
1 
 

 

 

 

 

Studie proveditelnosti partnerství 

s Ukrajinou v rámci oblasti akvakultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenzivní odchov jeseterovitých ryb na jeseteří farmě Osetrina, Kyjev 

 
 
 
 
 
Vodňany, 29.11.2013      doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. 
          
 



2 
 

Obsah 

1. Úvod .................................................................................................................................................... 5 

2. Cílová země –  stručná charakteristika země a navštívené oblasti ..................................................... 5 

3. Jmenný seznam osob, se kterými byla vedena jednání a rozhovory, a názvy a adresy subjektů, které 

zastupují .................................................................................................................................................. 8 

4. Popis pracovní cesty ............................................................................................................................ 9 

5. Zápisy vedených jednání a rozhovorů ............................................................................................... 11 

6. Základní informace o ukrajinské ekonomice ..................................................................................... 27 

6.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory) platné na Ukrajině

 ........................................................................................................................................................... 29 

6.2. Přímé zahraniční investice na Ukrajině (odvětvová a teritoriální struktura) ............................ 31 

6.3. České investice na Ukrajině ....................................................................................................... 31 

6.4. Nejperspektivnější odvětví pro zahraniční investice, privatizační a rozvojové projekty na 

Ukrajině ............................................................................................................................................. 32 

6.5. Rizika investování na Ukrajině ................................................................................................... 32 

7. Popis a analýza získaných poznatků .................................................................................................. 34 

8. Současný stav rybářství na Ukrajině .................................................................................................. 35 

9. Akvakultura na Ukrajině .................................................................................................................... 43 

10. Trh s rybami a rybími produkty na Ukrajině .................................................................................... 46 

11. Legislativa v rámci ukrajinského rybářství ....................................................................................... 47 

12. Zahraniční obchod a obchodní bilance Ukrajiny ............................................................................. 47 

13. Zahraniční obchod s rybami a jejich produkty ................................................................................ 48 

13.1. Dovozní podmínky, dokumenty, celní systém a kontrola vývozu ........................................... 49 

14. Vzájemná obchodní bilance mezi ČR a Ukrajinou ........................................................................... 51 

15. SWOT analýza ukrajinské rybářství ................................................................................................. 52 

16. Užitečné kontakty a informace ....................................................................................................... 53 

17. Seznam použitých pramenů a literatury ......................................................................................... 54 

18. Popis a analýza obchodních příležitostí v rybářství ......................................................................... 55 

19. Očekávané přínosy spolupráce/partnerství s Ukrajinou  ................................................................ 56 

20. Shrnutí ............................................................................................................................................. 57 

21. Závěr ................................................................................................................................................ 57 

22. Seznam státních podniků a institucí, které jsou podřízení Státní agentuře rybného hospodářství 

Ukrajiny ................................................................................................................................................. 58 

 

 
 



3 
 

Realizace této studie proveditelnosti byla možná díky podpoře z prostředků Evropského 
rybářského fondu, Operačního programu Rybářství 2007–2013, opatření 3.1. Společné 
činnosti, záměr c) studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství. 
Konkrétně se jedná o projekt „Studie proveditelnosti partnerství s Ukrajinou“ registrační 
číslo: CZ.1.25/3.1.00/12.00095. 
 
 

Příjemce: 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
IČ: 600 766 58 
Sídlo: Branišovská 1645/31a, České Budějovice, 370  05 
 
 
Zpracovatel studie: 
Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
Zátiší 728/II 
389 25 Vodňany 
 
 
Řešitelský tým: 

doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech – proděkan pro vědu a výzkum 
Laboratoř intenzivní akvakultury  - vedoucí laboratoře 
Email:   policar@frov.jcu.cz 

Telefon:  +420 387 774 604 

Mob.:   +420 602 263 594 

 

Mgr. Volodymyr Bondarenko 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech  

Laboratoř intenzivní akvakultury  - Ph.D. student 

Email:   vbondarenko@frov.jcu.cz 

Telefon:  +420 387 774 644 

Mob.:   +420 608 822 770 

 

Lubomír Zvonař 
Rybářství Nové Hrady, s. r. o., ředitel společnosti 

Štipoň 78, 374 01 Trhové Sviny 
telefon:  +420 777 751 921, fax: +420 386 362 128  

mail: rybarstvi@rybarstvinovehrady.cz, web: www.rybarstvinovehrady.cz 

 

Ing. Theodor Vondra 
Rybářství Nové Hrady, s. r. o., výrobní ředitel společnosti 

Štipoň 78, 374 01 Trhové Sviny 
telefon:  +420 777 751 922, fax: +420 386 362 128  

mail: rybarstvi@rybarstvinovehrady.cz, web: www.rybarstvinovehrady.cz 



4 
 

Václav Kotrč 

Rybářství Nové Hrady, s. r. o., baštýř 

Štipoň 78, 374 01 Trhové Sviny 
telefon:  +420 777 751 932, fax: +420 386 362 128  

mail: rybarstvi@rybarstvinovehrady.cz, web: www.rybarstvinovehrady.cz 

 

Zastupované organizace: 

• Rybářského sdružení České republiky: Lubomír Zvonař 

• JU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Tomáš Policar, Volodymyr 
Bondarenko 

• Rybářství Nové Hrady, s. r. o.: Theodor Vondra, Václav Kotrč 
 
 
Spolupracující subjekt: subdodavatel 
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade 
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 
Zelená linka pro export: 800 133 331 
Email: info@czechtrade.cz 
www.czechtrade.cz 
Název subdodávky:  Asistenční služba pro přípravu služební cesty na Ukrajinu a analýzu 
zahraničního obchodu a obchodních příležitostí v rybářství na Ukrajině“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1. Úvod 

Ve dnech 31. 8. - 9. 9. 2013 podnikli zástupci FROV JU (doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.; 
Mgr. Volodymyr Bondarenko) a Rybářství Nové Hrady s. r. o. (Lubomír Zvonař; Ing. Theodor 
Vondra a Václav Kotrč) pracovní cestu na Ukrajinu. Zmínění čeští zástupci při této cestě 
navštívili řadu velkých i drobných farem specializujících se především na chov ryb a odlov 
raků produkující především jeseterovité, kaprovité, lososovité ryby a také raka bahenního 
(Astacus leptodactylus) k lidskému konzumu či k vysazení do volných vod povodí řeky Dněpru. 
Vedle produkčních farem zástupci z ČR na Ukrajině také navštívili tři výzkumné instituce 
(Vinická národní zemědělská univerzita, Výzkumný ústav rybářství v Kyjevě, Státní 
chersonská zemědělská univerzita v Chersonu) tvořící hlavní páteř ukrajinského výzkumu a 
výuky rybářství. Cílem cesty na Ukrajinu bylo především identifikovat a popsat nové 
možnosti rozvoje spolupráce s ukrajinskými rybářskými partnery. 

Zmíněná cesta na Ukrajinu a četné schůzky realizované při této cestě byly uskutečněny 
díky informační podpoře Ing. Oksaně Antoněnkové z firmy CzechTrade se sídlem v Kyjevě, 
prof. Yuriyovi Pilipenkovi ze Státní chersonské zemědělské univerzity v Chersonu a Ph.D. 
studentovi FROV JU Mgr. Volodymyrovi Bondarenkovi. Vlastní cesta po Ukrajině byla 
realizována především díky Mgr. Volodymyrovi Bondarenkovi, který celý český tým po 
Ukrajině doprovázel jako rodilý mluvčí, což usnadnilo jak cestování, tak i samotné schůzky, 
analýzy či návrhy na další spolupráci s ukrajinskými partnery. 

Výsledná studie je aktuálním materiálem, který analyzuje současnou situaci ukrajinské 
akvakultury a obecné ekonomické situace. Dále tato studie popisuje vývoj tohoto stavu a 
hledá možnosti spolupráce či investice českých rybářských podniků či jiných subjektů v rámci 
ukrajinského rybářství.  

Realizace této studie byla uskutečněna díky podpoře z prostředků Evropského 
rybářského fondu, Operačního programu rybářství 2007 – 2013, konkrétně díky projektu 
„Studie proveditelnosti partnerství s Ukrajinou“ CZ.1.25/3.1.00/12.00095. 

 

 

2. Cílová země – navštívené oblasti 

Ukrajina 
Stručná charakteristika země 

Ukrajina je země ležící ve východní Evropě. Na východě hraničí s Ruskou federací, na 
jihozápadě s Moldavskem a Rumunskem, na západě s Maďarskem, Slovenskem a Polskem a 
na severu s Běloruskem. Jižní hranice Ukrajiny je tvořena Černým a Azovským mořem, které 
odděluje poloostrov Krym. Na Dněpru, největší ukrajinské řece, leží také hlavní město Kyjev.  

Ukrajina je s rozlohou 603 700 km² druhým největším státem Evropy hned po Ruské 
federaci. Zpravidla bývá přiřazována k východoevropským státům, avšak její západní regiony 
jako Halič nebo Zakarpatí náleží kulturně a historicky spíše ke střední Evropě. Ukrajinská 
republika získala nezávislost roku 1991 po rozpadu Sovětského svazu. Tato země je 
unitárním státem, který se dělí na 24 oblastí, 2 města se zvláštním statusem (Kyjev a přístav 
Sevastopol) a jednu autonomní republiku Krym. 

K 1. 7. 2007 měla Ukrajina 46 490 819 obyvatel, z nichž 68 % žilo ve městech. 
Obyvatelstvo tvoří ze 77,8 % Ukrajinci, hojně zastoupeni jsou zde také Rusové (17,3 %), další 
minority tvoří Bělorusové, Moldavané, Bulhaři, Poláci a Maďaři. Celkem zde pobývá více než 
130 národností. Na Ukrajině převládá pravoslavné náboženství, zastoupeno je zde i 
římskokatolické, řeckokatolické, protestantské náboženství a islám. Státním jazykem je 
ukrajinština, hovoří se zde i ruštinou. Ukrajinci mají rádi svůj folklór. Mezi typická ukrajinská 
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jídla patří boršč, pelmeně, pirohy a šašliky. Velké oblibě se zde těší vodka. Ukrajinská kultura 
je ovlivněna křesťanstvím, a také ruskou kulturou. 

Téměř celá Ukrajina leží v mírném klimatickém pásu a převládá zde kontinentální 
podnebí. Pouze na úzkém území mezi Krymskými horami a Černým mořem je podnebí 
subtropické. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi +6 °C na severu a +12 °C na jihu země. 
Průměrné roční srážky na většině území činí okolo 600 mm; největší srážkový úhrn vykazují 
Karpaty (1200 mm), nejsuššími oblastmi jsou stepi Chersonské oblasti a severního Krymu 
(400 mm ročně). 

Většina území Ukrajiny disponuje kvalitní a úrodnou černozemní půdou. Obděláváno je 
57% půdy. Mezi hlavní zemědělské produkty patří: pšenice, ječmen, cukrová řepa, brambory, 
kukuřice, slunečnice, maso a mléčné výrobky. Chová se zde hlavně skot a prasata, důležitý je 
rovněž rybolov. V jižních oblastech (zejména na Krymu) je rozšířeno také vinařství. Karpaty 
jsou důležitou zásobárnou dřeva. Pro velkou část venkovského obyvatelstva je drobné 
zemědělství vedlejším zdrojem příjmů. 

Ukrajinské nerostné bohatství se stalo jedním z pilířů sovětské ekonomiky. 
Nejdůležitějším sektorem je těžba černého uhlí v oblasti Donbasu (s hlavními centry Doněck 
a Luhansk), který je zároveň hlavním průmyslovým regionem země. Ročně se zde vytěží až 
200 milionů tun uhlí a vyrobí se 50 milionů tun oceli. Významný je dále zejména strojírenský, 
chemický a potravinářský průmysl. Kromě Donbasu jsou velkými centry těžkého průmyslu 
města Dněpropetrovsk, Záporoží a Mariupol. V okolí města Kryvyj Rih jsou bohatá naleziště 
železné rudy, která se zpracovává v místních slévárnách. Mezi další nerostné suroviny 
Ukrajiny patří magnetické a uranové rudy, titan, chrom, nikl, bauxit, fosfáty, síra, rašelina, 
ropa, sůl, grafit a mangan. 
 
