou data o podnicích, které jsou s daným podnikem propojeny,
získány z jejich účetních záznamů a z ostatních jejich údajů, případně z konsolidované účetní závěrky,
pokud byla sestavena. K těmto údajům jsou poměrným způsobem připočteny hodnoty všech případných
partnerských podniků propojeného podniku, které se nacházejí bezprostředně výše nebo níže od něj,
jestliže jejich údaje nebyly zahrnuty do konsolidované účetní závěrky, v procentuálním vyjádření
odpovídajícím alespoň procentuálnímu vyjádření určenému v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem.
4. Jestliže v konsolidované účetní závěrce nejsou zveřejněny údaje o počtu zaměstnanců daného
podniku, je počet zaměstnanců vypočítán poměrným způsobem z údajů partnerských podniků
daného podniku a k získané hodnotě jsou připočteny hodnoty z podniků, s nimiž je daný podnik
propojen.
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Příloha 9
DEFINICE MIKRO, MALÝCH, STŘEDNÍCH A VELKÝCH PODNIKŮ
–
VAZBY NA JINÉ PODNIKY
Při posuzování statutu podniku je nutné posoudit i vztah k propojeným podnikům. Při výpočtech
nezáleží na tom, kdo koho vlastní (zda podnik A vlastní podnik B nebo naopak), ale pouze na výši
vlastnického podílu. Pro stanovení celkového počtu zaměstnanců a finančních hodnot se
započítávají i údaje propojených podniků do dalších generací (kolen).
Z hlediska výpočtu celkového počtu zaměstnanců a finančních částek rozlišujeme 3 druhy
propojených podniků:
1. Samostatný podnik je každý podnik, který vlastní méně než 25 % základního kapitálu nebo
hlasovacích práv jiného podniku. Při překročení výše 25% podílu se podnik stále považuje za
samostatný, pokud patří do výjimek uvedených v definici MSP. Samostatný podnik se do
celkového výpočtu pro posouzení statutu velikosti podniku nezahrnuje.
2. Partnerský podnik vlastní 25% až 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného
podniku. Údaje za tento podnik se přičtou ve výši procentuálního vlastnického podílu.
Příklad 1: Zjišťujeme údaje o počtu zaměstnanců a finanční veličiny za podnik A. Pokud podnik A vlastní podnik B ze
40% a tedy spadá do kategorie partnerského podniku, potom přičteme pouze 40 % z celkového počtu zaměstnanců a 40
% ročního obratu a aktiv.

Výsledek = 100 % z A + 40 % z B
Pokud má partnerský podnik vazbu na spojený podnik (viz bod 3), musíme přičíst i poměrnou část
údajů za tento podnik.
Příklad 2: Pokud podnik B vlastní podnik C ze 70 % (tzn. že je mezi nimi spojenecký vztah – viz bod 3), musíme
přičíst i údaje i za podnik C ze 40 %.

Výsledek = 100 % z A + 40 % z (B + C) nebo 100 % z A + 40 % z B + 40 % z C
3. Propojený podnik vlastní více než 50 % hlasovacích práv nebo má právo uplatňovat
rozhodující vliv v jiném podniku. Přesné vymezení vlastnických vztahů je uvedeno ve výtahu
z doporučení Komise 2003/361/ES. U tohoto druhu propojenosti podniků přičteme údaje za celý
podnik, bez ohledu na skutečný podíl.
Příklad 3: Posuzujeme statut podniku A, který vlastní 70 % akcií podniku B. V tomto případě se jedná o spojené
podniky. Při výpočtu nepřičítáme pouze 70 % údajů podniku B jako v předešlém případě, ale celých 100 % počtu
zaměstnanců a finančních údajů.

