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Ministerstvo zem d lství R
.j.:  16542/2008-10000 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty Opera ního programu Rybá ství 2007 – 2013 (dále jen 
„PRAVIDLA“)

Ministerstvo zem d lství R na základ  na ízení Rady (ES) . 1198/2006 ze dne 27. ervence 
2006 o Evropském rybá ském fondu a na základ  na ízení Komise (ES) . 498/2007 ze dne 
26. b ezna 2007, kterým se stanoví provád cí pravidla k na ízení Rady (ES) . 1198/2006 
o Evropském rybá ském fondu, vydává tato Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotace v  rámci Opera ního programu Rybá ství 2007 – 2013 (dále jen „OP 
Rybá ství“). 

ÁST A – OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE

1. Základní pojmy a zkratky                                                                                                    

Pro ú ely t chto Pravidel se rozumí: 

a) „Opera ním programem“ – jednotný dokument vypracovaný lenským státem a schválený 
Evropskou komisí, který obsahuje ucelený soubor prioritních os, jichž má být dosaženo 
pomocí podpory z Evropského rybá ského fondu; 

b) „OP Rybá ství“ – Opera ní program Rybá ství 2007 – 2013; 

c) „prioritní osou“ – ucelená skupina opat ení se specifickými cíli; 

d) „opat ením“ – soubor zám r  nebo operací zam ených na provád ní prioritní osy; 

e) „zám rem“ – soubor operací p ispívajících k provád ní p íslušného opat ení;

f) „odv tvím rybolovu“ – hospodá ské odv tví v etn  veškerých inností produkce, 
zpracovávání a uvád ní na trh produkt  rybolovu a akvakultury; 

g) „akvakulturou“ – chov nebo držení vodních organism  za postup  navržených pro zvýšení 
produkce t chto organism  nad rámec p irozené kapacity prost edí, p i emž tyto 
organismy z stávají majetkem jedné nebo více fyzických nebo právnických osob po celou 
dobu chovu nebo držení až do doby jejich sb ru nebo lovu; 

h) „okrasný vodní živo ich“- vodní živo ich, který je chován, držen nebo uvád n na trh 
pouze k okrasným ú el m; 

i) „mikropodnikem, malým a st edním podnikem“ – mikropodnik a malý nebo st ední 
podnik, jak je vymezen v doporu ení Komise . 2003/361/ES ze dne 6. kv tna 2003 
o definici mikropodnik  a malých a st edních podnik . Podrobn jší výtah z uvád ného
doporu ení tvo í p ílohu ásti B – Specifické ásti Pravidel pro poskytnutí dotace  
u opat ení, jichž se definice týká (2.1. a 2.4.); 

j) „velkým podnikem“ – podnik, který nespadá do definice mikropodniku, malého nebo 
st edního podniku a má mén  než 750 zam stnanc  nebo ro ní obrat nižší než 200 
milion  EUR1;

1 Dle kurzu NB platného k  2.1. roku podání Žádosti o dotaci – viz P íloha – Prohlášení o za azení podniku do 
kategorie mikro, malých, st edních i velkých podnik .
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k) „produk ním podnikem akvakultury“ – kterýkoli ve ejný nebo soukromý podnik, ziskový, 
nebo neziskový, který vykonává jakoukoli innost spojenou s chovem, držením nebo 
šlecht ním živo ich  pocházejících z akvakultury; 

l) „cílem Konvergence2“ – cíl podpory pro nejmén  rozvinuté lenské státy a regiony 
v souladu s na ízením Rady (ES) . 1083/2006 ze dne 11. ervence 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 
a Fondu soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999;

m) „Obecnou ástí Pravidel – ást A“ – souhrn podmínek platný pro všechny 
žadatele/p íjemce dotace v rámci uvedených opat ení dle bodu 2 t chto Pravidel; 

n) „Specifickou ástí Pravidel – ást B“ – souhrn podmínek platných pro p íslušné 
opat ení/zám r a vztahující se pouze na žadatele/p íjemce dotace žádající o dotaci 
z daného opat ení/zám ru;

o) „žadatelem“ – subjekt, který žádá o dotaci z OP Rybá ství a je v souladu s definicí 
p íjemce dotace p íslušného opat ení/zám ru;

p) „p íjemcem dotace“ – žadatel, jehož Žádost o dotaci byla schválena a který obdržel (od 
ídícího orgánu OP Rybá ství poštou na poštovní doru enku) Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace;

q) „poskytovatelem dotace“ - Ministerstvo zem d lství (MZe); 

r) „ ídicím orgánem OP Rybá ství“ – Ministerstvo zem d lství (dále jen „MZe“); 

s) „SZIF“ – „Státní zem d lský interven ní fond“ z ízený zákonem . 256/2000 Sb., 
o Státním zem d lském interven ním fondu, ve zn ní pozd jších p edpis ;

t) „RO SZIF“ – regionální odbor SZIF p íslušný k administraci dané žádosti; 

u) „regionem“ – územní jednotka odpovídající úrovni 2 (NUTS 2) Klasifikace územních 
jednotek CZ – NUTS; 

v) „Žádostí o dotaci z OP Rybá ství“ (dále jen „Žádost o dotaci“) – standardizovaný 
formulá , který žadatel p edkládá vypln ný na p íslušném RO SZIF. Skládá se z Obecné 
ásti a Specifické ásti. Žádost o dotaci dále zahrnuje projekt zpracovaný dle závazné 

osnovy a ostatní p ílohy. Žádost o dotaci vymezuje plánovaný rozpo et projektu, na jehož 
základ  je stanovena maximální výše dotace, pokud není ve Specifické ásti pravidel 
uvedeno jinak; 

w) „ú elem dotace“ - realizace projektu definovaného svým názvem, místem realizace, 
popisem a po zaregistrování Žádosti o dotaci registra ním íslem v informa ním systému; 

x) „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“ (dále jen „Rozhodnutí“) - dokument vydaný 
poskytovatelem dotace (MZe), ve kterém jsou uvedeny podmínky pro získání dotace. 
Rozhodnutí nabývá ú innosti dnem podpisu poskytovatelem dotace; 

y) „Rozhodnutím o zm n  Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (dále jen „Zm nové
rozhodnutí“) - dokument vydávaný na základ  žádosti p íjemce dotace prost ednictvím 
formulá e „Hlášení o zm nách“ poskytovatelem dotace, ve kterém je stanoveno, jaké 
náležitosti p vodního Rozhodnutí se m ní, pop . nahrazují. Ostatní ustanovení p vodního
Rozhodnutí z stávají nadále v platnosti; 

2 Jedná se o celé území R, vyjma území hlavního m sta Prahy s výjimkou zvláštních a od vodn ných p ípad .
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z) „Hlášením o zm nách“ – vypln ný a podepsaný formulá , na kterém žadatel/p íjemce 
dotace uvádí zm ny týkající se skute ností v Žádosti o dotaci (v etn  jejích p íloh) a SZIF 
tímto žádá o souhlas nebo mu zm nu oznamuje; 

aa) „Vyrozum ním o administraci Hlášení o zm nách“ – písemné oznámení o schválení nebo 
neschválení zm n nahlášených žadatelem/p íjemcem dotace, které se vyhotovuje ze strany 
SZIF;

bb) „zp sobilým výdajem“ – výdaj, na který m že být z daného opat ení/zám ru poskytnuta 
dotace a který byl specifikován v Žádosti o dotaci. Pro n které zp sobilé výdaje, nebo pro 
jejich skupiny jsou stanoveny maximální a minimální hodnoty zp sobilých výdaj
(limity). V takovém p ípad  se ástka dotace vypo ítává z t chto limit . Limity pro 
jednotlivé zp sobilé výdaje jsou uvedeny ve Specifické ásti Pravidel; 

cc) „lh tou vázanosti na ú el“ – doba trvání závazku uvedená ve Specifické ásti Pravidel, 
resp. v Rozhodnutí, po kterou je p íjemce dotace povinen spl ovat ú el projektu  
a dodržovat podmínky z Rozhodnutí. Lh ta vázanosti na ú el za íná b žet od data 
podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace; 

dd) „zmocn ním“ – zmocn ní k úkon m dle t chto Pravidel, které mají být u in ny
v zastoupení žadatele/p íjemce dotace, musí mít formu písemné plné moci s ú edn
ov eným podpisem a jasným vymezením rozsahu zmocn ní a jeho asové platnosti; 

ee) „dodržením lh t“ – v p ípad , že stanovená lh ta (pro dopln ní dokumentace, p edložení
žádosti o platbu) by m la skon it v den pracovního klidu, lh ta se prodlužuje do 
nejbližšího následujícího pracovního dne; 

ff) „žádostí o proplacení výdaj  projektu OP Rybá ství“ resp. žádostí o platbu - 
standardizovaný formulá  p edkládaný p íjemcem dotace na RO SZIF po ukon ení 
realizace projektu (pokud není v daném p ípad  ve Specifické ásti Pravidel uvedeno 
jinak), ve kterém p íjemce dotace uvádí skute n  vynaložené zp sobilé výdaje na projekt; 

gg) „bezdlužností žadatele“ – skute nost, že žadatel má vypo ádány závazky v i orgán m
státní správy po lh t  splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na 
pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, na pojistném a penále na sociální 
zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tové 
kázn  atd., i další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt  spolufinancovaných 
z rozpo tu EU v i orgán m, které prost edky z t chto fond  poskytují). Dokládá se 
formou estného prohlášení jako povinná p íloha spolu se  Žádostí o dotaci; 

hh) „korekcí (K)“ – snížení ástky dotace na základ  prov ení zp sobilých výdaj  žádosti  
o platbu v rámci kontrol a tzv. autorizace plateb; 

ii) „sank ním systémem“ – postupy pro snížení ástky dotace, p ípadn  vratky, pokud je 
zjišt no nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace; 

jj) „Aa, A, B, C“ – kategorie sankce. Za každou podmínkou, která stanovuje 
žadateli/p íjemci dotace povinnost, je uvedena kategorie sankce za porušení/nedodržení 
této povinnosti, a to p íslušným písmenem, výše sankce za p íslušná písmena je popsána 
v bodu 13. „Snížení ástky dotace“; 

kk) „vyšší mocí“ – vn jší událost, která je p i vyvinutí veškeré pé e nep edvídatelná a zárove
p i vynaložení veškerého možného úsilí neodvratitelná; 

ll) pojem „p edpokládaná hodnota ve ejné zakázky na služby, dodávky, stavební práce“ dle 
zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, je obsahov  totožný s pojmem 
„p edpokládaná cena p edm tu ve ejné zakázky na služby, dodávky, stavební práce“ dle 
zákona . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách. 
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2. Prioritní osy a opat ení OP Rybá ství

Prioritní osa 2 
Akvakultura, zpracování produkt  rybolovu a akvakultury a jejich uvád ní na trh 
Opat ení: 2.1. Opat ení pro produktivní investice do akvakultury 

2.2. Opat ení na ochranu vodního prost edí 

 2.4. Investice do zpracování a uvád ní na trh 

Prioritní osa 3 
Opa ení spole ného zájmu 
Opat ení: 3.1.  Spole né innosti

3.2.  Opat ení na ochranu a rozvoj vodních živo ich  a rostlin

                      3.3.  Podpora a rozvoj nových trh  a propaga ní kampan  - vyjma zám ru a) 

                      3.4. Pilotní Projekty

3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace 

a) Termíny pro p íjem Žádostí o dotaci pro jednotlivá opat ení/zám ry  vyhlašuje ministr 
zem d lství R minimáln  4 týdny p edem, a to formou tiskové zprávy uve ejn né na 
internetové adrese MZe a SZIF. Dále v tisku nebo v jiných médiích, pokud není ve 
Specifické ásti Pravidel uvedeno jinak 

b) dotaci lze poskytnout žadateli, který spl uje veškeré podmínky uvedené v Obecné ásti 
Pravidel – ást A a podmínky uvedené u jednotlivých opat ení/zám r  ve Specifické ásti
Pravidel – ást B; 

c) o poskytnutí dotace rozhoduje ídicí orgán OP Rybá ství na základ  Žádosti o dotaci 
(vydáním a podpisem Rozhodnutí) a žádosti o platbu (podpisem p íkazu k proplacení). Na 
poskytování dotace se nevztahují obecné p edpisy o správním ízení3;

d) kontaktním místem pro žadatele/p íjemce dotace pro p edkládání veškeré dokumentace je 
p íslušný RO SZIF podle místa realizace projektu (není-li ve Specifické ásti Pravidel 
uvedeno jinak). V p ípad , že projekt svým rozsahem zasahuje do více region , je 
kontaktním místem RO SZIF, ve kterém je sídlo žadatele u právnické osoby a místo 
trvalého bydlišt  u fyzické osoby (není-li ve Specifické ásti Pravidel uvedeno jinak). 
Adresy p íslušných RO SZIF jsou uvedeny v p íloze ke Specifické ásti Pravidel; 

e) žadatel/p íjemce dotace zabezpe uje financování realizace projektu nejprve z vlastních 
zdroj  (není-li ve Specifické ásti Pravidel uvedeno jinak); 

f) žadatel/p íjemce dotace je povinen zahájit realizaci do 6 m síc  od podpisu Rozhodnutí 
poskytovatelem dotace; C,

g) žadatel/p íjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu zp sobilých výdaj
nejpozd ji do 24 m síc  od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace; C,

h) žadatel/p íjemce dotace je povinen p edložit žádost o platbu na p íslušném RO SZIF 
nejpozd ji v termínu stanoveném v Rozhodnutí (dle Specifické ásti Pravidel); C;

3 Zákon . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis .
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i) pro objektivní posouzení nároku na dotaci si SZIF m že v dob  od registrace Žádosti  
o dotaci a po celou dobu lh ty vázanosti na ú el vyžádat od žadatele/p íjemce dotace 
dopl ující údaje a podklady pot ebné pro posouzení pr b žného pln ní podmínek pro 
poskytnutí dotace, na jejichž základ  má být i již byla požadovaná dotace poskytnuta; D
jinak C,

j) dle § 2 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n  n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  na dotaci není právní nárok; 

k) p ímé výnosy z projektu nejsou p ípustné, není-li ve specifické ásti Pravidel uvedeno 
jinak; C,

l) v p ípad , kdy bude zjišt no, že podmínky stanovené pro získání dotace byly spln ny jen 
z ásti nebo zdánliv  anebo byly um le vytvo eny a žadatel/p íjemce dotace tak získal 
výhodu, která není v souladu s cíli a podmínkami opat ení, Pravidel i Rozhodnutí, nelze 
dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovn ž v p ípad , kdy bylo ze strany 
žadatele/p íjemce dotace i s jeho v domím t etí osobou úmysln  podáno nepravdivé 
prohlášení nebo nepravdivý d kaz. V kterémkoli z t chto dvou p ípad  bude 
žadatel/p íjemce dotace navíc vylou en z poskytování dotace v rámci téhož opat ení
b hem daného a následujícího roku; C,

m) v p ípad  nedodržení podmínek Pravidel nebo zjišt ní neoprávn ného erpání dotace bude 
zahájeno vymáhání dlužné ástky v souladu se zákonem . 337/1992 Sb., o správ  daní  
a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis ;

n) v p ípad  nedodržení estného prohlášení, a to v jakékoliv fázi realizace projektu, že na 
projekt není dle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , t eba stavební povolení a ani ohlášení stavby, bude 
ukon ena administrace Žádosti o dotaci; C,

o) žadatel/p íjemce dotace souhlasí se zve ejn ním údaj  uvedených v Žádosti o dotaci podle 
zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších
p edpis  a zákona . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj , ve zn ní pozd jších 
p edpis  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 (v etn  uvedení opat ení a zám ru);

- po schválení Žádosti o dotaci: název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3), 
název projektu (v etn  uvedení opat ení a zám ru), schválená výše dotace. 

4. Žadatel/P íjemce dotace 

a) Žadatel musí spl ovat definici p íjemce dotace uvedenou ve Specifické ásti Pravidel; C,

b) žadatel/p íjemce dotace nesmí být v žádné form  likvidace ve smyslu zákona . 513/1991 
Sb. Obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis ; C,

c) na majetek žadatele/p íjemce nebylo uplatn no v posledních 3 letech do data registrace 
žádosti konkursní ízení podle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení
(insolven ní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis ; C,

d) žadatel musí p i podání Žádosti o dotaci prokázat bezdlužnost žadatele (dle bodu 1, bodu 
gg)); C,



6

e) žadatel/p íjemce dotace odpovídá po celou dobu administrace dotace za to, že všechny jím 
uvedené údaje v i poskytovateli dotace jsou prokazateln  úplné a pravdivé. P íjemce 
dotace se zavazuje, že dodrží ú el projektu uvedený v Žádosti o dotaci a splní veškeré 
další specifické podmínky po celou dobu lh ty vázanosti na ú el, není-li ve Specifické 
ásti Pravidel uvedeno jinak; C,

f) žadatel/p íjemce dotace je povinen od okamžiku zaregistrování Žádosti o dotaci na RO 
SZIF poskytovat požadované informace, dokladovat svoji innost a poskytovat SZIF, 
resp. MZe, nebo t etímu subjektu pov enému MZe veškerou sou innost a dokumentaci 
vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu lh ty vázanosti na ú el; C,

g) p íjemce dotace se zavazuje, že po celou dobu lh ty vázanosti na ú el bude s majetkem 
financovaným z dotace nakládat obez etn  a s náležitou odbornou pé í; A,

h) p íjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace, a to 
po dobu 10-ti let od p edložení žádosti o platbu v souladu se zákonem . 563/1991 Sb.,  
o ú etnictví; C – tato sankce se vztahuje pouze na dobu lh ty vázanosti na ú el;

i) p íjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavk  na publicitu 
v souladu s l. 32 a 33 na ízení Komise (ES) . 498/2007 ze dne 26. b ezna 2007, kterým 
se stanoví provád cí pravidla k na ízení Rady (ES) . 1198/2006 o Evropském rybá ském
fondu. V p ípad , že celkové zp sobilé výdaje (p epo ítané aktuálním m sí ním kurzem 

NB v dob  podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace) na projekt p evyšují 500 000 
EUR, postupuje se v souladu s odst. 2 a 3 l. 32 výše uvedeného na ízení; D jinak A,

j) P íjemce dotace je povinen vykazovat monitorovací indikátory v souladu se Specifickou 
ástí Pravidel; D jinak C,

k) žadatel/p íjemce dotace je povinen v souladu s platnými právními p edpisy zajistit 
ochranu životního prost edí a podporu rovných práv žen a muž ;

l) žadatel/p íjemce dotace je povinen dodržovat pravidla volné sout že, zejména pokud jde 
o dodržování p edpis  p i zadávání ve ejných zakázek. 