 
Navštívené oblasti/města: 
Lvovská oblast  – město Velykyj Ljubin 
Vinnická oblast  – město Vinnytsya 
Kyjevská oblast  – město Kyjev 
Čerkaská oblast  – město Irklijiv 
       – venice Krásnosilka 
Chersonská oblast  – město Cherson 
         – vesnice Dniprovské 

– vesnice Obrivka 
        – město Nová Kachovka 
Černovcká oblast  – město Lopušna 
Užgorodská oblast – Mukačeve 
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Obrázek 1: Mapa Ukrajiny podle oblastí 
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3. Jmenný seznam osob, se kterými byla vedena jednání a rozhovory, a názvy a adresy subjektů, které zastupují 

Jméno a příjmení 
 

Název podniku Adresa  e-mail  Webové stránky Telefon /fax  

Josef Janinov 
Volodymyr Petriv 
 

Státní podnik chovu ryb Velykyj Ljubin Lvovská 174, Velykyj Ljubin petriff@ukr.net nejsou známy +380 67-314-03-61 
+380 67-676-47-57 

Sergej Mushit Státního vinnického rybářského podniku  ul. Ševčuka 43, Hopčicia Mushut.S@mail.ru nejsou známy +380 97-845-89-19 

Oksana Skoromna Vinnická národní zemědělská univerzita Ul. Soniachna 3, Vinnice skoromna@vsau.org http://vsau.org/web +380 432- 57-42-29 

Sergej Tarasuk, 
Vitalij Bech, 
Oles Bezuyj 

Výzkumný ústav rybářský v Kyjevě Obukhovskaya 135, Kyjev info@ifr.com.ua 
nakaznyj-otam@ukr.net 
 

http://ifr.com.ua +380 44-423-74-61 
fax. +380 44-423-74-61 

Igor Trenker rybářského podniku „Nivka“ Zhytomyrska dálnice, 17 
km, Kyjev 

 nejsou známy +380 44-424-03-14 

Sergej Demcenko Demcenko catfish farm Stojanka 151 0675031552@ukr.net nejsou známy +380 67-503-15-52 

Yurij Pikover  Osetrina Kyjev Průmyslová 4-d, Galérnyj 
ostrov, Kyjev 

fishbreeding@ukr.net   http://www.osetrina.
kiev.ua/index.html 

+380 67-525-25-25 
+380 44-286-90-61 

Igor Rybak Státní rybářský podnik Ukrajiny Irklijiv Primorská 72, Irklijiv není znám nejsou známy +380 47-395-55-01 

Viktor Shkumat, 
Anatolij Pirkucil 

Oleksandr sturgeon fish farm vesnice Krasnosilka 57 není znám nejsou známy +380 67- 812-49-70 

Yuri Pylypenko Státní chersonská zemědělská univerzita Rosie Lucemburk 23, 
Cherson 

brabus73034@rambler.ru http://www.ksau.khe
rson.ua/ 

+380 50-166-01-05 

Vitalij Plugatarev Výrobně-experimentální dněprovský 
jeseteří podnik akademika Artjušika 

Dniprovske 23/II vedorz@mail.ru nejsou známy +380 55-473-32-37 

Igor Dykukha Novokachovský rybářský podnik Obryvka, ul. Kalinina 43 nkrzcr@ukr.net http://fish-
123123.narod.ru/ 

+380 50-570-52-67 
+380 55-493-92-91 

Vitalij Orlov Orlov – Fish and crayfish Nová Kachovka 45 78, 
Cherson 

není znám nejsou známy +380 99-208-33-97 

Roman Petrov Státního pstružího rybářského podniku 
„Lopušno“ 

Lopušna 11 45 není znám nejsou známy +380 50-640-30-92 

Vasily Oleksik  Enviromnemtální rybářské centrum 
v Mukačevu 

Pushkina 61, Záluzha  fish@mukachevo.net 
 

nejsou známy +380 95-260-75-00 
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4. Popis pracovní cesty 

31. 8. 2013 – odjezd v 3:30 z Vodňan, přes Polsko na Ukrajinu. Návštěva první rybářské farmy 
„Státní podnik chovu ryb Velykyj Ljubin (Lvovská oblast) v 15:30. Prohlídka navštívené farmy, 
setkání s ředitelem farmy Josefem Janinovem a zástupcem ředitele Volodymyrem Petrivem. 
Diskuze o chovu ryb na Ukrajině a na dané farmě, v ČR a možnosti vzájemné spolupráce. 

1. 9. 2013 -  návštěva Státního vinnického rybářského podniku. Detailní exkurze rybářského 
podniku a rybářské katedry Vinnické národní zemědělské univerzity díky doc. Sergejovi 
Mushutovi – řediteli navštíveného rybářského podniku. Diskuze s ukrajinskými kolegy o 
nákupu generačních candátů do ČR, násadového materiálu veslonosů amerických (Polyodon 
spathula) a o vzájemné výměnné stáži pracovníků a studentů z ČR. Následná návštěva 
Vinnické národní zemědělské univerzity ve Vinnici, setkání s vědeckými pracovníky katedry 
rybářství (doc. Sergejov Mushut) a děkankou technologické fakulty (doc. Oksana Skoromna) 
a diskuze s ukrajinskými partnery o vědecké spolupráci. 

2. 9. 2013 – návštěva Výzkumného ústavu rybářského v Kyjevě (Kyjevská oblast), kde česká 
delegace navštívila zástupce ředitele ústavu (prof. Sergeje Tarasjuka) a následně tři vědecké 
laboratoře: Nemocí ryb (dr. Natalia Kharkavliuk), Nových biotechnologií v rybářství (dr. Jurij 
Rud), Genetiky a šlechtění ryb (dr. Vitalij Bech a dr. Oles Bezusyj). Dále proběhla exkurze 
rybářského podniku „Nivka“ nedaleko Kyjeva, kde česká delegace navštívila ředitele podniku 
(Igora V. Trenklera), následně líheň a produkční rybníky. Poté došlo k návštěvě soukromé 
farmy „Demčenko catfish farm“ ve vesnici Slojanka nedaleko Kyjeva využívající recirkulační 
akvakulturní systém (RAS) pro chov sumečka afrického (Clarias gariepinus). Zde se česká 
delegace sešla s ředitelem firmy Sergejem Demčemkem. Po prohlídce farmy proběhla 
diskuze o vývozu sumečka afrického a tilápie nilské (Oreochromis niloticus) z ČR na Ukrajinu, 
především generačních ryb k založení dalších nových intenzivních farem. Následně byla 
navštívena velmi zajímavá a moderní jeseteří farma „Osetrina Kyjev“ využívající klecový a 
RAS chov jeseterů: ruského (Asipenser gueldenstaedtii), sibiřského (Asipenser baeri), 
hvězdnatého (Asipenser stellatus), vyzy velké (Huso huso) a dalších. Zde jsme se setkali 
s ředitelem farmy Jurij Pikover, který nás po farmě provedl. 

3. 9. 2013 – návštěva Státního rybářského podniku Ukrajiny Irklijiv (Čerkaská oblast). Setkání 
s vedením firmy včetně ředitele Igora A. Rybaka. Prohlídka celé farmy a provozu. Diskuze o 
problematice vývozu hus z ČR či importu veslonosa amerického do ČR. Následně návštěva 
soukromé malé farmy Oleksandr sturgeon fish farm ve vesnici Krásnosilka (Čerkaská oblast). 
Setkání s majitelem firmy Anatolijem Pirkučilem a prohlídka celé farmy produkující násadu 
jesetera sibiřského a ruského a candáta obecného (Sander lucioperca) k zarybnění Dněpru. 

4. 9. 2013 – návštěva Státní chersonské zemědělské univerzity v Chersonu (Chersonská 
oblast), setkání s prof. Jurijem Pilipenkem – prorektorem pro rozvoj Chersonské univerzity, 
prohlídka fakulty rybářství a místního rybářského muzea. Následně proběhla diskuze o 
vědecké spolupráci na různých projektech týkajících se chovu ryb a raků, výměně studentů. 
Následně byli čeští zástupci informováni o úzké spolupráci Chersonské univerzity 
s rybářskými podniky v regionu produkující jesetery.  Následně proběhla exkurze na 
Výrobně-experimentálním dněprovském jeseteřím podniku akademika Artjušika (vesnice 
Dniprovské, Chersonská oblast). Česká delegace za přítomnosti ředitele podniku Vitalije A. 
Plugatarova si prohlédla celý provoz podniku rozkládajícího se na 1600 hektarem plochy 
včetně rybí líhně, odchovny larev a juvenilních ryb jeseterů, inkubace živé potravy pro 
odchov jeseterů, manipulačních rybníků využívaných k manipulaci s generačními rybami před 
a po výtěru a dále odchovných rybníků pro odchov remontního materiálu jeseterů. 
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5. 9. 2013 – návštěva Novokachovského rybářského podniku (vesnice Obrivka, Chersonská 
oblast) na produkci násadového materiálu ryb. Návštěva celého podniku rozkládajícího se na 
více jak 250 hektarech. Setkání s vedením firmy včetně ředitele Igora Dykukhy. Diskuze o 
možné spolupráci při reprodukci a intenzivním chovu raka bahenního, candáta obecného, 
sumce velkého (Silurus glanis) a štiky obecné (Esox lucius). Zájem ukrajinské strany o import 
násadového materiálu okounka pstruhového (Micropterus salmoides) na Ukrajinu s cílem 
vysazení tohoto druhu do sportovních revírů. Nabídka na prodej násadového materiálu 
veslonosa amerického do ČR. Setkání s ukrajinskými novináři a příprava interview s českou 
delegací pro ukrajinskou veřejnoprávní televizi s cílem představit cíl cesty české delegace na 
Ukrajině a dále přispět k dalšímu rozšíření česko – ukrajinské rybářské spolupráce. 

6. 9. 2013 – návštěva soukromé rybářské farmy Orlov - Fish and Crayfish (město Nová 
Kachovka, Chersonská oblast) zabývající se především prodejem licencí ke sportovnímu 
rybolovu na 160 hektarech rybníků a lovem, sádkováním a prodejem raka bahenního 
k lidskému konzumu. Setkání s ředitelem firmy Valeryem Orlovem a diskuzí nad spoluprací 
nákupu kapra obecného (Cyprinus carpio) z ČR a vědecké spolupráce v rámci optimalizace 
intenzivního chovu raka bahenního. Dále došlo k návštěvě místních rybářských trhů s rybami 
a diskuze s ukrajinskými rybáři o jejich technikách a způsobu chovu ryb, transportu a jejich 
zpracování. 

7. 9. 2013 – návštěva Státního pstružího rybářského podniku „Lopušno“ (obec Lopušno, 
Černovcká oblast), který se na 5 hektarech zabývá produkcí násadového materiálu pstruha 
obecného (Salmo trutta), pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) a hlavatky podunajské 
(Hucho hucho). Česká delegace si prohlédla celý provoz podniku a dále diskutovala 
s ředitelem podniku panem Romanem O. Petrovem o možné vzájemné spolupráci. 
Ukrajinská strana vyjádřila zájem o koupi násadového materiálu lipana podhorního 
(Thymallus thymallus) a okounka pstruhového.   

8. 9. 2013 – návštěva Environmentálního rybářského centra v Mukačevu (Užgorodská 
oblast), kde proběhlo pracovní setkání s ředitelem podniku panem Vasilem Olekšem 
prohlídkou budujícího se výukového a naučného rybářského centra. Následovala diskuze 
s českou delegací a ukrajinská partnerská strana projevila zájem o vzájemnou spolupráci 
v rámci různých ichtyologických průzkumech ukrajinských řek a také při umělé reprodukci a 
odchovu násadového materiálu pstruha obecného, lipana podhorního, raka bahenního a 
parmy obecné (Barbus barbus).  

