Instruktážní list pro vyplňování softwarového
nástroje "Žádost o dotaci z OP Rybářství"

strana A1 Informace o žadateli a projektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Registrační číslo žádosti – žadatel nevyplňuje
Datum přijetí žádosti – žadatel nevyplňuje
Hodina přijetí – žadatel nevyplňuje
Počet listů – žadatel nevyplňuje
Prioritní osa – žadatel nevyplňuje
Opatření – zvolit číslo opatření – opatření 3.2.
Název opatření – žadatel nevyplňuje
Záměr – zvolit písmeno záměru – záměr b)
Název záměru – žadatel nevyplňuje
Název projektu (max. 100 znaků i s mezerami) – účel dotace
definovaný svým názvem, místem realizace, popisem a
registračním číslem nelze měnit změnou Rozhodnutí. Např.
pokud žadatel uvede do tohoto pole Žádosti o dotaci (Název
projektu) nákup rozkrmeného mladého úhoře říčního (Anguilla
anguilla), (rozkrmené monté), musí být tento nákup žadatelem
zrealizován, nelze tuto položku odstranit Hlášením o změnách.
11. Popis projektu (max. 200 znaků i s mezerami) – detailní, ale
zároveň stručný a srozumitelný popis projektu. Účel dotace
definovaný svým názvem, místem realizace, popisem a
registračním číslem nelze měnit změnou Rozhodnutí. Např.
pokud žadatel uvede do tohoto pole Žádosti o dotaci (Popis
projektu) nákup rozkrmeného mladého úhoře říčního (Anguilla
anguilla), (rozkrmené monté), musí být tento nákup žadatelem
zrealizován, nelze tuto položku odstranit Hlášením o změnách.
Údaje o žadateli
12. Právnická osoba/Fyzická osoba – označit křížkem zda je
žadatel právnickou nebo fyzickou osobou
13. Plátce DPH/Neplátce DPH – označit křížkem zda je žadatel
plátcem nebo neplátcem DPH
14. Veřejnoprávní subjekt - žadatel označí křížkem, zda je
veřejnoprávní subjekt či není. Pokud žadatel je veřejnoprávní
subjekt, tak pole č. 28 Soukromé výdaje na straně A2
nevyplňuje. Pokud žadatel není veřejnoprávní subjekt, tak pole
č. 28 Soukromé výdaje na straně A2 vyplňuje.

Právnická osoba – fyzická osoba nevyplňuje
15. Název – uvést přesný název právnické osoby dle platného
výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního statutu
16. Právní forma – zvolit přesný název právní formy žadatele dle
platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního statutu

Fyzická osoba – právnická osoba nevyplňuje
17. Titul před – vepsat titul žadatele před jménem (např. Mgr.,
Ing., MUDr., PhDr. atd.)
18. Jméno – vepsat jméno žadatele
19. Příjmení – vepsat příjmení žadatele
20. Titul za – vepsat titul žadatele za jménem (např. DrSc., CSc.,
PhD. atd.)
21. Rodné číslo – vepsat rodné číslo žadatele
22. Datum narození – vepsat datum narození žadatele

Právnická i fyzická osoba
23. IČ – uvést identifikační číslo žadatele dle platného výpisu z OR
nebo jiného osvědčení právního statutu, v případě, že není
přiděleno, nevyplňovat
24. DIČ (je-li přiděleno) – uvést daňové identifikační číslo žadatele
uvedené v osvědčení o registraci daňového subjektu,
v případě, že není přiděleno, nevyplňovat

Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z
Obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního
statutu
25. Ulice – vepsat název ulice dle platného výpisu z OR nebo jiného
osvědčení právního statutu (sídlo firmy–PO/trvalé bydliště–FO)
26. Č.p. – vepsat číslo popisné dle platného výpisu z OR nebo
jiného osvědčení právního statutu – označeno červenou
tabulkou (sídlo firmy–PO/trvalé bydliště–FO)
27. Č.o. – vepsat číslo orientační dle platného výpisu z OR nebo
jiného osvědčení právního statutu – označeno modrou tabulkou
(číslo nemusí být vždy uvedeno – některé obce toto číslování
nemají) – (sídlo firmy–PO/trvalé bydliště–FO)

