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ÚVOD 

Rybníkářství představuje racionální obhospodařování zejména uměle vybudovaných vodních 
ploch. Produkčně  orientované rybníkářství patří v podmínkách České republiky mezi odvětví 
s dlouholetou tradicí a značným rozsahem exportní angažovanosti. V důsledku působení přírodních 
podmínek a biologického charakteru chovu ryb se veškeré zásahy realizované v jednom roce promítají 
do následujících vegetačních období.  

V klasickém chovu kapra, který představuje kolem 90 % celkové produkce ryb v rybnících, se 
hospodářské zásahy soustřeďují přednostně na optimalizaci vodního prostředí (rozvoj přirozené 
potravy, vyvážený poměr živin, meliorační zásahy).  

Hospodaření na rybnících je limitováno podmínkami pro užívání povrchových vod k chovu ryb, 
přičemž úroveň produkce závisí především na využívání přirozené potravy v kombinaci se zásahy 
šetrnými k okolnímu prostředí. 

 
 
 
 

SOUHRN 

 
Produkce tržních ryb dosáhla v roce 2001 celkem 20 098 tun, což představuje proti roku 2000, kdy 

činila 19 475 tun, zvýšení o 3,2 %. Prodej živých ryb v tuzemsku byl v roce 2001 celkem 7802 tun, 
zatímco export se zvýšil o 773 tun na 9985 tun, tj. o 8,4 %. Objem zpracovaných ryb se meziročně 
poněkud snížil na 2097 tun. 

V roce 2002 se předpokládala produkce tržních ryb zhruba na úrovni loňské skutečnosti, ale 
v důsledku srpnových povodní, vlivem obtíží při výlovech rybníků (přetrvávající deště) a obav 
z předčasného příchodu mrazů je výsledek značně nejistý. 

Z tradice chovu českého kapra spolu s uznávanou kvalitou tohoto produktu vyplývají obchodní 
úspěchy při vývozu na zahraniční trhy. Export živého kapra je orientován do mnoha evropských zemí 
a jeho podíl na tržní produkci ryb se stabilně pohybuje okolo 50 %.  

Kapr je produkován s využitím přirozené potravy doplněné přikrmováním obilovinami. Výsledkem 
je kvalitní rybí maso, které se přibližuje požadavkům na bioprodukty. 

V souvislosti s rozšiřováním Evropské unie je rovněž vyhodnocována připravenost České 
republiky na vstup do Společenství, zejména v oblasti rezortní politiky na úseku rybářství. Společná 
rybářská politika (Common Fisheries Policy) zahrnuje především organizační struktury společného 
trhu, zásady strukturální politiky, dohody s třetími zeměmi, péči o zachování zdrojů ryb a vědecký 
výzkum na podporu těchto aktivit. 
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ZÁSAHY STÁTU 

 
1. Celní opatření. 
2. Dotační politika v roce 2002 
3. Legislativa k sektoru ryby. 
 
 

1. Celní opatření 
Celní sazby ČR v roce 2002 
Kód celního sazebníku Název Celní sazba při dovozu % 
  Všeobecná  Smluvní 
0301 91 10 Pstruzi živí Oncorhynchus apache a chrysogaster 5,0 0,0 
0301 91 90 Ostatní živí pstruzi 7,0 6,0 
0301 92 00 Úhoři živí 5,0 0,0 
0301 93 00 Kapři živí 12,0 10,0 
0301 99 11 Losos obecný sladkovodní, hlavatka podunajská 5,0 0,0 
0301 99 19 Ostatní 5,0 0,0 
0302 11 10 Čerství a chlazení pstruzi Oncorhynchus 5,0 0,0 
0302 11 90 Čerství a chlazení pstruzi ostatní 5,0 0,9 
0302 12 00 Losos sladkovodní čerstvý a chlazený 5,0 0,0 
0302 19 00 Ostatní 5,0 0,0 
0302 69 11 Čerství a chlazení kapři 12,0 0,5 
0302 69 19 Ostatní 5,0 0,0 
0303 21 10 Mražení pstruzi Oncorhynchus 5,0 0,0 
0303 21 90 Mražení pstruzi ostatní 7,0 0,9 
0303 79 11 Mražení kapři 5,0 0,5 
0303 79 19 Ostatní 5,0 0,0 
0304 10 11 Maso ze pstruhů čerstvé, chlazené a zmrazené 5,0 0,0 
0304 20 13 Filé z lososa obecného, hlavatky podunajské 5,0 0,0 
0304 10 19 Filé z ostatních sladkovodních ryb 5,0 0,0 
0304 10 91 Rybí maso ze sladkovodních ryb 5,0 0,0 
0305 10 00 Rybí moučky k lidské výživě 38,0 0,0 
0305 20 00 Rybí játra, jikry, mlíčí solené, sušené, uzené 5,0 0,0 
0305 49 45 Uzení pstruzi, úhoři  5,0 0,0 

Pramen: Celní sazebník 
 
Preferenční celní sazby (%) 

Položka Název ESVO EU Maďarsko Polsko 
Slovin- 

sko 
Rumun- 

sko 
Bulhar- 

sko 
Lotyš- 

sko 
Eston- 

sko 
Litva 

0301 91 90 
0302 11 90 
0303 21 90 

Pstruzi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

0301 93 00 Kapři 
živí 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

0302 69 11 Kapři 
chlazení 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0303 79 11 Kapři 
zmrazení 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pramen: Celní sazebník 
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Definice základních pojmů 
Všeobecná celní sazba –  se uplatňuje v případech, kdy dovážené zboží pochází ze země, které ČR 

neposkytuje doložku nejvyšších výhod (jde o 9 zemí, s nimiž ČR téměř 
neobchoduje), nebo jestliže dovozce neprokáže původ zboží. 

 
Smluvní celní sazba –  se uplatňuje v případech, kdy dovážené zboží pochází ze země, které ČR 

poskytuje doložku nejvyšších výhod (jde o ostatní země, pro které neplatí 
všeobecná celní sazba). Smluvní celní sazby vycházejí z výsledků 
Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání GATT, 
Ministerské deklarace o obchodu s produkty informačních technologií 
a celní sazby, které jsou jednostranně sníženy pod rámec těchto závazků. 

 
Smluvní celní sazba v rámci celní kvóty – je nižší než výše uvedené celní sazby a uplatňuje se stejně 

jako předchozí do okamžiku vyčerpání dohodnutého množství zboží, 
které je celní kvótou určeno. Tyto celní sazby se používají automaticky, 
není potřeba o ně žádat. 

 
Bez cla –  v celním sazebníku jsou uvedeny položky (či číselně označené a slovně 

blíže popsané druhy zboží s uvedením „bez cla“, nebo „kvóta bez cla“), 
což znamená, že buď na veškeré množství či na kvótou určené množství 
se clo nevyměřuje. Bez cla je rovněž veškeré zboží dovážené v rámci 
celní unie ze Slovenské republiky při splnění podmínek stanovených 
Smlouvou o vytvoření celní unie mezi republikami. 

 
Preferenční celní sazba – a) „bez cla“ znamená nulovou sazbu dovozního cla  
                                        -  b) „12,0“ znamená, že clo se vyměří z celní hodnoty zboží sazbou 12 % 
                                           c) „K 12,0“ clo se do vyčerpání celní kvóty stanovuje ve výši 12 %, 
                                         -     po vyčerpání kvóty se použije smluvní celní sazba 
 
Seznam výrobků vyvážených do EU původem z České republiky, které podléhají roční celní 
kvótě s nulovým clem nebo jsou bez celního zatížení 
0301 91 90 Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae), živí 50 tun 

0301 93 00 Kapři živí 4 000 tun 

0301 99 19 Ostatní sladkovodní ryby, živé bez 
0302 70 00 Čerstvá nebo chlazená játra nebo jikry bez 

 

2. Dotační politika 
Podpůrná opatření pro rok 2002 
 

Dotace jsou poskytovány podobně jako v roce 2001 podle „Zásad“, kterými se stanovují podmínky 
pro poskytování finančních podpor na základě podpůrných programů stanovených pro rok 2002, podle 
§ 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.  

 
 

Pro udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat byl 
vyhlášen: 

 
Dotační titul 2.A.e. Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování 
a kontrola dědičnosti užitkových vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat. 
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Ryby: do výše 60 % prokázaných přímých nákladů příslušného roku na KU. 
Podporu lze poskytnout i Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Výzkumnému ústavu 

rybářskému a hydrobiologickému ve Vodňanech. 
Forma podpory je neinvestiční, přímá nenávratná dotace.  
 
Dotační titul 7 – Podpora mladých začínajících zemědělců 
 
Účel: podpora rozvoje drobného a středního podnikání v zemědělství, prostřednictvím podpory 
    mladých začínajících zemědělců. 
 
Předmět podpory: pořízení, rozšíření a modernizace farmy. Podpora se týká nákupu, či pořízení 
budov a staveb, strojů, zařízení, základního stáda hospodářských zvířat sloužících k provozování 
zemědělské prvovýroby. 
 
Forma dotace: investiční, přímá nenávratná dotace. 
 
Výše dotace: 
a) do 50 % prokázaných nákladů (výdajů) na pořízení investice, maximálně však 2 mil. Kč pro 

příjemce dotace, kterému nebyla dosud nikdy poskytnuta podpora na tento program. 
b) do 50 % prokázaných nákladů (výdajů) na pořízení investice, maximálně však 1 mil. Kč pro 

příjemce dotace, kterému byla v minulosti poskytnuta podpora na tento program, ale na jiný 
předmět podpory uvedený v rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 
Žadatel může podat na tento podpůrný program v roce 2002 pouze jednu žádost. 
 
 
Dotační titul 9. – Poradenství a vzdělávání 
 
Účel: organizační, ekonomické a odborné poradenství. 
 
9.A. – Speciální poradenství 
 
9.A.a. – Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., 
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. 
 
9.A.a.1) – Podpora poradenství pro živočišnou výrobu 
 
Předmět podpory: 
a) podpora pořádání seminářů, školení pro chovatelskou veřejnost, 
b) vydávání poradenských publikací, poskytovaných chovatelům zdarma. 
 