9. 9. 2013 – cesta do ČR z města Mukačevo, přes Maďarsko, Rakousko, příjezd do Vodňan 
21:30. 
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5. Zápisy vedených jednání a rozhovorů 

 
1) Státní podnik chovu ryb Velykyj Ljubin (Lvovská oblast)  
Datum: 31. 8. 2013, 15:30 – 18:00 

Místo: Lvovská 174, Lekykyj Ljubin a okolí 

Název navštívené společnosti: Státní podnik chovu ryb Velykyj Ljubin (Lvovská oblast)  
Seznam účastníků: 

FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 

Rybářství Nové Hrady: Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 

Státní podnik chovu ryb Velykyj Ljubin: Josef Janinov – ředitel společnosti a Volodymyr 
Petriv – zástupce ředitele  

Kontaktní údaje: 

Josef Janinov  a Volodymyr Petriv 

Tel.: +380 67 314 03 61 

Fax.: +380 67 676 47 57 

Státní podnik chovu ryb Velykyj Ljubin 

Lvovská 174, Velkykyj Ljubin 

Účel jednání: seznámení s činností farmy, systémem produkce ryb, chovanými druhy, 
systémem prodeje ryb, možnosti rozvoje spolupráce s ČR 

Základní body jednání: 

- Výměna základních informací o české a ukrajinské straně, 
- Navštívený podnik hospodaří celkem na 300 hektarech produkčních rybníků, produkují 
tržního kapra, amura, tolstolobika a dravé druhy ryb (především candát a štika), 
- Dosahují průměrné produkce 850 kg.ha-1 při hnojení statkovými hnojivy, 
- Úzce spolupracují s Výzkumným ústavem rybářským v Kyjevě, 
- Diskuze o možné spolupráci v rámci chovu dravých druhů ryb, 
- Diskuze o možném nákupu candáta obecného z Ukrajiny, 
- Diskuze o exportu tržního kapra obecného na Ukrajinu, 
- Diskuze o možnosti zpracování ryb na Ukrajině. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Produkční rybníky na rybářské podniku Velykyj Ljubin 
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2) Státní vinnický rybářský podnik  
Datum: 1. 9. 2013, 14:00 – 17:00 

Místo: ul. Ševčuka 46, Hopčica 21 000 

Název navštívené společnosti: Státní vinnický rybářský podnik  
Seznam účastníků: 

FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 

Rybářství Nové Hrady:  Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 

Státní vinnický rybářský podnik: doc. Ing. Sergej Mushit – ředitel navštíveného podniku 

Kontaktní údaje: 

doc. Ing. Sergej Mushit  

Tel.: +380 97 845 89 19 

Státní vinnický rybářský podnik 

ul. Ševčuka 46, Hopčica 21 000 

Účel jednání: seznámení s činností farmy, systémem produkce ryb, návštěva místní líhně, 
kontrolní odlov odchovávaných candátů, možnosti rozvoje spolupráce s ČR 

Základní body jednání: 

- Výměna základních informací o české a ukrajinské straně, 
- Navštívený podnik hospodaří celkem na 80 hektarech produkčních rybníků, produkují 
tržního kapra, amura, tolstolobika a dravé druhy ryb (především candát a štika), 
- Dosahují průměrné produkce 650 kg.ha-1 při hnojení statkovými hnojivy, 
- Úzce spolupracují se Státní národní vinnickou zemědělskou univerzitou, 
- Diskuze o možné spolupráci v rámci chovu candáta obecného a veslonosa amerického v 
rybnících, 
- Diskuze o možném nákupu candáta obecného z Ukrajiny, 
- Diskuze o exportu tržního kapra obecného na Ukrajinu, 
- Diskuze o možnosti zpracování ryb na Ukrajině, 
- Diskuze o možné realizaci studijních pobytů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 2 : Návštěva rybích sádek v Státní vinnickém rybářském podniku 
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3) Státní národní vinnická zemědělská univerzita 
Datum: 1. 9. 2013, 18:30 – 20:00 

Místo: ulice Soniachna 3, 21008, Vinnice 

Název navštívené společnosti: Státní národní vinnická zemědělská univerzita 
Seznam účastníků: 

FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 

Rybářství Nové Hrady: Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 

Státní národní vinnická zemědělská univerzita: doc. Oksana Skromna děkanka 
technologické fakulty, doc. Ing. Sergej Mushit – vědecký pracovník katedry rybářství 

Kontaktní údaje: 

doc. Oksana Skromna  

Tel.: +380 432- 57-42-29 
Státní národní vinnická zemědělská univerzita  

Ul. Soniachna 3, 21008, Vinnice 

Účel jednání: prohlídka prostor univerzity, návštěva katedry rybářství v rámci technologické 
fakulty, seznámení se s vybaveností instituce 

Základní body jednání: 

- Navštívená univerzita je lokální tradiční univerzitou, složenou z šesti fakult (ekonomická, 
technologická, agronomická, fakulta managementu, fakulta účetnictví a daní a fakulta 
zemědělské mechanizace), 
- Na univerzitě v současnosti studuje obor rybářství 300 studentů, 
- Diskuze o vědecké spolupráci s technologickou fakultou Vinnické univerzity v rámci 
rybářství a intenzivního chovu ryb 
- Diskuze o mezinárodních výměnných pobytech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Setkání s doc. Ing. Sergeje Mushitem v rámci návštěvy Státní národní vinnické 
zemědělské univerzity 
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4) Výzkumný ústav rybářský v Kyjevě 
Datum: 2. 9. 2013, 10:00 – 13:00 

Místo: Obukhovskaya 135, Kyjev  

Název navštívené společnosti: Výzkumný ústav rybářský v Kyjevě 

Seznam účastníků: 

FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 

Rybářství Nové Hrady: Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 

Výzkumný ústav rybářský v Kyjevě: prof. Sergej Tarasuk – zástupce ředitele ústavu, dr. Vitalij 
Bech – vedoucí laboratoře genetiky a šlechtění ryb, dr. Oles Bezuyj – vědecký pracovník 
laboratoře genetiky a šlechtění ryb, dr. Natalia Kharkavliuk – vědecký pracovník laboratoře 
nemocí ryb, dr. Jurij Rud – vědecký pracovník laboratoře nových biotechnologií v rybářství 
Kontaktní údaje: 

prof. Sergej Tarasuk  
Tel.: +380 44-423-74-61 
fax. +380 44-423-74-61 
Výzkumný ústav rybářský v Kyjevě  

Obukhovskaya 135, Kyjev 

Účel jednání: prohlídka prostor výzkumného ústavu, návštěva zástupce ředitele a tří 
vědeckých laboratoří, seznámení se s vybaveností instituce 

Základní body jednání: 

- Výzkumný ústav se skládá z celkem 5 vědeckých laboratoří, kde pracuje celkem 400 všech 
pracovníků, z toho 150 vědeckých, 

- navštívený ústav má velmi úzkou spolupráci s produkčními podniky na Ukrajině a jinými 
výzkumnými institucemi působící v rybářství, 

- Diskuze o vědecké spolupráci s navštíveným výzkumným ústavem, 
- Diskuze o mezinárodních výměnných pobytech, 
- Diskuze o spolupráci vědeckých institucí s produkčními podniky v rámci rybářství v ČR a na 
Ukrajině. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4 a 5: Česká delegace při návštěvě Výzkumného ústavu rybářského v Kyjevě 
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5) Rybářský podnik „Nivka“ 
Datum: 2. 9. 2013, 14:00 – 16:00 

Místo: Zhytomyrska dálnice, 17 km, Kyjev 

Název navštívené společnosti: Rybářský podnik „Nivka“ 

Seznam účastníků: 

FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 

Rybářství Nové Hrady:  Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 

Rybářský podnik „Nivka“: Igor Trenker – ředitel podniku 
Kontaktní údaje: 

Igor Trenker  
Tel.: +380 44-424-03-14 
Rybářský podnik „Nivka“ 

Zhytomyrska dálnice, 17 km, Kyjev 

Účel jednání: prohlídka prostor podniku, diskuze o umělém výtěru a produkci násadového 
materiálu dravých druhů ryb, prohlídka chovu jeseterovitých ryb v rybnících 

Základní body jednání: 

- Navštívený podnik disponuje 150 hektary rybníků a rybí líhní, 

- Zabývá se klasickým rybníkářstvím využívající polykulturní obsádky, 

- Roční produkce podniku je 50 tun tržních ryb (kapr, amur, tolstolobik) a 50 miliónů 
váčkového plůdku chovaných druhů ryb 

- Diskuze o možné spolupráci v rámci chovu ryb, 

- Diskuze o možnosti nákupu násadového materiálu veslonosa amerického do ČR, 
- Diskuze o možné spolupráci v rámci zavedení intenzivního chovu raka bahenního. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6 a 7: Návštěva rybí plůdkových rybníků a rybí líhně v rybářském podniku „Nivka“ 
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6) Demčenko catfish farm 
Datum: 2. 9. 2013, 17:00 – 18:00 

Místo: Stojanka 151 

Název navštívené společnosti: Demčenko catfish farm 

Seznam účastníků: 

FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 

Rybářství Nové Hrady:  Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 

Demčenko catfish farm: Sergej Demcenko – majitel a ředitel podniku 
Kontaktní údaje: 

Sergej Demcenko  
Tel.: +380 67-503-15-52 
Demčenko catfish farm  

Stojanka 151 

Účel jednání: prohlídka prostor podniku, diskuze o intenzivním chovu tilápie nilské a 
sumečka afrického v recirkulačních systémech 

Základní body jednání: 

- Nově postavený podnik v roce 2010, s roční produkcí 20 – 30 tun tržního sumečka 
afrického, 

- Zájem podniku rozšířit provoz a rozšířit sortiment chovaných ryb o tilápii nilskou, 

- Diskuze o možné spolupráci v rámci chovu ryb, 
- Diskuze o možnosti importu generačních ryb tilápie nilské z ČR na Ukrajinu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8: Odchovné nádrže na produkci sumečka afrického v rámci recirkulačního  

systému podniku Demčenko catfish farm 
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7) Osetrina Kyjev 
Datum: 2. 9. 2013, 18:50 – 21:30 

Místo: Průmyslová 4-d, Galérnyj ostrov, Kyjev 

Název navštívené společnosti: Osetrina Kyjev 

Seznam účastníků: 

FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 

Rybářství Nové Hrady:  Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 

Osetrina Kyjev: Yurij Pikover – majitel a ředitel podniku 
Kontaktní údaje: 

Yurij Pikover  
Tel.: +380 67-525-25-25 
Fax: +380 44-286-90-61 
Osetrina Kyjev  

Průmyslová 4-d, Galérnyj ostrov, Kyjev 

Účel jednání: prohlídka celého podniku, prohlídka jednotlivých chovaných druhů jeseterů, 
diskuze o jednotlivých chovatelských krocích v rámci intenzivního chovu jeseterů.  

Základní body jednání: 

- Osetrina Kyjev je velmi pěkná rybí farma zabývající se chovem jeseterů k tržním účelům, 
vysazováním do volných vod, k produkci kaviáru v recirkulačním systému, rybnících a klecích, 

- Produkce především jesetera sibiřského, ruského, hvězdnatého, vyzy, veslonosa a bestěra o 
celkové produkci 150 tun ročně a 5 tun kaviáru. 

- Dále farma produkuje cca 150 000 násadového materiálu na vysazení do volných vod,   

- Diskuze o možné spolupráci v rámci chovu ryb, 
- Diskuze o hormonální stimulaci generačních jeseterovitých ryb, 
- Diskuze o moderním způsobu produkce kaviáru pomocí ovulovaných jiker, 
- Diskuze o možnosti nákupu násadového materiálu veslonosa amerického do ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9: Klecový chov jeseterů na produkční farmě Osetrina Kyjev 
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8) Státní rybářský podnik Ukrajiny Irklijiv  
Datum: 3. 9. 2013, 11:00 – 14:00 
Místo: Primorská 72, Irklijiv  

Název navštívené společnosti: Státní rybářský podnik Ukrajiny Irklijiv 

Seznam účastníků: 

FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 

Rybářství Nové Hrady: Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 

Osetrina Kyjev: Igor Rybak – ředitel podniku a Sergej Pivčik – zástupce ředitele 
Kontaktní údaje: 

Igor Rybak  
Tel.: +380 47-395-55-01 
Státní rybářský podnik Ukrajiny Irklijiv  

Průmyslová 4-d, Galérnyj ostrov, Kyjev 

Účel jednání: prohlídka celého podniku včetně velmi pěkné rybí líhně, produkčních rybníků, 
realizace kontrolního odlovu odchovávaných ryb v rybnících, diskuze o možné spolupráci.  