5. Žádost o dotaci 

a) Žádost o dotaci se podává samostatn  za každé opat ení, resp. za každý zám r (tzn. dle 
nejnižší úrovn  administrativního len ní opat ení); D jinak C,

b) každá Žádost o dotaci m že zahrnovat pouze jeden zám r. Po et p edložených Žádostí  
o dotaci není omezen; C,

c) p ílohy p edkládané žadatelem musí být v originále, v ú edn  ov ené kopii originálu 
nebo prosté kopii. U dokument , u kterých je ve Specifické ásti Pravidel uvedeno 
„možno vrátit žadateli“ si RO SZIF po ídí z originálu nebo ú edn  ov ené kopie vlastní 
kopie do složky žadatele, ozna ené razítkem „souhlasí s originálem“ a p vodní
dokumenty vrátí žadateli zp t;

d) Žádost o dotaci p edkládá a podepisuje žadatel p ed pracovníkem RO SZIF osobn
(v p ípad  právnických osob pak prost ednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se 
stanoveným zp sobem pro právoplatné jednání a podepisování za p íslušnou právnickou 
osobu) nebo prost ednictvím zmocn ného zástupce/zástupc . Pokud nebyla Žádost  
o dotaci podepsána p ed pracovníkem RO SZIF osobn , musí být podpis ú edn  ov en;
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e) estné prohlášení musí být podepsáno pouze žadatelem osobn  (v p ípad  právnických 
osob pak prost ednictvím p íslušných len  jejich statutárního orgánu v souladu se 
stanoveným zp sobem pro právoplatné jednání a podepisování za p íslušnou právnickou 
osobu), tj. není možné nechat estné prohlášení podepsat zmocn nou osobou, ale je 
možné, aby zmocn ná osoba p inesla k zaregistrování estné prohlášení podepsané 
oprávn nou osobou s ú edn  ov eným podpisem; 

f) p ed registrací Žádosti o dotaci je provedena p edb žná administrativní kontrola (úplnost 
dokumentace). Neúplná Žádost o dotaci nebude zaregistrována a žadatel bude o této 
skute nosti a jejích d vodech informován; 

g) následn  RO SZIF provede úplnou administrativní kontrolu Žádosti o dotaci, která byla 
zaregistrována. V p ípad  zjišt ní nedostatk  vyzve do 49 kalendá ních dn  od 
zaregistrování Žádosti o dotaci žadatele k tomu, aby provedl odstran ní uvedených 
konkrétních závad. Nedojde-li k odstran ní závad Žádosti o dotaci do 21 kalendá ních dn
ode dne následujícího po dni odeslání výzvy žadateli, považuje se Žádost o dotaci 
uplynutím této lh ty automaticky za chybnou a z tohoto d vodu také bude ukon ena
administrace Žádosti o dotaci. Lh ta pro výzvu SZIF k odstran ní závad po íná b žet
dnem, který následuje po zaregistrování Žádosti o dotaci, lh ta pro odstran ní závad 
v Žádosti o dotaci po íná b žet dnem následujícím po dni odeslání výzvy žadateli k jejich 
odstran ní. V p ípad , že by m l poslední den lh ty p ipadnout na den pracovního klidu 
nebo volna, lh ta se prodlouží a bude kon it až nejbližší následující pracovní den; 

h) opravy závad Žádosti o dotaci musí být RO SZIF doru eny ve stanovené lh t ; C,

i) dodate né úpravy požadované míry dotace ani dodate né navýšení dotace nejsou po 
zaregistrování Žádosti o dotaci možné a p ípustné;

j) dodate né p edkládání povinných i nepovinných p íloh ani oprava obsahu p edložených
povinných i nepovinných p íloh po zaregistrování Žádosti o dotaci není možné a p ípustné 
(s výjimkou zcela z ejmých formálních chyb);  

k) dodate ná oprava údaj  povinných a nepovinných p íloh, formulá e Žádosti o dotaci nebo 
projektu, které mají vliv na bodové hodnocení nebo na výši dotace po zaregistrování 
Žádosti o dotaci není možná a p ípustná (s výjimkou zcela z ejmých formálních chyb); 

l) Žádosti o dotaci, které byly z hlediska p ijatelnosti hodnoceny kladn , jsou ohodnoceny 
body (je-li tak uvedeno ve Specifické ásti Pravidel) podle p edem stanovených 
bodovacích kritérií OP Rybá ství a se azeny podle po tu získaných bod  sestupn ,
v p ípad  rovnosti bod  rozhoduje asové hledisko (tzn. d íve podané žádosti mají 
p ednost). Podle disponibilních finan ních zdroj  pro dané opat ení/zám r jsou Žádosti  
o dotaci doporu eny/nedoporu eny (schváleny/neschváleny) k financování. U Žádostí  
o dotaci, které neprocházejí bodovacím procesem se po adí pro financování ur uje podle 
data a asu registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF – tzn. d íve zaregistrované Žádosti  
o dotaci mají p ednost p ed ostatními zaregistrovanými Žádostmi o dotaci (není-li ve 
Specifické ásti Pravidel uvedeno jinak); 

m) v p ípad , že SZIF dojde kontrolou k záv ru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou 
spln ny, sd lí to písemn  žadateli spolu s d vody ukon ení administrace Žádosti o dotaci; 

n) v p ípad , že p edložená Žádost o dotaci není schválena k financování z OP Rybá ství,
sd lí tuto skute nost O OP Rybá ství písemn  žadateli. 
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6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OP Rybá ství

a) V p ípad , že je Žádost o dotaci schválena k financování z OP Rybá ství, žadatel obdrží 
písemn , poštou na poštovní doru enku od O OP Rybá ství Rozhodnutí; 

b) Rozhodnutí bude vydáno poskytovatelem dotace do 3 m síc  od vybrání projektu 
k financování; 

c) Rozhodnutí, které obsahuje povinné náležitosti stanovené zákonem . 218/2000Sb., 
o rozpo tových pravidlech ve zn ní pozd jších p edpis , se vyhotovuje ve ty ech 
stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Rozhodnutí obdrží v jednom 
vyhotovení p íjemce dotace, ídicí orgán OP Rybá ství, RO SZIF a jedno vyhotovení 
Finan ní útvar - SZIF; 

d) p ípadné zm ny obsahu Rozhodnutí, které jsou odsouhlaseny Vyrozum ním
o administraci Hlášení o zm nách na RO SZIF se upravují Zm novým rozhodnutím p ed 
p edložením žádosti o platbu na RO SZIF. Zm nou Rozhodnutí nelze m nit náležitosti 
uvedené v § 14 odst. 3 písm. a), b) a d) zákona .218/2000 Sb., tzn. p íjemce 
a poskytovatele dotace a ú el dotace, na který je dotace poskytována. 

7. Zp sobilé výdaje 

a) Dotaci z OP Rybá ství lze získat pouze na zp sobilé výdaje, uvedené ve Specifické ásti
Pravidel (dle íselníku zp sobilých výdaj ); K,

b) zp sobilé výdaje je možné realizovat dle bodu c) této kapitoly maximáln  však po dobu 
24 m síc  od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace (není-li ve Specifické ásti
Pravidel stanoveno jinak), lh ta 24 m síc  od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem 
dotace bude v záv ru OP Rybá ství zkrácena nejpozd ji do 30.6.2015; C,

c) zp sobilé výdaje jsou realizovány z hlediska asu následovn  (není-li ve Specifické ásti
Pravidel stanoveno jinak): 

 1. od 1.1.2007 do data p edložení žádosti o platbu – výdaje související s p ípravou
projektu, které p edstavují: 

  - projektovou dokumentaci, tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádosti
 o dotaci, povinných a nepovinných p íloh, zadávacího ízení, 

      - technickou dokumentaci, odborné posudky ve vztahu k životnímu prost edí, 
technické odborné posudky, položkový rozpo et. 

2. od zaregistrování Žádosti o dotaci do data p edložení žádosti o platbu – ostatní výdaje; 

d) výše zp sobilých výdaj  je vypo tena na základ :

1. dodavatelské faktury nebo jiného ú etního dokladu vystaveného dodavatelem, 
2. sazeb dle ceníku stanoveného pro poskytnutí nájmu prostor, 
3. ástky stanovené ve znaleckém posudku v p ípad  nákupu staveb a budov i pozemk ;
4. sazby dle ceníku stavebních prací a materiálu (RTS, a.s. Brno); 

e) zp sobilé výdaje jsou realizovány/vynaloženy žadatelem/p íjemcem dotace formou: 

1. bezhotovostní platby – p íjemce dotace je povinen realizovat finan ní operace 
související s financováním zp sobilých výdaj  projektu prost ednictvím vlastního 
bankovního ú tu,

2. hotovostní platbou – maximální výše zp sobilých výdaj  realizovaných v hotovosti 
v rámci jednoho projektu m že init 100 000,- K ; K,
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f) zp sobilým výdajem není: 

1. po ízení použitého movitého majetku; 
2. da  z p idané hodnoty, není-li ve Specifické ásti Pravidel uvedeno jinak; 
3. prosté nahrazení investice, tzn. vým na investice, která nep edstavuje zhodnocení; 
4. nákup výrobních práv; 
5.   leasing; 
6.  v cné pln ní;
7.  odpisy. 

Pokud je ve Specifické ásti stanoveno omezení ástky zp sobilých výdaj  (limit ), výdaje 
p esahující toto omezení nelze zahrnout do zp sobilých výdaj  deklarovaných v Žádosti 
o dotaci i žádosti o platbu, tj. nelze z nich vypo ítávat dotace. K

8. Provád ní zm n

Veškeré níže zmín né zm ny musí respektovat limity stanovené žadatelem v Žádosti o dotaci, 
Pravidla a maximální výši dotace uvedenou v Rozhodnutí. 

a) Zm ny, které nelze provést bez p edchozího souhlasu SZIF tzn. žadatel/p íjemce dotace 
musí nejprve podat na RO SZIF Hlášení o zm nách a nem že zm ny realizovat, dokud 
nezíská souhlas SZIF: 

- zásadní zm ny technických parametr  projektu (zejména zm na ú elu využívání 
projektu, v jeho provozním za ízení, ve zp sobu výroby nebo podstatném rozší ení 
nebo snížení apod.) (dle údaj  uvedených v kapitole „Technické ešení projektu“, ve 
stavebním povolení nebo ohlášení stavby); C,

- zm na místa realizace projektu; C,

- zm na žadatele/p íjemce dotace/vlastnictví majetku, který je p edm tem dotace 
(krom  d dického ízení). V t chto p ípadech SZIF vždy posoudí, zda budou i po 
provedení zm ny spln ny veškeré podmínky vyplývající ze Specifické ásti Pravidel  
a Žádosti o dotaci; C,

- p idávání/odstran ní položek zp sobilých výdaj ; K,

b) zm ny, které žadatel/p íjemce dotace m že nejprve provést a pak teprve žádat o souhlas 
SZIF prost ednictvím vypln ného formulá e Hlášení o zm nách, a to nejpozd ji v den 
p edložení žádosti o platbu: 

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

- zm ny ástek mezi jednotlivými kódy navýšením/snížením o více než 20 %; B,

- zm ny v asovém harmonogramu Žádosti o dotaci – zm na p edpokládaného termínu 
p edložení žádosti o platbu bude oznámena na formulá i Hlášení o zm nách;

c) ostatní zm ny identifika ních a kontaktních údaj , které lze provést bez souhlasu SZIF, 
ale žadatel/p íjemce dotace je povinen zm nu oznámit p íslušnému RO SZIF na 
p edepsaném formulá i Hlášení o zm nách, a to nejpozd ji v den p edložení žádosti  
o platbu. (nap . zm na ú tu, zm na trvalého bydlišt /sídla žadatele/p íjemce dotace, 
zm na statutárního orgánu); Tyto zm ny musí respektovat nastavené limity v Pravidlech  
a dále max. výši dotace uvedenou v Rozhodnutí; D jinak A,
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d) zm ny, které lze provést bez souhlasu SZIF, ale p íjemce dotace je povinen zm ny
zaznamenat na formulá i žádosti o platbu: 

- zm ny celkových výdaj  na projekt,

- zm ny celkových zp sobilých výdaj  nebo zp sobilých výdaj , ze kterých je 
stanovena dotace, které nep esáhnou limit 20 %, Aa,

- zm ny ástek mezi jednotlivými kódy, které nep esahují limit 20 %, Aa;

e) zm ny, které nepat í do žádné z výše uvedených kategorií zm n, p edkládá
žadatel/p íjemce dotace na p edepsaném formulá i Hlášení o zm nách na SZIF p ed její 
realizací. Realizace zm ny je možná teprve po získání souhlasu k jejímu provedení 
(formou souhlasného Vyrozum ní o administraci Hlášení o zm nách); C

f) Hlášení o zm nách žadatel podává osobn  na p íslušném RO SZIF nebo je zasílá poštou. 
V p ípad  zasílání poštou je nutné zasílat formulá  pouze doporu en , s ú edn  ov eným 
podpisem žadatele/p íjemce dotace, a zárove  RO SZIF musí obdržet Hlášení o zm nách
p ed stanoveným termínem p edložení žádosti o platbu, nebo nejpozd ji v den podání 
žádosti o platbu. Zm ny, které budou nahlášeny, nebo provedeny po podání žádosti  
o platbu nebudou akceptovány (týká se zm n uvedených pod písmeny a) a b)); 

g) výsledek schvalovacího ízení je SZIF povinen oznámit žadateli/p íjemci dotace 
nejpozd ji do 60-ti kalendá ních dn  od data obdržení Hlášení o zm nách; v p ípad
nedodržení termínu, oznámí do tohoto termínu SZIF žadateli/p íjemci dotace d vod
zdržení; 

h) v p ípad  úmrtí p íjemce dotace – fyzické osoby, je každý ú astník d dického ízení po 
p íjemci dotace, p íp. správce tohoto d dictví, povinen nahlásit písemn  (formou dopisu 
nebo Hlášení o zm nách) skute nost úmrtí p íjemce dotace p íslušnému RO SZIF. Po 
ukon ení d dického ízení je p ípadný nový nabyvatel ásti nebo celého d dictví po 
p íjemci dotace povinen sd lit písemn  formou Hlášení o zm nách zp sob dalšího 
nakládání s p edm tem dotace nebo s jím zd d nou ástí. P edm t dotace lze 
s p edchozím písemným souhlasem SZIF postoupit t etí osob , která je zp sobilá 
a spl uje podmínky poskytnutí dotace v rámci OP Rybá ství.

9. Zadávání zakázek žadatelem/p íjemcem dotace 

Pro ú ely zadávání zakázek pojem „zakázka“ znamená zakázku na služby, zakázku na 
dodávky a zakázku na stavební práce dle p edloženého projektu. 

a) Žadatel/p íjemce dotace, který je ve ejným, nebo dotovaným nebo sektorovým 
zadavatelem podle zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších
p edpis , postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za ádné provedení zadávacího 
ízení a jeho pr b h náležit  dokladuje podle tohoto zákona, 

b) z hlediska napln ní zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, 
které je t eba v souladu s komunitárním právem dodržovat (viz finan ní na ízení Rady 
(ES, Euratom) . 1605/2002, ve zn ní pozd jších p edpis , dále l. 2 Smlouvy ES a l. 9 
na ízení Rady (ES) . 1290/2005), je nezbytné, aby i v p ípadech, kdy žadatel/p íjemce 
dotace postupuje p i zadávání zakázek mimo režim zákona, byla stanovena a dodržována 
ur itá pravidla. 

       Pro tyto ostatní p ípady MZe, jako ídící orgán OP Rybá ství stanovuje následující 
postup:
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1. Pokud p edpokládaná hodnota zakázky nep esáhne 500 000,- K  (bez DPH), nemusí 
žadatel/p íjemce dotace uskute ovat výb r z více dodavatel , ale m že zadat zakázku 
a uzav ít smlouvu nebo vystavit objednávku p ímo s jedním dodavatelem p i dodržení 
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  

2. Pokud p edpokládaná hodnota zakázky p esáhne 500 000,- K  (bez DPH), je 
žadatel/p íjemce dotace povinen uskute nit zadávací ízení, vybrat dodavatele 
z minimáln  t í obdržených nabídek (s výjimkou p i použití centrální adresy dle bodu 
3) a pr b h zadávacího ízení náležit  dokladovat. ídí se p itom podle následující 
ásti Pravidel: 

a) písemná výzva k podání nabídky musí obsahovat: 

- informaci o p edm tu zadávané zakázky, 
- identifika ní údaje zadavatele (jméno/název, I O, adresa místa 

podnikání/sídlo firmy), 
- zadávací dokumentaci nebo podmínky p ístupu i poskytnutí zadávací 

dokumentace, 
- lh tu a místo pro podání nabídek (lh tu stanoví žadatel/p íjemce 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 kvalifika ní p edpoklady,
- požadavky na prokázání spln ní základních kvalifika ních p edpoklad

dodavatele, tj. že: 
dodavatel nebyl pravomocn  odsouzen pro trestný in, jehož skutková 
podstata souvisí s p edm tem podnikání, 
na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení 
konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo v i
n muž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních p edpis ,
dodavatel není v likvidaci, 
spln ní t chto základních kvalifika ních p edpoklad  doloží uchaze
o zakázku formou estného prohlášení, 

- žadatel/p íjemce dotace si m že stanovit dle svého zvážení další 
kvalifika ní p edpoklady;

b) obsah zadávací dokumentace: 

- vymezení p edm tu zadávané zakázky v souladu s projektem nebo dle 
klasifikace zboží, služeb a stavebních prací podle referen ní klasifikace 
platné pro ve ejné zakázky,

- obchodní podmínky, v etn  platebních podmínek, p ípadn  objektivních 
podmínek, za nichž je možné p ekro it výši nabídkové ceny, 

- technické podmínky, je-li to od vodn no p edm tem zadávané zakázky 
(technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby ur itým dodavatel m
zaru ovaly konkuren ní výhodu nebo vytvá ely p ekážky pro mezinárodní 
obchod),

- požadavek na zp sob zpracování nabídkové ceny, 
- podmínky a požadavky na zpracování nabídky, 
- zp sob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, 
- v p ípad  stavebních prací projektovou dokumentaci a soupis prací, 

dodávek a služeb s výkazem vým r; 
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c) nabídky:

- musí spl ovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace, 
- musí obsahovat identifika ní údaje uchaze e,
- musí být podepsány osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e,
- lh ta pro podání nabídky po íná b žet dnem následujícím po dni odeslání 

výzvy k podání nabídky, 
- p i zadávacím ízení podle t chto Pravidel m že dodavatel prokázat 

základní kvalifika ní kritéria estným prohlášením, 
- p i zadávacím ízení podle t chto Pravidel m že dodavatel prokázat 

profesní kvalifika ní p edpoklady p edložením: 
kopie dokladu o oprávn ní k podnikání – nap . výpisu z obchodního 
rejst íku i jiné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo jiného dokladu 
podle zvláštních právních p edpis  v rozsahu odpovídajícím 
p edm tu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatel , certifikátu vydaného správcem systému registru 
certifikovaných dodavatel , výpisu ze zahrani ního seznamu 
dodavatel i certifikát zahrani ního dodavatele, licence apod.), 

- dodavatel, který podal nabídku v zadávacím ízení, nesmí být sou asn
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím ízení. Dodavatel, 
který nepodal nabídku v zadávacím ízení, však m že být subdodavatelem 
více uchaze  v tomtéž zadávacím ízení;

d) posuzování a hodnocení nabídek: 

- pokud dodavatel podá více nabídek samostatn  nebo spole n  s dalšími 
dodavateli, nebo podá nabídku a sou asn  je subdodavatelem jiného 
dodavatele v tomtéž zadávacím ízení, žadatel/p íjemce dotace všechny 
nabídky podané takovým dodavatelem samostatn i spole n  s jinými 
dodavateli vy adí a písemn  je informuje o d vodu vylou ení ze 
zadávacího ízení,

- žadatel/p íjemce dotace posoudí nabídky z hlediska spln ní základních, 
profesních a p ípadn  dalších kvalifika ních p edpoklad , pokud si je 
stanovil. Uchaze e, kte í tyto p edpoklady nesplní, vylou í z dalšího 
hodnocení a písemn  je informuje o d vodu vylou ení ze zadávacího 
ízení, 

- žadatel/p íjemce dotace provede hodnocení p edložených nabídek podle 
p edem stanovených hodnotících kritérií pro výb r zakázky. V p ípad
hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky provede zadavatel 
vyhodnocení formou tabulky, ve které jsou p id leny jednotlivým díl ím
kriteriím váhy vyjád ené v procentech. Jako hodnotící kritérium nesmí být 
použity reference, 

- v p ípad , že žadatel/p íjemce dotace ustanoví hodnotící komisi pro 
hodnocení nabídek, musí všichni lenové hodnotící komise na po átku
jednání p edložit písemné prohlášení o své nepodjatosti, zejména se nesmí 
podílet na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání zakázky; 

e) ukon ení zadávacího ízení: 

- žadatel/p íjemce dotace odešle oznámení o výb ru nejvhodn jší nabídky 
vybranému dodavateli a všem uchaze m, kte í nebyli vylou eni z ú asti 
v zadávacím ízení; 
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f) uzav ení smlouvy: 

- žadatel/p íjemce dotace uzav e smlouvu nebo vystaví objednávku 
v souladu s postupem uvedeným v bod  9.b) 2.c) s vybraným dodavatelem 
ze zadávacího ízení; 

g) zrušení zadávacího ízení: 

- je-li uvedeno ve výzv  k podání nabídky, je žadatel/p íjemce dotace  
oprávn n zrušit zadávací ízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení d vodu
(nejpozd ji do uzav ení smlouvy nebo písemné objednávky). 

3. V p ípad , že zadavatel zadávající zakázku mimo režim zákona zadá tuto 
prost ednictvím centrální adresy (http://www.centralniadresa.cz/cadr/) a zdokladuje 
uve ejn ní na centrální adrese p edložením „Písemného oznámení o uve ejn ní informací 
o ve ejné zakázce do centrálního systému centrální adresy (od správce centrální adresy)“, 
je takové zadávací ízení považováno za provedené v souladu s Pravidly. Další postup se 
ídí body 2 b) až 6. 