Forma podpory: neinvestiční, přímá nenávratná dotace. 
 
Výše podpory: 
a) do 60 % prokázaných přímých nákladů na semináře, školení, bez započtení zisku, 
b) do výše 100 % prokázaných přímých nákladů na publikace poskytované chovatelům zdarma. 
 
9.A.a.2) – Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě 
 
9.A.a.2.a) – zveřejňování výsledků plemenářské práce 
 
Forma podpory: neinvestiční, přímá nenávratná dotace. 
 
Výše podpory: fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu zveřejněných výsledků. 



 5 

9.A.a.2.b) – zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat 
 
Forma podpory: neinvestiční, přímá nenávratná dotace. 
 
Výše podpory: fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu pořádané akce 
 
 
9. B. Podpora poradenství v zemědělství 

9.B.a. Poradenské kroužky  

    
Účel: podpora sdružování zemědělských podnikatelů za účelem společného zajištění poradenských 

 služeb. Přizpůsobení mechanismu podpor poradenství v ČR předpisu Rady Evropského 
 společenství č. 950/1997 článek 16 „Pomoc pro služby v oblasti řízení zemědělského podniku“. 

 
Předmět podpory: zajištění kvalifikovaných poradenských služeb na podporu řízení a rozhodování  

 zemědělských podnikatelů v oblastech ekonomické optimalizace a restrukturalizace zemědělské 
 výroby, využívání technologií v RV a ŽV, službách atd., organizace práce a zavádění inovací. 
 Formou těchto služeb jsou individuální projekty (u nichž může být zahrnuta v nezbytné míře 
 analytická činnost), konzultace, společné vzdělávací aktivity, vytváření dočasných řešitelských 
 týmů a sdílení informací mezi sdruženými podniky. Služby jsou organizovány jako projekty 
 činnosti poradenských kroužků zpracované podle metodiky MZe. 

 

Forma podpory: neinvestiční, přímá nenávratná dotace. 

 

Výše podpory:  do výše 70 % uznaných normativních nákladů  

                           (normativní náklady = hodnota bodu  x  celkový počet bodů) 

 
Pro rok 2002: hodnota bodu 20 000,- Kč 

 

Tabulka č. 1: Bodové ohodnocení 
Výměra zem. půdy v ha  Bodové 

ohodnocení 
VDJ 

 
Bodové 

ohodnocení 
10 – 100 0,5 do 250 0,5 
101 – 1000 1,0 251 – 1000 1,0 
1001 – 2000 1,5 1001 – 2000 1,5 
nad 2000 2,0 nad 2000 2,0 

Poznámka: Kombinace výměry a VDJ je možná, vypočtené body lze dělit mezi více Poradenských kroužků. 
 

 

9.B. c.  Programy podpory poradenství ve veřejném zájmu 

 

Účel:  podpora rozvoje systému poradenského a informačního zajištění  pracovišť poskytujících 
poradenství ve veřejném zájmu, ve smyslu zajišťování resortní politiky v zemědělství 
a v rozvoji venkova v předvstupním období. 
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Předmět podpory: .stabilizace a rozvoj poradenských a informačních aktivit na  konzultačních 
a regionálních poradenských pracovištích dále vyjmenovaných subjektů na základě 
příslušných programů vypsaných MZe a zveřejněných na stránce www.mze.cz v rubrice 
vzdělávání a výzkum. 

Forma podpory: neinvestiční, přímá, nenávratná dotace. 

Výše podpory: do výše 100 % uznaných prokázaných vlastních nákladů. 

 

 

9.C.  Podpora rezortních vzdělávacích programů 

 

Účel:  zvýšení znalostí zemědělců, potravinářů, pracovníků v lesním a vodním hospodářství a to 
zejména v těch oblastech, které jsou nově stanoveny nebo výrazně změněny legislativními 
normami EU, a kde by neznalost nebo nedodržování těchto norem vedlo k znevýhodněnému 
postavení českých zemědělců v rámci EU. 

 

Předmět podpory: rezortní vzdělávací programy stanovené na základě priorit zemědělské politiky 
ČR. Zaměření vzdělávacích programů bude zveřejněno na stránce www.mze.cz v rubrice 
vzdělávání a výzkum. 

 

Forma podpory: neinvestiční, přímá, nenávratná dotace. 

 

Výše podpory: do 70 % prokázaných vlastních nákladů. 

 
10.  Podpora vzniku a činnosti odbytových organizací výrobců 
 
Účel:   podpora vzniku a činnosti odbytových organizací výrobců a subjektů sdružujících odbytové 

organizace výrobců u vybraných prvovýrobních nezpracovaných zemědělských komodit za 
účelem společného odbytu základních zemědělských výrobků a vytváření efektivní 
marketingové struktury. Podpora integrace vyjmenovaných českých nevládních stavovských 
agrárních organizací do evropských nevládnoucích organizací působících v sídle EU. 

 
 
10.A. Podpora vzniku a činnosti odbytových organizací výrobců v prvních třech letech činnosti 
 
Předmět podpory: formování a činnost nově vzniklých odbytových organizací výrobců v období od 

1. 1. 2002, případně i dříve od 1. 1. 2000 (rozhodující pro dobu činnosti odbytové organizace 
a stanovení výše procenta podpory je datum zapsání do obchodního rejstříku, nejpozději však 
do 31. 5. 2002), které splňují podmínky programu a jsou MZe k této činnosti uznány. 

 
Forma podpory: neinvestiční, přímá nenávratná dotace 
 
Výše podpory: 
1. rok do výše 60 % uznaných nákladů na formování a hlavní činnost odbytové organizace, 
2. rok do výše 40 % uznaných nákladů na hlavní činnost odbytové organizace, 
3. rok do výše 20 % uznaných nákladů na hlavní činnost odbytové organizace. 
 
Výše podpory se stanovuje dle % podílu hlavní činnosti uvedeného žadatelem. 
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10.B.  Podpora činnosti odbytových organizací výrobců 
 
Předmět podpory: podpora technologického rozvoje a vytváření efektivní marketingové struktury 
odbytových organizací výrobců, vzniklých nejpozději v kalendářním roce 2001, které splňují 
podmínky programu a jsou MZe k této činnosti uznány. 
 
Forma podpory: neinvestiční a investiční, přímá nenávratná dotace. 
 
Výše podpory: do 50 % uznatelných výdajů (viz část D – uznatelné položky podprogram 10.B.), 
maximální příspěvek ze strany státu se bude odvíjet z obratu odbytové organizace (za rok 2001), 
a to do výše nejvíce 2 %, maximálně však 3 mil. Kč. 
 
 
10.C.  Podpora činnosti subjektů sdružujících odbytové organizace výrobců v prvních 
třech letech činnosti 
 
Předmět podpory: činnost subjektů sdružujících odbytové organizace výrobců vzniklých v období 
od 1. 1. 2000 do 31. 5. 2002 ( rozhodující pro dobu činnosti subjektu sdružujícího odbytové 
organizace výrobců a stanovení výše procenta podpory je datum zapsání do obchodního rejstříku), 
které splňují podmínky programu. Subjekty sdružující odbytové organizace výrobců se zabývají 
odbytem nebo podporou odbytu jedné z prvovýrobních komodit vyjmenovaných v části D Zásad pro 
své členské subjekty, kterými jsou výhradně uznané odbytové organizace výrobců (minimální počet 
4 odbytové organizace výrobců), operujících v jedné shodné komoditě. 
 
Forma podpory: neinvestiční, přímá nenávratná dotace. 
 
Výše podpory: 
1.  rok do výše 60 % uznaných nákladů na hlavní činnost subjektů sdružujících odbytové organizace  

 výrobců 
2.  rok do výše 40 % uznaných nákladů na hlavní činnost subjektů sdružujících odbytové organizace 

 výrobců 
3.  rok do výše 20 % uznaných nákladů na hlavní činnost subjektů sdružujících odbytové organizace 

 výrobců 
(Nelze spojovat s nákladovými položkami členských odbytových organizací z podpůrných programů 
10.A, 10.B). 
 
Zhodnocení účinnosti: prokázaný objem obchodované produkce (zpracuje MZe). 
 
 
10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací 
 
Účel: podpora integrace vyjmenovaných českých nevládních stavovských agrárních organizací do 
           evropských nevládních organizací působících v sídle EU. 
 
Předmět podpory: náklady spojené se vstupem, členstvím, zastoupením členství a s činností českých 
stavovských agrárních nevládních organizací (u členů řádných i přidružených) v mezinárodních 
nevládních organizacích, za které se z hlediska tohoto podpůrného programu pro rok 2002 považují: 
• Konfederace evropského zemědělství (CEA) 
• Konfederace mladých farmářů (CEJA) 
• Evropská konfederace zemědělských producentů (COPA) 
• Všeobecný výbor pro zemědělské družstevnictví EU (COGECA) 
• Konfederace potravinářských sdružení EU 15 (CIAA) 
• Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF) 
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Forma podpory: neinvestiční, přímá, nenávratná dotace. 
 
Výše podpory: fixní částka dle rozhodnutí MZe, podle náročnosti začlenění do vyjmenovaných 
mezinárodních nevládních organizací (maximálně do celkového objemu 7 mil. Kč pro všechny 
podporované subjekty). 
 
Mechanismus rozdělování podpory : 

MZe stanovuje podporu v souladu s platnými pokyny pro organizační zabezpečení realizace 
poskytování podpor formou dotací Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2002, na základě předložené 
kalkulace a dle svého zvážení s ohledem na rozsah působnosti dané nevládní organizace v ČR 
a s ohledem na výši příspěvku pro přidružené členství ve vyjmenovaných nevládních organizacích. 
V případě překročení limitu celkových prostředků neinvestiční dotace budou všichni příjemci podpor 
kráceni lineárním způsobem. 

