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ÚVOD
Rybářskou činnost dělíme podle zákona č. 99/2004 Sb. na rybníkářství, tzv. produkční
rybářství, a hospodaření v rybářských revírech.
Rybníkářství splňuje kromě produkce ryb důležitou celospolečenskou roli. Od vodohospodářské přes krajinotvornou, kulturní a rekreační až po ochrannou – například funkce
zadržování vody v krajině je nezastupitelná.
V současné době v rybářském oboru podniká více než sedmdesát významných producentů ryb s produkcí nad 5 tun ryb ročně a několik set drobných chovatelů. V Česku se nachází
více než 24 tisíc rybníků (většinou zbudovaných kolem 15. a 16. století) a vodních nádrží
o celkové ploše přibližně 52 tisíc hektarů, které zadržují více než 420 mil. m3 vody. Dlouhodobě se produkce ryb pohybuje na úrovni 20 000 tun ročně.
Nejvíce rybníků najdete v Jihočeském kraji, zejména na Třeboňsku, Českobudějovicku,
Jindřichohradecku, Blatensku a Táborsku, kde se rozkládá polovina plochy všech rybníků
v České republice. Rybniční akvakultura se nejvýrazněji podílí na ekonomice právě v Jihočeském kraji. Významnější podíl akvakultury je dále i v krajích Jihomoravském, Plzeňském
a v Kraji Vysočina.
Nejvíce zastoupenou rybou je kapr, dále ryby lososovité, zejména pstruh duhový a siven
americký. Právě ryby lososovité chováme zejména v horských a podhorských lokalitách Jihočeského, Plzeňského a Moravskoslezského kraje a v Kraji Vysočina. Vysoce ceněné dravé
ryby jsou omezeny produkcí rybníků a jejich podíl je asi jen 1 % celkového chovu ryb.

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu
Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu (dále „VNSPA“), který je koncepcí Ministerstva zemědělství v odvětví rybářství, byl zpracován na základě požadavku splnění
specifické předběžné podmínky vyplývající z přílohy č. IV nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 508/2014, o Evropském námořním a rybářském fondu (dále „ENRF“) pro
čerpání finanční podpory z Evropského námořního a rybářského fondu prostřednictvím
Operačního programu Rybářství 2014–2020.
V oblasti sladkovodní akvakultury bude Česko usilovat o rozvoj udržitelného chovu ryb.
Jedním z hlavních problémů je neschopnost sektoru akvakultury zajistit rovnoměrné
celoroční dodávky sladkovodních ryb na domácí trh v požadovaném sortimentu. Tradiční
6

rybníkářství v České republice je schopné poskytovat vedlejší pozitivní dopady v podobě
mimoprodukčních funkcí rybníků. Z provedených výzkumů dále vyplynulo, že v českých
podmínkách bude nezbytné souběžně rozvíjet tradiční a osvědčené formy rybníkářství
a současně podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů. Specifická pozornost by rovněž měla být věnována eliminaci negativních dopadů na životní prostředí.

Operační program Rybářství
OP Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu
s cílem udržení konkurenceschopné akvakultury, přispívá k plnění cílů Společné rybářské
politiky.
V souladu se strategií Evropa 2020 se obecné cíle Operačního programu Rybářství pro
období 2014–2020 v podmínkách České republiky promítají do následujících priorit Unie
pro Evropský námořní a rybářský fond:
–p
 odpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury
založené na znalostech a účinně využívající zdroje (priorita Unie 2)
–p
 odpora provádění společné rybářské politiky (priorita Unie 3)
–p
 odpora uvádění na trh a zpracování (priorita Unie 5)

Na základě priorit Unie a v souladu s VNSPA byly stanoveny následující priority OP Rybářství 2014–2020:
– z výšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné
produkce tržních ryb
– investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci
– z výšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb
–p
 odporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury
–p
 odporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního
prostředí a biologické rozmanitosti

Cíle OP Rybářství 2014–2020 jsou naplňovány pomocí jednotlivých opatření.