Výsledek = 100 % z A + 100 % z B
V případě propojeného podniku musíme přičíst i data za jeho spojence a partnery. Více je patrno
z následujících příkladů.
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Příklad 4: Jsme podnik A a rádi bychom si zažádali o podporu v rámci programu, kde je podmínkou, aby žadatel měl
status MSP. Potřebujeme tedy zjistit, jaký je počet zaměstnanců, a výši ročního obratu nebo aktiv za celou skupinu
podniků, do které patříme.
Náš podnik A je spojen s podnikem B, který vlastní 60 % podíl podniku A (jedná se o propojený podnik).
Podnik B má dále dva partnery, a to podnik C, který vlastní 32 % podniku B, a podnik D, který vlastní 25 % podnik B.
Jak vypočteme údaje za celou skupinu?
Podnik B je spojenec podniku A, a tak přičteme hodnoty podniku B ze 100 %. Jelikož podnik B má dva partnery,
musíme zahrnout i údaje za tyto podniky, ale pouze do výše procentuálního podílu, kterým se na vlastnictví podniku B
účastní.

Výsledek = 100 % z A + 100 % z B + 32 % z C + 25 % z D

Příklad 5: Jsme podnik A a máme zájem o dotace z programu, ve kterém je podmínkou, aby žadatel měl status MSP.
Při posouzení našeho statutu MSP musíme zohlednit i vazby na jiné podniky.
Náš podnik A je vlastněn z 38 % podnikem B. Zároveň vlastníme 38 % podniku C. Oba podniky jsou naši partneři.
Dále podnik B je vlastněn podnikem D z 60 % a jsou tedy spojenci. Při výpočtu musíme podnik D přičíst a to ve
stejném poměru jako podnik B, tedy 38 % hodnot podniku D.
Podniky C a E jsou partneři, neboť podnik E vlastní 40% podíl na podniku C. Podnik E je ve vztahu k nám „pouze“
partner našeho partnera. V takovém případě již údaje za podnik E již nepřičítáme.

Výsledek = 100 % z A + 38 z (B + D) + 38 % z C.
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Příklad 6: Jsme podnik A a potřebujeme posoudit, zda jsme MSP. Můj podnik je vlastněn dalšími třemi společnostmi
B, C a D a to rovným dílem 20 %.
Při letmém posouzení našeho vztahu k podniku B by se mohlo zdát, že se jedná o samostatný podnik, jelikož
nepřekračuje hranici 25% podílu. Jelikož jsou ale podniky B, C a D vzájemnými spojenci, musíme jejich podíly na
našem podniku A sečíst. Tím se dostáváme přes hranici 50% podílu na vlastnictví a všechny tři podniky se stávají
našimi spojenci. Z toho vyplývá, že při výpočtu musíme přičíst údaje za celou skupinu.

Výsledek = 100 % z A + 100 % z B + 100 % z C + 100 % z D
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Příloha 10
PROHLÁŠENÍ O ZAŘAZENÍ PODNIKU DO KATEGORIE MIKRO PODNIKŮ
Přesná identifikace podniku podávajícího žádost
Název nebo obchodní jméno..................................................................................................................
Adresa (sídla).........................................................................................................................................
IČ.......................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních ředitelů4
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Typ podniku (viz vysvětlivka níže):
Zaškrtněte, který případ se vztahuje / které případy se vztahují na podnik podávající žádost:

NEZÁVISLÝ

PARTNERSKÝ

PROPOJENÝ

Údaje používané ke zjištění kategorie podniku:
Vypočtené podle článku 6 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES o definici malých a středních podniků.
Sledované období *
Počet zaměstnanců (RPJ)

Roční obrat **

Bilanční suma **

* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období a být vypočteny za období jednoho roku.
V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly uzavřeny, se příslušné údaje odvodí ze spolehlivého
odhadu učiněného v průběhu účetního období.
**v 1000 EUR (dle kurzu ČNB platného k 2. 1. roku podání žádosti)
Bilanční suma – není povinný údaj