 
 
PGRLF 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond poskytuje záruky na úvěry podnikatelských 
subjektů prvovýroby a subvencuje část úroků z úvěrů. Pravidelně je vyhlašován podpůrný program 
„Zemědělec“. 
 
 

3. Legislativa vztahující se k sektoru ryby 

 
• Zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb., přispívá k tvorbě podmínek pro udržování výrobního 

potenciálu zemědělství nepřímými podporami, přímou podporou, podpůrnými programy 
a vytvářením podmínek pro cenovou stabilizaci trhu se zemědělskými komoditami, zejména 
pomoci skladištních poukázek, termínovaných obchodů, certifikaci veřejných skladů obilí 
a podporou fungování komoditních burz. 

 
• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon), o působnosti orgánů veterinární péče v ochranných pásmech nařízených při výskytu 
některé z nebezpečných nákaz hospodářských zvířat a černé zvěře uvedených v § 10 odst. 1 písm. 
a) tohoto zákona. 

 
• Zákon  č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním 

řízení a o změně některých zákonů. Předmětem tohoto zákona je ochrana před zvýšenými dovozy, 
ochrana před dovozem některých zemědělských výrobků a potravin, ochrana rozvíjejících se 
výrobních odvětví, licenční řízení. Tímto zákonem se ruší § 3 zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství (zároveň se tím ruší nařízení vlády č. 39/1999 Sb., kterým se provádí § 3 zákona 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství), ruší se vyhláška 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního 
povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb a další vyhlášky. 

 
• Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 

některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Tento zákon spolu se zákonem č. 166/1999 Sb., 
o vetrinární péči § 5 odst. 1, písm. f) stanovuje povinnost identifikovat a registrovat hospodářská 
zvířata. Praktická realizace identifikace a registrace zvířat je uvedena v jednotlivých vyhláškách 
MZe z  nichž ty, které vyšly v roce 2000 jsou uvedeny v tomto přehledu. Povinnost označovat 
a vést evidenci skotu stanovují jednotlivé předpisy u skotu (účinnost od 1. 1. 2001). 

 
• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2000 Sb., s Přílohou, kterými se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 
a o změně některých zákonů – plemenářský zákon (účinnost od 1. 1. 2001). 
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• Vyhláška č. 33/2001 Sb., Ministerstva zemědělství, o odborné způsobilosti k výkonu některých 
odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat (účinnost od 
26. 1. 2001). 

 
• Zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Na něj navazuje vyhláška č. 245/1996 Sb, 

která upravuje podmínky ochrany zvířat při porážení (účinnost od 29. 5. 1992). 
 
• Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (účinnost od.1. 9. 1997). 
 
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), (účinnost od 

1. 1. 2002). 
 
• Vyhláška č. 245/1996 Sb., která upravuje podmínky ochrany zvířat při poražení i ve vztahu 

k chovu ryb. 
 
• Vyhláška č. 327 z 10. 12. 1997, kterou se provádí § 18, písm. a), d), h), i), j), a k) zákona 

č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Vyhláška se týká změn doplňku 
a vztahuje se na ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich. V roce 2000 byla z části 
novelizována vyhláškou č. 89/2000 Sb. 

 
• Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ( účinnost od 1. 7. 2002). 
 
• Vyhláška č. 296/2000 Sb., Ministerstva  zdravotnictví a Ministerstva  zemědělství, kterou se 

stanoví správná výrobní praxe, distribuční praxe a podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, 
včetně medikovaných krmiv (účinnost od 28. 8. 2000). 

 
• Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody. 
 
• Vyhláška MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 

půdního fondu. 
 
• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění zákona 

č. 231/1999 Sb.). 
 
• Zákon č. 306/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích. 
 
• Zákon č. 138/1973 Sb., (vodní zákon) ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona 

č. 114/1995 Sb. 
 
• Zákon č. 238/1999 Sb., kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb., dále též zákon č. 102/1963 

Sb., o rybářství. 
 
• Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, v platném znění. 
 
• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
 
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
• Zákon č. 410/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 
• Vyhláška č. 103/1963 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství. 
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• Vyhláška č. 296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících 
a evidence o hospodářských výsledcích na rybářských revírech , podrobnosti výběrového řízení na 
výkon rybářského práva a v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů, 
kterou se mění vyhláška MZL VH č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy 
k zákonu o rybářství ve znění pozdějších předpisů. 

 
• Vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu 

a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel. 
 
• Nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně 

znečištění vod. 
 
• Vyhláška č. 189/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce 

rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku a průkazu rybářské stráže. 
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ZÁKLADNÍ UKAZATELE VÝROBY 

Roční produkce tržních ryb se v posledních třech letech pohybovala v rozpětí 19 – 20 tisíc tun. 
V minulosti, především jako důsledek transformačního procesu a liberalizace cen potravin, se 
v produkci ryb projevovaly výkyvy (z maxima 20,8 tisíc tun v roce 1992 na 17,2 tisíce tun v roce 
1997).  

Objem výlovu ryb je ovlivňován rovněž možnostmi prodeje ryb na domácím a zahraničním trhu. 
 

Užití sladkovodních tržních ryb vyprodukovaných chovem                        (tis. tun živé hmotnosti) 
 Užití  

Prodej Ryby Export 
živých ryb určené pro živých 

Rok Produkce tržních 
ryb * 

v tuzemsku zpracování ryb 
1990 19,3 9,1 3,8 2,7 
1991 18,7 9,1 2,2 4,6 
1992 20,8 9,9 2,3 5,6 
1993 20,1 9,2 1,6 9,3 
1994 18,7 9,4 1,6 8,4 
1995 18,7 9,7 1,7 7,8 
1996 18,2 8,5 1,9 8,2 
1997 17,6 7,6 1,4 7,0 
1998 17,2 7,5 1,6 8,8 
1999 18,8 8,5 1,8 8,0 
2000 19,5 8,5 2,1 9,2 
2001 20,1 7,8 2,1 10,0 

Pramen: Rybářské sdružení České republiky 
Poznámka: *) Kromě celoroční produkce tržních ryb zohledněn i počáteční stav (zásoba z minulého roku), objem 
                          importovaných tržních ryb a ztráty, což představuje celkovou bilanci. 

 
V České republice bylo v loňském roce vyprodukováno chovem 20 098 tun  sladkovodních tržních 

ryb. Meziročně bylo dosaženo vyšší produkce tržních ryb o 623 tun ( nárůst o 3,2 %). Tím došlo 
k vyrovnání výsledku ve výlovu ryb v roce 1993. Pouze v roce 1992 byl výlov tržních ryb v České 
republice vyšší (20,8 tisíce tun). Za celou republiku činil průměrný výnos 464 kg ryb z hektaru 
rybníka. 

K pronikavému zvýšení došlo u býložravých ryb (o 62 %), výlov kapra vzrostl meziročně téměř 
o 2 %. Produkce lososovitých ryb skončila o více než 2 % pod úrovní roku 2000. Pokles byl 
zaznamenán u dravých ryb (zhruba o 6 %), úroveň výlovu síhovitých ryb byla kritická. Obdobně je 
možno se vyjádřit k výlovu lína. 

Přehled o užití tržních ryb v roce 2001 je charakterizován skutečností, že navzdory vyššímu výlovu 
ryb včetně dominantních kaprů (87 %) se nepodařilo zvýšit tuzemskou spotřebu živých ryb ani 
množství zpracovaných ryb. Na domácím trhu se prodalo 7,8 tisíce tun, což představuje snížení 
o 713 tun proti předcházejícímu roku. Při stejném objemu zpracovaných ryb (2,1 tisíce tun) se pouze 
vlivem nižšího exportu výrobků z ryb dostalo do vnitřního trhu nepříliš větší množství (o 124 tun 
v živé hmotnosti). 

V České republice se v roce 2001 spotřeba chovem  získaných sladkovodních ryb snížila na 
0,93 kg/osobu, a to v živé hmotnosti. Představu o celkové konzumaci sladkovodních ryb možno 
doplnit tím, že výlov na udici činil vloni za celou republiku 4646 tun, když nebyl zaznamenán 
meziročně téměř žádný rozdíl (pokles 8 tun). 

Vyšší tržní produkce sladkovodních ryb našla uplatnění v zahraničí, a to v objemu téměř 10 tisíc 
tun standardně sledovaných druhů ryb, což představuje dosud nejvyšší vyvezené množství. Na 
odběrech se největší měrou promítly dodávky do Německa, Polska, na Slovensko, do Belgie, 
Rakouska, Jugoslávie, Maďarska, Itálie a Francie. 
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VÝLOV RYB V RYBNÍCÍCH A TEKOUCÍCH VODÁCH V ČR 

Produkce tržních ryb a lov ryb na udici v tekoucích vodách v ČR (t živé hmotnosti ) 1996 – 1998 
Druhy ryb Produkce tržních ryb Lov na udici 

(samozásobení) 
Celkem 

 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 
Kapr obecný 
(Ciprinus carpio) 15 940 15 170 15 061 2 522 2 312 2 899 18 462 17 482 18 960 

Lín  
(Tinca tinca)    317 393 342      23 21 29     340 414 371 

Štika 
(Essox lucius)     54 67 75     163 159 168     217 226 243 

Candát 
(Stizostedion lucioperca )     32 35 40     130 157 125     162 192 165 

Pstruh obecný 
(Salmo trutta 1.Fario 
2.labrax m. fario) 

- - -      53 57 70      53 57 70 

Pstruh duhový 
(Oncorhynchus mykiss)    647 499 554     28 29 30     675 528 584 

Cejn velký 
(Abramis brama) - - -     274 232 253     247 232 253 

Sumec velký 
(Silurus glanis)     28 45 43      36 44 49      64 89 92 

Úhoř říční 
(Anguilla anguilla)       3 3 1      28 27 28     31 30 29 

Lipan 
(Thymallus thymallus) - - -      19 15 13     19 15 13 

Bolen 
(Aspius aspius) - - -      10 15 16     10 15 16 

Amur bílý 
(Ctenopharyngodon 
idella) 