4. Žadatel/p íjemce dotace je povinen v rámci realizace projektu uzavírat smlouvy 
s dodavateli zboží, práce a služeb v písemné podob . V p ípad , že hodnota zakázky 
nep esáhne výši 500 000,- K  m že být smlouva nahrazena objednávkou potvrzenou 
dodavatelem. V p ípad  platby v hotovosti do 100 000,- K  m že být smlouva nahrazena 
objednávkou vystavenou žadatelem/p íjemcem dotace. 
5. Žadatel/p íjemce dotace je povinen ve Smlouv  s dodavatelem nebo v objednávce 
dohodnout faktura ní podmínky tak, aby fakturace byla provád na, p ípadn  fakturované 
dodávky, služby a stavební práce len ny zp sobem, který umožní za azení do 
jednotlivých položek zp sobilých výdaj  Rozhodnutí. Žadatel/p íjemce dotace je povinen 
zabezpe it, aby dodavatel vyhotovil a p íjemci dotace odevzdal ú etní/da ové doklady za 
každou dodávku v pot ebném po tu stejnopis .
6. Seznam dokumentace k zadávacímu ízení je k dispozici na p íslušném RO SZIF i na 
internetových stránkách SZIF.

10. Žádost o platbu 

a) Dotace se poskytuje na základ  žádosti o platbu a p íslušné dokumentace dle podmínek 
jednotlivých opat ení/zám r  uvedených ve Specifické ásti Pravidel, pokud není ve 
Specifické ásti Pravidel stanoven zvláštní postup; 

b) žádost o platbu p edkládá a podepisuje p íjemce dotace p ed pracovníkem RO SZIF 
osobn  (v p ípad  právnických osob prost ednictvím jejich statutárního orgánu v souladu 
se stanoveným zp sobem právoplatného jednání a podepisování za p íslušnou právnickou 
osobu) nebo prost ednictvím zmocn ného zástupce/zástupc . Pokud nebyla žádost 
o platbu podepsána p ed pracovníkem RO SZIF osobn , musí být podpis ú edn  ov en;

c) v p ípad , že je žádost o platbu p edložena p ed smluvním termínem, je na ni pohlíženo, 
jako by byla p edložena v termínu uvedeném v Rozhodnutí, m že být však 
administrována i d íve;

d) žádost o platbu se p edkládá samostatn  za každý projekt na p íslušném RO SZIF; 
e) v rámci kontroly žádosti o platbu v etn  p íloh provád né p i jejím p edložení, m že RO 

SZIF uložit lh tu pro dopln ní chyb jící dokumentace k žádosti o platbu, a to maximáln
14 kalendá ních dn . Nedojde-li k odstran ní závad žádosti o platbu ve stanovené lh t , je 
provedena korekce; v p ípad  chyb týkajících se celé žádosti o platbu, se žádost o platbu 
považuje uplynutím této lh ty automaticky za chybnou a z tohoto d vodu také bude 
ukon ena administrace Žádosti o dotaci;  
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f) p edloží-li p íjemce dotace k proplacení ú etní/da ové doklady, jejichž kone ný sou et
p ekro í p iznanou výši dotace, nebude finan ní ástka nad rámec p iznané dotace 
proplacena (nelze finan ní ástku nad rámec p iznané dotace zapo ítat do zp sobilých 
výdaj ); K,

g) žádost o platbu musí být založena na skute n  prokázaných zp sobilých výdajích; K,

h) v p ípad , že žadatel spolu se žádostí o platbu p edkládá Hlášení o zm nách bude žádost 
o platbu zaregistrovaná v IS SZIF až po získání souhlasu (formou souhlasného 
Vyrozum ní o administraci Hlášení o zm nách/vyhotovením Zm nového rozhodnutí 
m ní-li se obsah Rozhodnutí, které O OP vyhotoví do 30 kalendá ních dn  ode dne 
doru ení souhlasného Vyrozum ní o administraci Hlášení o zm nách z RO SZIF). 

11. Kontrola dodržování podmínek OP Rybá ství

a) Žadatel/p íjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pov eným osobám (orgány 
státní kontroly, SZIF, MZe, Evropská komise, ú ad OLAF, Platební a certifika ní orgán, 
Evropský ú etní dv r) k ov ování pln ní podmínek Pravidel, p íp. Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace; B,

b) kontrola ze strany SZIF m že být provád na ode dne zaregistrování Žádosti o dotaci po 
celou dobu lh ty vázanosti na ú el stanovené v Rozhodnutí; 

c) o kontrole bude sepsán protokol ve t ech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží 
kontrolovaný žadatel/p íjemce dotace, dv  vyhotovení kontrolní orgán; 

d) kontroly provád né podle jiných právních p edpis , zvlášt  podle zákona . 320/2001 Sb.,  
o finan ní kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých zákon  (zákon o finan ní
kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis , nejsou t mito Pravidly dot eny;

e) žadatel/p íjemce dotace je povinen respektovat opat ení stanovená k náprav , která 
vzejdou z kontrolní innosti pov ených pracovník  uvedených v písm. a) a dodržet 
stanovené termíny pro odstran ní nedostatk  a závad. 

12. Zp sob ú tování o poskytované dotaci 

a) P íjemce dotace je povinen vést ú etnictví v souladu s p edpisy R. P íjemce dotace, 
který nevede ú etnictví podle zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších 
p edpis , je povinen vést da ovou evidenci podle zákona .586/1992 Sb., o daních 
z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis , a podle zákona .235/2004 Sb. o DPH, ve zn ní
pozd jších p edpis , rozší enou o následující požadavky, C:

- p íslušný doklad musí spl ovat p edepsané náležitosti ú etního dokladu ve smyslu 
§ 11 zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis ,

- p edm tné doklady musí být správné, úplné, pr kazné, srozumitelné a pr b žn
písemn  chronologicky vedené zp sobem zaru ujícím jejich trvalost, 

- p i kontrole poskytne žadatel/p íjemce dotace na vyžádání kontrolnímu orgánu 
da ovou evidenci v plném rozsahu; 

b) p íjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou ú etní evidenci (pokud 
je ú etní jednotkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není ú etní jednotkou) 
o veškerých výdajích skute n  vynaložených na projekt, p ípadn  si z ídí pro tuto ú etní 
evidenci samostatné st edisko; D jinak C.
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13. Snížení ástky dotace 

1. Korekce (K) p i administraci žádosti o platbu: snížení ástky zp sobilých výdaj
uvedených v žádosti o platbu na základ  provedených kontrol a tzv. autorizace plateb. 

2. Sank ní systém: v p ípad  porušení/nedodržení podmínek uvedených v Pravidlech bude 
žadateli/p íjemci dotace po p ípadn  provedených korekcích snížena dotace následujícím 
zp sobem: 

Aa – o 5 % ástky dotace po p ezkoumání zp sobilosti žádosti o platbu, 
A – o 10 % ástky dotace po p ezkoumání zp sobilosti žádosti o platbu, 
B – o 50 % ástky dotace po p ezkoumání zp sobilosti žádosti o platbu, 
C – o 100 % (p ed proplacením finan ních prost edk  na ú et p íjemce dotace se 
jedná o ukon ení administrace žádosti, po proplacení finan ních prost edk  na ú et
p íjemce dotace se jedná o vymáhání dlužné ástky),
V dob  od proplacení finan ních prost edk  na ú et p íjemce dotace do vypršení lh ty 
vázanosti na ú el bude v p ípad  zjišt ní porušení podmínek erpání poskytnuté dotace 
uplatn n sank ní systém, který tvo í sou ást podmínek Rozhodnutí. 
D – nápravné opat ení uložené ze strany SZIF. 

Po proplacení je p íjemce dotace za nespln ní podmínek uvedených v Pravidlech povinen 
vrátit poskytnuté finan ní prost edky (vratku) v p edepsané výši v etn  penále.
Za každou podmínkou, která stanovuje žadateli povinnost, je uvedena kategorie sankce za 
porušení/nedodržení této povinnosti, a to p íslušným písmenem (Aa), (A), (B), (C) a nebo je 
uloženo opat ení k náprav  (D). 

Sankce se nekumulují – tzn., že nerozhoduje, zda p íjemce dotace p ípadn  poruší 
jednu nebo p t podmínek nap . pod kategorií A – vždy se bude z titulu uložení této 
sankce požadovat snížení nebo navrácení dotace ve výši 10 %. 
Platí dominance kategorií – tzn., že p íjemci dotace se snižuje dotace podle porušení 
podmínky s nejvyšší kategorií – C > B > A > Aa.
V p ípad , že se stanovená podmínka skládá z n kolika díl ích podmínek (nap . vý et
dokument , které má p íjemce dotace odevzdat) bude chápáno porušení i jen jedné 
díl í podmínky jako porušení celé vlastní podmínky. 

V p ípad  uložení sankce, resp. provedení korekce p i autorizaci platby bude žadatel/p íjemce 
dotace písemn  vyrozum n.

14. Záv re ná ustanovení 

V p ípad  pot eby m že MZe jako ídicí orgán OP Rybá ství po dohod  se SZIF provést 
kdykoli zp esn ní nebo zm nu t chto Pravidel. 

15. Platnost a ú innost

Tato obecná ást Pravidel nabyla platnosti a ú innosti dnem schválení a podpisem ministra 
zem d lství R dne 30.4.2008. 

V Praze dne 30.4.2008 
         Mgr. Petr Gandalovi , v.r. 
           ministr zem d lství
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ÁST B – SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
.j.: 45335/2008-10000 

OPAT ENÍ 2.1. OPAT ENÍ PRO PRODUKTIVNÍ INVESTICE DO 
AKVAKULTURY

1. Popis opat ení

Opat ení je zam eno na zefektivn ní a racionalizaci výrobních proces  prost ednictvím
modernizace a vybavení (technologie, funk ní objekty, atd.) již existujících výrobních 
za ízení
a dále podporu výstavby nových. Dotace je poskytována také na odbahn ní rybník
a investice do recirkula ních systém . V souvislosti se škodami zp sobovanými rybožravými 
predátory je dotace ur ena i na zabezpe ení rybochovných za ízení a rybník . Za ú elem 
rozvoje sektoru rybá ství dotace umož uje investice do maloobchodního prodeje ryb, pokud 
takový prodej tvo í nedílnou sou ást akvakulturního hospodá ství.

Legislativní rámec 
lánek 29 na ízení Rady (ES) . 1198/2006 ze dne 27. ervence 2006 o Evropském 

rybá ském fondu. 

2. Specifické cíle 

a) Zachování tradi ní akvakultury a inností navazujících, d ležitých pro udržení a rozvoj 
hospodá ské a sociální struktury a životního prost edí;

b) rozší ení možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultu e;

c) zavedení nových druh , jejichž produkce v akvakultu e je nízká nebo neexistuje a jejichž 
tržní vyhlídky jsou dobré; 

d) zavedení metod akvakultury, které snižují nep íznivý vliv nebo zesilují kladné ú inky na 
životní prost edí (nap . zavedení nových chovatelských postup  d íve v R
nepoužívaných);

e) zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje 
energie, technické systémy); 

f) zlepšení pracovních a bezpe nostních podmínek pracovník  v akvakultu e;

g) zlepšení hygieny, zdraví zví at a welfare ryb; 

h) zlepšení ochrany rybích hospodá ství p ed škodami zp sobenými voln  žijícími 
predátory;

i) zachování rovných práv muž  a žen. 
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3. Zám ry

a) pro žadatele obhospoda ující celkovou vodní plochu 20 ha a výše: 
vybavení rybník ;
výstavba, odbahn ní, rozší ení rybník  nebo rybni ních soustav do 1 ha (týká se 
rybník  a rybni ních soustav spojených s chovem a produkcí ryb); 
odbahn ní loviš  u rybník  nad 30 ha (týká se rybník  a rybni ních soustav 
spojených s chovem a produkcí ryb); 

b) pro žadatele obhospoda ující celkovou vodní plochu menší než 20 ha: 
výstavba, odbahn ní, rozší ení, vybavení nebo modernizace rybník  (týká se 
rybník  a rybni ních soustav spojených s chovem a produkcí ryb); 

c) výstavba, rozší ení, vybavení nebo modernizace výrobních za ízení vyjma rybník ;
d) nákup a instalace za ízení na ochranu rybích hospodá ství p ed voln  žijícími predátory; 
e) investice související s maloobchodním prodejem v hospodá ství, pokud takový prodej 

tvo í nedílnou sou ást akvakulturního hospodá ství, aniž je dot en lánek 35 odst. 6 
na ízení o EFF. 

4. Definice p íjemce dotace 

Dotace je ur ena pro mikropodniky, malé a st ední podniky s prioritou pro mikro a malé 
podniky. Dotace je též ur ena pro podniky, které nespadají pod definici mikropodnik , malých 
a st edních podnik , pokud mají mén  než 750 zam stnanc  nebo ro ní obrat nižší než 200 
milion  EUR1. Dotace m že být poskytnuta fyzické nebo právnické osob , jejíž p íjmy
pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpov dnost a riziko. 

5. Druh a výše dotace 

Druh dotace:  p ímá nenávratná dotace 

Zp sob financování: podílové financování 

 p ísp vek EU iní 75 % ve ejných zdroj
 p ísp vek R iní 25 % ve ejných zdroj

Výše dotace: pro fyzické nebo právnické osoby vyhovující definici 
mikropodniku, malého a st edního podniku maximáln  do 60 % 
zp sobilých výdaj ,

pro fyzické nebo právnické osoby, které nespadají pod definici 
mikropodnik , malých a st edních podnik , avšak mají mén  než 
750 zam stnanc  nebo ro ní obrat nižší než 200 milion  EUR1

maximáln  do 30 % zp sobilých výdaj ,

zp sobilé výdaje, na které m že být poskytnuta dotace, iní
minimáln  25 000 K  na každý jednotlivý projekt, 

zp sobilé výdaje, na které m že být poskytnuta dotace, iní
maximáln  30 mil. K  na každý jednotlivý projekt.

1 Dle kurzu NB platného k 2.1. roku podání Žádosti o dotaci – viz P íloha – Prohlášení o za azení podniku do 
kategorie mikro, malých, st edních i velkých podnik .
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6. Výdaje, které jsou zp sobilé ke spolufinancování 

Výdaje jsou zp sobilé pro spolufinancování pokud spl ují podmínky definované v bodu 7
Obecné ásti Pravidel.

Zp sobilé výdaje jsou realizovány z hlediska asu následovn :

1. od 1.1.2007 do data p edložení žádosti o platbu – výdaje související s p ípravou projektu, 
které p edstavují:

 - projektovou dokumentaci, která zahrnuje – zpracování projektu dle závazné osnovy, 
Žádosti o dotaci, povinných a nepovinných p íloh, zadávací ízení,

- technickou dokumentaci, která zahrnuje – odborné posudky ve vztahu k životnímu 
  prost edí, technické odborné posudky, položkový rozpo et. 

2. od 10.6.2008 do data p edložení žádosti o platbu – ostatní výdaje. 

Konkrétní skupiny položek zp sobilých výdaj  a kódy, které se vypl ují do formulá e Žádosti 
o dotaci jsou uvedeny v p íloze . 8 – íselník zp sobilých výdaj .

Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním zp sobilým 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 p ehled maximálních hodnot n kterých zp sobilých výdaj  je uveden v p íloze . 9.

Následující výdaje jsou zp sobilé za p edpokladu spln ní uvedených podmínek:

- Nákup pozemk :
existuje p ímá vazba mezi nákupem pozemku a p edm tem projektu, 

pozemek bude ocen n znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem dle zákona 
. 151/1997 Sb., o oce ování majetku, ve zn ní pozd jších p edpis , který bude 

žadatel p edkládat jako povinnou p ílohu p i Žádosti o dotaci, 

p ti letech p ed registrací Žádosti o dotaci z fond  EU ani z národních ve ejných
zdroj  dotaci na nákup daného pozemku – žadatel doloží estným prohlášením p i
podání Žádosti o dotaci, 

dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podíl  vyjma p ípad , kdy se takto 
nakoupená nemovitost stane po uskute n ní tohoto nákupu výlu ným vlastnictvím 
žadatele.

- Nákup staveb: 
existuje p ímá vazba mezi nákupem nemovitosti a p edm tem projektu, 

jedná se o nákup již postavené stavby v etn  pozemku, na n mž stavba stojí, 

po izovací cena pozemku m že být zapo tena maximáln  do výše 10 % ceny tohoto 

sou asný i n který z p edcházejících vlastník  pozemku neobdržel v posledních 

pozemku, ur ené  znaleckým posudkem, 
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dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podíl , vyjma p ípad , kdy se 
takto nakoupená nemovitost stane po uskute n ní tohoto nákupu výlu ným
vlastnictvím žadatele, 

stavba bude ocen na znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem dle zákona  
. 151/1997 Sb., o oce ování majetku ve zn ní pozd jších p edpis , který bude 

žadatel p edkládat jako povinnou p ílohu p i podání Žádosti o dotaci, 

zp sobilým výdajem je po izovací cena maximáln  však do výše ceny zjišt né
znaleckým posudkem, 

je vydáno kolauda ní rozhodnutí nebo rozhodnutí o p ed asném užití stavby nebo 
rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a jsou odstran ny
veškeré p ípadné nedostatky, na které upozornil stavební ú ad p i vydání 
kolauda ního rozhodnutí2 - bude sou ástí znaleckého posudku, 

sou asný i n který z p edcházejících vlastník  stavby neobdržel v posledních p ti
letech p ed registrací Žádosti o dotaci z fond  EU ani z národních ve ejných 
zdroj  dotaci na nákup dané stavby – žadatel doloží estným prohlášením p i
podání Žádosti o dotaci. 

- Nákup dopravních prost edk

Využití dopravních prost edk  musí odpovídat ú elu projektu v rámci zvoleného 
zám ru (viz bod 3 ásti B - specifických podmínek pro poskytnutí dotace: zám r a) 
vybavení rybník ; vybavení rybni ních soustav do 1 ha, zám r b) vybavení 
rybník  a rybni ních soustav, zám r c) vybavení výrobních za ízení vyjma 
rybník ).

- Da  z p idané hodnoty: 
Pouze pro osoby neregistrované k DPH (neplátce DPH dle platné právní úpravy).

7. Výdaje, které nejsou zp sobilé ke spolufinancování 

- ta ást po izovací ceny u nákupu stavby, která je vyšší než cena zjišt ná znaleckým 
posudkem;

- nákup použitého vybavení;

- DPH pro plátce (dle platné právní úpravy);

- výdaje spojené s produkcí a chovem okrasných a akvarijních ryb;

- leasing;

- v cné pln ní;

- odpisy.

2 Platí pouze na ty stavby, na které se tyto náležitosti (kolauda ní rozhodnutí, atd.) vztahují ze zákona 
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis .

ur ené znaleckým posudkem.
- ta ást po izovací ceny pozemku, která je vyšší než 10 % ceny tohoto pozemku,
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8. Formy financování žadatelem/p íjemcem dotace 

- bezhotovostní platba; 

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

9. Kritéria p ijatelnosti projektu 

a) Projekt je v souladu s platnou právní úpravou a spl uje ú el a rozsah opat ení/zám ru; C,

b) na každý projekt se m že použít pouze jeden zdroj financování EU a R; C,

c) projekt musí být realizován na území R, krom  území hlavního m sta Prahy; C,

d) žadatel spl uje definici p íjemce dotace pro dané opat ení/zám r; C,

10. Další podmínky 

a) P edložený projekt musí obsahovat pouze jeden ze zám r  a) až e); D jinak C,
b) lh ta vázanosti projektu na ú el je 5 let od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem 

dotace; C,
c) p íjemce dotace zajistí vykazování údaj  pot ebných pro monitoring projektu po jeho 

realizaci po dobu lh ty vázanosti projektu na ú el; D jinak C,
d) p íjemce dotace nem že prodat/pronajmout p edm t projektu bez souhlasu SZIF dalšímu 

subjektu po dobu lh ty vázanosti projektu na ú el, p edm t projektu nesmí být po dobu 
vázanosti na ú el provozován jiným subjektem bez souhlasu SZIF; C,

e) žadatel/p íjemce dotace má uspo ádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které 
souvisejí s realizací projektu. Tuto skute nost prokazuje žadatel/p íjemce dotace v p ípad
kontroly na míst  dokladem o vlastnictví pozemk , i nemovitostí, kterých se projekt 
týká. Pokud je p edm tný projekt realizován v pronajatém objektu/pozemku p edloží
nájemní smlouvu na dobu nejmén  p ti let od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem 
dotace. V p ípad  spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas 
spoluvlastník  nemovitostí vztahující se k realizaci projektu; D jinak C,

f) žadatel spl uje podmínku definice bu  mikropodniku, nebo malého i st edního podniku 
nebo akceptovatelného velkého podniku (viz Obecná ást Pravidel, bod 1, písmeno h)) 
v dob  zaregistrování Žádosti o dotaci; C,

g) žadatel musí p i registraci Žádosti o dotaci prokázat p íjmy z akvakultury, formou 
estného prohlášení a p edložením p íslušných ú etních doklad  (faktura, p íjmový

pokladní doklad, apod.); C,
h) žadatel je povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby žádost o platbu byla p edložena 

nejpozd ji do 24 m síc  od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace; C,
i) v p ípad , že dojde u projekt  v zám ru a) a b), k zásahu do t lesa hráze, pak základní 

parametry rybníka, hráze a funk ních objekt  musejí být v souladu s platnými normami 
R;

j) projekt spl uje svým rozsahem p ílohu . 9; D jinak C,
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k) pro aktivity uvedené v zám ru a) druhá a t etí odrážka a zám ru b) s výjimkou po ízení
movitých v cí je nutné souhlasné odborné stanovisko MŽP p i podání Žádosti o dotaci; 
C,

l) u projekt  týkajících se dosud nevyužívaných a geograficky nep vodních druh  rostlin i
živo ich  a p i jejich rozši ování do krajiny, je nutné p edložit povolení orgán  ochrany 
p írody podle § 5 odst. 4 zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní
pozd jších p edpis . Povinná p íloha k Žádosti o dotaci; C.

m) žadatel je povinen zajistit publicitu projektu dle informací uve ejn ných na internetových 
stránkách SZIF; A.

n) ve lh t  administrativní kontroly ze strany RO SZIF bude soub žn  probíhat kontrola 
Žádostí o dotaci na p ílohu . 9 Pravidel ze strany O OP Rybá ství. V p ípad  nálezu 
bude žadatel dodate n  nad rámec Protokolu o provedené administrativní kontrole vyzván 
RO SZIF k náprav .