28. PSČ – vepsat poštovní směrovací číslo příslušné pošty dle
platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního statutu
(sídlo firmy–PO/trvalé bydliště–FO)
29. Obec – zvolit název obce dle platného výpisu z OR nebo jiného
osvědčení právního statutu (sídlo firmy–PO/trvalé bydliště–FO).
Žadatel nejprve zvolí pole č. 31 strany A1, po té až toto pole.
30. Část obec/městská část – vepsat název části obce/městské
části dle platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního
statutu (sídlo firmy–PO/trvalé bydliště–FO)
31. NUTS 4 (okres) – zvolit název NUTS 4 (okres), kde je sídlo
firmy (PO) nebo trvalé bydliště (FO)
32. Telefon – vepsat telefonní číslo včetně předčíslí
33. Fax – vepsat faxové číslo včetně předčíslí
34. E-mail – vepsat e-mailovou adresu
Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od
trvalého bydliště-FO, resp. sídla firmy-PO)
35. Ulice – vepsat název ulice (pro doručování)
36. Č.p. – vepsat číslo popisné – označeno červenou tabulkou (pro
doručování)
37. Č.o. – vepsat číslo orientační – označeno modrou tabulkou
(číslo nemusí být vždy uvedeno – některé obce toto číslování
nemají) – (pro doručování)
38. PSČ – vepsat poštovní směrovací číslo příslušné pošty (pro
doručování)
39. Obec – zvolit název obce (pro doručování). Žadatel nejprve
zvolí pole č. 41 strany A1, po té až toto pole.
40. Část obec/městská část – vepsat název části obce/městské
části (pro doručování)
41. NUTS 4 (okres) – zvolit název NUTS 4 (okres) (pro doručování)
Kontaktní adresa odpovědné osoby pro poskytování
informací
42. Titul před – vepsat titul kontaktní odpovědné osoby před
jménem (např. Mgr., Ing., MUDr., PhDr. atd.)
43. Jméno – vepsat jméno kontaktní odpovědné osoby
44. Příjmení – vepsat příjmení kontaktní odpovědné osoby
45. Titul za – vepsat titul kontaktní odpovědné osoby za jménem
(např. DrSc., CSc., PhD. atd.)
46. Telefon – vepsat telefonní číslo včetně předčíslí kontaktní
odpovědné osoby
47. Mobilní telefon – vepsat mobilní telefonní číslo včetně předčíslí
kontaktní odpovědné osoby
48. Fax – vepsat faxové číslo včetně předčíslí kontaktní odpovědné
osoby
49. E-mail – vepsat e-mailovou adresu kontaktní odpovědné osoby
Bankovní spojení žadatele
50. Číslo účtu – žadatel vyplní číslo účtu, který bude aktivní od
zaregistrování Žádosti o dotaci do doby obdržení dotace. Číslo
bankovního účtu musí mít plný formát tj. XXXXXX –
XXXXXXXXXX (6 čísel předčíslí, 10 čísel základního čísla účtu)
51. Kód banky
52. Název banky
53. Název účtu
54. Měna – žadatel nevyplňuje
Místo realizace projektu
V místě realizace projektu nesmí být v žádném případě
uvedeno hlavní město Praha.
Žadatel uvede jednu obec, resp. jeden okres, na jejichž
území se rybářský revír nachází. Žadatel vyplní k rybářskému
revíru obec a okres dle seznamu rybářských revíru, který je
zveřejněn na internetových stránkách MZe a SZIF. Pokud se
obec nebude vyskytovat v nabídce v Žádosti o dotaci - pole č.
59, tak žadatel nevyplňuje, uvede pouze okres.
V případě více míst realizace (více rybářských revírů) žadatel zvolí
„Přidat místo“ a na dalším listu strany A1 bude vyplňovat opět
pouze pole č. 59 a pole č. 61 dalšího revíru (pokud se obec nebude
vyskytovat v nabídce v Žádosti o dotaci - pole č. 59, tak žadatel
nevyplňuje, uvede pouze okres).
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55. Ulice – vepsat název ulice (místo realizace projektu) - žadatel
nevyplňuje
56. Č.p. – vepsat číslo popisné – označeno červenou tabulkou
(místo realizace projektu) - žadatel nevyplňuje
57. Č.o. – vepsat číslo orientační – označeno modrou tabulkou
(číslo nemusí být vždy uvedeno – některé obce toto číslování
nemají) – (místo realizace projektu) - žadatel nevyplňuje
58. PSČ – vepsat poštovní směrovací číslo příslušné pošty (místo
realizace projektu) - žadatel nevyplňuje
59. Obec – zvolit název obce (místo realizace projektu). Žadatel
nejprve zvolí pole č. 61 strany A1, po té až toto pole. Žadatel
nevyplňuje v případě, že se obec nenachází v tomto poli.
60. Část obec/městská část – vepsat název části obce/městské
části (místo realizace projektu) - žadatel nevyplňuje
61. NUTS 4 (okres) – zvolit název NUTS 4 (okres), kde je místo
realizace projektu
62. NUTS 3 (kraj) – žadatel nevyplňuje
63. V – vepsat sídlo žadatele
64. Dne – vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např.
1.1.2008)
65. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) – podpisy
žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni
podepisovat v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo
jiného osvědčení právního statutu – vyplňuje až na RO SZIF.
66. Razítko žadatele – doplnit razítko žadatele - vyplňuje až na RO
SZIF
67. V – žadatel nevyplňuje
68. Dne – žadatel nevyplňuje
69. Ověřil a převzal – žadatel nevyplňuje