7

OPATŘENÍ 2.2.
PRODUKTIVNÍ
INVESTICE
DO AKVAKULTURY

OPATŘENÍ 2.2.
PRODUKTIVNÍ INVESTICE DO AKVAKULTURY
Opatření se zaměřuje na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících,
důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.
Specifickým cílem opatření je zlepšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti a pracovních podmínek, zejména v případě
malých a středních podniků.
Dále je podporována diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje
doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu.
Záměry
– investice do akvakultury – zaměřují se na výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie
v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnější využívání zdrojů
– diverzifikace akvakultury
Podporu můžete získat na
– produktivní investice do akvakultury,
– diverzifikaci produkce akvakultury a chovaných druhů,
– modernizaci akvakulturních jednotek včetně zlepšování pracovních a bezpečnostních
podmínek pracovníků v odvětví akvakultury,
– zlepšování a modernizaci související se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat
včetně nákupu zařízení zaměřeného na ochranu hospodářství před volně žijícími predátory,
– investice do zvyšování jakosti produktů akvakultury nebo do dodávání přidané hodnoty
těmto produktům,
– obnovu stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu prostřednictvím odbahnění
nebo investice s cílem zabránit usazování bahna,
– diverzifikaci příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit.
Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury.
Mikropodniky, malé a střední podniky akvakultury.
Druh podpory
Přímá nenávratná podpora.
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Výše podpory
50 % způsobilých výdajů pro mikropodniky, malé a střední podniky, 30 % způsobilých
výdajů pro velké podniky.
Způsobilé výdaje
Číselník způsobilých výdajů včetně jejich příslušných finančních limitů najdete v aktuálních
Pravidlech pro toto opatření. Mezi základní způsobilé výdaje patří například:
Záměr a)
– pořízení zařízení k vlastní produkci ryb
– pořízení a instalace zabezpečení areálů s rybníky a objektů rybničního hospodářství (ploty, instalace zabezpečovacích systémů, monitorovací systémy atd.)
– v ýdaje na čištění vypouštěných technologických vod na úroveň požadovanou pro povrchovou vodu
– v ýstavba nebo modernizace elektrické přípojky k rybníku
– a další
Záměr b)
– nová výstavba, rozšíření, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro
doplňkové činnosti úzce spojené s produkční činností v akvakultuře, a to za předpokladu,
že doplňkové činnosti souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně cestovního
ruchu s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury
– nákup vybavení a zařízení sloužící pro doplňkové činnosti úzce spojené s produkční
činností v akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti souvisí s hlavní činností
podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu s nabídkou rybaření, environmentálních
služeb v oblasti akvakultury nebo vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury
– a další
Příklady projektů
– stavební úpravy odchovných rybníčků
– modernizace sádek
– oplocení a oprava zpevněné plochy pro líheň ryb
– v ýstavba rybníku menšího než 2 hektary katastrální plochy
– modernizace zařízení k přepravě ryb a krmiv
– pořízení zařízení k vlastní produkci ryb
– v ýstavba a vybavení maloobchodní prodejny ryb a produktů z ryb

11

PÁSOVÝ BAGR A VODNÍ
ŽACÍ STROJ 2016
PŘÍJEMCE PODPORY:
Rybářství Kardašova Řečice, s. r. o.
MÍSTO REALIZACE:
Kardašova Řečice
CELKOVÉ VÝDAJE:
4 202 330 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
1 736 500 Kč
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Rybářství Kardašova Řečice nyní pružněji reaguje na
potřeby rybářského provozu. Projekt vyřešil problém
s komorováním ryb a zarůstáním vodních ploch porosty, které vedlo ke zhoršení kvality vody a tím i zhoršení
kvality prostředí pro chov ryb.
Díky tomuto projektu rybářství pořídilo nový pásový
bagr k úpravám rybníků a vodní žací stroj pro sečení
vodních porostů, který si vlastník doposud půjčoval,
což bylo finančně i časově náročné.

MOBILNÍ SILA 2017
PŘÍJEMCE PODPORY:
Rybářství Kardašova Řečice, s. r. o.
MÍSTO REALIZACE:
Kardašova Řečice
CELKOVÉ VÝDAJE:
1 149 500 Kč

Rybářství Kardašova Řečice chyběly skladovací prostory pro uchování krmiva pro ryby na svých rybnících.
V rámci projektu pořídilo rybářství patnáct nových
mobilních zásobníků, díky kterým může skladovat více
druhů a větší množství krmiva.

POSKYTNUTÁ PODPORA:
475 000 Kč
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ZLEPŠENÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK
A MODERNIZACE PROVOZOVNY
RYBÁŘSTVÍ SKALNÍ MLÝN
PŘÍJEMCE PODPORY:
S.M.K., a. s.
MÍSTO REALIZACE:
Blansko
CELKOVÉ VÝDAJE:
1 927 469 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
796 475 Kč

Technické vybavení Rybářství Skalní mlýn již neodpovídalo současným standardům chovu ryb. Pstruhárna
měla k dispozici pouze jedno rotační dmychadlo, které
dodává vzduch do celé rybárny.
V případě poruchy tak neměl podnik k dispozici žádný
záložní zdroj vzduchu. Do rybí líhně potřebovalo rybářství pořídit žlab a líhňařské aparáty pro zvýšení produkce plůdku a také nainstalovat zařízení pro zatemnění
líhně proti slunečnímu svitu, který je pro jikry škodlivý.
Zaměstnanci ryby až dosud třídili ručně, a to i v zimních
měsících, kdy teploty klesají pod bod mrazu. Díky pro-
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jektu zakoupilo rybářství mechanickou třídičku ryb, což
pracovní podmínky výrazně zlepšilo.
Ke zvýšení bezpečnosti přispěl i nákup nového vozidla
určeného pro distribuci ryb do města a rybářských revírů. Staré vozidlo již nesplňovalo požadované parametry. V rámci projektu došlo také k modernizaci oplocení
areálu.
Realizace projektu přispěla k dosažení následujících cílů:
– zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek
pracovníků rybářství
– pořízení vybavení k vlastní produkci a distribuci ryb
– zmenšení rizika úhynu ryb

NOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO ZATEMNĚNÍ
LÍHNĚ VÝRAZNĚ
ZVYŠUJE ŠANCE
JIKER NA PŘEŽITÍ.