11. Seznam p íloh p edkládaných na RO SZIF 

a) Povinné p ílohy p edkládané p i podání Žádosti o dotaci: 
1) jeden výtisk projektu (povinná osnova projektu je uvedena v p íloze . 2 k t mto 

Pravidl m) – originál; C,
2) osv d ení právního statutu (nap . výpis z obchodního rejst íku, výpis z registru 

ekonomických subjekt , osv d ení o zápisu do evidence zem d lského podnikatele), které 
je v souladu s definicí p íjemce dotace a není starší než 3 m síce k datu podání Žádosti o 
dotaci – originál nebo ú edn  ov ená kopie; C,

3) ú etní doklad (faktura, p íjmový pokladní doklad, apod.), ze kterého bude patrný p íjem
z akvakultury (prodeje ryb). Doklad musí být vystaven v posledním uzav eném ú etním 
období. V p ípad  nov  založených podnik , jejichž ú ty dosud nebyly schváleny musí 
být doklad vystaven v pr b hu ú etního období – originál nebo ú edn  ov ená kopie 
(možno vrátit žadateli); C,

4) estné prohlášení žadatele p i podání Žádosti o dotaci o poskytnutí dotace z OP Rybá ství 
dle závazného vzoru (viz p íloha . 10) – originál; C,

5) doklad o vedení (pop . z ízení) b žného ú tu ve vlastnictví žadatele, na který bude 
žadateli poskytnuta dotace z Opera ního programu Rybá ství – prostá kopie; C,

6) v p ípad , že projekt podléhá ízení stavebního ú adu, pak pravomocné (pokud p i
vyhlášení kola p íjmu žádostí není ministrem zem d lství stanoveno jinak) a platné 
stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opat ení stavebního ú adu nahrazující 
stavební povolení - originál nebo ú edn  ov ená kopie (možno vrátit žadateli); C,

7) v p ípad , že pro realizaci projektu není t eba stavební povolení, ohlášení stavby nebo jiné 
opat ení stavebního ú adu, pak je povinnou p ílohou estné prohlášení žadatele (uvedené 
v p íloze . 18 t chto Pravidel), že pro daný projekt není dle zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis ,
zapot ebí stavebního povolení ani ohlášení stavby ani jiného opat ení stavebního ú adu 
(doporu uje se toto estné prohlášení zkonzultovat se stavebním ú adem nebo si vyžádat 
stanovisko stavebního ú adu, že na daný projekt není dle zákona . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis ,
zapot ebí stavebního povolení ani ohlášení stavby ani jiného opat ení stavebního ú adu) – 
originál; C,
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8) v p ípad  realizace i modernizace staveb, technická dokumentace p edkládaná
k územnímu nebo stavebnímu ízení v p ípad  územního nebo stavebního ízení
k p edm tu projektu v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  a p íslušnými provád cími 
p edpisy – prostá kopie; C,

9) p dorys stavby/dispozice technologie – pokud není p ílohou technická dokumentace 
p edkládaná k územnímu nebo stavebnímu ízení. P íloha bude požadována pouze 
v p ípad , kdy p edm tem dotace je modernizace nebo výstavba stavby/budovy – prostá 
kopie; C,

10) kopie katastrální mapy vystavená p íslušným katastrálním ú adem (p ípadn  jiným 
p íslušným ú adem) s vyzna ením lokalizace projektu - pokud není p ílohou technická 
dokumentace p edkládaná k územnímu nebo stavebnímu ízení, pouze v p ípad  jsou-li 
p edm tem projektu stavební práce – prostá kopie; C,

11) v p ípad  nákupu staveb znalecký posudek, ne starší 12 m síc  k datu podání Žádosti  
o dotaci, zárove  však nejd íve vydaný k datu 1.1.2007 nebo po tomto datu (sou ástí 
znaleckého posudku stavby bude i kolauda ní rozhodnutí nebo rozhodnutí o p ed asném 
užití stavby nebo rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a prohlášení, 
že jsou odstran ny veškeré p ípadné nedostatky, na které upozornil stavební ú ad vydání 
kolauda ního rozhodnutí3 ) – originál nebo ú edn  ov ená kopie (možno vrátit žadateli); 
C,

12) v p ípad  nákupu pozemku znalecký posudek, ne starší 12 m síc  k datu podání Žádosti  
o dotaci, zárove  však nejd íve vydaný k datu 1.1.2007 nebo po tomto datu – originál 
nebo ú edn  ov ená kopie (možno vrátit žadateli); C,

13) souhlasné odborné stanovisko MŽP4, ne starší 12 m síc  k datu podání Žádosti o dotaci, 
v p ípad  realizace projekt  s aktivitami uvedenými v zám ru a) druhé a t etí odrážce, 
zám ru b) s výjimkou po ízení movitých v cí - originál nebo ú edn  ov ená kopie 
(možno vrátit žadateli); C,

14) povolení orgán  ochrany p írody podle § 5 odst. 4 zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis  v p ípad  realizace projekt  týkajících se 
dosud nevyužívaných a geograficky nep vodních druh  rostlin i živo ich  a p i jejich 
rozši ování do krajiny – originál nebo ú edn  ov ená kopie (možno vrátit žadateli); C,

15) v p ípad  realizace zp sobilých výdaj  pod kódy 015 a 016 v zám ru a) a pod kódem 017 
v zám ru b) mapa s konkrétním rybníkem v etn  parcelního ísla spolu s dokladem o jeho 
vým e potvrzený p íslušným katastrálním ú adem – originál nebo ú edn  ov ená kopie; 
C,

16) prohlášení o velikosti podniku podle vzoru v p íloze . 13, 14, 15 a 16 t chto Pravidel - 
originál; C,

17) seznam p íloh (v etn  po tu stran jednotlivých p íloh); C.

3 Platí pouze na ty stavby, na které se tyto záležitosti (kolauda ní rozhodnutí, atd.) vztahují ze zákona .
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis
4 Dle typu území se jedná o následující organizace a jejich územní pracovišt : na území národních park  správy 
národních park , na území chrán ných krajinných obalstí správy chrán ných krajinných oblastí, na ostatním 
území Agentura ochrany p írody a krajiny R, konkrétn  krajská st ediska. 
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b) Seznam nepovinných p íloh k Žádosti o dotaci: 
1) projekt dle osnovy v elektronické podob  na datovém nosi i CD (ve formátu *.doc, 

*.pdf);

2) výpis z úst ední evidence, který není starší než 3 m síce k datu podání Žádosti o dotaci, 
dokladující skute nost, že žadatel je v této evidenci veden jako chovatel plemenných ryb – 
originál nebo ú edn  ov ená kopie (možno vrátit žadateli); 

3) výpis z úst ední evidence, který není starší než 3 m síce k datu podání Žádosti o dotaci, 
dokladující skute nost, že žadatel je v této evidenci veden jako chovatel neplemenných 
ryb – originál nebo ú edn  ov ená kopie (možno vrátit žadateli); 

4) vypln ná tabulka metodiky výpo tu výnosu z rybá ství dle ú tování žadatele dle 
závazného vzoru – p íloha . 6, 7- originál; 

5) vypln ná tabulka výpo tu podílu p íjmu z rybá ství na istém obratu subjektu dle ú tování
žadatele dle závazného vzoru – p íloha . 4, 5 - originál; 

6) výpis z obchodního rejst íku nebo živnostenského rejst íku nebo jiného osv d ení 
právního statutu, z n hož je patrná historie hospoda ení v oboru rybá ství a da ová
p iznání za období prokazované historie (viz Vysv tlivky k tabulce Bodovacích kritérií) – 
originál nebo ú edn  ov ená kopie (možno vrátit žadateli); 

7) ú edn  ov ená kopie dokladu, která prokazuje p iznání dotace žadateli a prostá kopie 
bankovního výpisu, z n hož je patrné, že byly žadateli poukázány finan ní prost edky,
erpané v p edchozích obdobích jako dotace ze strukturálních fond ; ú edn  ov ená

kopie dokladu, která prokazuje p iznání dotace žadateli a prostá kopie bankovního výpisu, 
z n hož je patrné, že byly žadateli poukázány finan ní prost edky, erpané v p edchozích 
obdobích jako dotace; 

8) Žádost o dotaci v elektronické podob  na CD nosi i, zpracovaná v softwarovém nástroji 
ve formátu PDF. 

c) Povinné p ílohy p edkládané p i podání žádosti o platbu: 
1) ú etní/da ové doklady (nap . faktury, paragony) související s realizací projektu – originál 

nebo ú edn  ov ená kopie (možno vrátit p íjemci dotace); D jinak K,
2) doklady o uhrazení závazku dodavateli (nap . výpis z bankovního ú tu v . smlouvy 

o vlastnictví ú tu, pokud byla úhrada provád na z jiného ú tu, než který je uveden 
v Žádosti o dotaci, pokladní doklad, na kterém oprávn ná osoba potvrdí p íjem hotovosti) 
– prostá kopie; D jinak K,

3) položkový rozpo et projektu rozd lený do jednotlivých kategorií dle íselníku 
zp sobilých výdaj . V p ípad  zahrnutí stavebních prací do celkových zp sobilých výdaj
– soupis stavebních prací s výkazem vým r a položkový rozpo et – prostá kopie; D jinak 
C,

4) v p ípad , že jako povinná p íloha bylo p edloženo ohlášení stavby, se p edkládá estné
prohlášení p íjemce dotace, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního ú adu
rozporováno/zm n no (dle závazného vzoru v p íloze . 17) – originál; C,

5) v p ípad  nákupu nemovitosti kupní smlouva, ne starší 12-ti m síc  k datu podání Žádosti 
o dotaci, zárove  však nejd íve vydaná k datu 1.1.2007 nebo po tomto datu – originál 
nebo ú edn  ov ená kopie (možno vrátit p íjemci dotace); D jinak C,
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6) v p ípad  nákupu stroj  a technologií technická dokumentace k výrobku s dokladem 
o posouzení shody – ES prohlášení shody – prostá kopie; D jinak A,

7) dokumentace k zadávacímu ízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu ízení,
který p íjemce dotace obdržel nejpozd ji p i p evzetí Rozhodnutí. Formulá e jsou 
zve ejn ny na internetových stránkách SZIF; C,

8) kolauda ní souhlas nebo oznámení stavebnímu ú adu o užívání stavby podle zákona 
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní

pozd jších p edpis , nebo estné prohlášení p íjemce dotace, že pro užívání stavby dle 
daného projektu není v souladu se zákonem . 183/2006 Sb. kolauda ní souhlas ani 
oznámení zapot ebí – originál nebo ú edn  ov ená kopie (možno vrátit p íjemci dotace); 
D jinak C,

9) soupisky ú etních doklad  ke zp sobilým výdaj m – originál, formulá e jsou zve ejn ny
na internetových stránkách SZIF; D jinak C,

10) záv re ná monitorovací zpráva na standardizovaném formulá i - originál; D jinak C.

12. Seznam p íloh p edkládaných po proplacení projektu 

Doklady k prokázání monitorovacích indikátor  budou poskytnuty na základ  výzvy 
Ministerstva zem d lství v pr b hu lh ty vázanosti na ú el.

13. Seznam p íloh Pravidel 

1) Mapa region  NUTS 2 a adresy regionálních odbor  SZIF 

2) Osnova projektu 

3) Bodovací kritéria 

4) Tabulka a metodika výpo tu výnos  (p íjm ) z rybá ství a jejich podílu na istém obratu 
subjektu (pro žadatele ú tujícího v soustav  podvojného ú etnictví) 

5) Tabulka a metodika výpo tu výnos  (p íjm ) z rybá ství a jejich podílu na istém obratu 
subjektu (pro žadatele vedoucího da ovou evidenci) 

6) Výše výnos  z rybá ství za jedno ze t í posledních uzav ených ú etních období – pro 
subjekty ú tující v soustav  podvojného ú etnictví 

7) Výše výnos  z rybá ství za jedno ze t í posledních uzav ených ú etních období – pro 
subjekty vedoucí da ovou evidenci 

8) íselník zp sobilých výdaj

9) Závazný p ehled maximálních hodnot n kterých zp sobilých výdaj

10) estné prohlášení žadatele p i podání Žádosti o poskytnutí dotace z Opera ního programu 
Rybá ství 2007 - 2013 

11) Definice mikropodnik , malých, st edních a velkých podnik

12) Definice mikropodnik , malých, st edních a velkých podnik  – vazby na jiné podniky 

13) Prohlášení o za azení podniku do kategorie mikro podnik

14) Prohlášení o za azení podniku do kategorie malých podnik

15) Prohlášení o za azení podniku do kategorie st edních podnik
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16) Prohlášení o za azení podniku do kategorie velkých podnik

17) estné prohlášení p íjemce dotace p edkládané se žádostí o platbu 

18) estné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani 
jiné opat ení stavebního ú adu

14. Platnost a ú innost

Specifické podmínky pro poskytnutí dotace opat ení 2.1. Opat ení pro produktivní investice 
do akvakultury nabývají platnosti a ú innosti dnem schválení a podpisem ministra 
zem d lství R.

         Mgr. Petr Gandalovi , v.r. 
           ministr zem d lství

V Praze dne 9.12.2008 
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P íloha 1 

MAPA REGON  NUTS 2 

ADRESY REGIONÁLNÍCH ODBOR  STÁTNÍHO ZEM D LSKÉHO
INTERVEN NÍHO FONDU 
NUTS 2 Název RO SZIF Adresa 

St ední echy Praha a St ední echy budova ÚZEI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Jihozápad eské Bud jovice Rudolfovská 80, 370 21 eské Bud jovice
Severozápad Ústí nad Labem  Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo nám stí 810, 500 02 Hradec Králové
Jihovýchod Brno Kotlá ská 53, 602 00 Brno
St ední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc
Moravskoslezsko Opava Horní nám stí 2, 746 57 Opava

JEDNOTNÁ DOBA PRO P ÍJEM ŽÁDOSTÍ PROJEKTOVÝCH OPAT ENÍ
OPERA NÍHO PROGRAMU RYBÁ STVÍ 2007 - 2013 

pracovní doba 

pond lí, st eda 7:30 – 16:30 
úterý, tvrtek 7:30 – 15:00 
pátek 7:30 – 13:00 
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P íloha 2 

OSNOVA PROJEKTU 

1. Název projektu 

 - uve te stru ný a výstižný název projektu, 
- uve te íselné ozna ení a název opat ení, p íp. zám ru, v rámci kterého projekt 
p edkládáte. 

2. Žadatel 

 - uve te název žadatele, adresu/sídlo žadatele, I  (je-li p id leno)/R  (p ípadn
 datum narození) žadatele, 
 - uve te základní (nejd ležit jší) p ehled inností žadatele (dle OR, živnostenských 
 list , stanov spole nosti, atd.) souvisejících s rybá stvím.

   2.1. Zpracovatel projektu 
- uve te pouze v p ípad , kdy zpracovatelem je jiný subjekt, a to v rozsahu - 
název/jméno zpracovatele a kontaktní údaje. 

3. Popis projektu 

   3.1. Zd vodn ní projektu 
 - uve te podstatu problému v etn  stru ného popisu výchozího stavu, 
 - uve te, jak p isp je realizace projektu k vy ešení p íslušného problému. 

   3.2. Realizace projektu 
- popište konkrétní innosti, které budou realizovány jako zp sobilé výdaje v rámci 
  projektu, 

 - uve te p edpokládaný asový harmonogram realizace projektu, 

asový harmonogram realizace projektu 
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P íprava projektové dokumentace                         
Podání Žádosti o dotaci                         
Realizace výb rového ízení                         
Realizace projektu                         
Podání Žádosti o platbu                         

 - uve te p esnou adresu místa realizace projektu (v p ípad  více míst realizace 
projektu uve te všechna) 

 - ulice, íslo popisné, íslo orienta ní 
 - PS , obec, ást obce. 
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   3.3. Technické ešení projektu 
 - v p ípad , že byla p edložena povinná p íloha technická dokumentace, popište 
   projekt formou výtahu ze souhrnné (technické) zprávy v rozsahu ½ stránky A4, 
 - pokud nebyla p edložena technická dokumentace ke stavebnímu ízení a sou ástí
   zp sobilých výdaj  jsou stavební práce, v cn  popište technické ešení stavby 
   a technologií v rozsahu cca jedné A4. 

   3.4. Výsledky projektu 
 - stru n  shr te výsledky projektu v etn  jeho využití v budoucnosti po ukon ení
   realizace projektu 
 - uve te dosažení specifického cíle/cíl  dle popisu opat ení.

4. Rozpo et projektu 

 - uve te celkové výdaje resp. rozpo et projektu:

- zp sobilé výdaje, ze kterých je stanovena výše dotace (viz Žádost o 
dotaci)

o jasn  definujte zp sobilé výdaje v souladu s kódy zp sobilých 
výdaj  uvedených v žádosti o dotaci v etn  rozpisu konkrétních 
pložek výdaj  spadajících pod p íslušný kód a vy íslete jejich výši 
v K .

- nezp sobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci) 
o jasn  definujte nezp sobilé výdaje v etn  rozpisu konkrétních 

položek výdaj  a vy íslete jejich výši v K .