strana A2 Časový a finanční plán
1.
2.

Registrační číslo žádosti – žadatel nevyplňuje
Počet listů – žadatel nevyplňuje

Časový harmonogram
3.
Datum zahájení realizace projektu – žadatel vyplní datum
včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 1.1.2008)
4.
Datum ukončení realizace projektu – žadatel vyplní datum
včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 1.1.2008)
5.

Datum předložení Žádosti o platbu – žadatel vyplní
předpokládané datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR
(např. 1.1.2008)

Struktura financování projektu
6.
Celkové výdaje projektu
7.
Nezpůsobilé výdaje projektu = hodnota pole 6. – hodnota pole
8
8.
Celkové způsobilé výdaje projektu – rovná se hodnotě pole č.
6. formuláře Žádosti o dotaci strany A3. Dále toto pole č. 8 se
rovná hodnotě pole č. 10. strany A2 Žádosti o dotaci. Jedná se
o způsobilé výdaje, které nesmějí překročit limity dle
Specifických podmínek pro poskytnutí dotace v rámci OP
Rybářství (dle opatření)
9.
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace – investiční žadatel nevyplňuje
10. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - neinvestiční
- jedná se o způsobilé výdaje, které nesmějí překročit limity
dle Specifických podmínek pro poskytnutí dotace v rámci OP
Rybářství (dle opatření)
11. Procento dotace – investiční – žadatel nevyplňuje
12. Procento dotace - neinvestiční – žadatel nevyplňuje
13. Výdaje pro spolufinancování (dotace) - investiční - žadatel
nevyplňuje
14. Výdaje pro spolufinancování (dotace) - neinvestiční = hodnota
pole č. 10. x hodnota pole č. 12. / 100
15. Výdaje pro spolufinancování (dotace) – žadatel nevyplňuje
16. Příspěvek společenství - EU (%) – žadatel nevyplňuje
17. Příspěvek společenství – EU (Kč) – investiční – žadatel
nevyplňuje
18. Příspěvek společenství - EU (Kč) – neinvestiční – žadatel
nevyplňuje
19. Příspěvek společenství - EU (Kč) – žadatel nevyplňuje