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE
RYBOCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ MRS, O. S.,
MO OSLAVANY – VÝSTAVBA RYBNÍKŮ
PŘÍJEMCE PODPORY:
Moravský rybářský svaz, z. s.,
pobočný spolek Oslavany
MÍSTO REALIZACE:
Oslavany
CELKOVÉ VÝDAJE:
4 023 249 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
1 641 624 Kč
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Spolek Oslavany Moravského rybářského svazu vystavěl čtyři nové rybníky, díky nimž efektivně zvýšil svou
produkci reofilních ryb.
Nově vybudovaná soustava rybníků, kde spolek chová
roční a dvojroční plůdek reofilních ryb, je napájena
samospádem vody z řeky Oslavy ve třech výškových
úrovních nad jezem. Tento systém zajišťuje bezpečné
napájení za každého počasí.
V případě nadměrného množství vody hladinu reguluje odlehčení do vodoteče. Výlov chovaného plůdku
probíhá v lovištích umístěných před požerákem. Části
zátopy jsou zpevněny betonovými zdmi, betonovými
lovišti a kádišti.

PODPORA PODNIKÁNÍ
V OBLASTI AKVAKULTURY
PŘÍJEMCE PODPORY:
Vladimír Mráz
MÍSTO REALIZACE:
Blatná
CELKOVÉ VÝDAJE:
4 023 147 Kč

Investice vyřešila problémy s efektivitou práce. Řadu
činností majitel a jeho zaměstnanci doposud prováděli
zastaralou technikou s vysokým podílem manuální práce.
Dotace majiteli umožnila zakoupení motorové pily, křovinořezu, traktoru, mačkací a šrotovací linky a výrazně
se tak zvýšila efektivita práce. Realizací projektu došlo
ke snížení nákladů na služby.

POSKYTNUTÁ PODPORA:
1 296 832 Kč
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VÝSTAVBA RYBNÍKŮ Č. 3 A 4
PŘÍJEMCE PODPORY:
Rybářství Křtěnovice, s. r. o.
MÍSTO REALIZACE:
Křtěnovice
CELKOVÉ VÝDAJE:
4 443 249 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
2 203 363 Kč
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Nad osadou Křtěnovice teče Křtěnovický potok,
na jehož toku v minulosti existovala soustava rybníků.
Většina z nich však zanikla.
Pomocí projektu se podařilo na potoce obnovit dva
ze zaniklých rybníků. Kromě chovu ryb budou rybníky
sloužit také k zadržování vody v krajině a zmírnění dopadů povodňových stavů nebo sucha. Žadatel zároveň
pořídil zařízení pro líhnutí jiker.

NOVÁ NÁDRŽ
SLOUŽÍ NEJEN
K CHOVU RYB,
ALE ZADRŽUJE
TAKÉ VODU
V KRAJINĚ.

MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ
PŘÍJEMCE PODPORY:
Jan Kolowrat-Krakowský
MÍSTO REALIZACE:
Opočno
CELKOVÉ VÝDAJE:
2 699 525 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
1 115 504 Kč
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Kolowratské rybářství pokračuje v modernizaci svých
sádek a dalšího zařízení pro chov ryb. V sádkách
v Opočné rybářství zrekonstruovalo potrubí pro přívod vody, příjezdovou cestu i hlavní budovu a pořídilo vybavení, které dál zjednoduší a zefektivní chod
celého podniku. Projekt se zaměřil i na Sádky Rozkoš
nebo rybník Mošna.
Pracovníci Kolowratského rybářství mohou nyní při
manipulaci s rybami na sádkách v Opočné používat
kombinované lovící zařízení, které jim zjednoduší práci.
Dříve bylo nutné každé jednotlivé zařízení přenášet
a instalovat zvlášť, díky potřebné mechanizaci teď bude
vše bezpečnější a rychlejší. Odchyt bude šetrnější také
pro ryby samotné. Nové vatky, podložní a vrhací sítě
zajistí šetrnější zacházení s rybami.

Každodenní práci místních rybářů zjednodušily i dva
nové pětikilowattové lodní motory využívané při krmení, hnojení i kontrolních odlovech na zdejších rybnících.
Rekonstrukcí hlavní budovy se zvýšil komfort zaměstnanců. Opravilo se sociální zařízení, podlahy a k domku
se přistavěla malá kuchyňka. Vyměnila se nová okna,
což pomáhá šetřit energii.
Životní podmínky ryb v Opočné zlepšilo pořízení dmychadla pro okysličování vody, které je důležité zejména
během sádkování ryb. Rekonstrukce potrubí vyřešila
problém, který doposud představoval vysoké ztráty
vody nutné pro sádkování. Kvůli popraskaným betonovým prvkům se s poklesem hladiny potýkal i rybník
Mošna, situaci však vyřešila oprava výpustního zařízení.
Úprav se dočkala i jedna ze sádek na Rozkoši. Místním
zaměstnancům slouží také nový terénní pick-up, který
nahradil starý opotřebovaný automobil.