Důležité:
Ve srovnání s předchozím účetním období došlo ke změně údajů (zaškrtněte ano/ne), která by mohla vést ke
změně kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, střední nebo velký podnik).
Ne
Ano (v tomto případě vyplňte a přiložte prohlášení týkající se předchozího účetního období5
Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávněna podnik zastupovat:
................................................................................................................................................................
Prohlašuji na svou čest, že údaje v prohlášení jsou pravdivé.
V.......................................................................dne.............................................................................
Podpis………………………………………………………………………………………………

4
5

Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod.
Definice, čl. 4 odst. 2 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES
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Příloha 11
PROHLÁŠENÍ O ZAŘAZENÍ PODNIKU DO KATEGORIE MALÝCH PODNIKŮ
Přesná identifikace podniku podávajícího žádost
Název nebo obchodní jméno..................................................................................................................
Adresa (sídla).........................................................................................................................................
IČ.......................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních ředitelů6
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Typ podniku (viz vysvětlivka níže):
Zaškrtněte, který případ se vztahuje / které případy se vztahují na podnik podávající žádost:

NEZÁVISLÝ

PARTNERSKÝ

PROPOJENÝ

Údaje používané ke zjištění kategorie podniku:
Vypočtené podle článku 6 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES o definici malých a středních podniků.
Sledované období *
Počet zaměstnanců (RPJ)

Roční obrat **

Bilanční suma **

* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období a být vypočteny za období jednoho roku.
V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly uzavřeny, se příslušné údaje odvodí ze spolehlivého
odhadu učiněného v průběhu účetního období.
**v 1000 EUR (dle kurzu ČNB platného k 2. 1. roku podání žádosti)
Bilanční suma – není povinný údaj

Důležité:
Ve srovnání s předchozím účetním období došlo ke změně údajů (zaškrtněte ano/ne), která by mohla vést ke
změně kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, střední nebo velký podnik).
Ne
Ano (v tomto případě vyplňte a přiložte prohlášení týkající se předchozího účetního období7
Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávněna podnik zastupovat:
................................................................................................................................................................
Prohlašuji na svou čest, že údaje v prohlášení jsou pravdivé.
V.......................................................................dne.............................................................................
Podpis………………………………………………………………………………………………

6
7

Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod.
Definice, čl. 4 odst. 2 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES
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Příloha 12
PROHLÁŠENÍ O ZAŘAZENÍ PODNIKU DO KATEGORIE STŘEDNÍCH PODNIKŮ
Přesná identifikace podniku podávajícího žádost
Název nebo obchodní jméno..................................................................................................................
Adresa (sídla).........................................................................................................................................
IČ.......................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních ředitelů8
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Typ podniku (viz vysvětlivka níže):
Zaškrtněte, který případ se vztahuje / které případy se vztahují na podnik podávající žádost:

NEZÁVISLÝ

PARTNERSKÝ

PROPOJENÝ

Údaje používané ke zjištění kategorie podniku:
Vypočtené podle článku 6 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES o definici malých a středních podniků.
Sledované období *
Počet zaměstnanců (RPJ)

Roční obrat **

Bilanční suma **

* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období a být vypočteny za období jednoho roku.
V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly uzavřeny, se příslušné údaje odvodí ze spolehlivého
odhadu učiněného v průběhu účetního období.
**v 1000 EUR (dle kurzu ČNB platného k 2. 1. roku podání žádosti)
Bilanční suma – není povinný údaj

Důležité:
Ve srovnání s předchozím účetním období došlo ke změně údajů (zaškrtněte ano/ne), která by mohla vést ke
změně kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, střední nebo velký podnik).
Ne
Ano (v tomto případě vyplňte a přiložte prohlášení týkající se předchozího účetního období9
Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávněna podnik zastupovat:
................................................................................................................................................................
Prohlašuji na svou čest, že údaje v prohlášení jsou pravdivé.
V.......................................................................dne.............................................................................
Podpis………………………………………………………………………………………………