5. Realizované projekty 

 - v p ípad , že jste realizovali/realizujete další projekty v rámci jiných dota ních
 titul , uve te jaké a kdo je garantem p íslušného dota ního titulu (v posledních 3 
 letech).
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P íloha 3 

BODOVACÍ KRITÉRIA 

Opat ení 2.1. Opat ení pro produktivní investice do akvakultury 

Bodovací kritéria jsou závazná a jakékoli nespln ní podmínek bodovacích kritérií nebo 
p edložení nepravdivých i neúplných údaj  pro hodnocení bodovacích kritérií se posuzuje 
jako nedodržení podmínek dotace se sankcí C.

kritérium 
maximální 

možný
po et bod

 Sou et bod  125 

1. Žadatelem je mikropodnik nebo malý podnik 20 
2. Projekt  dodán také v elektronické podob  na CD nosi i ve formátu *doc 

nebo *pdf 
  5 

3. Žádost o dotaci podána v elektronické podob  na CD nosi i, zpracována 
v softwarovém nástroji ve formátu *pdf 

 5 

4. Žadatel je veden v úst ední evidenci zví at jako chovatel plemenných 
ryb – viz zákon .154/2000 Sb., o šlecht ní, plemenitb  a evidenci 
hospodá ských zví at…(plemená ský zákon) +

15

5. Žadatel je veden v úst ední evidenci zví at jako chovatel neplemenných 
ryb - viz zákon .154/2000 Sb., o šlecht ní, plemenitb  a evidenci 
hospodá ských zví at…(plemená ský zákon) +

10

6. Podíl výnosu (p íjmu) z rybá ství na istém obratu subjektu za jedno ze 
t í posledních uzav ených ú etních období ++,+++

25

 a) podíl je > než 50% istého obratu 25 
 b) podíl je v rozmezí 35% - 50% istého obratu 15 
 c) podíl je v rozmezí 25% - 34,9% istého obratu 5 

7. Výše výnosu (p íjmu) z rybá ství za jedno ze t í posledních uzav ených
ú etních období ++++

20

 a) je > než 5 mil.K    20 
 b) je v rozmezí 2,5 – 5 mil.K  10 

8. Historie subjektu, doložená doklady, potvrzujícími hospoda ení v oboru 
rybá ství +++++

20

 a) subjekt hospoda í v oboru rybá ství více než 5 let 20 
 b) subjekt hospoda í v oboru rybá ství 3 až 5 let 10 

9. erpání finan ních zdroj  z opat ení 2.3. OP Zem d lství  v p edchozích 
obdobích-stav ke dni zaregistrování žádosti++++++

5

P i shodném po tu bod  rozhoduje datum a as registrace Žádosti o dotaci. 
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Vysv tlivky k tabulce Bodovacích kritérií
Opat ení 2.1. Opat ení pro produktivní investice do akvakultury

+     -  žadatel doloží kopií výpisu z úst ední evidence zví at, který není starší než 3 m síce
k datu podání Žádosti o dotaci 

++    -   istým obratem se pro tyto ú ely rozumí výnosy (tržby) z prodeje všech vlastních 
výrobk  a služeb (v etn  tržeb za živé ryby aktivované z vlastní výroby do zboží) po 
ode tení DPH na výstupu

+++    - výnosem (p íjmem) z rybá ství se pro tyto ú ely rozumí sou et následujících položek: 
a) p íjmy za prodej živých ryb, násad, pl dku, 
b) p íjmy za prodej zpracovaných ryb,  
c) p íjmy za prodej povolenek k lovu na udici, 
d) zú tované (u subjekt , vedoucích da ovou evidenci p ijaté) náhrady za škody zp sobené 

rybožravými predátory
++++  - výnosem (p íjmem) z rybá ství se pro tyto ú ely rozumí sou et následujících položek: 

e) p íjmy za prodej živých ryb, násad, pl dku, 
f) p íjmy za prodej zpracovaných ryb,  
g) p íjmy za prodej povolenek k lovu na udici, 
h) zú tované ( u subjekt , vedoucích da ovou evidenci p ijaté) náhrady za škody zp sobené 

rybožravými predátory
+++++ - hospoda ení v oboru rybá ství se dokládá originálem, nebo ú edn  ov enou kopií 

výpisu z obchodního rejst íku nebo živnostenského rejst íku nebo jiného osv d ení
právního statutu. Tento doklad musí dokladovat zp tn  po dobu prokazované historie 
napln ní ásti definice žadatele – konkrétn  té, že p íjmy žadatele musí pocházet 
z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpov dnost a riziko. Tzn., že 
žadatel musí  toto spl ovat po celou dobu prokazované historie. P i dokládání historie 
subjektu v trvání dle kritéria .8 a) je dále žadatel povinen doložit originály nebo 
ú edn  ov ené kopie da ových p iznání za prokazovaná období. Pokud subjekt 
v p íslušném období prošel jakoukoliv transformací, k této skute nosti se nep ihlíží, 
pokud p i tom nedošlo ke zm n innosti subjektu v oboru rybá ství – tedy pokud 
spl oval celé dokladované období to, že jeho p íjmy pocházely z akvakultury 
provozované vlastním jménem, na vlastní odpov dnost a riziko. 

 V p ípad  rybá ských svaz  se hospoda ení v oboru rybá ství dokládá pouze 
originálem, nebo ú edn  ov enou kopií Registra ního listu. 

++++++   - žadatel erpání finan ních zdroj  doloží ú edn  ov enou kopií dokladu, který 
prokazuje p iznání dotace žadateli a b žnou kopií bankovního výpisu, na n jž mu byly 
finan ní prost edky poukázány.  
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P íloha 4 

TABULKA A METODIKA VÝPO TU VÝNOS   Z RYBÁ STVÍ A JEJICH PODÍLU 
NA ISTÉM OBRATU SUBJEKTU 

 Pro žadatele, ú tujícího v soustav  podvojného ú etnictví  
Vypl uje žadatel p i podání Žádosti o dotaci                                                              údaje v tis. 
K
Soupis výnos  za období: 
Položk Legenda Vazba na doklad/položku  ástka 

1a Tržby za prodej živých ryb aktivovaných z vlastní výroby do zboží  
1b Ostatní tržby za zboží  

Mezisou et .1 = ádek .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  

Mezisou et .2 = ádek .5 Výkazu zisku a ztrát (1c + 1d + 1e + 1f)  
S Sou et veškerých tržeb, uvedených 

na .1 a 5 Výkazu zisku a ztrát 
(mezisou et .1+mezisou et .2) = 
sou et . .1 + 5 Výkazu zisku a ztrát 

N Zú tované náhrady a/nebo dotace za mimoproduk ní funkce rybník :
- za škody zp sobené vybranými zvlášt  chrán nými predátory 
(dle zákona .115/2000 Sb., o náhradách škod zp sobených vybranými zvlášt  chrán nými živo ichy, 
ve zn ní pozd jších p edpis )
-dotace za mimoproduk ní funkce rybník
(dle zákona .252/1997, o zem d lství, ve zn ní pozd jších p edpis ) “

R Výnosy   z    rybá ství (1a + 1c + 1d + 1e + N)  
O istý obrat, používaný pro ú ely

OP Rybá ství
(=sou et veškerých tržeb S+N)  

Podíl p íjmu z rybá ství na istém obratu 
subjektu v % 
(výnosy z rybá ství/ istý obrat)*100

R/O * 100  

P i kontrole na míst :
1) Žadatel  doloží údaje soupisem veškerých tržeb uvedených v ádku 1 a 5 Výkazu zisku a ztrát za zvolené  
ú etní období dle jednotlivých skladových karet s celkovým sou tem v len ní: 

a) tržby za prodej živých ryb aktivovaných z vlastní výroby do zboží a vykázaných v .1 Výkazu zisku a 
ztrát

b) ostatní tržby za zboží,  
c) tržby za prodej živých ryb  vlastní výroby vykázaných v ádku 5 Výkazu zisku a ztrát,  
d) tržby za prodej zpracovaných ryb vykázaných v ádku 5 Výkazu zisku a ztrát,  
e) tržby za prodej povolenek k lovu na udici,  
f) ostatní tržby za vlastní výrobky a služby.  

Úplnost uvedených údaj  doloží žadatel kopií  Výkazu zisku a ztrát  za zvolené ú etní období 
2) Správnost ástky, uvedené v tabulce jako zú tovaná náhrada škod nebo dotace za mimoproduk ní funkce 
rybník  doloží žadatel dokladem, který prokazuje p iznání dotace a/nebo náhrady žadateli a bankovním výpisem, 
z n hož je patrné, že byly žadateli poukázány finan ní prost edky.“

Datum: ……………………………………….Podpis žadatele:………………………………. 



 32

P íloha 5

TABULKA A METODIKA VÝPO TU P ÍJM  Z RYBÁ STVÍ A JEJICH PODÍLU NA 
ISTÉM OBRATU SUBJEKTU 

Pro žadatele, vedoucího da ovou evidenci 
Vypl uje žadatel p i podání Žádosti o dotaci                                                             údaje v tis. 
K
Soupis p íjm  za období:  
Položka. legenda Vazba na doklad/položku ástka 

1a p íjmy za prodej živých ryb
1b p íjmy za prodej zpracovaných ryb
1c p íjmy za prodej povolenek k lovu na udici
1d ostatní p íjmy za vlastní výrobky a služby (nap .p íjmy z nájm )
1e ostatní p íjmy (nap .kapitálové p íjmy, p íjmy z prodeje investi ního

majetku)

S Sou et veškerých 
p íjm

(1a+1b+1c+1d+1e) =
.101 P ílohy .1 da ového p iznání DPFO 

nebo souhrnu p íjm  uvedených v p ehledu o 
p íjmech a výdajích navazujících na . .10
da ového p iznání DPPO 

N P ijaté náhrady a/nebo dotace za mimoproduk ní funkce rybník :
- za škody zp sobené vybranými zvlášt  chrán nými predátory 
(dle zákona .115/2000 Sb., o náhradách škod zp sobených vybranými zvlášt  chrán nými
živo ichy, ve zn ní pozd jších p edpis )
-dotace za mimoproduk ní funkce rybník
(dle zákona .252/1997, o zem d lství, ve zn ní pozd jších p edpis )

R P íjmy   z    rybá ství (1a + 1b + 1c + N) 

O istý obrat, používaný 
pro ú ely OP 
Rybá ství

(sou et veškerých tržeb S+N) 

Podíl p íjmu z rybá ství na istém 
obratu subjektu v % 
(p íjmy z rybá ství/ istý obrat)*100 

R/O * 100 

P i kontrole na míst :
1) Žadatel doloží údaje soupisem veškerých p íjm  uvedených v .101 P ílohy .1 da ového p iznání fyzických 

osob nebo v p ehledu o p íjmech a výdajích navazujících na . .10 da ového p iznání právnických osob za 
zvolené  ú etní období dle jednotlivých skladových karet s celkovým sou tem  v len ní: 
a) p íjmy za prodej živých ryb,  
b) p íjmy za prodej zpracovaných ryb,  
c) p íjmy za prodej povolenek k lovu na udici,  
d) ostatní p íjmy za vlastní výrobky a služby (nap .p íjmy z nájm ),
e) ostatní p íjmy (nap .kapitálové p íjmy, p íjmy z prodeje investi ního majetku).  

Úplnost uvedených údaj  doloží žadatel kopií da ového p iznání fyzických osob nebo p ehledem o p íjmech a 
výdajích navazujících na . .10 da ového p iznání právnických osob 
2) Správnost ástky, uvedené v tabulce jako p ijatá náhrada škod nebo dotace za mimoproduk ní funkce rybník
doloží žadatel dokladem, který prokazuje p iznání dotace  a/nebo náhrady žadateli a bankovním výpisem, 
z n hož je patrné, že byly žadateli poukázány finan ní prost edky.

Datum: ………………………………………..Podpis žadatele:…………………… 
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P íloha 6 

VÝŠE VÝNOS  Z RYBÁ STVÍ ZA JEDNO ZE T Í POSLEDNÍCH UZAV ENÝCH
Ú ETNÍCH OBDOBÍ: 

Tabulka pro subjekty, ú tující v soustav  podvojného ú etnictví

Údaje v tis. K

Zvolené ú etní období 
a tržby za prodej živých ryb aktivovaných z vlastní 

výroby do zboží
b tržby za prodej živých ryb vlastní výroby   
c tržby za prodej zpracovaných ryb   
d tržby za prodej povolenek k lovu na udici
e zú tované náhrady za škody zp sobené predátory

(dle zákona .115/2000 Sb., o náhradách škod 
zp sobených vybranými zvlášt  chrán nými živo ichy,
ve zn ní pozd jších p edpis )
dotace za mimoproduk ní funkce rybník
(dle zákona .252/1997, o zem d lství, ve zn ní
pozd jších p edpis )
Výnosy z rybá ství celkem (a+b+c+d+e) 
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P íloha 7 

VÝŠE P ÍJM  Z RYBÁ STVÍ ZA JEDNO ZE T Í POSLEDNÍCH UZAV ENÝCH
Ú ETNÍCH OBDOBÍ: 

Tabulka pro subjekty, vedoucí da ovou evidenci 

Údaje v tis. K

Zvolené ú etní období 
a p íjmy za prodej živých ryb  

b p íjmy za prodej zpracovaných ryb  
c p íjmy za prodej povolenek k lovu na udici  
d p ijaté náhrady za škody zp sobené predátory

(dle zákona .115/2000 Sb., o náhradách škod 
zp sobených vybranými zvlášt  chrán nými živo ichy,
ve zn ní pozd jších p edpis )
dotace za mimoproduk ní funkce rybník
(dle zákona .252/1997, o zem d lství, ve zn ní 
pozd jších p edpis )

P íjmy z rybá ství celkem (a+b+c+d) 
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P íloha 8 

ÍSELNÍK ZP SOBILÝCH VÝDAJ

O P A T  E N Í   2 . 1. 
Zám r a) pro žadatele obhospoda ující celkovou vodní plochu 20 ha a výše 

001 nákup stavby/budovy  
002 nákup pozemku 

003 projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádosti o dotaci, 
povinných a nepovinných p íloh, zadávacího ízení)

004 technická dokumentace (odborné posudky ve vztahu k životnímu prost edí, technické 
odborné posudky, položkový rozpo et)

005 velkoplošný panel/tabulka s informací o dotaci z ERF 
V Y B A V E N Í   R Y B N  Í K 

po ízení za ízení k vlastní produkci ryb

006

– filtra ní za ízení,
– erpadla,
– p ístroje k ochran  proti sinicím 

a asám, 
– UV lampy, 
– krmítka, 
– za ízení k zamezení tvorby ledu 

(rozmrazova ),
– aerátor, destratifikátor, 
– provzduš ovací za ízení, 
– okysli ovací za ízení,
– kompresory,  
– oximetry, 
– p ístroje na zjiš ování kvality 

vody, 
– rybá ské sít ,
– mechanický keser, 
– elektrické agregáty k lovu ryb, 
– kombinované lovné za ízení,

– naklada  na živé ryby, 
– dopravníky, 
– t ídi ky na ryby, 
– skluzy,
– kád ,
– p epravní bedny na transport živých 

ryb v etn  provzduš ovacího
a okysli ovacího za ízení,

– brakovací stoly, 
– váhy na ryby, 
– vodní žací stroj, 
– motorové pily na led, 
– zásobník krmiva. 

modernizace za ízení k vlastní produkci ryb

007

– filtra ní za ízení,
– erpadla,
– kompresory, 
– za ízení k zamezení tvorby ledu 

(rozmrazova ),
– aerátor, destratifikátor, 
– okysli ovací za ízení,

– provzduš ovací za ízení,
– za ízení na výrobu O2, 
– p epravní bedny na transport živých 

ryb v etn  provzduš ovacího
a okysli ovacího za ízení,

– zásobník krmiva.

008 výdaje na išt ní vypoušt ných technologických vod na úrove  požadovanou pro 
povrchovou vodu 

009 výstavba elektrické p ípojky k rybníku 
010 modernizace elektrické p ípojky k rybníku 

011
výdaje spojené s modernizací i po ízením a instalací hlásných a m ících za ízení, které 
jsou ur eny ke sledování technického stavu hráze, objekt  p edm tného díla, nádržního 
prostoru, bezprost edního okolí nádrže 

012 výdaje spojené s modernizací i po ízením a instalací hlásných a m ících za ízení, které 
jsou ur eny k m ení pr tok  a výše hladin na p edm tném díle, nebo v jeho 
bezprost edním okolí 
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013 výstavba sklad  rybá ského ná adí, sklad  rybá ské techniky 
014 modernizace sklad  rybá ského ná adí, sklad  rybá ské techniky 
015 výstavba sklad  krmiv do 10 m2  na 1 ha katastrální vým ry konkrétního rybníka 
016 modernizace sklad  krmiv do 10 m2  na 1 ha katastrální vým ry konkrétního rybníka 
017 modernizace za ízení k vlastní produkci ryb – lod
018 výstavba erpací stanice na vodu  
019 modernizace erpací stanice na vodu 
020 výstavba garáží 
021 modernizace garáží 

022 výstavba za ízení/objekt  ke zlepšení pracovních podmínek (šatna, sociální za ízení,
kuchy ka)

023 modernizace za ízení/objekt  ke zlepšení pracovních podmínek (šatna, sociální za ízení, 
kuchy ka)

Závazný p ehled maximálních hodnot kód  zp sobilých výdaj
v intervalu 101 – 121– viz P íloha . 9

101 po ízení za ízení – motorové pily 
102 po ízení za ízení - k ovino ezy 
103 po ízení za ízení – seka ky na trávu 
104 po ízení za ízení – lod  maxim.výtlak 3 tuny – rybá ské pramice 
105 po ízení za ízení – lod  maxim. výtlak 3 tuny – vyplavovací lod
106 po ízení za ízení – lodní motory maximáln  do výkonu 15 kW 
107 speciální p epravní prost edky na živé ryby, raná stádia ryb, – náv sy, p ív sy 
108 nákup dopravních prost edk  do 3,5 tuny 
109 nákup dopravních prost edk  od 3,5 tuny do 12 tun 
110 nákup dopravních prost edk  nad 12 tun 
111 nákup malotraktor
112 nákup traktor
113 nákup valník  a jiných p ív sných/náv sných za ízení 
114 nákup p ídavných stroj  k malotraktor m a traktor m
115 nákup traktorbagru 
116 nákup lehkého naklada e
117 nákup stroj  – sací bagr 
118 nákup stroj  – krá ející rypadlo 
119 nákup elektrocentrál 
120 vysokotlaké istící p ístroje

121 po ízení za ízení k vlastní produkci ryb – stroje na p ípravu krmiv – drti e na obilí, 
šrotovníky 

V Ý S T A V B A ,   O D B A H N  N Í ,   R O Z Š Í  E N Í   A   M O D E R N I Z A C E  
R Y B N Í K    D O   1   h a  N E B O   R Y B N I  N Í C H    S O U S T A V    S K L Á D A J Í C Í 
CH   S E   Z   J E D N O T L I V Ý C H  R Y B N Í  K    D O   1   h a 

po ízení za ízení k vlastní produkci ryb u rybník  do 1 ha nebo rybni ních soustav skládajících se 
z jednotlivých rybní k  do 1 ha 

024

– hráz,
– p it žovací lavice, 
– výpustní za ízení,
– bezpe nostní p eliv,
– sdružené objekty,  
– výva išt ,
– p ístupové lávky a mostky,  
– zpev ující a op rné prvky,  
– ochranné hrázky,  

– obtoková stoka, 
– p ítoková stoka,  
– sjezdová rampa k lovišti,  
– ostr vky vodního díla,  
– dále rozd lovací,
– napoušt cí a p epoušt cí objekty 

související s funkcí p edm tného
vodního díla,  

– áste né odstran ní sedimentu jako 



 37

– technická za ízení zabra ující
vniknutí sedimentu do vodního 
díla,

– bezprost edn  navazující úseky 
p ítokových a odtokových koryt 
vod. díla, 

– lovišt , kádišt ,
– krmná místa,  

stavební výdaj související s obnovou, 
opravou, úpravou a výstavbou 
funk ních za ízení a objekt  rybníka,  

– opevn ní hráze a b ehu proti abrazi 
vyjma travních porost  a strom ,

– stoková sí  v ploše rybníka, 
– manipula ní za ízení s hladinou – 

esle, stavidla. 
modernizace za ízení k vlastní produkci u rybník  do nebo rybni ních soustav 

skládajících se z jednotlivých rybní k  do 1 ha 

025

– hráz,
– p it žovací lavice,
– výpustní za ízení,
– bezpe nostní p eliv,
– sdružené objekty,  
– výva išt ,
– p ístupové lávky a mostky,  
– zpev ující a op rné prvky,  
– ochranné hrázky,  
– technická za ízení zabra ující

vniknutí sedimentu do vodního 
díla,

– bezprost edn  navazující úseky 
p ítokových a odtokových koryt 
vodního díla,  

– lovišt  a kádišt ,

– obtoková stoka, 
– p ítoková stoka,  
– sjezdová rampa k lovišti,  
– ostr vky vodního díla,  
– dále rozd lovací, napoušt cí

a p epoušt cí objekty související 
s funkcí p edm tného vodního díla,  

– áste né odstran ní sedimentu jako 
sou ást stavebních prací souvisejících 
s obnovou, opravou, úpravou  
a výstavbou funk ních za ízení
a objekt  rybníka,  

– opevn ní hráze a b ehu proti abrazi 
vyjma travních porost ,

– stoková sí  v ploše rybníka,  
– manipula ní za ízení s hladinou – 

esle, stavidla. 