SÁDKY
KOLOWRATSKÉHO
RYBÁŘSTVÍ
NABÍDNOU LEPŠÍ
PODMÍNKY
PRO RYBY I PRO
ZAMĚSTNANCE.

PROVZDUŠŇOVACÍ
A FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ
PŘÍJEMCE PODPORY:
Rybářství Třeboň, a. s.
MÍSTO REALIZACE:
Třeboň
CELKOVÉ VÝDAJE:
1 022 450 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
422 500 Kč
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Čistota vody je jedním z klíčových parametrů ovlivňujících úspěšnost výtěru a další životaschopnost plůdku
a mladých ryb.
Pořízení provzdušňovacího zařízení na sádkách Šaloun
a Třeboň přispělo k lepšímu prokysličení vody, a tudíž
ke zlepšení kvality životního prostředí sádkovaných ryb
zejména v podzimním období.

PŘÍSTROJE PRO ZJIŠŤOVÁNÍ
KVALITY VODY
PŘÍJEMCE PODPORY:
Štičí líheň – ESOX, spol. s r. o.

Dotace na nákup spektrofotometru a mineralizačního
termostatu.

MÍSTO REALIZACE:
Tábor

Nová zařízení umožňují společnosti Štičí líheň – ESOX
lépe zjišťovat parametry a kvalitu vody.

CELKOVÉ VÝDAJE:
148 830 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
61 500 Kč
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REKONSTRUKCE SÁDEK
1–4 V RZ PSTRUŽÍ
PŘÍJEMCE PODPORY:
Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace
Frýdlant nad Ostravicí
MÍSTO REALIZACE:
Pstruží
CELKOVÉ VÝDAJE:
1 832 782 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
916 391 Kč

Sádky Rybochovného zařízení ve Pstruží, které byly
postaveny v polovině minulého století, po více než šedesáti letech netěsnily a prosakovaly. Po rekonstrukci
již odpovídají nejvyšším požadavkům na provoz líhně
a odchov plůdků lososovitých ryb.
Původní tři malé nádrže z lomového kamene s dlážděným dnem (na sádkách 2 až 4) nahradily tři nové
betonové nádrže, které lze navíc rozdělit na dvě části
s postupným průtokem vody a centrálním lovištěm pod
sádkami.
Místo tří nádrží tak mají ve Pstruží k dispozici nádrží šest.
Rekonstrukce také umožnila strojní obsluhu u sádky číslo 1, která byla doposud nepřístupná. Tímto se zlepšily
pracovní a bezpečnostní podmínky objektu.
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POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO
ČRS, Z. S., MO PŘELOUČ
PŘÍJEMCE PODPORY:
Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Přelouč
MÍSTO REALIZACE:
Přelouč
CELKOVÉ VÝDAJE:
1 035 162 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
487 696 Kč

Žadatel dotaci využil na nákup malotraktoru a přístroje
pro měření kvality vody, díky němuž teď může Český
rybářský svaz pravidelně zjišťovat aktuální hodnoty
složení vody.
Nákupem malotraktoru došlo k zefektivnění hospodaření na chovných rybnících v Přelouči. Kosení travní vegetace prováděli členové svazu na chovných rybnících
křovinořezy, což bylo fyzicky i časově náročné.
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POŘÍZENÍ HLINÍKOVÝCH LODÍ DO
RYBÁŘSKÉHO PROVOZU A POŘÍZENÍ
VYPLAVOVACÍCH KRMNÝCH LODÍ
DO RYBÁŘSKÉHO PROVOZU
PŘÍJEMCE PODPORY:
Rybářství Hodonín, s. r. o.
MÍSTO REALIZACE:
Hodonín
CELKOVÉ VÝDAJE:
372 680 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
154 000 Kč
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Rybářství Hodonín zakoupilo dvě jednošpicé hliníkové
lodě a čtyři vyplavovací krmné lodě, každou s přibližně tunovou nosností.
Lodě nyní slouží v chovu ryb, k přepravě krmiva a materiálu pro obhospodařované rybníky. To podstatným
způsobem zvýšilo efektivitu a hospodárnost provozu
Rybářství Hodonín.

POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ
K VLASTNÍ PRODUKCI RYB
PŘÍJEMCE PODPORY:
LÍŠNO, a. s.
MÍSTO REALIZACE:
Benešov
CELKOVÉ VÝDAJE:
706 423 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
287 510 Kč

Aerátor a další rybářské vybavení nahradilo vybavení
staré, které bylo v mnoha případech značně opotřebované.
Náklady na opravy jsou často vyšší než pořizovací cena
nové techniky. Nové vybavení a technika teď slouží
k udržení stávající produkce ryb a zlepšení welfare při
výlovu a v sádkách. Například pořízení nových sítí zjednodušilo manipulaci a bezpečnost.
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ZÁSOBNÍKY KRMIVA –
2. ETAPA
PŘÍJEMCE PODPORY:
Rybářství Nové Hrady, s. r. o.
MÍSTO REALIZACE:
Nové Hrady
CELKOVÉ VÝDAJE:
2 232 952 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
522 597 Kč
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Zásobníky krmiva byly v technicky nevyhovujícím
stavu, stejně tak základové pasy, které vystupovaly
nad úroveň terénu.
Také komunikace a zpevněné plochy kolem sil byly
značně opotřebené, rybářství je muselo co nejdříve
opravit. Realizace tohoto projektu přinesla výsledky
především ve snížení nákladů na krmiva a pohonné
hmoty. Zároveň se zvýšila technická vybavenost
podniku i produktivita práce, čímž došlo k celkovému
zvýšení konkurenceschopnosti. Žadatel celkem
nakoupil a namontoval šest zásobníků na krmiva
o objemu 20 m3 a tonáži 12 tun.

DIVERZIFIKACE AKVAKULTURY
PŘÍJEMCE PODPORY:
DENAS, spol. s r. o.
MÍSTO REALIZACE:
RO Opava
CELKOVÉ VÝDAJE:
208 497 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
86 156 Kč

Společnost DENAS, s. r. o., dosud nedisponovala
potřebným zázemím pro sportovní rybáře. V blízkosti
rybníků chyběly lavičky a odpočívadla, stejně jako
vhodné prostory pro půjčovnu a servis rybářského
vybavení.
Díky realizaci projektu Diverzifikace akvakultury
zmodernizoval podnik objekt sádek a zrekonstruoval
i provozovny určené pro sportovní rybáře včetně
půjčovny a servisu.
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OPATŘENÍ 2.3.
PODPORA NOVÝCH
CHOVATELŮ

OPATŘENÍ 2.3.
PODPORA NOVÝCH CHOVATELŮ
Opatření je zaměřeno na umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich
počáteční konkurenceschopnosti. Investice jsou směřovány do zřizování podniků akvakultury nově začínajícími chovateli, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky
akvakultury.
Podporu můžete získat na
a) výstavbu, rekonstrukci a odbahnění rybníků menších než 2 hektary katastrální plochy,
b) líhně, sádky a vybavení k chovu ryb,
c) na investice do recirkulačních zařízení včetně líhní a průtočných systémů s dočišťováním.
Kdo může žádat o podporu
Podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo
malé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko
a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost.
Žadatel musí být nově začínajícím chovatelem, tzn., že nezahájil činnost dříve než před
5 lety k datu podání Žádosti o podporu.
Výše podpory
50 % způsobilých výdajů.
Podpora činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt a maximálně 16 000 000 Kč
na každý jednotlivý projekt.
Způsobilé výdaje
Pořízení zařízení k vlastní produkci ryb, pořízení a instalace zabezpečení areálu s rybníky
a objektů rybničního hospodářství, výstavba a modernizace objektů, výstavba a odbahňování rybníků s výměrou menší než 2 ha, pořízení techniky – traktor, automobil, lodě,
křovinořezy, centrály, motorové pily, postřikovače atd., recirkulační zařízení.
Příklady projektů
– pořízení automobilu
– produktivní investice do rybářství
– modernizace sádek
– recirkulační systém
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PRODUKTIVNÍ INVESTICE
DO RYBÁŘSTVÍ VOZEROVICE
PŘÍJEMCE PODPORY:
Ing. Matěj Dvořák
MÍSTO REALIZACE:
Přelouč
CELKOVÉ VÝDAJE:
1 535 749 Kč

Aby mohl žadatel efektivněji provozovat chov ryb
a udržovat propachtované rybníky v řádném stavu,
musel pořídit nové vybavení.
Podařilo se mu tak zvýšit stávající objem akvakulturní
produkce. Rybářství díky projektu pořídilo nový
traktor, návěs, dvě motorové pily, křovinořez, oxymetr
a plovoucí čerpadlo.

POSKYTNUTÁ PODPORA:
713 162 Kč
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OPATŘENÍ 2.4.
RECIRKULAČNÍ
ZAŘÍZENÍ
A PRŮTOČNÉ
SYSTÉMY
S DOČIŠŤOVÁNÍM