Základní body jednání: 

- Navštívený podnik hospodaří na 1150 hektarech rybníků (málo úživné s převážně písčitým 
dnem), s celkovou produkcí rychleného plůdku kapra, amura, tolstolobika, candáta, štiky, 
okouna a jeseterovitých ryb na úrovni 460 000 ks a 250 tun tržních ryb zmíněných druhů, 

- Rybářský podnik s velmi dobrým managementem produkující také tržního veslonosa na 
úrovni 5 tun. 

- Diskuze o možné spolupráci v rámci chovu ryb, 
- Diskuze o chovu veslonosa amerického v polokulturní obsádce ryb, 
- Diskuze o výtěru veslonosa amerického a importu ryb do ČR, 
- Diskuze o chovu hus v podniku a možnosti exportu hus z ČR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 10 a 11: Česká delegace při setkání s ředitelem podniku Igorem Rybakem a jejím 

zástupcem Sergej Pivčikem, kontrolní odlov ryb na navštíveném podniku 
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9) Oleksandr sturgeon fish farm 
Datum: 3. 9. 2013, 17:00 – 18:00  

Místo: vesnice Krasnosilka 57 

Název navštívené společnosti: Oleksandr sturgeon fish farm 

Seznam účastníků: 

FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 

Rybářství Nové Hrady:  Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 

Oleksandr sturgeon fish farm: Viktor Shkumat – majitel a ředitel podniku, Anatolij Pirkucil – 
zástupce ředitele  
Kontaktní údaje: 

Viktor Shkumat  
Tel.: +380 67- 812-49-70 
Oleksandr sturgeon fish farm  

vesnice Krasnosilka 57 

Účel jednání: prohlídka prostor podniku, diskuze o intenzivním a klecovém chovu 
jeseterovitých ryb 

Základní body jednání: 

- Nově založený rodinný podnik na produkci jeseterů – ruský, sibiřský a hvězdnatý, 
- Podnik hospodaří na 45 kubících vody v rámci recirkulačního systému a na 500 m2 plochy 
s klecemi, 
- Diskuze o umělé výživě ryb v rámci RAS, jelikož navštívená farma má problémy 
s používáním umělého krmiva pro chované jesetery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 12: Volodymyr Bondarenko s ředitelem a majitelem Oleksandr sturgeon fish farm 
panem Viktorem Shkumatem při návštěvě zmíněné farmy 
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10) Státní chersonská zemědělská univerzita 
Datum: 4. 9. 2013, 10:00 – 14:00  
Místo: Rosie Lucemburk 23, Cherson 
Název navštívené společnosti: Státní chersonská zemědělská univerzita 
Seznam účastníků: 
FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 
Rybářství Nové Hrady:  Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 
Státní chersonská zemědělská univerzita: prof. Yuri Pylypenko – prorektor navštívené 
univerzity pro rozvoj 
Kontaktní údaje: 
prof. Yuri Pylypenko  
Tel.: +380 50-166-01-05 
Státní chersonská zemědělská univerzita  
Rosie Lucemburk 23, Cherson 
Účel jednání: prohlídka celé univerzity, především katedry ichtyologie a rybářství, diskuze o 
vzájemné spolupráci a plán návštěvy produkčních podniků na příští dva dny 

Základní body jednání: 

- Diskuze o českém a ukrajinské rybářství a možnosti spolupráce, 
- prof. Pylypenko je velmi aktivní v rozvoji ukrajinského rybářství v Chersonské a Oděské 
oblasti, má velmi dobré vztahy s nejdůležitějšími a největšími rybářskými podniky v regionu 
produkující jesetery, 
- Na katedře ichtyologie a rybářství studuje přes 350 studentů, diskuze o vzájemné vědecko-
pedagogické spolupráci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 13: Návštěva Státní chersonská zemědělská univerzita 
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11) Výrobně-experimentální dněprovský jeseteří podnik akademika Artjušika  
Datum: 4. 9. 2013, 16:00 – 21:00  
Místo: Dniprovske 23/II 
Název navštívené společnosti: Výrobně-experimentální dněprovský jeseteří podnik 
akademika Artjušika 
Seznam účastníků: 
FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 
Rybářství Nové Hrady:  Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 
Výrobně-experimentální dněprovský jeseteří podnik akademika Artjušika: Vitalij Plugatarev 
– ředitel navštíveného podniku 
Kontaktní údaje: 
Vitalij Plugatarev  
Tel.: +380 55-473-32-37 
Výrobně-experimentální dněprovský jeseteří podnik akademika Artjušika  
Dniprovske 23/II 

Účel jednání: prohlídka celého provozu podniku včetně líhně, odchovných rybníčků, žlabů 
k produkci larev a juvenilních ryb, rybníků využívaných k chovu a produkci remontních a 
generačních ryb, diskuze o vzájemné spolupráci v oblasti rybářství. 

Základní body jednání: 

- Diskuze o českém a ukrajinské rybářství, 
- Diskuze o výtěru generačních jeseterovitých ryb, inkubaci živé potravy pro juvenilní ryby a 
problému rybníkářství s rybožravými ptáky, 
- Navštívený podnik je největším svého druhu v Chersonské oblasti produkuje především 
násadový materiál jesetera ruského, sibiřského, hvězdnatého, malého a vyzy, 
- Ročně vyprodukují 3 milióny násadového materiálu těchto druhů pro vysazení do řeky 
Dněpr. 
- Realizují chov veslonosa amerického, 
- Byla diskutována a možnosti nákupu násadového materiálu veslonosa do ČR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 14: Odchovné nádrže na odchov juvenilních ryb jeseterů v 
navštíveném dněprovském podniku 
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Foto 15: Kultivace moučných červů jako živé potravy určené pro odchov juvenilních ryb 

jeseterů v navštíveném dněprovském podniku 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 16: Prohlídka líhně využívané k reprodukci jeseterů v  
navštíveném dněprovském podniku 
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12) Novokachovský rybářský podnik 
Datum: 5. 9. 2013, 10:00 – 16:00  
Místo: Obryvka, ul. Kalinina 43 
Název navštívené společnosti: Novokachovský rybářský podnik  
Seznam účastníků: 
FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 
Rybářství Nové Hrady:  Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 
Novokachovský rybářský podnik: Igor Dykukha – ředitel navštíveného podniku 
Kontaktní údaje: 
Igor Dykukha  
Tel.: +380 50-570-52-67 
Fax: +380 55-493-92-91 
Novokachovský rybářský podnik  

Obryvka, ul. Kalinina 43 

Účel jednání: prohlídka celého provozu podniku včetně líhně, odchovných rybníků a 
laboratoří podniku, vzájemná diskuze o spolupráci, setkání s ukrajinskými novináři. 

Základní body jednání: 

- Diskuze o českém a ukrajinské rybářství, 
- Diskuze o reprodukci a intenzivním odchovu na farmě chovaných druhů ryb (kapr obecný, 
amur bílý, tolstolobik bílý, candát obecný, štika obecná, sumec velký a rak bahenní) 
- Zájem ukrajinské strany o import násadového materiálu okounka pstruhového na Ukrajinu, 
- Diskuze o vzájemné spolupráci při chovu raků a candáta obecného, 
- Navštívený podnik je velmi dobře manažersky vedený, podnik produkuje především 
násadový materiál ryb (hmotnost 200 – 1500 gramů) na vysazení do řek povodí Dněpru, 
- Roční produkce násadového materiálu všech chovaných ryb se pohybuje na úrovni 10 
miliónu kusů na celkové ploše 16 000 hektarů, 
- Vedle ryb produkují průmyslově blešivce a patentky jako živou nebo mraženou potravu na 
prodej, 
- Diskuze o možné spolupráci v rámci obchodu s blešivcem a patentkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 17: Prohlídka Novokachovského rybářského podniku 
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13) Orlov – Fish and crayfish 
Datum: 6. 9. 2013, 10:00 – 14:00  
Místo: Nová Kachovka 45 78, Cherson 
Název navštívené společnosti: Orlov – Fish and crayfish 
Seznam účastníků: 
FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 
Rybářství Nové Hrady:  Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 
Novokachovský rybářský podnik: Vitalij Orlov – majitel a ředitel navštíveného podniku 
Kontaktní údaje: 
Vitalij Orlov  
Tel.: +380 99-208-33-97 
Orlov – Fish and crayfish  

Nová Kachovka 45 78, Cherson 

Účel jednání: prohlídka celého podniku včetně produkčních rybníků, rybníků využívaných ke 
sportovnímu rybolovu, sádek na sádkování a následný prodej raků. 

Základní body jednání: 

- Diskuze o českém a ukrajinské rybářství, 
- Diskuze o kombinaci produkčního rybářství a provozování sportovního rybolovu a rekreace,  
- Diskuze o vzájemné spolupráci – nákupu větších kaprů o hmotnosti 5 kg a více z ČR a jejich 
import na Ukrajinu s cílem použít tyto ryby ke sportovnímu rybolovu jako trofejní ryby, 
- Diskuze o vzájemné spolupráci při zavedení a optimalizaci intenzivního chovu raka 
bahenního na dané farmě.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 18 a 19: Sádky na sádkování tržních raků v rámci podniku Orlov – Fish and crayfish, 
ředitel Rybářství Nové Hrady s.r.o. Lubomír Zvonař s jedním tržním rakem bahenním 
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14) Státní pstruží rybářský podnik „Lopušno“ 
Datum: 7. 9. 2013, 15:00 – 20:00  
Místo: Lopušna 11 45 
Název navštívené společnosti: Státní pstruží rybářský podnik „Lopušno“ 
Seznam účastníků: 
FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 
Rybářství Nové Hrady: Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 
Novokachovský rybářský podnik: Roman Petrov – ředitel navštíveného podniku 
Kontaktní údaje: 
Roman Petrov  
Tel.: +380 50-640-30-92 
Státní pstruží rybářský podnik „Lopušno“ 

Lopušna 11 45 

Účel jednání: prohlídka celého podniku včetně líhně a příkopových rybníčků na produkci 
násadového materiálu lososovitých ryb (pstruh obecný, hlavatka podunajská a lipan 
podhorní) do místních jezer. 

Základní body jednání: 

- Diskuze o českém a ukrajinské rybářství, 
- Diskuze o možnosti, jak získat pro ukrajinskou stranu generační materiál hlavatky 
podunajské, 
 - Diskuze o vzájemné spolupráci – při výtěru generačních ryb a odchovu juvenilních ryb 
pstruha obecného, 
- Zájem ukrajinské strany o nákup a import násadového materiálu lipana podhorního a 
okounka pstruhového.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 20: Návštěva rybí líhně v rámci pstružího podniku „Lopušno“ 
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15) Environmentální rybářské centrum v Mukačevu 
Datum: 8. 9. 2013, 17:00 – 21:00  
Místo: Název navštívené společnosti: Environmentální rybářské centrum v Mukačevu 
Seznam účastníků: 
FROV JU: Tomáš Policar, Volodymyr Bondarenko 
Rybářství Nové Hrady:  Lubomír Zvonař, Theodor Vondra, Václav Kotrč 
Novokachovský rybářský podnik: Vasily Oleksik – majitel a ředitel navštíveného podniku 
Kontaktní údaje: 
Vasily Oleksik  
Tel.: +380 95-260-75-00 
Enviromnemtální rybářské centrum v Mukačevu  

Pushkina 61, Záluzha  

Účel jednání: prohlídka celého podniku včetně rybářských provozů a školícího centra, 
diskuze o vzájemné spolupráci. 