   239 216 149      47 49 53     286 265 202 

Karas stříbřitý 
(Carassius auratus) - - -      49 40 40       49 40 40 

Tolstolobec pest. 
(Aristichtys nobilis) 
Tolstolobik bílý 
(Hypothalmichthys 
molitrix) 

   405 507 379       3 5 6     408 512 385 

Okoun říční 
(Percia fluviatis)     15 27 17       33 34 36     48 61 53 

Siven americký 
(Salvelinus fontinalis)     82 81 97       2 2 2     84 83 99 

Síh severní 
(Coregonus lavaretus 
maraena) 

    90 138 108       2 2 1     92 140 109 

Ostatní    348 379 365   102 121 134    450 500 499 
CELKEM 18 200 17 560 17 231 3 524 3 321 3 952 21 724 20 881 21 183 

Pramen: Rybářské sdružení České republiky 
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Produkce tržních ryb a lov ryb na udici v tekoucích vodách v ČR (t živé hmotnosti) 1999 až 2001 
Produkce tržních ryb Lov ryb 

na udici 
Celkem Druhy ryb 

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 
Kapr obecný 
(Ciprinus carpio) 16 448 17 106 17 421 3 006 3 558 3 560 19 454 20 664 20 981 

Lín 
(Tinca tinca) 332 248 182 30 27 24 362 275 206 

Štika 
(Essox lucius) 63 63 69 183 180 176 246 243 245 

Candát 
(Stizostedion 
lucioperca) 

41 40 31 130 134 139 171 174 170 

Pstruh obecný 
(Salmo trutta  
l. Fario 
2. labrax m. fario) 

- - - 64 55 56 64 55 56 

Pstruh duhový 
(Oncorhynchus 
mykiss) 

723 685 704 38 39 48 761 724 752 

Cejn velký 
(Abramis brama) - - - 297 261 247 297 261 247 

Sumec velký 
(Silurus glanis) 44 52 51 52 53 57 96 105 108 

Úhoř říční 
(Anguilla anguilla) 1 1 1 28 24 29 29 25 30 

Lipan 
(Thymallus 
thymallus) 

- - - 16 16 15 16 16 15 

Bolen 
(Aspius aspius) - - - 16 13 17 16 13 17 

Amur bílý 
(Ctenopharyngodon  
idella) 

169 182 234 70 60 60 239 242 294 

Karas stříbřitý 
(Carassius auratus) - - - 43 35 37 43 35 37 

Tolstolobec pestrý  
(Aristichtys nobilis)          

Tolstolobik bílý 
(Hypothalmichthys 
molitrix) 

323 527 917 8 10 12 331 537 929 

Okoun říční 
(Percia fluviatis) 21 24 18 37 34 34 58 58 52 

Siven americký 
(Salvelinus fontinalis) 119 130 92 3 3 3 122 133 95 

Síh severní 
(Coregonus lavaretus 
maraena) 

69 52 30 1 1 1 70 53 31 

Ostatní 422 365 348 168 151 131 590 516 479 
CELKEM 18 775 19 475 20 098 4 190 4 654 4 646 22 965 24 129 24 744 

Pramen: Rybářské sdružení České republiky 
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Výlov ryb z rybníků a tekoucích vod v ČR  v roce 1999 až 2001                     (tuny živé hmotnosti) 
Ukazatel Produkce tržních ryb Lov na udici 

(samozásobení) 
Celkem 

 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 
Tržní ryby celkem 18 775 19 475 20 098 4 190 4 654 4 646 22 965 24 129 24 744 
           z toho kapr 16 448 17 106 17 421 3 006 3 558 3 560 19 454 20 664 20 981 

Pramen: Rybářské sdružení České republiky 
 
Odhad výlovu ryb z rybníků a tekoucích vod v ČR  v roce 2002 a 2003         (tuny živé hmotnosti) 
Ukazatel Produkce tržních ryb Lov na udici 

(samozásobení) 
Celkem 

 2002* 2003* 2002* 2003* 2002* 2003* 

Tržní ryby celkem 18 100 18 000 4 900 5 100 23 000 23 100 
           z toho kapr 15 700 15 600 3 800 3 900 19 500 19 500 

Pramen: Rybářské sdružení České republiky 
Poznámka: * odhad 
 

V důsledku srpnových povodní je velice obtížné do konce podzimních výlovů učinit kvalifikovaný 
odhad především u ryb získaných chovem. 

 

 

PROBLEMATIKA RYBOŽRAVÝCH PREDÁTORŮ 
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Přehled počtu predátorů a způsobených škod v letech 1997 – 2001 s prognózou do roku 2005 
Rok Vydra říční *** 

počet ks/škoda  
v mil. Kč 

Kormorán velký 
počet ks/ škoda 

v mil. Kč 

Volavka popelavá 
počet ks /škoda 

v mil. Kč 

Norek americký 
počet ks / škoda 

v mil. Kč 

Celkem škoda 
v mil. Kč 

1997   1 220 / 3183,   14 777 / 324,33  12 007 / 18,53 nehodnocen3 60,8 
1998   1 380 / 323,8   15 000 / 393,93  13 000 / 47.43 nehodnocen3 164,7 
1999   1 100 / 348,2   15 930 / 370,93  18 200 / 45,53     3 100 / 34,73 169,3 
2000   1 202 / 352,6   16 246 / 381,23  15 715 / 39,33     3 190 / 353,3 178,1 
2001   1 250 / 112,7   21 520 / 154,33  17 162 / 42,93     4 360 / 15,93 325,8 
Rok Vydra říční *** 

počet ks/škoda  
v mil. Kč 

Kormorán velký 
počet ks/ škoda 

v mil. Kč 

Volavka popelavá 
počet ks /škoda 

v mil. Kč 

Norek americký 
počet ks / škoda 

v mil. Kč 

Celkem škoda 
v mil. Kč 

2005* 1 500.. 16 000……. 15 000… 10 000… ** 
Pramen: MZe ČR 
Poznámka: *      Prognóza počítá s plošným tlumením kormorána a volavky 
                   **    Odhad škod nelze stanovit s ohledem na neznalost  cenového vývoje 
                   ***  Údaje o počtu vyder a norků amerických považuje zpracovatelský tým za podhodnocené.  
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Postup při projednávání výjimek z ochranných podmínek rybožravých predátorů v ČR 
Rybožraví 
predátoři 

Zákon č. 449/2001Sb., 
o myslivosti 
(účinnost od 1. 7. 
2002) 

Zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody 
a krajiny 

Vyhláška MŽP ČR 
č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí 
ustanovení  
o ochraně přírody  
a krajiny 

Poznatky pro praxi 

Volavka 
popelavá 
(Ardea cinerea) 

Nelze lovit podle 
mezinárodních smluv 
(uvedeno v zákoně), 
v zákoně není 
ustanovení 
o možnosti udělení 
výjimky lovu. 

Není chráněným 
živočichem 

Není v seznamu 
kriticky a silně 
ohrožených ani 
ohrožených druhů. 

Všeobecně za škodu 
odpovídá stát. 
Prosazovat změnu 
zákona  
č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti: 
zakotvit výjimku 
k lovu na plůdkových  
rybnících  
a výtažnících od 
1. 8. do 30. 11. 

Kormorán 
velký 
(Phalacrocorax 
carbo) 

Nelze lovit, nebyla-li 
k jeho lovu povolena 
výjimka podle zákona 
č.114/1992Sb., 
o ochraně přírody 
a krajiny 
a vyhl.č.395/1992 Sb. 

Seznam zvláště 
chráněných druhů 
živočichů stanoví MŽP 
ČR ( vyhl. č.395/1992 
Sb.) 

Je v seznamu 
živočichů prohlášen 
za ohrožený druh 

Výjimka k povolení 
lovu se vydává na 
základě žádosti 
příslušného úřadu 
ochrany přírody. 
Uplatňovat škody 
podle 
zák.č. 115/2000 Sb., 
č. 476/2001 Sb. 

Vydra říční 
(Lutra lutra) 

Nelze lovit, nebyla-li 
k lovu povolena 
výjimka  
(zák.č.114/1992 Sb., 
vyhl.č.395/1992 Sb.) 

Seznam zvláště 
chráněných druhů 
živočichů stanoví MŽP 
ČR  
(vyhl. č. 395/1992 Sb.) 

Je v seznamu 
živočichů prohlášena 
za silně ohrožený 
druh 

V oblastech 
přemnožení zvážit 
výjimku k odchytu 
jedinců pro 
zoologické zahrady 
a jiné přesuny. 
Uplatňovat škody 
podle zák.  
č. 115/2000 Sb., 
č.476/2001 Sb. 

Racek 
chechtavý 
(Larus 
ridibundus) 

Nelze lovit podle 
mezinárodních smluv 
(uvedeno v zákoně), 
v zákoně není 
ustanovení 
o možnosti udělení  
výjimky lovu 

Není chráněným 
živočichem 

Není v seznamu 
kriticky a silně 
ohrožených ani 
ohrožených druhů 

Prosazovat výjimku 
k lovu v zák.  
č. 449/2001 Sb., 
celoroční lov na 
plůdkových 
rybnících 
a pstruhařstvích 

Norek 
americký 
(Lutreola 
vizon) 

Je zavlečeným druhem živočicha v přírodě nežádoucím a myslivecká stráž je oprávněna jej 
usmrtit (§ 14, zákon č, 449/2001 Sb.). 

Pramen: RS ČR 
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CENOVÝ VÝVOJ 

Loňské ceny zemědělských výrobců u živých kaprů I. hmotnostní skupiny korespondovaly s úrovní 
cen v roce 1999. Proti roku 2000 se tyto ceny v převážné části roku pohybovaly na vyšší úrovni. 
 