OPATŘENÍ 2.4.
RECIRKULAČNÍ ZAŘÍZENÍ A PRŮTOČNÉ
SYSTÉMY S DOČIŠŤOVÁNÍM
V rámci opatření se podporují investice do recirkulačních zařízení a průtočných systémů
včetně líhní s dočišťováním. Investice směřujeme do modernizace stávajících či pořízení
nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování
negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů. Specifickým
cílem opatření je ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů
souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje.
Podporu můžete získat na
a) investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání
a kvalitu vody, zejména díky snížení množství použité vody nebo použitých závadných
látek, antibiotik a dalších léčiv nebo zlepšení kvality vody na výstupu, a to včetně
nasazení multitrofických systémů akvakultury,
b) p
 rosazování uzavřených systémů akvakultury, v nichž jsou produkty akvakultury chovány
v uzavřených systémech s recirkulací, a tím je minimalizováno použití vody.
Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury.
Druh podpory
Přímá nenávratná podpora.
Výše podpory
50 % způsobilých výdajů pro mikropodniky, malé a střední podniky.
30 % způsobilých výdajů pro velké podniky.
Způsobilé výdaje
Číselník způsobilých výdajů včetně jejich příslušných finančních limitů najdete v aktuálních
Pravidlech pro toto opatření. Mezi základní způsobilé výdaje patří:
– pořízení nádrží do recirkulačního systému, dále pořízení biologické filtrace,
kalového hospodářství, krmného systému, elektroinstalace, desinfekce vody,
čerpadla, tepelné výměníky
– pořízení nádrží do líhně s recirkulačním systémem, dále pořízení biologické filtrace,
biofiltračního materiálu, rozvody vody, vzduchotechniky, kalového hospodářství,
elektroinstalace či inkubačního přístroje, nákup a instalace zařízení na ochranu rybích
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hospodářství před volně žijícími predátory – oplocení, zasíťování, zábrany, plašiče,
čerpadla, zařízení zdroje vody, tepelné výměníky
– pořízení nádrží pro průtočné a poloprůtočné systémy s dočišťováním, dále rozvody
vody, vzduchotechniky, kalového hospodářství, krmného systému, elektroinstalace,
nákup a instalace zařízení na ochranu rybích hospodářství před volně žijícími predátory oplocení, zasíťování, zábrany, plašiče, čerpadla, zařízení zdroje vody, tepelné výměníky

Příklady projektů
– intenzivní chov tržní ryby v systému okruhu s kapacitou cca 6 tun
– pořízení technologie na úpravu vody pro intenzivní chov ryb
– v ybudování recirkulačního akvakulturního systému včetně odchovny a líhně
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RECIRKULAČNÍ AKVAKULTURNÍ
SYSTÉM NEDVĚDICE I A II
PŘÍJEMCE PODPORY:
SALMOFARM, spol. s r. o.
MÍSTO REALIZACE:
Nedvědice
CELKOVÉ VÝDAJE:
16 071 852 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
6 593 100 Kč

Rybářství SALMOFARM hospodaří v Jihomoravském
kraji na necelém jednom hektaru pronajaté vodní
plochy. Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti bylo
potřeba současnou kapacitu navýšit.
V nevyužívaném areálu bývalého koupaliště
u Nedvědice pod Pernštejnem vybudovalo
rybářství novou dvoupatrovou budovu se dvěma
komplexními recirkulačními systémy pro intenzivní
chov sladkovodních lososovitých ryb včetně líhně
a odchovny.
V obou případech šlo o dva samostatné recirkulační
okruhy a zařízení pro produkci násadových ryb. První
okruh se skládá ze 13 nádrží o průměru 3 metry a slouží
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pro výkrm ryb do hmotnosti kolem 150 gramů. Druhý
okruh s 9 čtyřmetrovými nádržemi slouží k výkrmu ryb
až do 1,5 kila.
Realizace projektu přispěla k dosažení následujících cílů:
– zvýšení produkce ryb
– zrovnoměrnění nabídky ryb během roku
– zvýšení nabídky a množství ryb pro zákazníky
– zlepšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti
podniku akvakultury
Díky modernímu systému bude možné dál
rozvíjet a chovat ryby environmentálně šetrným
a ekonomickým způsobem.

RYBÁŘSTVÍ
SALMOFARM
POSTAVILO NOVÝ
SYSTÉM PRO CHOV
RYB.

RECIRKULAČNÍ AKVAKULTURNÍ
SYSTÉM 1 A 2
PŘÍJEMCE PODPORY:
Karel Dunas
MÍSTO REALIZACE:
Holohlavy
CELKOVÉ VÝDAJE:
6 957 500 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
2 866 397 Kč
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Žadatel Karel Dunas dříve realizoval chov ryb
v tradičním rybářství, ale chtěl svou nabídku rozšířit
i o ryby lososovité, které do té doby pro své zákazníky
pouze nakupoval.
Dotace mu umožnila výstavbu vlastního recirkulačního
akvakulturního systému, díky kterému by mělo dojít
k výraznému zlepšení ekonomických výsledků společnosti a dostupnosti lososovitých ryb po celý rok.