8
9

Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod.
Definice, čl. 4 odst. 2 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES
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Příloha 13
PROHLÁŠENÍ O ZAŘAZENÍ PODNIKU DO KATEGORIE VELKÝCH PODNIKŮ
Přesná identifikace podniku podávajícího žádost
Název nebo obchodní jméno..................................................................................................................
Adresa (sídla).........................................................................................................................................
IČ.......................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních ředitelů10
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Typ podniku (viz vysvětlivka níže):
Zaškrtněte, který případ se vztahuje / které případy se vztahují na podnik podávající žádost:

NEZÁVISLÝ

PARTNERSKÝ

PROPOJENÝ

Údaje používané ke zjištění kategorie podniku:
Vypočtené podle článku 6 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES o definici malých a středních podniků.
Sledované období *
Počet zaměstnanců (RPJ)

Roční obrat **

Bilanční suma **

* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období a být vypočteny za období jednoho roku.
V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly uzavřeny, se příslušné údaje odvodí ze spolehlivého
odhadu učiněného v průběhu účetního období.
**v 1000 EUR (dle kurzu ČNB platného k 2. 1. roku podání žádosti)
Bilanční suma – není povinný údaj

Důležité:
Ve srovnání s předchozím účetním období došlo ke změně údajů (zaškrtněte ano/ne), která by mohla vést ke
změně kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, střední nebo velký podnik).
Ne
Ano (v tomto případě vyplňte a přiložte prohlášení týkající se předchozího účetního období11
Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávněna podnik zastupovat:
................................................................................................................................................................
Prohlašuji na svou čest, že údaje v prohlášení jsou pravdivé.
V.......................................................................dne.............................................................................
Podpis………………………………………………………………………………………………

10
11

Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod.
Definice, čl. 4 odst. 2 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES
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Příloha 14
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE DOTACE PŘI PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU
DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2007 – 2013
V případě, že k předloženému projektu bylo jako povinná příloha předloženo ohlášení stavby dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů:
-

prohlašuji, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního úřadu rozporováno
(změněno).

Jsem si vědom(a), že po zjištění nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení bude ukončena
administrace.

V ……………………………

dne …………………………….

……….……………………………………….
Podpis příjemce dotace / statutárního orgánu1
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Příloha 15
VÝPOČET PODÍLU TRŽEB ZA VÝROBKY ZE SLADKOVODNÍCH RYB V POMĚRU
K TRŽBÁM ZA VÝROBKY ZA CELKEM ZPRACOVANÉ RYBY ZA POSLEDNÍ
UZAVŘENÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Vyplňuje žadatel při podání Žádosti o dotaci
kritérium
číslo název
6.
Tržby za výrobky ze sladkovodních ryb v poměru k tržbám za
výrobky za celkem zpracované ryby za poslední uzavřené účetní
období
Výpočet:
a
Tržby za výrobky ze sladkovodních ryb
b

Tržby za výrobky za celkem zpracované ryby

c

Podíl tržeb za výrobky ze sladkovodních ryb v poměru k tržbám
za výrobky za celkem zpracované ryby v %
(ř.a/ř.b)*100

údaje v tis. Kč
účetní období

Při kontrole na místě:
1) Žadatel, účtující v soustavě podvojného účetnictví doloží údaje soupisem veškerých tržeb
uvedených v řádku 5 Výkazu zisku a ztrát dle jednotlivých skladových karet s celkovým
součtem v členění:
a) tržby za výrobky ze zpracovaných sladkovodních ryb,
b) tržby za výrobky za celkem zpracované ryby,
c) ostatní tržby za vlastní výrobky a služby.
2) Žadatel, který vede daňovou evidenci doloží údaje soupisem veškerých příjmů uvedených
v daňovém přiznání dle jednotlivých skladových karet s celkovým součtem v členění:
a) příjmy za výrobky ze zpracovaných sladkovodních ryb,
b) příjmy za výrobky za celkem zpracované ryby,
c) ostatní příjmy.
Datum: ………………………………………..
Podpis žadatele:……………………………….
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