20. Příspěvek z národních zdrojů (%) – žadatel nevyplňuje
21. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) – investiční – žadatel
nevyplňuje
22. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) – neinvestiční – žadatel
nevyplňuje
23. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) – žadatel nevyplňuje
24. Příspěvek ze státního rozpočtu (Kč) - investiční – žadatel
nevyplňuje
25. Příspěvek ze státního rozpočtu (Kč) - neinvestiční – žadatel
nevyplňuje
26. Zisk vytvořený v průběhu realizace projektu (orientační údaj) –
žadatel nevyplňuje
27. Dotace po odečtení zisku vytvořeného během projektu =
hodnota pole č. 15. – hodnota pole č. 26
28. Soukromé výdaje – bude se rovnat rozdílu polí č. 6. „Celkové
výdaje projektu“ (způsobilé i nezpůsobilé výdaje) a pole č. 15.
„Výdaje pro spolufinancování (dotace) – tzn. strana A2 – pole
č. 28. = pole č. 6 – pole č. 15. Vyplňuje pouze žadatel, který
zaškrtl na straně A1 pole č. 14 (Veřejnoprávní subjekt)
odpověď “NE“.
Projekt vyžaduje výběrové řízení
29. Žadatel označí křížkem pole „ANO“ či „NE“ dle podmínek
stanovených v Pravidlech pro žadatele a jejich upřesňujících
výkladů. Vždy musí být jedna z možností zaškrtnuta.
Vliv projektu na rovné příležitosti
30. Označit křížkem jaký vliv má projekt na rovné příležitosti mužů
a žen. Vždy musí být jedna z možností zaškrtnuta - žadatel
nevyplňuje
Publicita
31. Označit křížkem v případě, že byly viditelně umístěny trvalé
informační desky
32. Označit křížkem v případě, že byl instalován informační
billboard
33. Označit
křížkem
v
případě,
že
byly
informace
o
spolufinancování z EFF na všech dokumentech
34. Označit křížkem v případě, že byla zajištěna publicita jinou
formou
35. V – vepsat sídlo žadatele
36. Dne – vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např.
1.1.2008)
37. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) – podpisy
žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni
podepisovat v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo
jiného osvědčení právního statutu – vyplňuje až na RO SZIF.
38. Razítko žadatele – doplnit razítko žadatele - vyplňuje až na RO
SZIF
39. V – žadatel nevyplňuje
40. Dne – žadatel nevyplňuje
41. Ověřil a převzal – žadatel nevyplňuje

strana A3 Způsobilé výdaje projektu
1.
2.

Registrační číslo žádosti – žadatel nevyplňuje
Počet listů – žadatel nevyplňuje

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace
Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů
3.
Text (Číselník způsobilých výdajů) – žadatel nevyplňuje
4.
Kód (Číselník způsobilých výdajů) – zvolit příslušný kód
5.
Způsobilé výdaje (Kč) – uvést výši způsobilého výdaje v Kč –
pro žadatele plátce DPH se jedná o výdaj bez DPH; pro
žadatele neplátce DPH se jedná o výdaj s DPH
6.
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč) - součet
uvedených způsobilých výdajů ze strany A3 – žadatel
nevyplňuje. Toto pole (č. 6 strany A3) se rovná hodnotě pole č.
8 formuláře Žádosti o dotaci strany A2
7.
8.

V – vepsat sídlo žadatele
Dne – vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např.
1.1.2008)
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9.

10.
11.
12.
13.

Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) – podpisy
žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni
podepisovat v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo
jiného osvědčení právního statutu – vyplňuje až na RO SZIF.
Razítko žadatele – doplnit razítko žadatele – vyplňuje až na RO
SZIF
V – žadatel nevyplňuje
Dne – žadatel nevyplňuje
Ověřil a převzal – žadatel nevyplňuje

strana B1 opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj
vodních živočichů a rostlin
1.
2.

Registrační číslo žádosti – žadatel nevyplňuje
Počet listů – žadatel nevyplňuje

Ukazatele
3.
Předmětem projektu je vysazování rozkrmeného monté úhoře
říčního (Anguilla anguilla) - Přidělování bodů bude provedeno
na základě přihlášení se k tomuto bodovacímu kritériu
v Žádosti o dotaci zaškrtnutím odpovědi na tuto otázku „ANO“.
Žadatel se tímto zavazuje splnit závazek (vysazení
rozkrmeného monté), ke kterému se přihlásil a byl bodově
zvýhodněn tímto bodovacím kritériem. V případě nesplnění
tohoto závazku daného tímto bodovacím kritériem bude
žadateli ukončena administrace Žádosti o dotaci. Vzhledem
k nejistotě dodávky monté je na zvážení žadatele, zda v rámci
tohoto bodovacího kritéria bude nárokovat body či nikoliv
4.
Žadatel vysadil v posledních pěti letech nejméně dvakrát
monté úhoře říčního (Anguilla anguilla) - žadatel zaškrtne
„ANO“ pokud v posledních pěti letech nejméně dvakrát vysadil
monté úhoře říčního (Anguilla anguilla). Pokud žadatel
nevysadil nejméně dvakrát v posledních pěti letech monté
úhoře říčního (Anguilla anguilla) - žadatel zaškrtne „NE“.
Žadatel dokládá toto bodovací kritérium dvěma účetními
doklady (např. faktury, dodací listy, násadové listy), ze kterých
je patrná dodávka monté minimálně dvakrát v minulých pěti
letech.
5.
Vodní tok po proudu od místa vysazení monté úhoře říčního
(Anguilla anguilla) je již v době vysazení průchodný pro
poproudovou migraci - žadatel zaškrtne pole „ANO“ pokud
revíry, na které požaduje dotaci splňují tuto podmínku a jsou
obsaženy v Příloze 6 Specifické části Pravidel mimo revírů
s omezenou prostupností (Seznam rybářských revírů pro
přiznání dotace na vysazování úhoře říčního z opatření 3.2.,
záměr b) OP Rybářství. Žadatel zaškrtne „NE“ pokud tuto
podmínku revíry nesplňují, tzn., revíry, které jsou vedeny
v Příloze 6 Specifické části Pravidel, jako revíry s omezenou
migrační propustností. Nelze požadovat dotaci na revíry,
které nejsou obsaženy v Příloze 6 Specifické části Pravidel
(Seznam rybářských revírů pro přiznání dotace na vysazování
úhoře říčního z opatření 3.2. záměr b) OP Rybářství.
6.
Zadávání zakázek na dodavatele monté/rozkrmených mladých
úhořů (rozkrmeného monté) realizuje? - žadatel zaškrtne jednu
ze tří uvedených možností (centrálně Rada ČRS nebo centrálně
žadatel/příjemce dotace nebo žadatel/příjemce dotace).
V případě,
že
zadávání
zakázek
realizuje
centrálně
žadatel/příjemce dotace uvede žadatel navíc jmenovitě
realizátora.