026 odstran ní sedimentu – výdaje spojené s celkovým odt žením sediment  rybníka 
027 odstran ní sedimentu – výdaje na uložení a ošet ení odt ženého sedimentu 

028 stavební výdaje spojené s odstran ním sedimentu – výdaje na obnovu, opravu, výstavbu 
a odstran ní sjezd  a do asných p ístupových komunikací 

029 technologické dodávky a stavební výdaje na odstran ní nefunk ních a nevhodných 
za ízení a objekt  rybník

030 stavební výdaje na modernizaci, výstavbu a odstran ní sjezd  a p ístupových komunikací 
k  za ízením a objekt m rybníka 
O D B A H N  N Í   L O V I Š    U   R Y B N Í K    N A D   3 0   ha 

031 odstran ní sedimentu – výdaje spojené s odt žením sediment  v lovišti 
032 odstran ní sedimentu – výdaje na uložení a ošet ení odt ženého sedimentu 
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O P A T  E N Í   2 . 1. 
Zám r b) pro žadatele obhospoda ující celkovou vodní plochu menší než 20 ha 
VÝSTAVBA, ODBAHN NÍ, ROZŠÍ ENÍ, VYBAVENÍ NEBO MODERNIZACE 
RYBNÍK

001 nákup stavby/budovy  
002 nákup pozemku 

003 projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádosti o dotaci, 
povinných a nepovinných p íloh, zadávacího ízení)

004 technická dokumentace (odborné posudky ve vztahu k životnímu prost edí, technické 
odborné posudky, položkový rozpo et)

005 velkoplošný panel/tabulka s informací o dotaci z ERF 
po ízení za ízení k vlastní produkci ryb u rybník

006

– hráz,
– p it žovací lavice, 
– výpustní za ízení,
– bezpe nostní p eliv,
– sdružené objekty, 
– výva išt ,
– p ístupové lávky a mostky, 
– zpev ující a op rné prvky, 
– ochranné hrázky, 
– technická za ízení zabra ující

vniknutí sedimentu do vodního 
díla,

– bezprost edn  navazující úseky 
p ítokových a odtokových koryt 
vodního díla, 

– lovišt ,
– kádišt ,

– obtoková stoka, 
– p ítoková stoka, 
– sjezdová rampa k lovišti,  
– ostr vky vodního díla, 
– rozd lovací, napoušt cí a p epoušt cí

objekty související s funkcí 
p edm tného vodního díla, 

– sou ástí stavebních výdaj  m že být
i áste né odstran ní sedimentu 
související s obnovou, opravou, 
úpravou a výstavbou funk ních za ízení 
a objekt  rybníka, 

– opevn ní hráze a b ehu proti abrazi 
vyjma travních porost  a strom ,

– stoková sí  v ploše rybníka, 
– manipula ní za ízení s hladinou – esle,

stavidla.

modernizace za ízení k vlastní produkci u rybník

007

– hráz,
– p it žovací lavice,
– výpustní za ízení,
– bezpe nostní p eliv,
– sdružené objekty,  
– výva išt ,
– p ístupové lávky a mostky,  
– zpev ující a op rné prvky,  
– ochranné hrázky,  
– technická za ízení zabra ující

vniknutí sedimentu do vodního 
díla,

– bezprost edn  navazující úseky 
p ítokových a odtokových koryt 
vodního díla,  

– lovišt ,
– kádišt ,

– obtoková stoka, 
– p ítoková stoka,  
– sjezdová rampa k lovišti,  
– ostr vky vodního díla,  
– rozd lovací, napoušt cí a p epoušt cí

objekty související s funkcí 
p edm tného vodního díla,  

– áste né odstran ní sediment  jako 
stavebních výdaj  související 
s obnovou, opravou, úpravou  
a výstavbou funk ních za ízení
a objekt  rybníka,  

– opevn ní hráze a b ehu proti abrazi 
vyjma travních porost  a strom ,

– stoková sí  v ploše rybníka,  
– manipula ní za ízení s hladinou – esle,

stavidla.

008 odstran ní sedimentu – výdaje spojené s celkovým odt žením sediment  rybníka 

009 odstran ní sedimentu – výdaje na uložení a ošet ení odt ženého sedimentu, následné využití 
odt ženého sedimentu 

010 odstran ní sedimentu – výdaje na obnovu, opravu, výstavbu a odstran ní sjezd  a do asných 
p ístupových komunikací 

011 technologické dodávky a stavební výdaje na odstran ní nefunk ních a nevhodných za ízení
a objekt  rybník
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012 stavební výdaje na modernizaci, výstavbu a odstran ní sjezd  a p ístupových komunikací 
k funk ním za ízením a objekt m rybníka 

po ízení za ízení k vlastní produkci ryb 

013

– filtra ní za ízení,
– erpadla,
– p ístroje k ochran  proti sinicím  

a asám,  
– UV lampy, 
– za ízení k zamezení tvorby ledu 

(rozmrazova ),
– aerátor, destratifikátor, 
– provzduš ovací a okysli ovací

za ízení,
– kompresory,  
– za ízení na výrobu O2,
– nákup oximetr  a jiných p ístroj  na 

zjiš ování kvality vody,  
– p epravní bedny na transport živých 

ryb v etn  provzduš ovacího
a okysli ovacího za ízení,

– naklada  na živé ryby, 
– mechanický keser,
– rybá ské sít ,

– dopravníky,  
– t ídi ky na ryby,  
– brakovací stoly, 
– váhy na ryby, 
– kád ,
– skluzy,
– zásobník krmiva,
– krmítka, 
– vodní žací stroj, 
– motorové pily na led, 

modernizace za ízení k vlastní produkci ryb 

014

– filtra ní za ízení,
– erpadla,
– za ízení k zamezení tvorby ledu 

(rozmrazova ),
– aerátor, destratifikátor 
– provzduš ovacího za ízení, 

– kompresory,  
– za ízení na výrobu O2, 
– p epravní bedny na transport živých 

ryb v etn  provzduš ovacího
a okysli ovacího za ízení.

015 výstavba elektrické p ípojky k rybníku 
016 modernizace elektrické p ípojky k rybníku 
017 výstavba sklad  krmiv do 10m2 na 1 ha katastrální vým ry konkrétního rybníka 
018 modernizace za ízení k vlastní produkci ryb – sklady, zásobníky krmiva 
019 modernizace za ízení k vlastní produkci ryb – lod

020 modernizace za ízení/objekt  ke zlepšení pracovních podmínek (šatna, sociální za ízení, 
kuchy ka)

Závazný p ehled maximálních hodnot kód  zp sobilých výdaj
v intervalu 101 - 121 – viz P íloha . 9

101 po ízení za ízení – motorové pily 
102 po ízení za ízení - k ovino ezy 
103 po ízení za ízení – seka ky na trávu 

104 po ízení za ízení k vlastní produkci ryb – lod  maxim. výtlak 3 tuny – rybá ské pramice, 
vyplavovací lod ; lodní motory maximáln  do výkonu 5 kW 

105 po ízení za ízení k vlastní produkci ryb – lod  maxim. výtlak 3 tuny – vyplavovací lod
106 po ízení za ízení k vlastní produkci ryb – lodní motory maximáln  do výkonu 5 kW 
107 speciální p epravní prost edky na živé ryby, raná stádia ryb – náv sy, p ív sy 
108 nákup dopravních prost edk  do 3,5 tuny 
109 nákup dopravních prost edk  od 3,5 tuny do 12 tun 
111 nákup malotraktor
112 nákup traktor
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113 nákup valník  a jiných p ív sných/náv sných za ízení 
114 nákup p ídavných stroj  k malotraktor m a traktor m
119 nákup elektrocentrál 
120 vysokotlaké istící p ístroje

121 po ízení za ízení k vlastní produkci ryb – stroje na p ípravu krmiv – drti e na obilí, 
šrotovníky 
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O P A T  E N Í   2 . 1. 
Zám r c) výstavba, rozší ení, vybavení nebo modernizace výrobních za ízení vyjma 
rybník

001 nákup stavby/budovy 

002 nákup pozemku a výdaje s tím spojené (výdaje na uzav ení smlouvy, poplatky za vyhotovení 
znaleckého posudku, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí) 

003 projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádosti o dotaci, 
povinných a nepovinných p íloh, zadávacího ízení)

004 technická dokumentace (odborné posudky ve vztahu k životnímu prost edí, technické 
odborné posudky, položkový rozpo et)

005 velkoplošný panel/tabulka s informací o dotaci z ERF 
po ízení za ízení k vlastní produkci ryb

006

– rybí líhn ,
– líh a ské aparáty, 
– za ízení na balení živých ryb 

(lahev s O2, pracovní st l, nádoby
– nádrže, klipsova ka,
– žlaby, 
– speciální za ízení pro odchov 

pl dku, 
– speciální odchovné systémy, 
– krmné systémy,
– monitorovací systémy pro 

sledování kvality vody, 
– p ístroje na m ení výšky vodní 

hladiny,
– filtra ní za ízení,
– erpadla,
– p ístroje k ochran  proti sinicím  

a asám,
– UV lampy 
– aerátor,
– provzduš ovací za ízení, 

– okysli ovací za ízení,
– kompresory,
– za ízení na výrobu O2, 
– oximetry, 
– jiné p ístroje na zjiš ování kvality vody, 
– naklada e na živé ryby, 
– dopravníky, 
– t ídi ky na ryby,
– po ítadla jiker,
– po ítadla pl dku,
– po ítadla ryb,
– skluzy,
– kád ,
– p epravní bedny na transport živých 

ryb, pohlavních produkt  a ranných 
stádií ryb v etn  provzduš ovacího
za ízení,

– brakovací stoly, 
– váhy na ryby,
– odstra ova  listí,
– odstra ova  kal  z rybochovných objekt ,
– rampy na bedny,
– zásobníky krmiva.

 modernizace za ízení k vlastní produkci ryb 

007

- rybí líhn ,
- aparáty, 
- za ízení na balení živých ryb,  
- žlaby,  
- speciální za ízení pro odchov 

pl dku,  
- speciální odchovné systémy,  
- krmné systémy, 
- monitorovací systémy pro 

sledování kvality vody, 
- filtra ní za ízení,

- erpadla,
- aerátor,
- provzduš ovací za ízení,  
- okysli ovací za ízení,
- kompresory,  
- za ízení na výrobu O2,  
- p epravní bedny na transport živých 

ryb, pohlavních produkt  a ranných 
stádií ryb v etn  provzduš ovacího
za ízení,

- zásobníky krmiva. 

008 výdaje na vy ešení likvidace r zných odpad  (jiných než odpadních vod) vznikajících 
v rámci chovných technologií 

009 výdaje na išt ní vypoušt ných technologických vod na úrove  požadovanou pro 
povrchovou vodu 

010
výstavba nemovitosti (rybí líhn , sádky v etn  centrálního slovování na sádkách, hala pro 
recirkula ní systém, recirkula ní systém, výstavba za ízení/objekt  ke zlepšení pracovních 
podmínek (šatna, sociální za ízení, kuchy ka), sklady krmiv, sklady rybá ského ná adí,
techniky, garáže, provozní kancelá e)



 42

011
modernizace nemovitosti (rybí líhn , sádky v etn  centrálního slovování na sádkách, hala pro 
recirkula ní systém, recirukula ní systém, výstavba za ízení/objekt  ke zlepšení pracovních 
podmínek (šatna, sociální za ízení, kuchy ka), sklady krmiv, sklady rybá ského ná adí,
techniky, garáže, provozní kancelá e)

012 po ízení vodního zdroje v etn  souvisejících potrubních rozvod  v etn  souvisejících 
rozvod  vody po prostorách výrobního za ízení a mechanického p ed išt ní

013 modernizace vodního zdroje v etn  souvisejících potrubních rozvod  v etn  souvisejících 
rozvod  vody po prostorách výrobního za ízení a mechanického p ed išt ní

014 výstavba zpevn ných ploch a komunikací v etn  odvodn ní v areálu výrobního za ízení
015 výstavba jímek – kalové, odpadní 

016 výstavba  rybochovných za ízení jako staveb (žlaby, bazény,nádrže, zemní rybní ky, kruhové 
rybní ky) 

017 modernizace rybochovných za ízení jako staveb (žlaby, bazény, nádrže, zemní rybní ky, 
kruhové rybní ky) 

018 výstavba erpací stanice na vodu s p íslušenstvím 
019 modernizace erpací stanice na vodu s p íslušenstvím 
020 výstavba vodárny a / nebo úpravny vody pro chov ryb 
021 rozší ení vodárny a/ nebo úpravny vody pro chov ryb 
022 modernizace vodárny a/ nebo úpravny vody pro chov ryb 

023 po ízení a instalace zabezpe ení areálu sádek, rybích líhní a odchoven p ed nepovoleným 
vstupem – ploty, elektronické vrátnice, instalace zabezpe ovacích systém

024 po ízení a modernizace obnovitelných zdroj  – tepelná erpadla, solární panely, rekupera ní
jednotky v etn  vrt

025 po ízení nouzového (záložního) zdroje energie – generátor, baterie apod. 
026 modernizace nouzového (záložního) zdroje energie – generátor, baterie apod. 

Závazný p ehled maximálních hodnot kód  zp sobilých výdaj
v intervalu 107 –121 – viz P íloha . 9

107 speciální p epravní prost edky na živé ryby a na pohlavní produkty a raná stádia ryb – 
náv sy, p ív sy 

108 nákup dopravních prost edk  do 3,5 tuny 
109 nákup dopravních prost edk  od 3,5 tuny do 12 tun 
110 nákup dopravních prost edk  nad 12 tun 
111 nákup malotraktor
112 nákup traktor
113 nákup valník  a jiných p ív sných a náv sných za ízení
114 nákup p ídavných stroj  k malotraktor m a traktor m
116 nákup lehkého naklada e
119 nákup elektrocentrál 
120 vysokotlaké istící p ístroje

121 po ízení za ízení k vlastní produkci ryb – stroje na p ípravu krmiv – drti e na obilí, 
šrotovníky 
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O P A T  E N Í   2 . 1. 
Zám r d) nákup a instalace za ízení na ochranu rybích hospodá ství p ed voln  žijícími 
predátory
001 oplocení, p ekrytí výrobního za ízení sítí nebo pletivem  
002 akustické plaši e ( pouze elektronické plaši e napodobující varovné hlasy pták , dravc )
003 projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádost o dotaci, povinných a 

nepovinných p íloh, zadávacícho ízení)
004 technická dokumentace (odborné posudky ve vztahu k životnímu prost edí, technické odborné posudky, 

položkový rozpo et)
005 velkoplošný panel / tabulka s informací o dotaci z ERF
006 mechanické plaši e
007 zábrany proti predátor m v prostoru rybníka
008 elektrický ohradník, ploty

O P A T  E N Í   2 . 1. 
Zám r e) investice související s maloobchodním prodejem v hospodá ství, pokud takový 
prodej tvo í nedílnou sou ást akvakulturního hospodá ství, aniž je dot en lánek 35 odst. 6 
na ízení o EFF 
001 nákup stavby/budovy  
002 nákup pozemku a výdaje s tím spojené (výdaje na uzav ení smlouvy, poplatky za vyhotovení 

znaleckého posudku, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí) 
003 projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, Žádost o dotaci, povinných a 

nepovinných p íloh, zadávacícho ízení)
004 technická dokumentace (odborné posudky ve vztahu k životnímu prost edí, technické odborné posudky, 

položkový rozpo et)
005 velkoplošný panel / tabulka s informací o dotaci z ERF

výdaje spojené s maloobchodním prodejem – výstavba haltý , žlab , bazén
po ízení a modernizace obnovitelného zdroje – tepelná erpadla, solární panely, rekupera ní
jednotky v etn  vrt
vybavení provozoven spojené se skladováním ryb a rybích produkt
vybavení provozoven spojené se základním zpracováním ryb* 
vybavení provozoven spojené se samotným prodejem ryb a rybích produkt
vybavení provozoven spojené s manipulací s rybou  
modernizace haltý , žlab , bazén

Závazný p ehled maximální hodnoty kódu zp sobilého výdaje 120 – viz P íloha . 5
120 vysokotlaké istící p ístroje

*) Základním zpracováním ryb se pro ú ely Opat ení 2.1. zám ru e) rozumí usmrcení 
(dle § 2 odst. 3 vyhlášky . 290/2008 Sb.) vyvrhnutí a o išt ní ryby, odstran ní hlavy a 
ploutví, p íp. porcování 

006
007

008

010

012

009

011
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P íloha 9 

ZÁVAZNÝ P EHLED MAXIMÁLNÍCH HODNOT N KTERÝCH ZP SOBILÝCH 
VÝDAJ

Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním zp sobilým 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 po ty kus  jednotlivých položek 
zp sobilých výdaj  v rámci celého programovacího období, na n ž m že být na 
podklad  p ijatelnosti projekt  vydáno Rozhodnutí. Pro posouzení velikosti 
obhospoda ované vodní plochy platí stav vým ry v den podání Žádosti o dotaci, který 
žadatel dokládá dle ustanovení ásti B – Specifických podmínek pro poskytnutí dotace, 
bodu. 10. Další podmínky, písm. e). 

O P A T  E N Í   2 . 1. 
Pro všechny zám ry

Zp sobilý výdaj Maximální cena 
003
Projektová dokumentace 
(zpracování projektu dle závazné 
osnovy, Žádosti o dotaci, 
povinných a nepovinných p íloh,
zadávacího ízení)

5 000,- K

004
Technická dokumentace (odborné 
posudky ve vztahu k životnímu 
prost edí, technické odborné 
posudky, položkový rozpo et)

10 % z celkových zp sobilých výdaj  projektu
(mimo kód 004), maximáln  do výše 150 000,- K

005
Velkoplošný panel / tabulka 
s informací o dotaci z ERF 

6 000,- K

O P A T  E N Í   2 . 1. 
Zám r a) pro žadatele obhospoda ující celkovou vodní plochu 20 ha a výše 

kód legenda
(rozmezí obhospoda ovanýchvodních ploch) 

 po et ks v rámci celého 
program. období 

20  - 100 ha 4 
101 - 300 ha 5 
301 - 500 ha 6 
501 - 800 ha 7 
801 – 1000 ha 8 

101
po ízení
za ízení - motorové pily 

nad 1000 ha 10 
20  - 100 ha 4 
101 - 300 ha 5 
301 - 500 ha 6 
501 - 800 ha 7 
801 – 1000 ha 8 

102
po ízení
za ízení - k ovino ezy 

nad 1000 ha 10 
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20  - 100 ha 4 
101 - 300 ha 5 
301 - 500 ha 6 
501 - 800 ha 7 
801 – 1000 ha 8 

103
po ízení
za ízení - seka ky na trávu 

nad 1000 ha 10 
104
po ízení za ízení:
lod  maxim.výtlak 3 tuny 
rybá ské pramice 

na žadatele bez omezení 

105
po ízení za ízení:
lod  maxim.výtlak 3 tuny 
vyplavovací lod

na žadatele bez omezení 

101 - 300 ha 3 
301 - 500 ha 4 
501 - 800 ha 5 
801 – 1000 ha 6 

106
po ízení za ízení:
lodní motory do výkonu 15 
kW

nad 1000 ha 8 
- p ív s 100 - 1000 ha 5 
             nad 1000 ha 10 
- náv s 500 – 1000 ha 5 

107
speciální p epravní prost edky
na živé ryby a na raná stádia 
ryb – p ív sy, náv sy   

            nad 1000 ha 10 
20 – 300 ha 4 
301 – 500 ha 5 
501 – 1000 ha 8 

108
nákup dopravních prost edk
do 3,5t 

nad 1000 ha 10 
100 – 500 ha 4 
501 – 1000 ha 8 

109
nákup dopravních prost edk
3,5t -12t nad 1000 ha 10 

500 – 1000 ha  4 110
nákup dopravních prost edk
nad 12 t 

nad 1000 ha 5 

do 50 ha 1 
51 – 500 ha 2 
501 – 1000 ha 3 

111
nákup malotraktor

nad 1000 ha 5 
do 50 ha 1 
51 – 500 ha 2 
501 – 1000 ha 3 

112
nákup traktor

nad 1000 ha 5 
113
valník  a jiných p ív sných
/náv sných za ízení

na každého žadatele bez omezení 

do 20 ha 1 
20 -500 ha 2 
501 – 1000 ha 4 

114
nákup p ídavných stroj
k malotraktor m a traktor m

nad 1000 ha bez omezení 
200 – 500 ha 0 
501 – 1000 ha 1 

115
nákup traktorbagru 

nad 1000 ha 2 
do 100 ha 1 
101 – 500 ha 2 
501 – 1000 ha 3 

116
nákup lehkého naklada e

nad 1000 ha 5 
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117
nákup stroj  – sací bagr 

nad 1 500ha  1 

118
nákup stroj  – krá ející 
rypadlo

nad 1000 ha 1

do 100 ha 1 
101 – 500 ha 2 
501 – 1000 ha 4 
1000 – 1500 ha 6 

119
nákup elektrocentrál 

nad 1500 ha 8 
do 100 ha 2 
101 – 500 ha 3 
501 – 1000 ha 4 
1000 – 1500 ha 5 

120
vysokotlaké istící p ístroje

nad 1500 ha neomezen
do 50 ha 1 
51 -500 ha 2 
501 – 1000 ha 3 

121
po ízení za ízení k  vlastní 
produkci ryb – stroje na p ípravu 
krmiv, drti e obilí, šrotovníky nad 1000 ha neomezen