Základní body jednání: 

- Diskuze o českém a ukrajinské rybářství, 
- Diskuze o vzájemné spolupráci, ukrajinská partnerská strana projevila zájem o spolupráci 
s českou stranou v rámci různých ichtyologických průzkumech ukrajinských řek, 
- Zájem ukrajinské strany o spolupráci při umělé reprodukci a odchovu násadového 
materiálu pstruha obecného, lipana podhorního, raka bahenního a parmy obecné, 
- Navštívený podnik má v současné době 5 zaměstnanců, kteří realizují různá školení pro 
rybářské podniky a státní instituce na Ukrajině.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 21: Setkání a diskuze české delegace s ředitelem Enviromnemtálního  

rybářského centra v Mukačevu Vasilyem Oleksikem 
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6. Základní informace o ukrajinské ekonomice 

V roce 2013   prožívá ukrajinská ekonomika recesi, do níž vstoupila v polovině loňského 
roku. Světová banka prognózuje ukrajinské ekonomice v roce 2013 nulový růst HDP a to 
v důsledku nepříznivé konjunktury na zahraničních trzích z pohledu realizace ukrajinské 
exportní produkce. Svou roli v ekonomickém vývoji na Ukrajině sehrály i faktory sociálně 
politické povahy, jež měly mimo jiné také souvislost s konáním parlamentních voleb v roce 
2012. 

Pokud se týče nominální hodnoty HDP, bylo na Ukrajině dosaženo úrovně cca  1 400  mld. 
hřiven (175 mld. USD) – 1 314 mld. hřiven (164,25 mld. USD). Kurs hřivny k USD se v roce 
2013 pohyboval cca na úrovni 8,1 hřivny/1USD. V přepočtu na obyvatele dosáhl HDP v roce 
2012  3 837,- USD, což je o 235,- USD více než v roce 2011. Ekonomickou politiku v roce 
2013  ovlivňovali na Ukrajině kromě objektivních důvodů (především potřeby modernizace 
země ve většině hospodářských odvětví a realizace ekonomických reforem) také faktory 
politické povahy, spojené s parlamentními volbami, respektive změnou příslušných vládnoucí 
strany v jednotlivých oblastech Ukrajiny. Pod vlivem pokračujících krizových momentů 
vnitřní i vnější povahy dochází k snížení úrovně některých makroekonomických ukazatelů. 
S ohledem na vnější podmínky došlo i ke zhoršení situace v obchodní a platební bilanci země. 
Neexistence konkrétních výsledků v oblastech jednání s Ruskem o ceně plynu a obnovení 
spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) ovlivnily i konkrétní fiskální a 
monetární politiku. Politika Národní banky Ukrajiny na udržení „stabilního“ kursu měny, 
dluhových závazků, státního rozpočtového deficitu vyústila v poměrně značné snížení 
devizových rezerv na Ukrajině ke konci roku 2013. Příčinou nižšího hospodářského růstu byl 
především nepříznivý stav konjunktury na zahraničních trzích z hlediska uplatnění 
ukrajinských exportních komodit, zejména v hutním a chemickém průmyslu. Mezi faktory 
ovlivňující výši ekonomického růstu si tak i přes snižující se tendenci v průběhu celého roku 
nejdůležitější místo zachovala vnitřní domácí poptávka a spotřeba obyvatelstva. 

 Důsledkem uvedených trendů bylo možné na Ukrajině sledovat nižší investiční aktivitu a 
stagnující situaci v podnikatelském prostředí. Podobná situace nastala i v rámci negativního 
vývoje ve strukturální oblasti hospodářského systému, jako je i systém bankovního sektoru. 
Tento vývoj se v roce 2013 odráží v makroekonomických ukazatelích země, což přináší 
určitou nerovnováhu  v oblasti státních financí projevující se v rostoucím deficitu penzijního 
fondu a negativním saldu obchodní bilance země.  

A tak výsledky ukrajinské ekonomiky za rok 2013 zůstaly za očekáváním. V reálném 
sektoru došlo jak ke snížení růstu průmyslové, tak i zemědělské výroby. Snížil se i objem 
realizovaných stavebních prací.  Ke zhoršení situace v hospodářství země došlo zejména ve 
druhé polovině roku. 

Nehledě na snahu o přijetí řady legislativních změn a zákonů v daném období, zůstává 
situace v oblasti realizace potřebných hospodářských a strukturálních reforem stále 
neuspokojivá. Mezi hlavní zákonodárné iniciativy v tomto smyslu patřily: přijetí celního 
zákona, zákona o malém a středním podnikání, zákona o průmyslových intravilánech, zákona 
o státní službě, zákona o vytvoření státního registru investorů, zákona o valutové regulaci a 
cenných papírech, změny v daňovém zákoně a zákoně o státních zakázkách, změny v 
trestním zákoníku a změny týkající se podpory exportu a další. 

S ohledem na celkovou situaci na Ukrajině a setrvačnost fungování některých výše 
uvedených faktorů lze zejména v první polovině roku 2014 očekávat ještě nižší tempo 
hospodářského růstu. Dá se však očekávat, že od poloviny roku 2014 dojde k jistému 
zlepšení ekonomické situace na Ukrajině, a to v důsledku očekávaného růstu vnější poptávky 
a nižší komparativní základny, což ovlivní celkově vyšší (ne však podstatně vyšší) ekonomický 
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růst oproti roku 2013.  Makroekonomické odhady pro rok 2014 hovoří o růstu inflace 
v rozmezí od 4,6% - 8%,  devalvace tuzemské měny od 5 – 30% a hospodářského růstu od 1% 
- 4%. Oficiální vládní prognóza hovoří o ekonomickém růstu ve výši 3 % a inflaci 4,8%. Vyšší 
tempo růstu, v závislosti na situaci v oblasti vnitřních a vnějších faktorů ukrajinské 
ekonomicky, lze očekávat i v reálném sektoru, zejména v zemědělské výrobě, průmyslu a 
stavebnictví. Odhadované parametry možného ekonomického vývoje na Ukrajině se budou 
dále modifikovat pod vlivem konkrétních vzniklých situací na vnitřním i vnějším ukrajinském 
trhu. Hlavními faktory ovlivňující ekonomiku Ukrajiny budou obchodní jednání s Ruskem o 
cenách plynu a ropy, podepsání Asociační dohody s EU a DCFTA, potenciálním obnovením 
spolupráce s MMF o nové úvěrové půjčce. 
 
Charakteristické rysy ekonomického rozvoje a problémů vyskytujících se na Ukrajině v roce 
2013: 

1. zpomalení ekonomického růstu, pokračování ekonomické recese, 
2. „vynucený stabilní“ kurs hřivny, 
3. snížení devizových rezerv, 
4. balancování mezi DCFTA a Celní unií, 
5. marné pokusy o obnovení spolupráce s MMF, 
6. prodloužení moratoria na prodej půdy do roku 2016, 
7. nesplnění plánu privatizace, 
8. nedostatečný pokrok v oblasti energetické bezpečnosti, 
9. problémy v oblasti podnikatelského prostředí. 

 
Tabulka 1: Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj 
objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti) 

 2008 2009 2010 2011 
 

2012 
 

HDP, růst/pokles(%) 2,1 - 15 4,2 5,2 0,2 

HDP/ob. (€) 2 743,1 1 787,0 2267,0 2621,0 2995,0 

Inflace, roční růst (%) 22,3 12,3 9,1 8,0 0,6 

Nezaměstnanost (%) 3,0 1,9 2,0 1,8 1,8 

Struktura HDP 2008 2009 2010 
 

2011 
 

2012 

Průmysl (%) 32,5 23,3 25,7 24,2 22,0 

Stavebnictví (%) 4,4 2,3 2,6 3,1 2,7 

Zemědělství (%) 9,8 7,8 7,3 8,3 7,9 

Služby (%) 53,3 66,6 64,4 64,4 67,4 

 
Tabulka 2: Vývoj ukrajinského průmyslu – struktura, tempo růstu a nosné obory v letech 
2010 - 2012 

 2010 2011 2012 

Průmysl (%) 100 100 100 

Těžební (%) 11,4 12,7 12,0 

Zpracovatelský  (%) 71,2 69,4 67,5 

Výroba el. energie, 
plynu a vody (%) 

17,4 17,9 20,5 
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Průmyslová výroba jako celek se za období roku 2012 snížila o 1,8 % oproti srovnatelnému 
období v roce 2011. Největší propad byl zaznamenán u strojírenské, hutní výroby a lehkého 
průmyslu. Naopak růstu bylo dosaženo v těžebním a chemickém průmyslu, jakož i ve výrobě 
elektrické energie. 
 
Tabulka 3: Vývoj ukrajinského zemědělství v období od 2007 - 2012 

Vývoj zemědělství 

  Index růstu hrubé produkce 
(v % k předchozímu roku) 

2007 94,4 

2008 121,1 

2009 100,1 

2010 99,0 

2011 117,5 

2012 95,5 

  
Tabulka 3: Vývoj struktury ukrajinského zemědělství v období od 2010 - 2012 

 
  
 
 
 
 
 
 

6.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory) 

platné na Ukrajině 

Hlavním zákonem upravujícím podmínky pro zahraniční investování je zákon Ukrajiny 
„O podmínkách zahraničního investování“. Zákon definuje podnik se zahraniční kapitálovou 
účastí jako podnik s jakoukoli organizačně právní formou, vytvořený v souladu s ukrajinskou 
legislativou, v němž podíl zahraniční investice v základním kapitálu činí minimálně 10 %. 
Zákon neuvádí omezení týkající se maximální  a minimální výše zahraničních investic na 
území Ukrajiny. 

 
Zákon stanoví formy, které mohou mít zahraniční investice: 
• částečná účast ve společnostech, které jsou zakládány společně s ukrajinskými 
právnickými a fyzickými osobami, nebo kapitálová účast v existujících společnostech, 
• založení společnosti, které plně patří zahraničním investorům, poboček a jiných 
organizačních složek zahraničních právnických osob, nebo nabytí existujících společností do 
úplného vlastnictví, 
• získání movitého a nemovitého majetku, pokud to není výlučně zakázáno ukrajinskou 
legislativou, 
• získání práv na využívání půdy nebo přírodních zdrojů na území Ukrajiny (zahraniční 
investor nemůže získat půdu do vlastnictví), 

 2010 2011 2012 
 

Zemědělství 100 100 100 

Rostlinná 
výroba 

61,0 63,7 66,8 

Živočišná 
výroba 

39,0 36,3 33,2 
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• jiné formy, nezakázané ukrajinským zákonodárstvím, včetně takové formy, kdy není 
vytvořena právnická osoba (na základě smluv o hospodářské činnosti s ukrajinskými 
subjekty). 
 

Zákon stanoví právní podmínky investiční činnosti. Zahraničním investorům jsou na území 
Ukrajiny poskytovány tzv. „domácí“ podmínky investiční a hospodářské činnosti a Ukrajina 
poskytuje záruky proti nucenému vyvlastnění a nezákonným akcím státních orgánů a 
úředních osob. 

Při přerušení investiční činnosti zákon zaručuje zahraničnímu investorovi právo na vrácení 
jeho investice v naturální formě nebo v investované měně bez úhrady vývozního poplatku a 
rovněž příjmu z investice. Po zaplacení daní, poplatků a dalších povinných plateb by měl být 
zahraničnímu investorovi zaručen okamžitý volný převod příjmů, zisků apod. Zahraniční 
investice musí být zaregistrovány způsobem určeným ustanovením Vlády Ukrajiny 
„O způsobu státní registrace zahraničních investic“ během tří pracovních dnů po jejich 
faktickém vložení. 

Zákon stanoví osvobození majetku, který je dovezen na Ukrajinu jako vklad zahraničního 
investora do základního kapitálu podniků se zahraniční kapitálovou účastí (kromě zboží 
určeného k prodeji nebo pro vlastní spotřebě), od dovozního cla. Jestliže je během tří let 
tento majetek zcizen, včetně v důsledku zastavení činnosti podniku, podnik se zahraniční 
kapitálovou účastí musí zpětně uhradit dovozní clo. 

 
Při vkládání zahraničních investic na Ukrajině se nejčastěji užívají následující organizačně 

právní formy: 
• dceřiné společnosti se 100% zahraničním vlastnictvím, 
• joint venture s ukrajinským partnerem ve formě akciové společnosti nebo společnosti 
s ručením omezeným, 
• zastoupení zahraničního investora. 
 