Ceny zemědělských výrobců – Kapr  I. hmotnostní skupiny   (Kč/kg) 
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

1995 38,79 38,05 34,56 35,83 35,93 36,19 36,79 36,89 37,05 37,46 37,51 38,72 
1996 38,39 38,28 37,60 38,36 39,65 40,67 39,34 41,52 41,52 41,32 43,06 47,82 
1997 47,19 48,80 48,06 51,49 51,94 56,38 58,63 60,25 60,88 60,81 64,10 66,42 
1998 63,29 57,47 54,63 55,79 55,34 58,24 57,14 58,83 57,02 54,37 55,14 55,31 
1999 54,12 53,79 55,30 55,19 54,21 53,34 54,51 54,93 53,10 52,83 51,60 51,46 
2000 50,09 49,56 47,45 46,55 48,92 50,11 50,69 47,91 46,78 43,54 44,10 45,83 
2001 46,42 47,02 48,24 46,39 50,71 51,39 51,97 50,49 50,39 51,81 51,02 51,42 
2002 49,73 51,55 51,91 51,20 53,53 50,82 50,81 53,05 51,87    

Pramen: Měsíční ceny ČSÚ 
 

Spotřebitelské ceny kapra zmrazeného půleného I. jakosti se vloni (r. 2001) meziročně zvýšily. 
Vykázaná úroveň byla srovnatelná s cenami dosahovanými v roce 1999. 

 
 

Spotřebitelské ceny – Kapr zmrazený, půlený I. jakost   (Kč/kg) 
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

1995   80,64    82,43    86,58 86,11 87,09 86,14 86,68 86,92 86,73 86,29 85,86 86,47 
1996     88,68    88,45   88,32 89,31 89,94 90,61 91,95 92,66 94,89 97,31 100,80 102,62 
1997 104,86 106,34 106,38 110,20 111,20 113,45 118,06 123,38 127,19 133,79 145,10  152,86 
1998 152,37 153,65 149,89 149,55 146,57 145,60 145,01 144,24 145,82 144,54 142,78 141,43 
1999 138,16 137,23 137,53 135,49 136,49 133,61 135,01 134,24 134,23 133,00 134,45 132,10 
2000 130,15 130,31 130,89 126,95 126,07 126,63 125,83 127,06 125,15 127,02 128,95 127,38 
2001 127,70 127,67 128,59 131,75 131,32 131,14 131,63 131,99 133,53 133,43 135,24 132,38 
2002 134,77 133,89 132,97 131,70 130,27 131,18 131,19 128,91 127,59    

Pramen: Měsíční ceny ČSÚ 
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Porovnání cen zemědělských výrobců živých kaprů I.hmotnostní skupiny za období 
listopad a prosinec 1995 – 2001 

 
Vývoj spotřebitelských cen za 1 kg kapra zmrazeného l. jakost 

za období listopad a prosinec v letech 1995 – 2001 
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SPOTŘEBA 

Spotřeba ryb v kg/obyv/rok 
Druh 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Ryby celkem 6,0 5,4 3,8 4,6 4,5 4,8 4,9 5,2 5,5 5,3 5,2 5,3 
z toho: 
sladkovodní 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 

Pramen: ČSÚ, Rybářské sdružení České republiky 
 

Spotřeba ryb v kg/obyv/rok 
Druh 2001 2002* 

Ryby celkem 5,4 5,4 
z toho: sladkovodní 0,9 0,9 

Pramen: ČSÚ, Rybářské sdružení České republiky 
Poznámka: rok 2002 – odhad 
 

Spotřeba sladkovodních ryb v ČR je stále na velmi nízké úrovni. Největší část spotřeby je 
orientována na období vánočních a velikonočních svátků. 

Celková spotřeba ryb mírně překračuje 5 kg/obyv./rok. Důvodem vyšší spotřeby mořských ryb je 
pestřejší sortiment výrobků z nich vyráběných a někdy i nižší cenová hladina než u ryb sladkovodních. 

Průměrná celosvětová spotřeba ryb je 16 kg/obyv./rok, v zemích Evropské unie 11 kg ryb. 
 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR 

Ryby živé celní položka 0301 (tuny) 
Období Dovoz Vývoz Saldo Průměrná dovozní 

cena Kč/rok 
Průměrná vývozní 

cena Kč/rok 
 Celkem z toho 

kapr Celkem z toho 
kapr  Celkem z toho 

kapr Celkem z toho 
kapr 

1996 465 128 8 487 7 361 8 022 74,07 48,07 75,99 42,69 
1997 359 93 7 201 5 961 6 842 88,14 63,45 105,33 63,58 
1998  555 181 8 519 7 395 7 964 78,34 62,41 96,29 53,14 
1999  426 34 7 833 6 810 7 407 82,32 59,00 99,34 49,94 
2000 432 37 9 293 8 128 8 861 95,16 47,31 85,23 38,85 
2001 396 39 10 134 8 720 9 738 108,84 50,14 90,90 46,59 
2002* 367 60 4 685 4 241 4 318 113,58 66,44 120,07 48,65 

Pramen: Celní statistika 
Celní statistika: *rok 2002 – leden – září 
 
Vývoz kaprů živých z ČR dle zemí s nejvýznamnějším podílem (celní položka 030193 ) 

1999  2000 2001 
Země tuny Kč/kg Země tuny Kč/kg Země tuny Kč/kg 
Německo 2 888 50,80 Německo 3 419 41,19 Německo 3 254 48,03 
Slovensko 1 587 44,23 Slovensko 1 835 29,57 Slovensko 1 617 42,66 
Rakousko 512 60,00 Belgie 499 41,38 Polsko 1 272 46,13 
Belgie 345 46,70 Rakousko 461 53,76 Belgie    603 41,52 
Francie 344 63,30 Francie 261 50,09 Rakousko    522 52,92 

Pramen: Celní statistika 
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Vývoz kaprů živých z ČR dle zemí s nejvýznamnějším podílem (celní položka 030193) 
Leden – září 2002 

Země tuny Kč/kg 
Německo 2 113 49,60 
Belgie 371 48,60 
Rakousko 313 51,50 
Francie 299 51,28 
Itálie 252 46,51 
Slovensko 251 42,88 
Maďarsko 249 47,88 
Polsko 216 44,98 

Pramen: Celní statistika leden – září 

Přehled vývozu vybraných druhů ryb 
                     Množství 

Položka 
rok 2000 rok 2001 rok 2002 

leden – září 
Kód Název tuny tuny tuny 
03019110 Pstruzi druhu Oncorhynchus apache (slad.) 3 4 0,6 
03019190 Pstruzi ostatní živí 53 34 18 1 
03019200 Úhoři živí - - -1 
03019300 Kapři živí 8 189 8 720 4 2411 
03019919 Ryby živé sladkovodní, ne K, Pd, Ú 967 1 227 3311 
Mezisoučet  9 212 9 985 4 590,6 
03021110 Pstruzi čerství druhu Oncorhynchus apache - - -1 
03021190 Pstruzi ostatní ,čerství, chlazení 22 1 0,3 
03026600 Úhoři čerství, chlazení - 1 0,2 
03026911 Kapři chlazení 134 50 2,4 
03026919 Ryby sladkovodní ostatní, chlazené, ne kapr - 1 -1 
Mezisoučet  156 53 2,9 
03032110 Pstruzi zmrazení druhu Oncorhynchus apache 1 - -1 
03032190 Pstruzi ostatní zmrazení 15 14 10,8 
03037600 Úhoři zmrazení - - -1 
03037911 Kapři zmrazení 169 58 22,7 
03037919 Ryby sladkovodní zmrazené, ne kapr 5 18 9,9 
Mezisoučet  190 90 43,4 
Celkem 9 558 10 128 4 636,9 

Pramen: Celní statistika 
Poznámka: rok 2002 – leden – září 

Ryby čerstvé, chlazené – celní položka 0302                                                                                (tuny) 

Dovoz Vývoz Prům. dovozní cena 
v Kč/kg 

Prům. vývozní cena 
v Kč/kg Roky 

Celkem z toho 
kapr Celkem z toho 

kapr Celkem cena 
kapra Celkem cena 

kapra 
1996 276 - 288 207 182,80 - 170,39 77,23 
1997 292 - 226 197 121,78 - 107,62 107,141 
1998 367 - 215 123 127,48 - 194,68 94,98 
1999 403 - 148 131 141,91 - 107,42 95,88 
2000 514 - 185 134 147,91 - 198,16 78,11 
2001 674 - 116 150 124,16 - 136,37 63,06 
2002* 499 -   49 2,4 122,63 - 171,03 44,20 

Pramen: Celní statistika 
Poznámka: *rok 2002 – leden – září 
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Ryby zmrazené – celní položka 0303                                                                                            (tuny) 

Dovoz Vývoz Prům. dovozní cena 
v Kč/kg 

Prům. vývozní cena 
v Kč/kg Roky 

Celkem z toho 
kapr Celkem z toho 

kapr Celkem cena 
kapra Celkem cena 

kapra 
1996 12 704 - 227 52 28,59 - 54,80 172,86 
1997 11 890 16 219 36 31,67 26,34 77,31 109,14 
1998 8 751 - 242 70 32,44 - 76,96 194,40 
1999 8 368 - 272 1001 27,66 - 65,75 183,13 
2000 8 521 - 373 1691 29,04 - 62,74 174,18 
2001 9 086 - 410 58 33,96 - 58,88 180,36 
2002* 7 138 2 375 23 34,09 71,16 57,69 180,49 

Pramen: Celní statistika 
Poznámka: *rok 2002 – leden – září 

  

 

Ryby opracované – filé, moučky – celní sazebník  0304                                                             (tuny) 

Dovoz Vývoz Prům. dovozní cena 
v Kč/kg 

Prům. vývozní cena 
v Kč/kg Roky 

Celkem z toho filé 
zmrazené Celkem z toho filé 

zmrazené Celkem za filé 
zmrazené Celkem za filé 

zmrazené 
1996 22 928 17 033 1 425 1 284 38,96 41,51 52,01 50,69 
1997 20 814 12 468 929 758 42,54 44,45 62,43 63,75 
1998 20 234 12 650 963 831 46,26 52,48 71,32 72,76 
1999 19 604 13 732 628 615 42,88 45,82 67,73 66,75 
2000 21 520 18 252 1 135 1 066 44,25 44,96 64,39 63,81 
2001 20 770 17 791 1 477 1 392 57,68 58,21 78,96 77,49 
2002* 13 260 11 019 729 710 52,93 52,73 76,57 75,81 