9.

vysazování úhoře říčního z opatření 3.2. záměr b) OP
Rybářství).
Uživatel rybářského revíru - žadatel nevyplňuje, uživatel
rybářského revíru se vygeneruje automaticky po vybrání čísla
rybářského revíru, na který požaduje dotaci. (Rybářský revír
(uživatel) je mimo jiné obsažen v Příloze 6 Specifické části
Pravidel)-(Seznam rybářských revírů pro přiznání dotace na
vysazování úhoře říčního z opatření 3.2. záměr b) OP
Rybářství). Žadatel je shodný s uživatelem rybářského revíru.

Ukazatele dle přílohy III nařízení Komise (ES) č. 498/2007
10. Operace týkající se obnovy vnitřních vod - žadatel nevyplňuje
11. V – vepsat sídlo žadatele
12. Dne – vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např.
1.1.2008)
13. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) – podpisy
žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni
podepisovat v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo
jiného osvědčení právního statutu – vyplňuje až na RO SZIF.
14. Razítko žadatele – doplnit razítko žadatele – vyplnit až na RO
SZIF.
15. V – žadatel nevyplňuje
16. Dne – žadatel nevyplňuje
17. Ověřil a převzal – žadatel nevyplňuje

U rybářských revírů, které z části zasahují do
území hlavního města Prahy je vysazení monté
nebo
rozkrmeného
mladého
úhoře
(rozkrmeného monté) přípustné pouze do části
mimo území hlavního města Prahy (viz Příloha
6 specifické části Pravidel).
Vysazovat monté nebo rozkrmeného mladého
úhoře (rozkrmeného monté) lze pouze na
rybářské revíry, které jsou uvedeny ve
Specifické části Pravidel - Příloha 6.
Pro kontrolu vyplněných polí a údajů musí
žadatel po vyplnění Žádosti o dotaci použít
funkci „Kontrola vyplněných údajů“ na straně
A1, která automaticky zkontroluje nastavené
vazby a limity. V případě nedostatku vás
upozorní
na
chybu
(např.
ve
výpočtu
způsobilého výdaje).

Seznam rybářských revírů pro přiznání dotace na vysazování
úhoře říčního (Anguilla anguilla)
7.
Číslo rybářského revíru - žadatel vybere z nabídky číslo
rybářského revíru, na který požaduje dotaci. (Rybářský revír
(číslo) je mimo jiné obsažen v Příloze 6 Specifické části
Pravidel)-(Seznam rybářských revírů pro přiznání dotace na
vysazování úhoře říčního z opatření 3.2. záměr b) OP
Rybářství).
8.
Název rybářského revíru - žadatel nevyplňuje, název
rybářského revíru se vygeneruje automaticky po vybrání čísla
rybářského revíru, na který požaduje dotaci. (Rybářský revír
(název) je mimo jiné obsažen v Příloze 6 Specifické části
Pravidel)-(Seznam rybářských revírů pro přiznání dotace na
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