O P A T  E N Í   2 . 1.
Zám r b) pro žadatele obhospoda ující celkovou vodní plochu menší než 20 ha 

kód legenda po et ks 
za celé 

progr.období 
101
nákup drob.mechanizace na údržbu rybník –
motorové pily 

na každého žadatele 3

102
nákup drob.mechanizace na údržbu rybník –
k ovino ezy 

na každého žadatele 3

103
nákup drob.mechanizace na údržbu rybník  – 
seka ky na trávu

na každého žadatele 3

104
po ízení za ízení k vlastní produkci ryb – lod
maxim.výtlak 3t – rybá ské pramice 

na každého žadatele 1

105
po ízení za ízení k vlastní produkci ryb – lod
maxim.výtlak 3t - vyplavovací lod

na každého žadatele 1

106
po ízení za ízení – lodní motory do výkonu 5 kW na každého žadatele 1
107
speciální dopravní prost edky na živé ryby a 
raná stádia ryb 

na každého žadatele 1

108
nákup dopravních prost edk  do 3,5 tuny na každého žadatele 1

109
nákup dopravních prost edk  od 3,5 tuny do 
12t

na každého žadatele 1
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111
nákup malotraktor

na každého žadatele 1

112
nákup traktor na každého žadatele 1
113
nákup valník  a jiných p ív sných/náv sných
za ízení

na každého žadatele 1

114
nákup p ídavných stroj  k malotraktor m a 
traktor m

na každého žadatele 1

119
nákup elektrocentrál 

na každého žadatele 1 

120
vysokotlaké istící p ístroje

na každého žadatele 1 

121
po ízení za ízení k vlastní produkci ryb – stroje 
na p ípravu krmiv, drti e obilí, šrotovníky 

na každého žadatele 1
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Vzorec pro výpo et výše zp sobilého podílu spole né ásti stavby:

V p ípadech, kdy zp sobilé výdaje projektu tvo í podíl (v p ípad  stavebních prací) na 
projektu, v rámci n hož jsou realizovány spole né ásti, m že být ástka dotace, ur ená
na zp sobilou ást stavby navýšena o podíl dotace na spole ných ástech, vypo tený na  
základ  následujícího vzorce, zohled ujícího pom r zp sobilých a nezp sobilých výdaj :

                                                        ZV = [ Z + S x ( Z / (Z + N ))]  x Y/C 

kde:
ZV  =  zp sobilé výdaje na stavbu objektu 
Z  =  podlahová plocha objektu, která slouží k realizaci cíle a ú elu opat ení (zp sobilá ást)
N = podlahová plocha objektu, která neslouží k realizaci cíle a ú elu opat ení 
(nezp sobilá ást)
S  =  podlahová plocha objektu, která slouží áste n  k realizaci cíle a ú elu opat ení a 
zárove  slouží i k jiným ú el m (spole ná ást)
Y =  náklady v K  na stavbu celého objektu vyjma nezp sobilých výdaj  (viz bod 7 ásti
B – specifických podmínek pro poskytnutí dotace) 
C = celková plocha objektu (Z+S+N) 

O P A T  E N Í   2 . 1. 
Zám r c) výstavba, rozší ení, vybavení nebo modernizace výrobních za ízení vyjma rybník
kód legenda po et ks 

za celé progr.období 
107
speciální p epravní prost edky na živé ryby 
a na pohlavní produkty a ranná stádia ryb na každého žadatele 2
108
nákup dopravních prost edk  do 3,5 tuny na každého žadatele 2
109
nákup dopr.prost edk  od 3,5 tuny do 12 tun na každého žadatele 3
110
nákup dopravních prost edk  nad 12 tun na každého žadatele p i produkci 

min.300 t tržních ryb 
2

111
nákup malotraktor na každého žadatele 2
112
nákup traktor na každého žadatele 2
113
nákup valník  a jiných p ív sných a náv sných 
za ízení

na každého žadatele 2

114
nákup p ídavných stroj  k malotraktor m
a traktor m

na každého žadatele 5

116
nákup lehkého naklada e na každého žadatele 1
119
nákup elektrocentrál na každého žadatele 2
120
vysokotlaké istící p ístroje na každého žadatele 1
121
po ízení za ízení k vlastní produkci ryb – stroje 
na p ípravu krmiv, drti e obilí, šrotovníky 

na každého žadatele 1
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Týká se nap . budov, jejichž sou ástí jsou jak provozní prostory, tak bytové jednotky a na 
které bylo vydáno jedno stavební povolení. Nap . spole né prostory, spole né ásti staveb 
(st echa), inženýrské sít .
V p ípad  rozši ování objekt  (p ístavby, nástavby) do zp sobilých výdaj  nepat í tzv. 
spole né výdaje, které slouží vedle nové ásti zárove  i p vodnímu (stávajícímu) objektu 
(nap .nákup kotle pro vytáp ní, který bude vytáp t nové i p vodní místnosti).  

Do zp sobilých výdaj  rovn ž nepat í tzv. spole né výdaje, které vzniknou 
v d sledku realizace projektu dle opat ení 2.1. zám r c) výstavba, rozší ení, 
vybavení nebo modernizace výrobních za ízení vyjma rybník  v kombinaci 
s projektem dle opat ení 2.1. zám r e) investice související s maloobchodním 
prodejem v hospodá ství, pokud takový prodej tvo í nedílnou sou ást 
akvakulturního hospodá ství, aniž je dot en lánek 35 odst. 6 na ízení o EFF. 

O P A T  E N Í   2 . 1. 

Zám r e) investice související s maloobchodním prodejem v hospodá ství, pokud takový 
prodej tvo í nedílnou sou ást akvakulturního hospodá ství, aniž je dot en lánek 35 
odst. 6 na ízení o EFF 

V p ípadech, kdy zp sobilé výdaje projektu tvo í podíl (v p ípad  stavebních prací) na 
projektu, v rámci n hož jsou realizovány spole né ásti, bude podíl dotace odvozen 
v závislosti na pom ru zp sobilých výdaj  k nezp sobilým dle vzorce a stanovených 
zásad, uvedených u opat ení 2.1. zám r c) této p ílohy Pravidel. 

kód legenda po et ks 
za celé progr.období 

120
vysokotlaké istící p ístroje na každého žadatele 1



 50

P íloha 10 

ESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE P I PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ 
DOTACE Z OPERA NÍHO PROGRAMU RYBÁ STVÍ 2007 – 2013 
Je-li žadatelem fyzická osoba: 

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé. 

Prohlašuji, že p edložený projekt nebyl a nebude po dobu lh ty vázanosti projektu na ú el podpo en
jiným finan ním nástrojem EU, ani z jiných národních ve ejných zdroj .

Prohlašuji, že mám p íjmy z akvakultury (prodeje ryb), které dokládám p íslušným ú etním dokladem. 

Prohlašuji, že hospoda ím na celkové vodní ploše 20 a více ha*). 

Prohlašuji, že hospoda ím na celkové vodní ploše mén  než 20 ha*). 

Prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypo ádány splatné závazky v i finan ním
ú ad m, Pozemkovému fondu R, Ministerstvu financí v i bývalému FNM R, SZIF a MZe z titulu 
§ 86 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona . 229/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
(zákon o p d ) dotací a v i ostatním orgán m státní správy (zejména nedoplatky na pojistném a na 
penále na ve ejném zdravotním pojišt ní, na pojistném a penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku 
na státní politiku zam stnanosti) a další finan ní závazky z jiných projekt  financovaných z Fond  EU 
i v i orgán m, které prost edky z t chto fond  poskytují. 

Prohlašuji, že na m j majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl 
zrušen pro nedostatek majetku. 

Prohlašuji, že jsem já ani žádný z p edcházejících vlastník  nemovitosti neobdržel v posledních p ti 
letech p ed registrací Žádosti o dotaci z fond  EU ani z národních ve ejných zdroj  dotaci na nákup 
dané nemovitosti (platí v p ípad  nákupu nemovitosti). 

Prohlašuji, že nemám v trestním rejst íku záznam o odsouzení pro trestný in, jehož skutková podstata 
souvisela s p edm tem innosti podnikání, nebo pro trestný in hospodá ský anebo trestný in proti 
majetku (hlava II. a IX. Zákona . 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .

Prohlašuji, že spadám do kategorie: mikropodnik  – malých podnik  – st edních podnik  – velkých 
podnik  (správnou variantu zakroužkujte) dle doporu ení Komise . 2003/361/ES, o definici malých  
a st edních podnik .

Prohlašuji, že p edložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou a spl uje ú el a rozsah 
opat ení/zám ru..

Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z opat ení 2.1. Opat ení pro produktivní 
investice do akvakultury v rámci Opera ního programu Rybá ství 2007 - 2013 stanovené Pravidly 
pro žadatele. 

Jsem si v dom(a) právních d sledk  nepravdivosti obsahu tohoto estného prohlášení. 

V…………………………                                                         dne……………………… 

…………………………………………………………….……………………………….
Podpis žadatele
ú edn  ov ený v p ípad , že žadatel nepodepisuje estné prohlášení na regionálním odboru 
SZIF

*) Dokládá se pouze v p ípad  realizace zám r  a) a b). Nehodící se škrtn te.
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ESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE P I PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ 
DOTACE Z OPERA NÍHO PROGRAMU RYBÁ STVÍ 2007 – 2013 
Je-li žadatelem právnická osoba: 

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé. 

Prohlašuji, že p edložený projekt nebyl a nebude podpo en jiným finan ním nástrojem EU, ani 
z jiných národních ve ejných zdroj .

Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba má p íjmy z akvakultury (prodeje ryb), které 
dokládám p íslušným ú etním dokladem. 

Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba hospoda í na celkové vodní ploše 20 a více ha*). 

Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba hospoda í na celkové vodní ploše mén  než 20 ha*). 

Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba má k datu podání Žádosti o dotaci vypo ádány
splatné závazky v i finan ním ú ad m, Pozemkovému fondu R, Ministerstvu financí v i
bývalému FNM R, SZIF a MZe z titulu § 86 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona .
229/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  (zákon o p d ) dotací a v i ostatním orgán m státní 
správy (zejména nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejném zdravotním pojišt ní, na pojistném 
a penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti) a další finan ní závazky 
z jiných projekt  financovaných z Fond  EU i v i orgán m, které prost edky z t chto fond
poskytují. 

Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba k datu podání žádosti není v likvidaci a na její 
majetek nebyl v posledních 3letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek 
majetku.

Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba ani žádný z p edcházejících vlastník  nemovitosti 
neobdržel v posledních p ti letech p ed registrací Žádosti o dotaci z fond  EU ani z národních 
ve ejných zdroj  dotaci na nákup dané nemovitosti (platí v p ípad  nákupu nemovitosti). 

Prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupc  v žádosti uvedené právnické osoby nemá v trestním 
rejst íku záznam o odsouzení pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s p edm tem innosti
podnikání, nebo pro trestný in hospodá ský anebo trestný in proti majetku (hlava II. a IX. Zákona .
140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .

Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba spadá do kategorie: mikropodnik  – malých podnik
– st edních podnik  – velkých podnik  (správnou variantu zakroužkujte) dle doporu ení Komise  
. 2003/361/ES, o definici malých a st edních podnik .

Prohlašuji, že p edložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou a spl uje ú el a rozsah 
opat ení/zám ru.

V žádosti uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace 
z opat ení 2.1. Opat ení pro produktivní investice do akvakultury v rámci Opera ního programu 
Rybá ství 2007 - 2013 stanovené Pravidly pro žadatele. 

Jsem si v dom(a) právních d sledk  nepravdivosti obsahu tohoto estného prohlášení. 

V…………………………                                                         dne……………………… 

…………………………………………………………….………………………………. 
Podpis žadatele (statutárního orgánu) 
ú edn  ov ený v p ípad , že statutární orgán nepodepisuje estné prohlášení na regionálním odboru 
SZIF

*) Dokládá se pouze v p ípad  realizace zám r  a) a b). Nehodící se škrtn te.
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P íloha 11 

DEFINICE MIKROPODNIK , MALÝCH, ST EDNÍCH A VELKÝCH PODNIK

(Výtah z doporu ení Komise 2003/361/ES ze dne 6. kv tna 2003 o definici mikropodnik ,
malých a st edních podnik , Ú ední v stník . L 124, 20. 5. 2003, s. 36) 

lánek 1 
Podnik

Podnikem se rozumí subjekt vykazující ekonomickou innost, bez ohledu na jeho právní 
formu. K t mto subjekt m pat í zejména osoby samostatn  výd le n inné a rodinné 
podniky vykonávající emeslné i jiné innosti a ve ejné obchodní spole nosti nebo sdružení, 
u kterých je ekonomická innost hlavním p edm tem podnikání. 

lánek 2 
Po et zam stnanc  a finan ní hranice vymezující kategorie podnik

1. Kategorie mikropodnik , malých a st edních podnik  (MSP) je složena z podnik , které 
zam stnávají mén  než 250 osob a které vykazují ro ní obrat do 50 milion  EUR, p ípadn
celkovou ro ní bilan ní sumu nep esahující 43 milion  EUR. 

2. V rámci kategorie MSP jsou malé podniky definovány jako podniky, které zam stnávají
mén  než 50 osob a jejichž ro ní obrat, p ípadn  celková ro ní bilan ní suma, nep evyšuje 10 
milion  EUR. 

3. V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky definovány jako podniky, které zam stnávají
mén  než 10 osob a jejichž ro ní obrat, p ípadn  celková ro ní bilan ní suma, nep evyšuje 2 
miliony EUR. 

lánek 3 
Druhy podnik , které jsou brány v potaz p i výpo tu po tu zam stnanc  a finan ních

hodnot
1. „Samostatné podniky" jsou všechny podniky, které nejsou za azeny 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 nad azený) vlastní, sám nebo spole n  s jedním i více 
propojenými podniky ve smyslu odstavce 3, 25 % nebo více procent kapitálu nebo 
hlasovacích práv jiného podniku (podnik v rámci majetkové struktury pod azený). 

Podnik však m že být za azen mezi samostatné podniky, a nemá tím pádem žádný partnerský 
podnik, p estože je následujícími investory tato hranice 25 % dosažena nebo je tato hranice 
p ekro ena za p edpokladu, že tito investo i nejsou jednotliv  ani spole n  propojeni ve 
smyslu odstavce 3 s daným podnikem: 

a) ve ejné investi ní spole nosti, spole nosti pracující s rizikovým kapitálem, jednotlivci i
skupiny jednotlivc  provozujících b žnou innost spojenou s investováním rizikového 
kapitálu, které investují akciový kapitál do nekotovaných podnik  (and lské podniky), za 
p edpokladu, že celkové investice t chto and lských podnik  do stejného podniku iní
maximáln  1.250.000 EUR, 

b) university nebo nezisková výzkumná st ediska, 

c) institucionální investo i v etn  regionálních rozvojových fond ,
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d) samostatné místní samosprávy s ro ním rozpo tem nižším než 10 milion  EUR a s mén
než 5.000 obyvatel. 

3. Propojenými podniky" se rozum jí podniky, mezi nimiž existuje n který z následujících 
vztah :

a) podnik vlastní v tšinu akcioná ských nebo lenských hlasovacích práv v jiném podniku, 

b) podnik má právo jmenovat nebo odvolat v tšinu len  administrativního, ídicího nebo 
dozor ího orgánu jiného podniku, 

c) podnik má právo uplat ovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzav ené  
s daným podnikem nebo dle ustanovení v memorandu nebo ve stanovách tohoto podniku, 

d) podnik, který je akcioná em nebo lenem jiného podniku, ovládá sám v souladu s dohodou 
uzav enou s jinými akcioná i nebo leny daného podniku v tšinu akcioná ských nebo 
lenských hlasovacích práv v p íslušném podniku. 

P edpokládá se, že rozhodující vliv není uplat ován, pokud investo i uvedení v odst. 2 
druhém pododstavci nejsou zapojeni p ímo i nep ímo do ízení daného podniku, aniž jsou 
tím dot ena jejich práva jakožto zainteresovaných osob. Podniky, mezi nimiž a jedním i více 
dalšími podniky nebo mezi nimiž a n kterým z investor  uvedených v odstavci 2 existuje 
n který ze vztah  popsaných v prvním pododstavci, jsou rovn ž považovány za propojené. 

Podniky, které mají jeden i více takových vztah  s fyzickou osobou nebo se skupinou 
fyzických osob, které jednají spole n , jsou taktéž považovány za propojené podniky, pokud 
svou innost nebo ást své innosti vykonávají na stejném trhu nebo na sousedních trzích. 

Za „sousední trh" se považuje trh pro výrobky nebo služby, který je p ímo nad azený nebo 
pod azený relevantnímu trhu. 

4. S výjimkou p ípad  uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nem že být podnik 
považován za MSP, jestliže je 25 % nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv p ímo 
nebo nep ímo ovládáno, spole n i jednotliv , jedním i více ve ejnými orgány. 

5. Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení jako samostatný podnik, partnerský 
podnik nebo propojený podnik s uvedením údaj  týkajících se horních hranic vymezených v 
lánku 2. Prohlášení m že být vydáno i v p ípad , že kapitál je rozd len zp sobem, který 

neumož uje p esné ur ení toho, kdo jej vlastní; v takovém p ípad  m že podnik v dobré ví e
prohlásit, že lze oprávn n  p edpokládat, že podnik není vlastn n z 25 % i z více procent 
jiným podnikem ani spole n  podniky vzájemn  mezi sebou propojenými. Tato prohlášení 
jsou vydávána bez toho, že by tím byly dot eny kontroly a šet ení provád ná podle 
vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel Spole enství. 
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lánek 4 
Údaje použité p i výpo tu po tu zam stnanc  a finan ních hodnot a sledované období 

1. Údaji použitými p i výpo tu po tu zam stnanc  a finan ních hodnot jsou údaje týkající se 
posledního schváleného ú etního období vypo tené za období jednoho roku. Tyto údaje jsou 
brány v potaz od data uzav ení ú t . ástka zvolená za výši obratu je vypo ítána bez dan
z p idané hodnoty (DPH) a bez dalších nep ímých daní. 

2. V p ípadech, kdy podnik k datu uzav ení ú t  zjistí, že po et jeho zam stnanc  za dané 
ro ní období oproti hranici pro po et pracovník  vzrostl nebo poklesl nebo že došlo k 
p ekro ení finan ní hranice uvedené v lánku 2, nepovede tato skute nost ke ztrát i získání 
statutu st edního nebo malého podniku i mikropodniku, jestliže tyto hranice nejsou 
p ekro eny po dobu dvou po sob  jdoucích ú etních období. 

3. V p ípad  nov  založených podnik , jejichž ú ty dosud nebyly schváleny, jsou údaje 
použité p i výpo tu odvozeny z odhad  u in ných v dobré ví e v pr b hu ú etního období. 

lánek 5 
Po et zam stnanc

Po et zam stnanc  odpovídá po tu ro ních pracovních jednotek, tzn. po tu osob, které byly  
v daném podniku nebo jeho jménem zam stnány na plný pracovní úvazek po celý sledovaný 
rok. Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na áste ný
úvazek bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovník  jsou zapo ítány jako zlomky 
ro ních pracovních jednotek. Personál tvo í:

a) zam stnanci,

b) osoby pracující pro podnik v pod ízeném postavení, které jsou považovány za zam stnance
v souladu s vnitrostátními právními p edpisy,

c) vlastníci – vedoucí pracovníci, 

d) spole níci zapojení do b žné innosti podniku, kte í využívají finan ních výhod plynoucích
z fungování podniku. 

U ni nebo studenti, kte í jsou zapojeni do odborné p ípravy na základ  smlouvy o u ovském
nebo odborném vzd lávání, se nezahrnují mezi zam stnance. Délka mate ské nebo rodi ovské
dovolené se nezapo ítává. 

lánek 6 
Sestavování údaj  o podniku 

1. V p ípad  samostatného podniku jsou údaje v etn  po tu zam stnanc  sestaveny výlu n
na základ  ú etních záznam  daného podniku. 