Pramen: Celní statistika 
Poznámka: *rok 2002 – leden – září 
 
 
 
 
Ryby uzené – celní  sazebník   0305                                                                                               (tuny) 

Dovoz Vývoz Prům. dovozní cena 
v Kč/kg 

Prům. vývozní cena 
v Kč/kg 

Roky 

Celkem 
z toho 
uzená 

makrela 
Celkem 

z toho 
uzená 

makrela 
Celkem uzená 

makrela Celkem uzená 
makrela 

1996 468 1961 155 103 178,89 47,08 180,95 65,84 
1997 426 65 160 148 186,56 65,65 173,29 71,01 
1998 523 72 110 11- 101,73 70,68 635,68 - 
1999 551 68 113 11- 100,55 68,55 236,28 - 
2000 307 58 114 11- 144,02 66,61 261,50 - 
2001 356 38 133 113 136,92 77,18 194,02 86,98 
2002* 233 30 112 116 139,40 69,30 154,00 84,43 

Pramen: Celní statistika 
Poznámka: *rok 2002 – leden – září 
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Langusty, humři, krevety, krabi a raci – celní položka 0306                                                      (tuny) 

Dovoz Vývoz Prům. dovozní cena 
v Kč/kg 

Prům. vývozní cena 
v Kč/kg Roky 

Celkem z toho 
krevety Celkem z toho 

krevety Celkem krevety Celkem krevety 

1996 152 188 13 12 216,24 226,11 453,23 622,10 
1997 173 114 16 13 224,62 216,73 197,07 252,62 
1998 188 120 19 15 256,94 258,88 228,24 287,25 
1999 175 125 17 18 278,34 259,09 152,43 197,80 
2000 149 198 33 14 293,21 274,62 142,85 201,65 
2001 150 116 45 19 307,16 259,23 173,24 238,91 
2002* 108 183 19 13 284,22 240,26 252,16 302,48 

Pramen:Celní statistika 
Poznámka: *rok 2002*– leden – září 
 
 
 
 
Měkkýši a jiní vodní bezobratlovci – celní sazebník  0307                                                         (tuny) 

Dovoz Vývoz Prům. dovozní cena 
v Kč/kg 

Prům. vývozní cena 
v Kč/kg Roky 

Celkem z toho 
sépie Celkem z toho 

sépie Celkem sépie Celkem sépie 

1996 327 31 226 2 101,66 119,57 234,43 112,27 
1997 250 59 201 1 146,06 125,85 238,64 194,76 
1998 270 50 236 2 140,74 132,91 211,13 150,06 
1999 325 67 354 1 153,79 133,26 190,19 165,99 
2000 330 52 238 1 161,02 144,09 180,90 108,98 
2001 291 40 248 3 144,56 124,00 171,98 342,80 
2002* 235 46 161 1 123,86 95,56 161,92 300,23 

Pramen: Celní statistika 
Poznámka: *rok 2002*– leden – září 
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Dovoz ryb do ČR v roce 2000 dle celních položek 
CP Název skupiny  Množství  (t) Hodnota (mil. Kč) 

Celkem 111432 41,1 
– z toho EU 106 13,4 0301 Ryby živé 
   
Celkem 514 76,1 
– z toho EU 305 51,9 0302 Ryby čerstvé, chlazené 
                  
Celkem 8 521 247,4 
– z toho EU 6 145 172,5 0303 Ryby zmrazené 
                  
Celkem 21 520 952,3 
– z toho EU 5 719 209,8 0304 Ryby opracované, filé, 

moučky 
   
Celkem 307 44,2 
– z toho EU 120 25,8 0305 Uzené ryby 
   
Celkem 149 43,8 
– z toho EU 122 37,1 0306 Langusty, humři, krevety, 

krabi a raci 
                  
Celkem 330 53,2 
– z toho EU 136 18,8 0307 Měkkýši a jiní vodní 

bezobratlí 
   

Pramen: Celní statistika 
 
 
 
 
Vývoz ryb z ČR v roce 2000 dle celních položek 
CP Název skupiny  Množství  (t) Hodnota (mil. Kč) 

Celkem 9 293 792,0 
– z toho EU 5 958 643,2 0301 Ryby živé 
   
Celkem 185 18,1 
– z toho EU 135 10,5 0302 Ryby čerstvé, chlazené 
   
Celkem 373 23,4 
– z toho EU 127 9,1 0303 Ryby zmrazené 
   
Celkem 1 135 73,1 
– z toho EU 25 3,1 0304 Ryby opracované, filé, 

moučky 
   
Celkem 4 1,1 
– z toho EU - - 0305 Uzené ryby 
   
Celkem 33 4,8 
– z toho EU - - 0306 Langusty, humři, krevety, 

krabi a raci 
   
Celkem 238 43,1 
– z toho EU 185 33,2 0307 Měkkýši a jiní vodní bezobratlí 
   

Pramen: Celní statistika 
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Dovoz ryb do ČR v roce 2001  dle celních položek 
CP Název skupiny  Množství  (t) Hodnota (mil. Kč) 

Celkem 396 43,1 
– z toho EU 167 16,3 0301 Ryby živé 
   
Celkem 674 83,7 
– z toho EU 314 44,3 0302 Ryby čerstvé, chlazené 
   
Celkem 9 086 308,6 
– z toho EU 5 785 184,4 0303 Ryby zmrazené 
   
Celkem 20 770 1 198,1 
– z toho EU 5 524 274,2 0304 Ryby opracované, filé, 

moučky 
   
Celkem 356 48,8 
– z toho EU 144 25,5 0305 Uzené ryby 
   
Celkem 150 46,2 
– z toho EU 140 43,4 0306 Langusty, humři, krevety, 

krabi a raci 
   
Celkem 291 42,1 
– z toho EU 143 20,1 0307 Měkkýši a jiní vodní 

bezobratlí 
   

Pramen: Celní statistika  
 
 
 
 
Vývoz ryb z ČR v roce 2001  dle celních položek 
CP Název skupiny  Množství  (t) Hodnota (mil. Kč) 

Celkem 10 134 921,2 
– z toho EU 5 823 691,2 0301 Ryby živé 
   
Celkem 116 15,8 
– z toho EU 54 3,5 0302 Ryby čerstvé, chlazené 
   
Celkem 410 24,1 
– z toho EU 23 1,4 0303 Ryby zmrazené 
   
Celkem 1 477 116,7 
– z toho EU 36 4,9 0304 Ryby opracované, filé, 

moučky 
   
Celkem 33 3,1 
– z toho EU - - 0305 Uzené ryby 
   
Celkem 45 7,8 
– z toho EU 2 0,6 0306 Langusty, humři, krevety, 

krabi a raci 
   
Celkem 248 42,6 
– z toho EU 211 36,5 0307 Měkkýši a jiní vodní bezobratlí 
   

Pramen: Celní statistika  
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Dovoz ryb do ČR v roce 2002 (leden – září) dle celních položek  
CP Název skupiny  Množství  (t) Hodnota (mil. Kč) 

Celkem 367 41,7 
– z toho EU 158 15,0 0301 Ryby živé 
   
Celkem 499 61,2 
– z toho EU 151 25,9 0302 Ryby čerstvé, chlazené 
   
Celkem 7 138 243,4 
– z toho EU 5 292 165,5 0303 Ryby zmrazené 
   
Celkem 13 260 701,8 
– z toho EU   2 772 142,4 0304 Ryby opracované, filé, 

moučky 
   
Celkem 233 32,5 
– z toho EU   72 11,7 0305 Uzené ryby 
   
Celkem 108 30,6 
– z toho EU 90 26,1 0306 Langusty, humři, krevety, 

krabi a raci 
   
Celkem 235 29,1 
– z toho EU 118 14,4 0307 Měkkýši a jiní vodní 

bezobratlí 
   

Pramen: Celní statistika rok 2002 – leden – září 
 
 
 
 
Vývoz ryb z ČR v roce 2002 (leden – září) dle celních položek 
CP Název skupiny  Množství  (t) Hodnota (mil. Kč) 

Celkem 4 685 562,6 
– z toho EU 3 657 481,4 0301 Ryby živé 
   
Celkem 49 8,4 
– z toho EU - - 0302 Ryby čerstvé, chlazené 
   
Celkem 375 21,6 
– z toho EU - - 0303 Ryby zmrazené 
   
Celkem 729 55,8 
– z toho EU   19   1,4 0304 Ryby opracované, filé, 

moučky 
   
Celkem   12   1,8 
– z toho EU - - 0305 Uzené ryby 
   
Celkem 18,5 4,7 
– z toho EU 1 1,2 0306 Langusty, humři, krevety, 

krabi a raci 
   
Celkem 161 26,0 
– z toho EU 147 24,0 0307 Měkkýši a jiní vodní 

bezobratlí 
   

Pramen: Celní statistika rok 2002 – leden – září 
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Zahraniční obchod s rybami celkem (v tunách) celní položka: 0301 – 0307 
1998 1999 2000 

Dovoz Vývoz Saldo Dovoz Vývoz Saldo Dovoz Vývoz Saldo 
30 889 10 194 -20 695 29 851 9 255 -20 596 31 773 11 261 -20 512 

Pramen: Celní statistika 
 
 

Zahraniční obchod s rybami celkem (v tunách) celní položka: 0301 – 0307 
2001 2002* ( leden – září ) 

Dovoz Vývoz Saldo Dovoz Vývoz Saldo 
31 723 12 463 -19 260 21 840 6 030 -15 810 

Pramen: Celní statistika rok 2002*– leden – září 
 
 
 
Saldo zahraničního obchodu se sladkovodními rybami je trvale kladné, zatímco saldo zahraničního 

obchodu s rybami celkem (sladkovodní a mořské) je výrazně záporné. Důvodem je vysoký dovoz 
mořských ryb a ryb, které nejsou v našich chovech zastoupené. Dovoz těchto ryb je realizován 
převážně ve formě  ryb zpracovaných a rybích výrobků. Největší podíl na vývozu sladkovodních ryb 
má již tradičně kapr.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRACOVNY RYB 

 
 

Počet zpracovatelských provozů se v rámci sdružení ustálil na 12. Povolení k vývozu vyráběného 
sortimentu do zemí Evropské unie má 5 zpracoven, které patří členům Rybářského sdružení ČR. 
Zpracováním sladkovodních ryb s celoročním provozem se zabývají ještě 2 další firmy. Dochází ke 
specializaci v sortimentu výrobků z ryb. 