RECIRKULAČNÍ ZAŘÍZENÍ VOLARY
PŘÍJEMCE PODPORY:
NDCON, s. r. o.
MÍSTO REALIZACE:
Volary
CELKOVÉ VÝDAJE:
3 738 900 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
1 545 000 Kč

Na dvou rybnících nedaleko Prachatic v Jihočeském
kraji chová podnik NDCON dravé ryby. Areál chtěl dovybavit novým recirkulačním systémem s jedním okruhem, pomocí kterého by si odchoval podstatnou část
rybí násady a také část krmné ryby vlastními silami.
Dříve čelilo rybářství NDCON při nákupu násady celé
řadě podnikatelských rizik. Díky vlastnímu odchovu
dnes může optimálně plánovat a celkově zefektivnit
celý proces.
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OPATŘENÍ 2.5.
AKVAKULTURA
POSKYTUJÍCÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ
SLUŽBY

OPATŘENÍ 2.5.
AKVAKULTURA POSKYTUJÍCÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ SLUŽBY
Opatření podporuje vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí
řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného
mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm. Specifickým cílem
opatření je tak podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví
a dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti.
Úhoř říční (Anguilla anguilla) se přirozeně vytírá v Sargasovém moři a jeho larvy poté
unáší mořské proudy k břehům Evropy. Zde je také loven při ústí řek do moře jako
takzvané monté. Stavy monté v posledních letech trvale klesají, navíc je jejich dostupnost
každoročně ovlivňována klimatickými podmínkami a poptávkou na asijských trzích.
Proto se může snadno stát, že nebude plně uspokojena poptávka evropských odběratelů
určená pro posílení množství úhořů říčních schopných migrace zpět k reprodukci. Realizace
projektu je proto vždy silně závislá na přírodních podmínkách. Specifickým cílem opatření
tak je podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých
životních podmínek zvířat a bezpečnosti.
Podporu můžete získat na
Vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a Odry.
Specifické podmínky
Výsledky operací se zveřejňují v souladu s čl. 119 Poskytování informací a propagace
nařízení o ENRF.
Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury, které jsou uživateli rybářských revírů. Podpora může být poskytnuta
rybářským svazům a rybářským spolkům, a dále podnikům akvakultury, které mají smluvní
vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli rybářských revírů.
Druh podpory
Přímá nenávratná podpora.
Výše podpory
100 % způsobilých výdajů.
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Způsobilé výdaje
Číselník způsobilých výdajů včetně jejich příslušných finančních limitů je uveden
v aktuálních Pravidlech pro toto opatření. Mezi základní způsobilé výdaje patří:
– v ýdaje na nákup, dopravu* a vysazení monté úhoře říčního
– v ýdaje na nákup, dopravu a vysazení rozkrmeného mladého úhoře říčního o délce menší
než 20 cm
Příklady projektů
– vysazování rozkrmeného mladého úhoře říčního
– vysazování monté úhoře říčního
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VYSAZOVÁNÍ MONTÉ ÚHOŘE ŘÍČNÍHO
A ROZKRMENÉHO MLADÉHO ÚHOŘE
V REVÍRECH ZÁPADOČESKÉHO
ÚZEMNÍHO SVAZU V ROCE 2016
PŘÍJEMCE PODPORY:
Pstruhařství ČRS Kaplice, spol. s r. o.
MÍSTO REALIZACE:
Kaplice
CELKOVÉ VÝDAJE:
2 765 440 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
2 404 000 Kč
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Úhoř říční (Anguilla anguilla) je v povodí řek České
republiky původním druhem, jeho výskyt je však v posledních letech vzácný.
Úhoř říční se přirozeně vytírá v Sargasovém moři a jeho
larvy poté unáší mořské proudy k břehům Evropy.
Dříve odlov a prodej úhoře představoval lukrativní záležitost. Stavy monté v posledních letech trvale klesaly,
navíc byla jejich dostupnost každoročně ovlivňována
klimatickými podmínkami a poptávkou na asijských
trzích – zejména v Číně, kde je úhoř oblíbenou pochoutkou.

Výskyt úhoře říčního je závislý na vysazování importovaného monté a rozkrmeného mladého úhoře říčního,
které zvyšuje šanci na migraci do Sargasového moře.

ÚHOŘ ŘÍČNÍ
PUTUJE
PŘIROZENOU
CESTOU Z ČECH AŽ
DO SARGASOVÉHO
MOŘE.