Každá z výše uvedených forem má své finanční zvláštnosti, především v případech 
zdanění, úhrad příspěvků na sociální pojištění a užívaní devizových prostředků. Zahraniční 
investor předkládá kromě dokumentů povinných pro rezidenty také dokumenty, které 
potvrzují registraci zahraniční právnické osoby v zemi, kde má sídlo (výpis z obchodního 
rejstříku). Tento dokument musí být ověřen v souladu se zákony země vydání, přeložen do 
ukrajinského jazyka a legalizován v souladu s účinnými mezinárodními úmluvami. 

Zdanění zisků zahraničních investorů se před jejich převodem do zahraničí řídí  zákony 
Ukrajiny „O podmínkách zahraničního investování“  a „Daňovým kodexem“. Způsob převodu 
zisku, příjmů a jiných prostředků do zahraničí je určen ustanovením Národní banky Ukrajiny 
„O způsobu převodu příjmů, zisků a jiných prostředků získaných zahraničními investory, do 
zahraničí“. Podle ustanovení výše uvedených zákonných dokumentů a prováděcích předpisů 
musí zahraniční investor získat při vývozu hotovosti cizí měny do zahraničí, která byla získaná 
v důsledku zahraničních investic na území Ukrajiny, povolení zplnomocněné banky (s licencí 
na provádění devizových operací), u které má investor otevřen devizový účet. Na Ukrajině 
jsou zahraničním investorům zákonem poskytovány stejné podmínky účasti na privatizaci a 
vkládání kapitálu do zprivatizovaných podniků  jako domácím investorům. 
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6.2. Přímé zahraniční investice na Ukrajině (odvětvová a teritoriální struktura) 

Od vzniku nezávislé Ukrajiny (1991) do konce roku 2012 byly na Ukrajině 
zaregistrovány  přímé zahraniční investice v celkové výši zhruba 54,5 mld. USD, což 
představuje částku přibližně 1 200,- USD na jednoho obyvatele. V roce 2012 činil přírůstek 
přímých zahraničních investic cca 6 404 mil. USD (bez započtení kursových rozdílů). 
Výsledkem situace v dané oblasti je tedy v podstatě stagnace ovlivněná stále nestabilní 
situací a nízkou úrovní podnikatelského a investičního prostředí na Ukrajině, která přetrvává 
z roku 2012. Doposud nejvýznamnější investicí na Ukrajině je reprivatizace podniku 
„Krivorožstali“, za kterou indická společnost Mittal zaplatila 4,8 mld. USD. V závěru roku 
2010 byla zahájena privatizace podniku „Ukrtelekom“, jejíž faktická realizace byla přesunuta 
na rok 2011 z důvodu nezbytné revize ohodnocení příslušného balíku akcií. Následovala třetí 
nevýznamnější privatizace společnosti „Luganskteplovoz“. Oba tyto privatizační projekty byly 
dokončeny v roce 2011. V průběhu roku 2012 probíhala na Ukrajině především privatizace 
energetického sektoru. 

Z teritoriálního hlediska měly v roce 2012 nejvyšší podíl na investicích následující země: 
Kypr, Německo, Nizozemí, Rusko, Rakousko, Velká Británie a Francie. Celkem 78,9% všech 
investic realizovaných na Ukrajině pochází z EU. Podíl zemí bývalého Sovětského svazu 
dosahuje úrovně 7,8%. Je však pravděpodobné, že některé investice na Ukrajinu proudí také 
pod hlavičkami jiných států. Z hlediska odvětvového členění  v roce 2012 představoval 
podíl  investic do průmyslového sektoru 31,5% a do finanční sféry 29,6%. Ukrajinské čisté 
přímé zahraniční investice v roce 2012 představovaly částku 6 404,4 mil. USD. 

 
Tabulka 4: Vývoj přímých zahraničních investic na Ukrajině v období od 2006 – 2012 

Přímé investice (roční přírůstek v  mil. USD) 

Rok Přímé zahraniční 
investice 

2006 4 728,8 

2007 8 710,6 

2008 9 683,0 

2009 4 436,6 

2010 4 655,0 

2011 5 473,8 

2012 6 404,4 

 

6.3. České investice na Ukrajině 

Pro české investice na Ukrajině je v současné době charakteristická  snižující se tendence, 
což je především ovlivněno nízkou  kvalitou investičního prostředí a problémy v hospodářské 
legislativě. Celková hodnota českých přímých investic realizovaných na Ukrajině za rok 2012 
činila 2,95 mil. USD a jejich kumulovaná hodnota ke konci roku 2012 pak představovala 
hodnotu 24,35 mil. USD.  Přesná statistická výše investic je obtížně odhadnutelná, protože 
některé z českých dceřiných společností mezinárodních firem jsou registrovány podle země 
sídla mateřské společnosti.  Podle ukrajinské statistiky ke konci roku 2010 činily české 
investice na Ukrajině 76,9 mil. USD (rozdíl ve statistickém výkaznictví Ukrajiny vůči výše 
uvedeným informacím spočívá také  v rozdílné metodice, časovém nesouladu sběru dat). 
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6.4. Nejperspektivnější odvětví pro zahraniční investice, privatizační a rozvojové 

projekty na Ukrajině 

Privatizace byla na Ukrajině formálně započata v roce 1992. Paralelně s tzv. velkou 
privatizací probíhala privatizace malých podniků především formou přímých prodejů, 
pronájmu s právem následného přednostního odkoupení, aukcí a prodejem akciových podílů 
v tzv. akciových společnostech otevřeného typu. 

Kvůli politickým okolnostem se velká privatizace reálně rozběhla až od roku 1995. 
Prostřednictvím tzv. „voucherů“ začal probíhat částečný nebo úplný převod majetku 
středních a velkých podniků do soukromých rukou. Původně měla být velká privatizace 
uskutečněna v průběhu dvou let, ale v důsledku především politické nevůle zmíněný proces 
nebyl dokončen ani v roce 2004 a v průběhu roku 2005 se proces prakticky zastavil – když 
vláda tehdejší premiérky Tymošenkové dokonce uvažovala o znovuzprivatizování některých 
podniků. 

Po určitém oslabení privatizačního tempa, které pokračovalo v průběhu celého roku 2006, 
mělo v roce 2007 znovu nabrat tempo, když Parlament Ukrajiny schválil seznam 577 podniků 
určených k privatizaci. Skutečné tempo privatizace však bylo daleko pomalejší, a to platilo i 
pro rok 2008, když došlo ještě k dalšímu zpomalení. Vzhledem k některým neúspěšným 
pokusům o privatizaci došlo k následnému faktickému zastavení privatizace na Ukrajině. 
Tento jev byl také spojen s vnitropolitickou nestabilitou a předvolební situací na Ukrajině 
v roce 2009. Podobné tempo privatizace v podstatě pokračovalo i v průběhu roku 2010 s tím, 
že na konci roku byl zahájen proces privatizace společnosti Ukrtelekom, jehož finalizace byla 
převedena na rok 2011 z důvodu potřeby znovu ocenění hodnoty balíku nabízených akcií. 
Proces privatizace se v průběhu roku 2011 opět zpožďoval za původními plány. Definitivně 
byla ukončena privatizace Ukrtelecomu a byly učiněny první přípravné kroky k privatizaci 
některých energetických objektů v roce 2012. S ohledem na negativní výhled ve vývoji příjmů 
státního rozpočtu se počítá s tím, že by pokračující proces privatizace státních aktiv 
mohl  přinést Ukrajině dodatečné finanční prostředky. Do roku 2014 se počítá s možností 
příjmů z této činnosti až do výše  5-7,5 mld. USD. V průběhu roku 2012 bylo z privatizačního 
procesu odvedeno do státního rozpočtu cca 6,77 mld. hřiven, což představovalo cca 68% 
plánovaného objemu prostředků.  Uvedená hodnota pochází zejména z privatizace 
energetického sektoru (oblastních energetických komplexů). Pro rok 2013 se  počítá 
s privatizací 250 objektů včetně některých strategických objektů jako např. „Turboatomu“ či 
„Oděského pripotového“ podniku. Celkově jsou předpokládány příjmy do státního rozpočtu 
v roce 2013 z privatizačního procesu ve výši 10,9 mld. hřiven. 

Z hlediska investic se jako perspektivní jeví investice do energetiky, infrastruktury, 
potravinářsko - zemědělského komplexu, chemické výroby, vybraných segmentů strojírenské 
výroby a lehkého průmyslu. 
 

6.5. Rizika investování na Ukrajině 

Při realizaci zahraničních investic na Ukrajině s cílem rozvinout místní výrobu dochází 
poměrně často k problémům, které jsou způsobeny převážně rozdílným pohledem 
zahraničních a tuzemských podnikatelů na podstatu a cíl investování. V případech, kdy se 
zahraniční investor nedostatečně seznámí se všemi skutečnostmi, které souvisejí s finančním 
a majetkovým stavem podniku, do kterého má záměr investovat, se může stát, že se jeho 
investice se rozplyne v pokrytí výdajů, které nesouvisí s přímým záměrem investovat do 
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rozvoje výroby, ale třeba na pokrytí staré zadluženosti či udržování nepotřebné 
infrastruktury daného podniku. 

K uvedeným nedorozuměním dochází hlavně v případě vytváření společných podniků, kdy 
zahraniční investor vstupuje do již existujícího ukrajinského podniku. Špatné zkušenosti mají 
také čeští investoři s  ochranou minoritních akcionářů realizujících svůj obchod v ukrajinských 
podnicích. Nejdůležitější roli v každém investičním procesu hraje lidský faktor a dokonalá 
obeznámenost investora se všemi okolnostmi případu. 

Ukrajinská vláda, a to i na regionální úrovni, si uvědomuje problémy v této oblasti, a proto 
deklaruje svoje odhodlání zabránit zneužívání zahraničních investorů. Na druhé straně 
aktuální ekonomická krizová situace již koncem  roku 2008 (a tím spíše v první polovině roku 
2009) přinesla několik pokusů o nepřátelské a násilné převzetí podílů zahraničních firem 
včetně českých  ve společných podnicích a to dokonce ve spolupráci s ukrajinskými 
bezpečnostními složkami. Tato situace v mírnějších formách přetrvávala i v průběhu roku 
2010.  

Například návrh zákona o vytvoření jediného státního obchodníka na trhu s obilím je 
jedním z faktorů, který snižuje důvěryhodnost investičního prostředí na Ukrajině. I z tohoto 
důvodu se v průběhu roku 2010 a na počátku roku 2011 zvýšil tlak mezinárodních organizací 
na úpravu ukrajinské legislativy a její kompatibility s mezinárodními standardy. 
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7. Popis a analýza získaných poznatků 

V průběhu desetidenního pobytu na Ukrajině bylo zjištěno, že rybářství a chov ryb má 
v navštívené zemi dlouhodobou tradici. Tato tradice je především založena na tradičním 
mořském a vnitrozemském rybolovu, rybničním chovu ryb v polykulturních obsádkách, 
chovu lososovitých ryb v průtočných akvakulturních systémech, chovu jeseterovitých ryb 
v recirkulačních akvakulturních systémech či v klecových chovech a lovu raka bahenního 
v tamních jezerech, zálivech, přehradách a řekách. Dále bylo zjištěno, že na Ukrajině je mezi 
obyvateli velmi oblíbená konzumace ryb, které jsou různým způsobem upraveny vařením, 
smažením, sušením, uzením či naložením do speciálních nálevů. Takto upravené ryby tvoří 
významnou složku jídelníčku tamního obyvatelstva a ryby jsou významným 
národohospodářským artiklem. 

V rámci návštěv jednotlivých ukrajinských podniků či organizací bylo zjištěno, že 
ukrajinská strana produkuje podobnou druhovou strukturu ryb v rybnících (kapr, lín, amur, 
tolstolobik, candát, sumec a štika) jako české produkční rybářství. Vedle těchto ryb ukrajinští 
producenti velmi úspěšně produkují celou řadu jeseterovitých ryb, kdy pro českou 
akvakulturu je asi nejzajímavější veslonos americký, který by mohl mít v ČR uplatnění jako 
doplňkový druh ryby chovaný v nově budovaných RAS či v rybniční polykultuře.  V rámci 
četných setkání s ukrajinskými rybáři a podnikateli byl identifikován eminentní zájem 
ukrajinských partnerů o import násadového materiálu okounka pstruhového a generačních 
ryb tilápie nilské z ČR na Ukrajinu. Dále ukrajinská strana projevila velký zájem o Česko – 
ukrajinskou spolupráci v rámci inovace chovu dravých druhů ryb, raka bahenního a zavádění 
a budování nových RAS na Ukrajině.   