 
Orientace na vyšší podíl zpracovaných ryb nepřináší problémy v technologickém řešení, ale na 

úseku zpracování naráží na nižší ziskovost. V úvahu je nutno brát též sílící konkurenční prostředí 
v prodejní síti obchodních řetězců. Z množství ryb, které bylo v loňském roce na tuzemském trhu i do 
zahraničí prodáno představovaly zpracované ryby téměř 11 %. 
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ZAHRANIČNÍ TRHY 

Evropský chov ryb 

Produkce vybraných druhů ryb 
 

Dominantní úlohu jednotícího prvku v oblasti evropského chovu ryb hraje Evropská federace 
chovatelů ryb a ostatních vodních živočichů (FEAP). Ta je mezinárodní nezávislou organizací 
s vysokým odborným respektem a jejím členem je i Rybářské sdružení České republiky. 

Jak dokládají statistické přehledy FEAP a GLOBEFISH (FAO), v Evropě chovatelsky jednoznačně 
dominují lososovité ryby. Pramení to nejen z tradice chovu pstruha v některých západoevropských 
zemích (Francie, Itálie, Dánsko, Německo), ale zejména z intenzivního nástupu chovu lososa z doby 
před více než třiceti lety, k němuž došlo především v Norsku a Skotsku. Kaprovité ryby si pak 
zachovávají svůj významově vymezený prostor zejména v zemích střední a východní Evropy a mají 
své tradiční trhy i v některých zemích západní Evropy. Nicméně, současný objem celoevropské 
produkce kapra je ve srovnání s osmdesátými lety minulého století výrazně nižší a to jako důsledek 
jeho enormního propadu (až o 80 %) v některých bývalých socialistických zemích (zejména Rusku, 
Ukrajině, Bulharsku, Rumunsku). Doplňkově je nutné se zmínit i o rychlém intenzivním nástupu 
chovu mořských ryb (mořský okoun, mořský cejn) v zemích Středomoří, především pak v Řecku. 

Přehled evropské produkce vybraných druhů ryb je sestaven jednak na základě přesných statistik 
členských zemí FEAP, jednak na kvalifikovaném odhadu za země východní Evropy, jež nejsou členy 
FEAP (mimo ČR, Maďarsko a Polsko /to však jen za úsek lososovitých ryb/). 

 

Vývoj produkce vybraných ryb chovaných v Evropě                                                   (v tisících tun) 

Druhy ryb 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
výhled 

Losos       403,3      450,2      501,9      590,7      611,0      681,0      725,0 
Pstruh celkem*)       297,0      297,6      320,1      313,4      317,3      334,5      345,0 
Kapr                           61,7**) 63,2**)  60,4**)  68,1**)  71,0**)  69,0**)  130,0 
Býložravé ryby           3,8**)  4,7**)  4,9**)  4,9**)  5,9**)  5,9**)  40,0 
Úhoř                           7,6      8,3      10,7      11,1      11,0      10,1      10,0 
Sumec/sumeček        2,1      2,2      2,6      3,4      4,5      4,1      4,0 
Mořské ryby               52,3      60,0      76,9      94,4      110,6      118,8      125,0 

Poznámka:   *)  Pstruh celkem = pstruh velký (nad 1,25 kg) + pstruh tabulový (porcový) 
                     **)  Pouze členské země FEAP 
 
Produkce kaprovitých ryb 

Z nich pozornost patří jak samotnému kapru, tak skupině býložravých ryb (tolstolobik, amur). 
Dominantními teritorii jejich produkce jsou země střední a východní Evropy, kde kapr má většinou 
staletou tradici svého chovu. 

Před rokem 1990 bylo v oblasti střední a východní Evropy ročně vyprodukováno kolem 250 tisíc 
tun jen samotného kapra, navíc pak dalších zhruba 50 tisíc tun býložravých ryb. 

Sestavit obraz současné produkce je obtížné, neboť za rozhodující země chybějí seriozní informace 
včetně statistických údajů. V každém případě je však nutno kalkulovat s enormním produkčním 
propadem, k němuž začátkem devadesátých let minulého století došlo a který se dosud nepodařilo 
nahradit.  
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Produkce kapra ve vybraných evropských zemích (v tisících tun) 
Země 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Česká republika    15,9         15,2         15,1         16,4         17,1  17,4  
Maďarsko        5,8         6,4         7,1         13,5         13,9         12,8  
Polsko                             21,8         22,5         19,4         19,3         22,6         21,5        
Německo              10,8         11,4         10,6         10,5         10,5         10,5        
Francie                           5,0         5,5         6,0         6,0         6,0         6,0        
Rakousko                   0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8        

Vývoj zprůměrovaných farmářských cen vybraných druhů ryb v Evropě jako celku (v EUR/kg) 
Druhy ryb                       1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Kapr                  1,86         1,92         1,86         1,51         1,46         1,60  
Losos                3,14         3,57         3,84         3,21         3,49         3,21  
Pstruh                   2,02         2,30         2,24         2,10         2,36         2,36        
Úhoř                      8,77         8,86         7,35         5,95         5,21         5,07        
Sumeček africký    1,96         1,92         1,96         1,60         1,69         1,70        
Tilapie                  2,91         2,65         2,95         2,73         2,48                 
Mořský okoun        7,29         6,80         6,56         5,51         5,44         4,64 
Mořský cejn            6,01         6,06         5,99         4,75         4,59         4,01 

 

Chov ryb v EU 
Chovu ryb jako disciplině nejdynamičtěji rostoucí v zemědělském sektoru se perspektivně přikládá 

mimořádný význam. Svědčí o tom i pozornost, která se chovu ryb dostala na všech úrovních 
evropských struktur. Vedle samotné EU vydal řadu podpůrných materiálů a ustavil specifické pracovní 
orgány, orientované na problémy kolem chovu ryb, i Evropský parlament. Komise ES vypracovala 
a Evropskému parlamentu v nedávné době postoupila k dalším krokům obsažný materiál, vztahující se 
k strategii udržitelného rozvoje evropského chovu ryb. V něm hodnotí aspekty zvyšující se produkce 
ryb, narůstající konkurenci ve využívání vhodných vod, analyzuje rozvoj trhu ryb, předkládá řešení 
dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace v sektoru produkčního rybářství a spolu s tím i principy 
řízení chovu ryb formou přijatého kodexu, ale také stanovuje potravinovou bezpečnost produktů 
z chovu ryb směrem ke konzumentské veřejnosti, posuzuje kritéria zdravotního stavu samotných ryb, 
hodnotí aktivity zacílené na prosazování „péče“ (welfare) o chované ryby či aspekty životního 
prostředí ve vztahu k produkčnímu rybářství.  

V této souvislosti proběhlo začátkem října 2002 tzv. slyšení EP, které hodnotilo situaci a výhled 
evropského chovu ryb. V něm byli členové EP členskými státy EU i kandidátskými zeměmi vyzváni, 
aby tomuto sektoru dali svou plnou politickou a ekonomickou podporu. Slyšení ukázalo, že udržitelný 
chov ryb naplňuje politiku rozvoje, zajišťující aby budoucí generace zdědily odpovědný a ziskový sektor 
pracující v souladu s životním prostředím. Na pozadí celoevropské produkce, mající roční hodnotu 
kolem 2,5 miliardy EUR, a rozhodných kroků v chovu tradičních i nových druhů ryb slyšení EP ukázalo, 
že chov ryb hraje významnou a navíc stále se zvyšující roli v pozitivní změně evropského deficitu 
v přímých dodávkách ryb (z lovu) a přispívá k posílení zdraví spotřebitelů evropského společenství. 
Navíc bylo zdůrazněno, že  budoucí udržitelný rozvoj chovu ryb je také závislý na stabilitě trhu, 
přesnosti a průhlednosti spotřebitelských informací a v neposlední míře i na finančních podporách 
investic do kvalitativních a environmentálních systémů sektoru. Představitelé EP společně s FEAP 
nabyli přesvědčení, že budoucí vývoj udržitelného efektivního chovu ryb potřebuje životaschopné 
celoevropské akce, orientované především na zlepšení marketingové struktury a propagačního efektu 
prosazení ryb na potravinovém trhu, zjednodušenou legislativu a podporu vstupu mladých lidí do oboru.  

Evropská unie spolu s kandidátskými zeměmi je přesvědčena, že kvalitně realizovaný chov ryb 
bude stále významněji nejen nahrazovat propadající se lov komerčně nejcennějších druhů ryb, ale že 
postupně rozšíří trh s rybami i o zcela nové druhy, jež otevřou další možnosti spotřebě rybího masa. 
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VÝBĚR PŘEDPISŮ EU, KTERÉ SOUVISÍ 
S RYBOLOVEM A SEKTOREM RYBÁŘSTVÍ 

Nařízení Komise (ES) č. 1985/1974 z 25. července 1974, ustanovující podrobné prováděcí předpisy 
pro stanovování referenčních cen a volných cen v pohraničním pásmu pro kapry. 
 
Nařízení Rady (ES) č. 3252/1987 z 19. října 1987, o koordinaci a podpoře výzkumu v sektoru 
rybářství. 
 
Nařízení Rady (ES) č. 788/1996 z 22. dubna 1996, kterým se stanoví předkládání statistických 
přehledů o akvakultuře členskými státy. 
 
Nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 ze 17. prosince 1999, kterým se určují detailní pravidla ujednání ve 
vztahu ke strukturální pomoci Společenství v rybářském sektoru. 
 
Nařízení Rady (ES) č. 1543/2000 ze 29. června 2000, kterým se stanoví rámec Společenství pro sběr 
a zpracování dat potřebných k provádění Společné rybolovné politiky. 
 
Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. 12. 2000 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu 
a akvakultury 
 
Nařízení Komise (ES) č. 2508/2000 ze dne 15. listopadu 2000 stanovující podrobná pravidla pro 
používání nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ohledně operačních programů v odvětví rybolovu. 
 
Nařízení Komise (ES) č. 80/2001 ze dne 16. ledna  2001, kterým se určují prováděcí pravidla pro 
uplatnění nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pokud jde o oznamování týkající se uznávání výrobců, 
stanovování cen a zásahů v rámci pole působnosti společné organizace trhu s produkty rybolovu 
a akvakultury. 
 
Nařízení Komise (ES) č. 150/2001 z 25. 1. 2001, kterými se stanovují prováděcí pravidla pro 
uplatňování nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ohledně penále uplatňovaných u organizací výrobců 
v odvětví rybářství za protiprávní jednání intervenčního mechanizmu a kterým se mění nařízení (ES) 
č. 142/98. 
 
Rozhodnutí Komise (ES) ze dne 22. 12. 2000, kterým se stanoví zvláštní podmínky upravující 
dovozy produktů rybolovu pocházejících z České  republiky (2001/39/ES). 
 
Rozhodnutí Komise (ES) ze dne 22. 1. 2001, kterým se mění rozhodnutí 95/328/ES o osvědčení 
o zdravotní nezávadnosti produktů rybolovu ze třetích zemí na které se dosud nevztahuje žádné 
zvláštní rozhodnutí. 
 
Nařízení Komise (ES) č. 2065/2001, ze dne 22. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES)č. 104/2000 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury. 
 
Nařízení Komise (ES) č. 2211/94, ze dne 12. září 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (EHS) č. 3759/92 pro oznamování dovozních cen produktů rybolovu. 
 
Rozhodnutí Komise 2002/304/ES ze dne 19. dubna 2002 o schválení programů s cílem získání 
statutu schválených zón a schválených farem v neschválených zónách, pokud jde o jednu nebo více 
„rybích“ nemocí – virových hemoragických septikémií (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně 
(IHN) (oznámeno pod číslem K(2002) 1435)(1). 
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Nařízení Komise (ES) č. 2572/2001, ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují odkupní 
a prodejní ceny pro produkty rybolovu uvedené v příloze I k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro 
rybářský rok 2002. 
 
Nařízení Komise (ES) č. 2573/2001, ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují prodejní ceny pro 
produkty rybolovu uvedené v příloze II k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro rybářský rok 2002. 
 
Nařízení Komise (ES) č. 2574/2001, ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanovují referenční ceny 
pro řadu produktů rybolovu pro rybářský rok 2002. 

 

 

 

PŘÍLOHA 

 
 

Komentář 
ke škodám na rybnících  

způsobených povodněmi v srpnu 2002 
u členských subjektů  

Rybářského sdružení České republiky 
 
 
 

Zhruba dvě desítky členských subjektů z oblasti jižních a západních Čech byly ve větší míře 
postiženy srpnovými povodněmi. Více než třicet rybníků náležejících členům Rybářského sdružení 
České republiky je v současnosti v nefunkčním stavu v důsledku protržení hrází. Výměra takto 
zdevastovaného rybničního fondu (více než 400 ha) převyšuje 1 % z celkové plochy rybníků členů 
sdružení.  

Téměř devadesát dalších rybníků má vážně poškozené hráze, výpusti a splavy, popřípadě jsou 
zaneseny splachy z povodí. Tímto způsobem je postiženo přes 3000 ha rybníků, což představuje 9 % 
z plochy, kterou obhospodařují provozovatelé rybníkářství – členové profesního sdružení. Stovky 
dalších rybníků v povodněmi postižených oblastech jsou dotčeny menší měrou. 

Kromě zmiňovaných následků povodní je třeba brát v úvahu i stav přítokových a odtokových stok, 
na kterých došlo k porušení břehů, zanesení splaveninami, k polomům břehových porostů a poškození 
rozvaděčů vody na rybníky. Byly i případy zanesení sádek zeminou a kamením, poškození 
rozvodného a odpadního potrubí, zničení slovovacího zařízení a elektroinstalace. 

Na odstranění těchto následků povodní bude třeba podle předběžných odhadů vynaložit více než 
300 milionů Kč. Kromě škod na hrázích a dalším technickém vybavení rybníků ještě došlo k neméně 
významným ztrátám na obsádkách ryb, jejichž deficit bude provázet rybářství ještě v dalších letech. 
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Nejvíce poškozené rybníky následkem povodní v srpnu 2002 
u členských subjektů Rybářského sdružení České republiky 

Obchodní jméno 
Název a výměra rybníka (ha) 

s protrženou hrází 
(nefunkčního zcela zdevastovaného) 

Název a výměra rybníka (ha) 
jinak vážně poškozeného 

(hráz, výpusť, splav, zanesení) 

Blatenská ryba, s. r. o. Buzický (47,5), Farský (2,5),  
 Luh (6,4)  
Rybnikářství Hluboká, a. s.  Bezdrev (433), Březovec (16,3) 
  Dehtář (260,7), Kejhar (3,6) 
  Kvítkovický (23,7), Nohavice (2) 
  Nová (17), Novosedský horní (23,9) 
  Podevrážský (3,2), Posměch (39) 
  Šmekl (5,6), Štičí (7,6) 
  Zlivský (52,5), Zvolenov (20) 
Rybářství Tábor, a. s. Farálec (1,3), Chomout horní (0,8) Komora stará (6,1), Korunský (3) 
  Mlýnský Podolí (9,6) 
  Mlýnský Růžená (2,5), Návesní (1,5) 
  Pacovka (1), Pařezitý (4) 
  Starosta (12,2), Zmrhal (8,9) 
Rybářství Třeboň, a. s. Horák (3,3), Víra (14,3) Lipnický nový (66,5), Naděje (74,2) 
  Potěšil (75,2), Rožmberk (647,3) 
  Spolský velký (137,1), Svět (214,8) 
  Vdovec nový (84,9), Vítek (49,5) 
  Ženich (82,2) 
Klatovské rybářství, a. s. Kacerna (12) Čepinec (7), Dvorec (16) 
  Labuť (62) 
České rybářství, s. r. o.  Chmelištná (1,2), Knížecí (2,9) 
Mariánské Lázně  Letiště prostřední (4,3) 
  Lodenický (22,5), Políkno velké (0,8) 
  Soudný (1,5), Svatá Anna (19,3) 
  Šrajer (9,4), Zvíkovský (8,2) 
Školní rybářství Protivín Chromý (1,4), Mlýnský u Strpí (15,3) Budkovský velký (10), Bukový (22,4) 
 Uchcaný (0,9) Chudý (1,6), Lhotovský (0,9) 
  Lopata (0,2), Markovec u Žižky (32,3) 
  Minařovský (0,5) 
  Mlýnský u Kváskovic (1,2) 
  Naděje (10,9), Nadýmač horní (2) 
  Podvesný u Kestřan (19,6) 
  Potočný malý (8,9), Potůček (4,5) 
  Protivínský (0,4) 
Ing. Jerome Colloredo – Lamanický (5,3) Kařez horní (18,2) 
Mannsfeld, Lesní a rybniční   
správa Zbiroh   

Tabulka pokračuje na následující stránce 
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Pokračování tabulky 

Obchodní jméno 
Název a výměra rybníka (ha) 

s protrženou hrází 
(nefunkčního zcela zdevastovaného) 

Název a výměra rybníka (ha) 
jinak vážně poškozeného 

(hráz, výpusť, splav, zanesení) 

Lesy a rybníky města  Dubský (10,3), Hajský velký (4,1) 
Českých Budějovic, s. r. o.  Haklovský nový (41,3) 
  Houženský (20,8), Lhoták (23,3) 
  Městský (4,4), Náveský (5,3) 
  Rouda (5,1), Štičí (3,5) 

Štičí líheň – ESOX, s. r. o. Borovanský (18,8), Dlouhý (4,6) Červený Drásov (4), Oltyňský (8,2) 
Tábor Koloměř (3,3), Mlýnský Trkov (3,9)  
 Rytíř (13,9), Štemberk (4,7)  
"Petrův zdar", s. r. o. Bolešský (2,7), Mezník (1,4) Byňovský (78,4) 
Nové Hrady Pěšák (0,4), Pod Dankou (0,6)  

Sergej (1,9), U Kovárny (2,3)  
 

Zlatá Ktiš (5,5)  
Městské lesy Domažlice  Panský (0,6) 
Rybářství Lnáře, s. r. o. Melín (12), Metelský (51)  
 Velký Bělčický (45)  
Rybářství Kardašova Jezuitní dolní (0,5), Julius horní (2,5) Novobystřický (16,4) 
Řečice, s. r. o. Klikovský malý (1,3), Mitka (0,7) Starý u Plasné (0,7) 
KORMORÁN PLUS, s. r. o. Bílý (1,6), Chobot (25,1) Buzín (0,9), Ostravský (27,5) 
Ledeč nad Sázavou Tovaryš (16,1) Pokoj (2,4) 

 Krajíc (1), Kroupovský (2,8) Karel Schwarzenberg 
Rybářství Čimelice  Zhoř (22,7) 
Městské hospodářství  Kačírek (4,3), Outrata malá (3,4) 
Vodňany, spol. s r. o.  Podvinice velká (10,8) 
  Příbramovský (6,2) 
Dvůr Lnáře, spol. s r. o. Dolejší (38,5), Hořejší (22,4) Kladrubecký (7), Krčový (1,9) 
 Podhájský (16,9), Zámecký (16,5) Malý Chocholouš (0,8), Nový (34,4) 
  Velký Chocholouš (1,7), Veský (19) 

 