OPATŘENÍ 5.3.
INVESTICE DO
ZPRACOVÁNÍ
PRODUKTŮ

OPATŘENÍ 5.3.
INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ
V rámci opatření lze poskytnout podporu na investice do rozšíření, vybavení, modernizace
podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu
a akvakultury na trh.
Podporu můžete získat na
Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury:
– přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí včetně nakládání
s odpady,
– zlepšující bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky,
– podporující zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro
lidskou spotřebu,
– t ýkající se zpracování vedlejších produktů, které vzešly z hlavních zpracovatelských činností,
– t ýkající se zpracování produktů ekologické akvakultury podle článků 6 a 7 nařízení Rady
(ES) 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických
produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91,
– vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, novým nebo zdokonaleným
postupům či k novým nebo zdokonaleným řídicím a organizačním systémům.
Specifické podmínky
Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky
akvakultury nebo zpracovateli ryb.
Kdo může žádat o podporu
Podniky akvakultury.
Podniky zpracovávající ryby.
Druh podpory
Přímá nenávratná podpora
Výše podpory
50 % způsobilých výdajů.
Způsobilé výdaje
Číselník způsobilých výdajů včetně jejich příslušných finančních limitů najdete v aktuálních
Pravidlech pro toto opatření. Mezi základní způsobilé výdaje patří:
– nákup zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části – zásobník suroviny
– nákup zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části – zařízení pro vlastní proces
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zpracování (zabíjení, přesuny, kuchání, škrábání, stahování, porcování, mytí, vážení,
etiketování, marinování, uzení, chlazení, mražení, vykosťování, filetování, separování,
mělnění, míchání, sterilizování, finalizace rybí suroviny do lahůdek pro přímou konzumaci)
– nákup zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části – zařízení pro vlastní proces
zpracování – sledování kvality výrobku, zařízení na finální úpravu, balení a značení výrobků,
zařízení na zpracování, úpravu či likvidaci odpadů, včetně likvidace odpadních vod
– modernizace zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části – zásobník suroviny
– modernizace zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivé části – zařízení pro vlastní
proces zpracování (zabíjení, přesuny, kuchání, škrábání, stahování, porcování, vážení,
etiketování, marinování, uzení, chlazení, mražení, vykosťování, filetování, separování,
mělnění, míchání, sterilizování, finalizace rybí suroviny do lahůdek pro přímou
konzumaci), zařízení pro vlastní proces zpracování – sledování kvality výrobků, zařízení
na finální úpravu, balení a značení výrobků, zařízení na zpracování, úpravu či likvidaci
odpadů, včetně likvidace
– nákup a instalace zařízení pro zabezpečení zpracovny ryb před vstupem nepovolaných
osob a před škodami způsobenými škůdci, hmyzem atd.
– 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, bazény pro krátkodobé přechovávání živých ryb
– náklady na výstavbu/modernizaci manipulačních ploch před zpracovnou
– pořízení a montáž klimatizačních a ventilačních systémů do provozních hal a skladů
– v ýstavba, rozšíření či modernizace vodárny a úpravny vod pro zpracování ryb
– v ýstavba nové zpracovny ryb včetně bazénů pro krátkodobé přechovávání živých ryb
před zpracováním
– přepravní bedny na transport živých ryb včetně provzdušňovacího a okysličovacího
zařízení
– nákup stacionárních chladicích a mrazicích zařízení nebo jejich částí
– v znik (výstavba) nových distribučních nebo logistických center (skladů) v areálu zpracovny
– v ýstavba nových provozních hal, jiných provozních objektů a částí
Příklady projektů
– pořízení zařízení do zpracovny ryb
– modernizace procesu zpracování a prodeje ryb
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POŘÍZENÍ STAHOVAČKY KŮŽÍ
PŘÍJEMCE PODPORY:
Rybářství Hodonín, s. r. o.
MÍSTO REALIZACE:
Dolní Benešov
CELKOVÉ VÝDAJE:
242 000 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
100 000 Kč
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Nákup nové stahovačky kůží zjednodušil opracování
ryb, zpracování rybích polotovarů a vedl k rozšíření
nabízeného sortimentu zpracovaných ryb.
Díky novému technickému vybavení nyní Rybářství
Hodonín nabízí čerstvé zpracované ryby po celý rok.

INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ
PRODUKTŮ – RYBEX CZ, A. S.
PŘÍJEMCE PODPORY:
Rybex CZ, a. s.
MÍSTO REALIZACE:
Mosty u Jablůnkova
CELKOVÉ VÝDAJE:
1 730 058 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
714 900 Kč

Společnost Rybex CZ, která provozuje výrobnu rybích
past v Mostech u Jablůnkova, potřebovala zakoupit
nové technické vybavení pro plnění a balení rybích
past a nový varný kotel.
Investice vedly ke zvýšení efektivity a variability výroby, k rozšíření portfolia výrobků a zvýšení jejich kvality
i ke zlepšení hygienické kvality výrobků. Díky projektu
se zvýšila tržní konkurenceschopnost firmy.
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NÁKUP MRAZÍRENSKÉHO AUTA
A ZAŘÍZENÍ ZPRACOVNY 2016
PŘÍJEMCE PODPORY:
Blatenská ryba, spol. s r. o.
MÍSTO REALIZACE:
Blatná
CELKOVÉ VÝDAJE:
1 753 532 Kč
POSKYTNUTÁ PODPORA:
669 600 Kč
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Stávající distribuční auta společnosti Blatenská ryba
nebyla dostačující, podnik proto zakoupil nový automobil s mrazicím boxem sloužícím pro rozvoz ryb
a rybích výrobků.
Nový vůz výrazně přispěl k zefektivnění distribuce.
Podnik zároveň pořídil vysokotlaký horkovodní čisticí
přístroj, který zlepšil hygienické podmínky a bezpečnost při zpracování ryb a dalších rybích výrobků.