 V průběhu popsané návštěvy 15 ukrajinských rybářských podniků či státních organizací 
bylo zjištěno, že mezi tamními podniky a organizacemi jsou velmi rozdílné pracovní, 
chovatelské, organizační a ekonomické možnosti a podmínky. Tyto možnosti a podmínky 
předurčují skutečný stav daného podniku (organizace), jeho ekonomickou, vývojovou a 
produkční sílu a perspektivu pro Česko - ukrajinskou spolupráci. Jako nejlepšími a 
nejschopnějšími ukrajinskými rybářskými podniky byly vytipovány čtyři následující produkční 
podniky: Novokachovský rybářský podnik, Výrobně-experimentální dněprovský jeseteří 
podnik akademika Artjušika, Státní rybářský podnik Ukrajiny Irklijiv a Osetrina Kyjev, 
s kterými by bylo dobré v následujících letech spolupracovat v rámci chovu dravých druhů 
ryb (candát, sumec a štika), veslonosa amerického, raka bahenního a okounka pstruhového.  

Dále vedení Státního ukrajinského rybářského podniku Irklijiv projevilo zájem nakupovat 
z ČR jednodenní housata finálních hybridů číslo 2821 a 2829. Ovšem překážkou tohoto 
obchodu se zdá být velká transportní vzdálenost mezi podniky, rizikovost obchodu z hlediska 
přechodu Polsko – Ukrajinských hranic, obavy o nesolventnosti ukrajinského partnera, 
neschopnost ukrajinského partnera transportovat z ČR housata, problémy spojené 
s placením cla a veterinární kontroly při vstupu na Ukrajinu a velké riziko při transportu 
housat na území Ukrajiny, kde na silnicích operují četné vyděračské skupiny. 

  Vedle produkčních rybářských podniků byly také objeveny tři perspektivní vědecko-
výzkumné organizace, kterými jsou: Státní chersonská zemědělská univerzita v Chersonu, 
Výzkumný ústav rybářský v Kyjevě a Vinnická národní zemědělská univerzita. Tyto organizace 
se vedle vědy a výzkumu v rybářství zabývají také výukou studentů rybářství všech stupňů. 
S těmito objevenými institucemi bylo vhodné v budoucnosti spolupracovat především 
v rámci nových vědecko - výzkumných projektů či realizace výuky, školení a výměnných praxí 
studentů oboru rybářství z obou zemí.  



35 
 

8. Současný stav rybářství na Ukrajině 

Podle stávajících ploch vodních vnitrozemských sladkovodních lokalit se řadí Ukrajina na 
druhé místo v Evropě, ihned po Rusku, jako země vyžívající největší vodní plochy k produkci 
ryb. Sladkovodní fond, který je využívaný k produkci ryb na Ukrajině překračuje 1 milión 
hektarů, z čehož činí přehradní nádrže cca 800 tis. ha, rybníky – 122,5 tis. ha, jezera -  86,5 tis. 
ha, retenční technické nádrže – 12,5 tis. ha a ostatní vodní plochy – 6 tis. ha. Fond 
rybářských mořských vodních ploch Ukrajiny je tvořen 15 633,5 tis. hektary pobřežních úseků 
Černého a Azovského moře, 18 zálivy uvedených moří o rozloze 1 620,1 tis. ha a 21 ústí řek 
do moří o rozloze 267,4 tis. ha (tabulka 7).  

V odvětví ukrajinského rybářství působí v současné době přes 6 000 fyzických a 
právnických osob, které zaměstnávají cca 30 000 lidí. Státnímu výboru rybářství Ukrajiny je 
podřízeno 80 podniků. V zemi je 6 podniků, které se zabývají reprodukcí různých druhů ryb, 4 
vysoké školy, 9 vědeckých institucí a 145 firem různého typu vlastnictví na zpracování ryb, 
výrobu polotovarů a hotových výrobků z ryb a jiných vodních živočichů. Licenci na 
průmyslový výlov ryb vlastní v současnosti na Ukrajině 500 podniků. 

 
Tabulka 7: Vodní zdroje a plochy na Ukrajině využívající se k produkci ryb 

Zdroje Rozloha (ha) 

Přírodní jezera 86 500 

Přehradní jezera 800 000 

Rybníky 122 500 

Chladící nádrže 12 500 

Ostatní vnitrozemské nádrže 6 000 

Celkem / vnitrozemské vody 1 027 500 

Moře (celkový povrch) 15 633 500 

Zálivy 1 620 100 

Ústí řek do moří 267 400 

Celkem /mořské vody 17 521 000 

Celkem / moře a vnitrozemské vody 18  548 500 
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Na Ukrajině se vyskytuje přibližně kolem 300 druhů ryb, z toho 120 sladkovodních a 180 
mořských druhů, z nichž většina má hospodářský význam. Jen několik desítek druhů je 
hospodářsky bezvýznamných vzhledem k jejich ojedinělému či řídkému výskytu, malým 
rozměrům těla či nevhodným nutričním vlastnostem jejich masa.  

Ve vnitrozemských vodních nádržích Ukrajiny se vyskytují ryby trvale žijící v řekách, 
jezerech nebo rybnících. Některé z nich jsou endemické a typické pouze pro jednotlivé 
lokality. Jiné sladkovodní druhy ryb jsou široce rozšířené a vyskytují se v různých lokalitách, 
jako jsou: řeky, potoky, rybníky, ústí řek do moří. Další druhy ryb tráví většinu života v moři 
(Černém či Azovském) a po zbytek života migrují do řek (sleď obecný). Dále na Ukrajině 
můžeme najít také ryby, které žijí ve sladkovodních lokalitách sousedících s ústím řek do 
moří. Takovéto ryby vstupují do ústí moří jen v období tření a zimování (jeseterovité ryby). 
Na Ukrajině dochází tedy k hojným sezónním migracím ryb, které jsou využívány při 
průmyslovém lovu ryb. 

Na vnitrozemských vodních plochách jako jsou řeky, rybníky a slepá ramena řek došlo 
v minulých letech k velké degradaci životního prostředí a často v takovýchto lokalitách chybí 
příznivé podmínky pro rozvoj rybářství z pohledu vhodných podmínek pro reprodukci a chov 
ryb. Zmíněné lokality se stávají čím dál znečištěnější a do jejich revitalizací se investuje malé 
množství finančních prostředků. Populace většiny druhů ryb vyskytujících se na Ukrajině je 
v současnosti negativně ovlivněna lidskou činností a to zejména znečištěním a degradací 
daných lokalit a vlivem nadměrného a nekontrolovaného odlovu ryb. Stavy populací ryb na 
Ukrajině jsou jen velmi těžko udržitelné bez průmyslového vysazování odchované násady 
daných druhů. 
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Tabulka 8:  Výlov ryb a jiných vodních živočichů podle druhu vodních ploch v tunách v období 

od roku 2000 do roku 2012 

rok 

Výlov ryb a jiných vodních živočichů 

výlovu 
ryb 

celkem 
celkem 

Podle druhu vodních ploch 

vnitrozemské 

vodní plochy 

moře / 

ukrajinská 

ekonomická 

zóna 

moře / 

ekonomické 

zóny cizích 

států 

otevřená 

zóna 

světového 

oceánu 

2000 350087 38210 56990 175033 79854 346699 

2001 333363 38257 134585 151613 8908 310451 

2002 293205 38011 93030 153324 8840 253847 

2003 248176 37703 55027 140991 14455 222385 

2004 225905 35365 52467 126834 11239 195067 

2005 265585 37396 61176 149622 17391 234185 

2006 228840 36701 46799 122374 22966 202231 

2007 213669 43207 46909 123553 - 198335 

2008 244527 41229 55037 140705 7556 220543 

2009 256853 42201 67314 147338 - 238600 

2010 218681 38364 69725 110592 - 215017 

2011 211182 37574 74870 98738 - 205285 

2012 
203926 41569 63454 98903 - 195490 

Zdroj: Státní statistická služba Ukrajiny, www.ukrstat.gov.ua  

Řeka Dněpr (se svými největšími přítoky Pripjať a Děsna) zaujímá největší rybářskou 
lokalitu největšího významu z hlediska průmyslového výlovu ryb. Dalšími významnými 
lokalitami pro hospodářský rybolov jsou ukrajinské řeky: dolní Dunaj, Dněstr, Jižní Bug a 
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Siverský Donec. V řece Dněpru žije v místě jeho ústí do Černého moře 66 druhů ryb. 
Nejvýznamnějšími hospodářskými druhy, na které je lov ryb především soustředěn, jsou: 
cejn velký (Abramis brama), candát obecný (Sander lucioperca), kapr obecný (Cyprinus 
carpio), lín obecný (Tinca tinca), štika obecná (Esox lucius), sumec velký (Silurus glanis), 
okoun říční (Perca fluviatilis). Dolní Dunaj je ještě bohatší na druhovou diverzitu ryb, kde 
v ústí řeky do Černého moře se vyskytuje 71 druhů ryb, z nichž mezi průmyslově 
nejvýznamnější patří: vyza velká (Huso huso), jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus), jeseter 
malý (Acipenser ruthenus), sumec velký, lín obecný, kapr obecný, štika obecná a sleď obecný 
(Clupea harengus). 

Hodně druhů ryb žije také v řece Jižní Bug, především v místě ústí této řeky do Černého 
moře se vyskytuje kolem 70 druhů ryb, z nichž nejvýznamnější jsou: kapr obecný, plotice 
obecná (Rutilus rutilus), perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus), okoun říční a karas 
stříbřitý (Carasius auratus). Ichtyofauna Dněstru čítá 57 druhů (na horním toku řeky 
převládají parma obecná, ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus), jelec tloušť (Leuciscus 
cephalus), ostatní reofilní druhy ryb. Na dolním toku Dněstru se především vyskytují: plotice 
obecná, perlín ostrobřichý, okoun říční, štika obecná, candát obecný a cejn velký, kdy tyto 
druhy ryb jsou hospodářsky nejvyužívanějšími. Následně se zde vyskytuje také vranka 
obecná (Cottus gobio) a ostrucha křivočará (Pelecus cultratus), které se hospodářsky 
nevyužívají. V Severském Donci je nejhojněji zastoupeno 44 druhů ryb, kdy nejčetnějším a 
hospodářsky nejvyužívanějším je: cejn velký, štika obecná a jelec tloušť.  

V souvislosti s vybudováním Dněprovské kaskády hydroelektráren se situace v rybářství 
volných vod Ukrajiny ještě zhoršila. Důvodem byla skutečnost, že hráz Dněprovské nádrže 
omezily volný pohyb migrujících ryb, což vedlo k tomu, že tyto druhy ryb se přesunuly na 
sever či jih toku, tzn. nad nádrže nebo pod hráze. Základními hospodářsky využívanými druhy 
ryb jsou v dněprovských vodních nádržích: cejn velký, candát obecný, kapr obecný a sumec 
velký. Největší produktivitu ryb (kolem 40 kg.ha-1) mají Kachovská a Kremenčucká vodní 
nádrž. Výlov ryby uskutečňují rybářské společnosti několika rybářských zpracovatelských 
podniků. Na vodních nádržích je založeno několik rybářství, jež se zabývají chovem a 
produkcí plůdku hospodářsky významných druhů ryb k zarybnění řek a vodních nádrží. Velká 
pozornost se věnuje melioraci vodních nádrží, jejichž významem je především zásobárna 
pitné a závlahové vody. 

Kromě původních zmíněných hospodářsky využívaných druhů ryb se na Ukrajině ve 
zmíněných řekách také vyskytují uměle vysazené a introdukované ryby, kdy 
nejvýznamnějšími jsou: amur bílý (Ctenopharyngodon idella) a amur černý 
(Mylopharyngodon piceus) a tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix). V posledních 
letech se provádějí experimenty se  aklimatizací síhů ve volných vodách – především ve 
vodních nádržích. 