2. Údaje, v etn  po tu zam stnanc , podniku, který má partnerské podniky nebo propojené 
podniky, jsou sestaveny na základ  ú etních záznam  a dalších dat podniku nebo na základ
konsolidované ú etní záv rky podniku, je-li sestavována, nebo konsolidované ú etní záv rky,
do které je podnik zahrnut v rámci konsolidace. 

K údaj m uvedeným v prvním pododstavci jsou p ipojeny údaje o veškerých partnerských 
podnicích daného podniku, které jsou mu bezprost edn  nad azeny nebo pod azeny. Souhrn 
odpovídá procentuální ásti podílu na kapitálu i na hlasovacích právech (podle toho, která  
z hodnot je vyšší). V p ípad  k ížového vlastnictví se použije vyšší procentuální ást. 

K údaj m uvedeným v prvním a druhém pododstavci je p ipojeno 100 % hodnot všech 
podnik , které jsou s daným podnikem p ímo i nep ímo propojeny, pokud tyto hodnoty 
nejsou již zahrnuty do konsolidované ú etní záv rky.
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3. Pro ú ely použití odstavce 2 jsou údaje o partnerských podnicích daného podniku získány  
z ú etních záznam  t chto partnerských podnik  a z ostatních jejich dat, p ípadn
z konsolidované ú etní záv rky, pokud byla sestavena. K t mto údaj m je p ipo teno 100 % 
hodnot podnik , které jsou s t mito partnerskými podniky propojeny, jestliže jejich hodnoty 
nebyly zahrnuty do konsolidované ú etní záv rky.

Pro ú ely použití stejného odstavce 2 jsou data o podnicích, které jsou s daným podnikem 
propojeny, získány z jejich ú etních záznam  a z ostatních jejich údaj , p ípadn  z 
konsolidované ú etní záv rky, pokud byla sestavena. K t mto údaj m jsou pom rným 
zp sobem p ipo teny hodnoty všech p ípadných partnerských podnik  propojeného podniku, 
které se nacházejí bezprost edn  výše nebo níže od n j, jestliže jejich údaje nebyly zahrnuty 
do konsolidované ú etní záv rky, v procentuálním vyjád ení odpovídajícím alespo
procentuálnímu vyjád ení ur enému v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem.

4. Jestliže v konsolidované ú etní záv rce nejsou zve ejn ny údaje o po tu zam stnanc
daného podniku, je po et zam stnanc  vypo ítán pom rným zp sobem z údaj  partnerských 
podnik  daného podniku a k získané hodnot  jsou p ipo teny hodnoty z podnik , s nimiž je 
daný podnik propojen. 



 56

P íloha 12 

DEFINICE MIKRO, MALÝCH, ST EDNÍCH A VELKÝCH PODNIK
–

VAZBY NA JINÉ PODNIKY 

P i posuzování statutu podniku je nutné posoudit i vztah k propojeným podnik m. P i
výpo tech nezáleží na tom, kdo koho vlastní (zda podnik A vlastní podnik B nebo naopak), 
ale pouze na výši vlastnického podílu. Pro stanovení celkového po tu zam stnanc  a 
finan ních hodnot se zapo ívají i údaje projených podnik  do dalších generací (kolen). 

Z hlediska výpo tu celkového po tu zam stnanc  a finan ních ástek rozlišujeme 3 druhy 
propojených podnik :

1. Samostatný podnik je každý podnik, který vlastní mén  než 25 % základního kapitálu 
nebo hlasovacích práv jiného podniku. P i p ekro ení výše 25% podílu se podnik stále 
považuje za samostatný, pokud pat í do výjimek uvedených v definici MSP. Samostatný 
podnik se do celkového výpo tu 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 p i tou ve výši procentuálního vlastnického 
podílu.

P íklad 1: Zjiš ujeme údaje o po tu zam stnanc  a finan ní veli iny za podnik A. Pokud podnik A vlastní 

podnik B ze 40% a tedy spadá do kategorie partnerského podniku, potom p i teme pouze 40 % z celkového 

po tu zam stnanc  a 40 % ro ního obratu a aktiv. 

Výsledek = 100 % z A + 40 % z B 

Pokud má partnerský podnik vazbu na spojený podnik (viz bod 3), musíme p i íst i pom rnou
ást údaj  za tento podnik. 

P íklad 2: Pokud podnik B vlastní podnik C ze 70 % (tzn. že je mezi nimi spojenecký vztah – viz bod 3), 

musíme p i íst 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 uplat ovat
rozhodující vliv v jiném podniku. P esné vymezení vlastnických vztah  je uvedeno ve 
výtahu z doporu ení Komise 2003/361/ES. U tohoto druhu propojenosti podnik  p i teme 
údaje za celý podnik, bez ohledu na skute ný podíl. 
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P íklad 3: Posuzujeme statut podniku A, který vlastní 70 % akcií podniku B. V tomto p ípad  se jedná o 

spojené podniky. P i výpo tu nep i ítáme pouze 70 % údaj  podniku B jako v p edešlém p ípad , ale celých 100 

% po tu zam stnanc  a finan ních údaj .

Výsledek = 100 % z A + 100 % z B 

V p ípad  propojeného podniku musíme p i íst i data za jeho spojence a partnery. Více je 
patrno z následujících p íklad .

P íklad 4: Jsme podnik A a rádi bychom si zažádali o podporu v rámci programu, kde je podnímkou, aby 

žadatel m l status MSP. Pot ebujeme tedy zjistit, jaký je po et zam stnanc , a výši ro ního obratu nebo aktiv za 

celou skupinu podnik , do které pat íme. 

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 vypo teme údaje za celou skupinu? 

Podnik B je spojenec podniku A, a tak p i teme 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 ú astní. 

Výsledek = 100 % z A + 100 % z B + 32 % z C + 25 % z D 
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P íklad 5: Jsme podnik A a máme zájem o dotace z programu, ve kterém je odmínkou, aby žadatel m l status 

MSP. P i posouzení našeho statutu MSP musíme zohlednit i vazby na jiné podniky. 

Náš podnik A je vlastn n z 38 % podnikem B. Zárove  vlastníme 38 % podniku C. Oba podniky jsou naši 
partne i.

Dále podnik B je vlastn n podnikem D z 60 % a jsou tedy spojenci. P i výpo tu musíme podnik D p i íst a to ve 

stejném pom ru jako podnik B, tedy 38 % hodnot podniku D. 

Podniky C a E jsou partne i, nebo  podnik E vlastní 40% podíl na podniku C. Podnik E je ve vztahu k nám 

„pouze“ partner našeho partnera. V takovém p ípad  již údaje za podnik E již nep i ítáme. 

Výsledek = 100 % z A + 38 z (B + D) + 38 % z C.
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P íklad 6: Jsme podnik A a pot ebujeme posoudit, zda jsme MSP. M j podnik je vlastn n dalšími t emi 

spole nostmi B, C a D a to rovným dílem 20 %. 

P i letmém posouzení našeho vztahu k podniku B by se mohlo zdát, že se jedná o samostatný podnik, jelikož 

nep ekra uje hranici 25% podílu. Jelikož jsou ale podniky B, C a D vzájemnými spojenci, musíme jejich podíly 

na našem podniku A se íst. Tím se dostáváme p es hranici 50% podílu na vlastnictví a všechny t i podniky se 

stávají našimi spojenci. Z toho vyplývá, že p i výpo tu musíme p i íst údaje za celou skupinu. 

Výsledek = 100 % z A + 100 % z B + 100 % z C + 100 % z D 
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P íloha 13 

PROHLÁŠENÍ O ZA AZENÍ PODNIKU DO KATEGORIE MIKRO PODNIK
P esná identifikace podniku podávajícího žádost 
Název nebo obchodní jméno.................................................................................................................. 

Adresa (sídla)......................................................................................................................................... 

I ....................................................................................................................................................... 

Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel 1

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

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

Typ podniku (viz vysv tlivka níže): 

Zaškrtn te, který p ípad se vztahuje / které p ípady se vztahují na podnik podávající žádost: 

           NEZÁVISLÝ PARTNERSKÝ                      PROPOJENÝ 
Údaje používané ke zjišt ní kategorie podniku: 

Vypo tené podle lánku 6 p ílohy doporu ení Komise 2003/361/ES o definici malých a st edních
podnik .

Sledované období * 
Po et zam stnanc  (RPJ) Ro ní obrat ** Bilan ní suma ** 
   
* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného ú etního období a být vypo teny za období jednoho roku. 

V p ípad  nov  založených podnik , jejichž ú ty dosud nebyly uzav eny, se p íslušné údaje odvodí ze 
spolehlivého odhadu u in ného v pr b hu ú etního období. 

**v 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 2. 1. roku podání žádosti) 
Bilan ní suma – není povinný údaj 

D ležité:
Ve srovnání s p edchozím ú etním období došlo ke zm n  údaj  (zaškrtn te ano/ne), která by mohla 
vést ke zm n  kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, st ední nebo velký podnik). 

Ne
Ano (v tomto p ípad  vypl te a p iložte prohlášení týkající se p edchozího ú etního období2

Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávn na podnik zastupovat: 
................................................................................................................................................................ 
Prohlašuji na svou est, že údaje v prohlášení jsou pravdivé. 

V.......................................................................dne............................................................................. 

Podpis………………………………………………………………………………………………

1 P edseda (výkonný editel), generální editel apod. 
2 Definice, l. 4 odst. 2 p ílohy doporu ení Komise 2003/361/ES 
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P íloha 14 

PROHLÁŠENÍ O ZA AZENÍ PODNIKU DO KATEGORIE MALÝCH PODNIK
P esná identifikace podniku podávajícího žádost 
Název nebo obchodní jméno.................................................................................................................. 

Adresa (sídla)......................................................................................................................................... 

I ....................................................................................................................................................... 

Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel 3

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

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

Typ podniku (viz vysv tlivka níže): 

Zaškrtn te, který p ípad se vztahuje / které p ípady se vztahují na podnik podávající žádost: 

           NEZÁVISLÝ PARTNERSKÝ                      PROPOJENÝ 
Údaje používané ke zjišt ní kategorie podniku: 

Vypo tené podle lánku 6 p ílohy doporu ení Komise 2003/361/ES o definici malých a st edních
podnik .

Sledované období * 
Po et zam stnanc  (RPJ) Ro ní obrat ** Bilan ní suma ** 
   
* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného ú etního období a být vypo teny za období jednoho roku. 

V p ípad  nov  založených podnik , jejichž ú ty dosud nebyly uzav eny, se p íslušné údaje odvodí ze 
spolehlivého odhadu u in ného v pr b hu ú etního období. 

**v 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 2. 1. roku podání žádosti) 
Bilan ní suma – není povinný údaj 

D ležité:
Ve srovnání s p edchozím ú etním období došlo ke zm n  údaj  (zaškrtn te ano/ne), která by mohla 
vést ke zm n  kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, st ední nebo velký podnik). 

Ne
Ano (v tomto p ípad  vypl te a p iložte prohlášení týkající se p edchozího ú etního období4

Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávn na podnik zastupovat: 
................................................................................................................................................................ 
Prohlašuji na svou est, že údaje v prohlášení jsou pravdivé. 

V.......................................................................dne............................................................................. 

Podpis………………………………………………………………………………………………

3 P edseda (výkonný editel), generální editel apod. 
4 Definice, l. 4 odst. 2 p ílohy doporu ení Komise 2003/361/ES 
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P íloha 15 

PROHLÁŠENÍ O ZA AZENÍ PODNIKU DO KATEGORIE ST EDNÍCH PODNIK
P esná identifikace podniku podávajícího žádost 
Název nebo obchodní jméno.................................................................................................................. 

Adresa (sídla)......................................................................................................................................... 

I ....................................................................................................................................................... 

Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel 5

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

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

Typ podniku (viz vysv tlivka níže): 

Zaškrtn te, který p ípad se vztahuje / které p ípady se vztahují na podnik podávající žádost: 

           NEZÁVISLÝ PARTNERSKÝ                      PROPOJENÝ 
Údaje používané ke zjišt ní kategorie podniku: 

Vypo tené podle lánku 6 p ílohy doporu ení Komise 2003/361/ES o definici malých a st edních
podnik .

Sledované období * 
Po et zam stnanc  (RPJ) Ro ní obrat ** Bilan ní suma ** 
   
* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného ú etního období a být vypo teny za období jednoho roku. 

V p ípad  nov  založených podnik , jejichž ú ty dosud nebyly uzav eny, se p íslušné údaje odvodí ze 
spolehlivého odhadu u in ného v pr b hu ú etního období. 

**v 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 2. 1. roku podání žádosti) 
Bilan ní suma – není povinný údaj 

D ležité:
Ve srovnání s p edchozím ú etním období došlo ke zm n  údaj  (zaškrtn te ano/ne), která by mohla 
vést ke zm n  kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, st ední nebo velký podnik). 

Ne
Ano (v tomto p ípad  vypl te a p iložte prohlášení týkající se p edchozího ú etního období6

Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávn na podnik zastupovat: 
................................................................................................................................................................ 
Prohlašuji na svou est, že údaje v prohlášení jsou pravdivé. 

V.......................................................................dne............................................................................. 

Podpis………………………………………………………………………………………………

5 P edseda (výkonný editel), generální editel apod. 
6 Definice, l. 4 odst. 2 p ílohy doporu ení Komise 2003/361/ES 
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P íloha 16 

PROHLÁŠENÍ O ZA AZENÍ PODNIKU DO KATEGORIE VELKÝCH PODNIK
P esná identifikace podniku podávajícího žádost 
Název nebo obchodní jméno.................................................................................................................. 

Adresa (sídla)......................................................................................................................................... 

I ....................................................................................................................................................... 

Jména a tituly hlavního editele / hlavních editel 7

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

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

Typ podniku (viz vysv tlivka níže): 

Zaškrtn te, který p ípad se vztahuje / které p ípady se vztahují na podnik podávající žádost: 

           NEZÁVISLÝ PARTNERSKÝ                      PROPOJENÝ 
Údaje používané ke zjišt ní kategorie podniku: 

Vypo tené podle lánku 6 p ílohy doporu ení Komise 2003/361/ES o definici malých a st edních
podnik .

Sledované období * 
Po et zam stnanc  (RPJ) Ro ní obrat ** Bilan ní suma ** 
   
* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného ú etního období a být vypo teny za období jednoho roku. 

V p ípad  nov  založených podnik , jejichž ú ty dosud nebyly uzav eny, se p íslušné údaje odvodí ze 
spolehlivého odhadu u in ného v pr b hu ú etního období. 

**v 1000 EUR (dle kurzu NB platného k 2. 1. roku podání žádosti) 
Bilan ní suma – není povinný údaj 

D ležité:
Ve srovnání s p edchozím ú etním období došlo ke zm n  údaj  (zaškrtn te ano/ne), která by mohla 
vést ke zm n  kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, st ední nebo velký podnik). 

Ne
Ano (v tomto p ípad  vypl te a p iložte prohlášení týkající se p edchozího ú etního období8

Podpis
Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávn na podnik zastupovat: 
................................................................................................................................................................ 
Prohlašuji na svou est, že údaje v prohlášení jsou pravdivé. 

V.......................................................................dne............................................................................. 

Podpis………………………………………………………………………………………………

7 P edseda (výkonný editel), generální editel apod. 
8 Definice, l. 4 odst. 2 p ílohy doporu ení Komise 2003/361/ES 
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P íloha 17 

ESTNÉ PROHLÁŠENÍ P ÍJEMCE DOTACE P EDKLÁDANÉ SE ŽÁDOSTÍ  
O PLATBU

V p ípad , že k p edloženému projektu bylo jako povinná p íloha p edloženo ohlášení stavby 
dle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve 
zn ní pozd jších p edpis :

- prohlašuji, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního ú adu rozporováno 
(zm n no).

Jsem si v dom(a), že po zjišt ní nepravdivosti obsahu tohoto estného prohlášení bude 
ukon ena administrace. 

V …………………………… dne ……………………………. 

……………………………………….
Podpis p íjemce dotace / statutárního orgánu
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P íloha 18 

 E S T N É   P R O H L Á Š E N Í 

žadatele, že není  vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné 
opat ení stavebního ú adu

prohlašuji, že pro p edložený projekt není dle zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis , vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby 
ani jiné opat ení stavebního ú adu.

Jsem si v dom(a) právních d sledk  nepravdivosti obsahu tohoto estného prohlášení. 

V…………………………                                                         dne……………………… 

……………………………………………………………………………………………..
Podpis žadatele (statutárního orgánu) 
ú edn  ov ený v p ípad , že statutární orgán nepodepisuje estné 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) zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek, 
b) zlepšení hygienických podmínek a jakosti výrobků, 
c) výroba vysoce jakostních výrobků, 
d) snížení nepříznivého vlivu na životní prostředí, 
e) využití energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie), 
f) 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; 
- 

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). 

ta část pořizovací ceny u nákupu stavby, která je vyšší než 10 % z ceny této stavby, určené 
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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 Název RO SZIF Adresa 
Střední Čechy Praha a Střední Čechy budova ÚZEI, Slezská 7, 120 56 Praha 2 
Jihozápad České Budějovice Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice 
Severozápad Ústí nad Labem  Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem 
Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové 
Jihovýchod Brno Kotlářská 53, 602 00 Brno 
Střední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc 
Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, 746 57 Opava 
 
 
Jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření OP Rybářství platná pro všechny 
RO SZIF. 
 
 
 pracovní doba 
pondělí, středa 7:30 – 16:30 
úterý, čtvrtek 7:30 – 15:00 
pátek 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 
 

Časový harmonogram realizace projektu 
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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. Kritérium 
Maximální 

možný 
počet bodů 

 Maximální součet bodů 75 
1. Žadatelem je mikropodnik nebo malý podnik 20 
2. Projekt byl dodán také v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.doc 

nebo *.pdf. 5 

3. Žádost o dotaci podána v elektronické podobě na CD nosiči, v softwarovém 
nástroji  ve formátu *pdf 5 

4. Subjekt vlastní k datu podání žádosti o dotaci certifikát systému HACCP 
minimálně na provoz, ve kterém je projekt realizován. 5 

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) 

5 

6. Tržby za výrobky ze sladkovodních ryb v poměru k tržbám za výrobky za 
celkem zpracované ryby za poslední uzavřené účetní období: 30 

 a) podíl je větší než 70% 30 
 b) podíl je v rozmezí 30% – 70% 20 

7. Čerpání finančních zdrojů ze SAPARDu nebo z opatření 2.3. OP Zemědělství 
v předchozích obdobích – stav ke dni zaregistrování  Žádosti o dotaci + 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 nákup pozemků 
028 nákup staveb (vyjma zpracoven) 
029 výstavba zařízení/objektů ke zlepšení pracovních podmínek (šatna, sociální zařízení, 

kuchyňka) 
030 modernizace zařízení/objektů ke zlepšení pracovních podmínek (šatna, sociální zařízení, 

kuchyňka) 
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) 
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 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 
 
* 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 Způsobilý výdaj Maximální cena 
031 Velkoplošný panel/tabulka s informací o dotaci 

z ERF 
6 000,- Kč 

032 Projektová dokumentace (zpracování projektu dle 
závazné osnovy, Žádosti o dotaci, povinných a 
nepovinných příloh, zadávacího řízení) 

5 000,- Kč 

033 Technická dokumentace (odborné posudky ve 
vztahu k životnímu prostředí, technické odborné 
posudky, položkový rozpočet) 

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 

počet ks 
za celé 

progr.období 
101 
nákup stacionárních chladících a mrazících zařízení nebo jejich 
částí 

 
na každého žadatele 

 
2 

102 
vznik (výstavba) nových distribučních nebo logistických center 
(skladů) v areálu zpracovny 

 
na každého žadatele 

 
1 

103 
nákladní auta s chladícími nebo mrazícími boxy, pořízení a 
montáž chladících a mrazících zařízení do aut 

 
na každého žadatele 

 
3 

104 
vysokotlaké čistící přístroje 

 
na každého žadatele 

 
2 
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Příloha 6 
 

Č E S T N É   P R O H L Á Š E N Í 
 

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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Č E S T N É   P R O H L Á Š E N Í 

 
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 
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Příloha 7 
 

Č E S T N É   P R O H L Á Š E N Í 
 
 

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. 



 

 86

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 Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
5 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 Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
7 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 Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
9 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 Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
11 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                                                         údaje v tis. Kč 
kritérium účetní období 
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 
 

 

 
 
 

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:………………………………. 
 