Vedle ryb je na Ukrajině masově hospodářsky lovem a využíván rak bahenní, který se 
především loví pomocí vrší a vězenců v ústí největších řek Ukrajiny do Černého (Dněstrovký 
záliv) či Azovského moře v jižních oblastech Ukrajiny. Průmyslový lov raků je dále realizován 
především v jezerech Jalpug a Kugurluj v Oděské oblasti a na řekách Dněstr, Dněpr a Jižní Bug. 
V 80. letech minulého století činil roční výlov raků na Ukrajině cca 600 tun, což bylo 80 % 
celkového výlovu raků v bývalém Sovětském Svazu. V posledních 20 letech došlo z důvodu 
rozšíření pracovních ploch místního přístavu k prohloubení dna Dněstrovského zálivu. Tím 
došlo ke změně složení vody v zálivu a výraznému poklesu populací raků. Pokles stavu raků 
může také být způsoben neustálým drancováním místních populací lovem, kdy nedochází 
k žádnému vysazování či jiné podpoře výskytu raků na daných lokalitách. V roce 2012 bylo 
podle oficiálních statistik  v Dněstrovském zálivu vyloveno pouze 2,6 tun, kdy většina výlovků 
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však byla realizována neoficiálně. Přesná celková roční produkce raka bahenního na Ukrajině 
není známá, protože neexistují žádné statistiky úlovků. Raci jsou na Ukrajině hojně prodáváni 
podél frekventovaných silnic a na městských tržištích podobně jako živé či sušené ryby. 
Většina ulovených raků se na Ukrajině zkonzumuje. Oficiálně podle ukrajinských statistik 
neexistuje žádný export raků z Ukrajiny.  

 
Tabulka 9: Výlov ryb a jiných vodních živočichů v roce 2013 (do poloviny roky, kdy jen pro 

toto období byly známé statistické údaje v době sepisování této zprávy) 

roční 
období 

výlov ryb a jiných vodních živočichů 
výlovu ryb 

celkem výlov celkem 
výlov z vnitrozemských 

vod 

t 

% provonání   se 
stejným 

obdobím  roku 
2012 

t 
% provonání   se 

stejným obdobím  
roku 2012 

t 
% provonání   se 

stejným obdobím  
roku 2012 

leden 

20231 127,0 1115 190,3 19491 140,1 

leden-
únor 

37036 134,7 2407 207,1 35243 145,7 

leden-
březen 

49115 111,8 4056 170,7 46458 122,3 

leden-
duben 

63947 116,2 5136 149,8 60904 127,5 

leden-
květen 

71148 112,5 5682 147,5 67924 121,7 

leden-
červen 

84587 106,0 7055 128,2 76813 106,3 

leden-
červenec 

100892 100,9 9492 119,2 92459 100,2 

       Zdroj: Státní statistická služba Ukrajiny, www.ukrstat.gov.ua  

Co se týče mořského rybolovu a rybářství je bezesporu z hlediska objemu produkce 
významnější než rybolov sladkovodní. Z hledem k vnitrozemské příslušnosti českého 
rybářství využívající jen sladké vody však mořský rybolov není pro české rybářství tak 
zajímavý. Proto informace o tomto odvětví jsou uvedeny v této zprávě až zde. 
Nejvýznamnějšími hospodářsky využívanými mořskými druhy ryb na Ukrajině jsou: sardinka 
obecná (Sardina pilchardus), šprot obecný (Sprattus sprattus), sardel obecná (Engraulis 
encrasicolus) a sleď obecný (Clupea harengus) (viz tabulka 10). 

 
 
 
 



40 
 

 
Tabulka 10: Výlov mořských a sladkovodních ryb, jiných vodních organismů na Ukrajině 

podle druhů v tunách pro období od 2000 do 2010. 

Druh ryby 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

sleď 73 270 300 324 506 446 485 

sardinky 46874 38979 31845 34543 45151 34773 22277 

šprot 29422 31423 17214 15762 20197 23132 24230 

sardel obecná 9002 12563 8667 11999 11869 12901 10346 

khamsa 15356 5407 6151 8604 11142 15117 22486 

plotice 2421 1077 881 1222 776 668 688 

candát 1183 423 404 493 391 420 367 

cejn 2209 1979 1967 2854 2930 3048 2713 

cípal 5459 6035 6911 6143 5133 7169 3837 

kapr 8519 10531 10322 11255 10671 11029 9858 

tolstolobik bílý 15239 14705 14732 15249 14479 12396 11572 

makrela 18357 2880 3880 2881 6718 9526 16814 

kranas tuňákovitý 27734 25773 21614 25144 23854 36299 25852 

vranka obecná 752 9607 8065 6273 7628 7436 8888 

treskovití 24637 1375 921 1282 169 97 37 

ostatní druhy 139090 70778 67726 53265 58393 63200 53477 

korýši 10 14077 14137 24 7586 46 41 

měkkýši 3353 17256 12439 15138 15999 15626 2723 

řasy 6 4 0 32 11 2180 140 

Zdroj: Státní statistická služba Ukrajiny, www.ukrstat.gov.ua 

Ukrajinské mořské rybářství se plně rozvíjí  v černomořské a azovské oblasti.  Největší 
význam má azovská oblast, jejíž produktivita je umocněná zásobování a kumulací 
organických živiny řekami Don a Kubaň, které vyúsťují do Azovského moře. Obě tyto zmíněné 
řeky jsou průchodné a vhodné pro výtěr a kladení jiker či reprodukční migraci anadromních 
ryb. Hlavními místy hospodářského lovu ryb je Kerčenský průliv a ústí řeky Donu a Kubaně do 
Azovského moře. V zimním období se průmyslové výlovy ryb uskutečňují pod ledem 
v  Taganrogském zálivu. Průmyslový hektarový výnos ryb v Azovském moří činí cca 80 kg. ha-1. 
Produktivita Černého moře je omezena z důvodu nedostatku mělčin a poměrně  velkých 
koncentrací sirovodíku v hloubkách vody 150 až 200 m. 

 V Azovském moři se vyskytuje kolem 80 druhů ryb. Největší průmyslový význam má: 
sardinka obecná, šprot obecný, sardel obecná, sleď obecný, candát obecný, cejn velký, 
plotice obecná, kapr obecný, jeseter hvězdnatý a cípal hlavatý (Mugil cephalus). V poslední 
době dochází k velkému poklesu produkce a výnosu ryb z důvodu silného znečištění moří a 
nadměrnému rybolovu.  Analýza struktury výlovu ryb a jiných vodních živočichů na Ukrajině 
v roce 2012 svědčí o tom, že 50 % produkce bylo vyloveno ze světového oceánu, 30 % - 
z Azovského a Černého moře či ústí řek do těchto moří a pouze 20% - z vnitrozemských 
vodních lokalit. 

Významným předpokladem úspěšné činnosti mořských rybářských podniků je existence 
moderní technické základny v podobě rybářského loďstva a následné pozemní logistiky. Na 
Ukrajině působí 4 mořské rybářské přístavy: Sevastopolský, Kerčský, Illičivský a Mariupolský. 
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Překládková kapacita a infrastruktura těch objektů dokáže zabezpečit vykládku a obsluhu 
rybářských lodí různých typů. Za dobu existence samostatné Ukrajiny (od roku 1991) však 
došlo ke drastickému snížení kapacit ukrajinské námořní flotily.  

Základ oceánského průmyslu tvoří v současnosti 4 komerční společnosti se soukromou 
formou vlastnictví, kterými jsou:  
- Veřejná akciová společnost Interrybflot (http://www.irf.com.ua/), 
- Ryboprůmyslová sudnoplavná kompania Kapitán s.r.o.  
- Akciová společnost SRDK,  
- Státní podniky Servis a Fishing Company S.A.. 

Na Ukrajině funguje v současnosti pět nejvýznamnějších podniků (Geničeský, 
Mariupolský,  Kerčenský kombinát a  Mysivský a Aršyncivský zpracovatelský podnik), které se 
zabývají zpracováním hospodářsky odlovených ryb.  

Ukrajina je členem mnoha mezinárodních organizací, které se zabývají dohledem nad 
mezinárodními vztahy v oblasti využívání zdrojů světových oceánů, ekologie moří a rovněž 
realizace hospodářského rybolovu. V rámci těchto organizací jsou Ukrajině udělovány kvóty 
na průmyslový odlov ryb a jiných vodních živočichů. Pro současný nízký počet rybářských lodí 
však Ukrajina dlouhodobě své přidělené kvóty na průmyslový rybolov nevyužívá.  Tato 
skutečnost může vést ke snížení kvót na průmyslový rybolov pro Ukrajinu do budoucnosti. 
Vzhledem ke vnitřním ekonomickým problémům Ukrajina dlouhodobě neplatí členské 
poplatky ve zmíněných organizacích. Z tohoto důvodu Ukrajina již ztratila právo ovlivňovat 
rozhodování daných organizací, ve kterých má už jen poradní ale ne rozhodovací hlas. Tato 
skutečnost zabraňuje Ukrajině obnovit rybolov ve většině světových oceánů.  
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Tabulka 11: Výlov ryb a jiných vodních živočichů na Ukrajině v roce 2011 rozdělený podle 

správních celků – oblastí a měst se samostatným statusem. 

 Zdroj: Státní statistická služba Ukrajiny, www.ukrstat.gov.ua  

 

 

 
 
 

Správní celek 

Výlov ryb a jiných vodních živočichů 

výlovu ryb celkem 
celkem 

z vnitrozemských 
vodních lokalit 

t %  porovnání 
s r. 2010 

t % porovnání 
s r. 2010 

t % porovnání 
s r. 2010 

Ukrajina 211182 96,6 37574 97,9 205285 95,5 

Krym 19273 126,7 535 81,3 17669 119,5 

Podle oblastí:  

Vinnická 1918 99,5 1918 99,5 1918 99,5 

Volyňská 471 111,1 471 111,1 471 111,1 

Dněpropetrovská 2037 113,5 2037 113,5 2035 113,5 

Doněcká 9017 91,2 3128 102,1 9017 91,2 

Žitomirská 559 104,9 559 104,9 559 104,9 

Zákarpatská 355 94,1 355 94,1 355 94,1 

Zaporožská 11826 99,2 1833 83,3 11699 100,0 

Ivano-Frankovská 600 118,2 600 118,2 600 118,2 

Kyjevská 1794 89,7 1794 89,7 1793 89,7 

Kirovohradská 708 45,6 708 45,6 708 45,6 

Luhanská 391 76,2 391 76,2 391 76,2 

Lvovská 932 72,4 932 72,4 932 72,4 

Mykolajivská 3753 125,0 2578 103,8 3746 125,1 

Oděská 10150 52,0 5510 126,8 9847 51,6 

Poltavská 1485 107,7 1485 107,7 1485 107,7 

Rivnenská 538 111,0 538 111,0 538 111,0 

Sumská 1807 85,6 1807 85,6 1807 85,6 

Ternopilská 646 86,7 646 86,7 646 86,8 

Charkivská 1300 115,0 1300 117,5 1300 115,0 

Chersonská 5940 123,7 1853 108,0 5805 124,0 

Chmelnicka 237 134,8 237 134,8 237 134,8 

Čerkaská 4868 92,6 4868 92,6 4868 92,6 

Černivecka 524 107,8 524 107,8 524 107,8 

Černihivska 896 78,0 896 78,0 896 78,0 

Města se samostatným statutem:  

Kyjev 18096 94,3 64 78,1 18096 94,3 

Sevastopol 111061 99,8 7 88,0 107343 98,6 
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9. Akvakultura na Ukrajině 

Chov ryb patřil k významným odvětvím ukrajinského zemědělství do poloviny 19. století. 
Avšak od 80. let minulého století toto odvětví zemědělství začalo ztrácet svoje dominantní 
postavení, které nahradilo pěstování a výroba obilí, cukrové řepy a dalších zemědělských 
rostlin. V době bývalého Sovětského svazu byla vybudována poměrně široká struktura 
státních chovatelských rybářských podniků, které se zabývaly především chovem a 
šlechtěním sladkovodních ryb.  Otázkám mořské akvakultury ryb se nevěnovala žádná 
pozornost. V 80. letech byla zprovozněna mořská intenzivní farma na chov měkkýšů na 
pobřeží Černého moře.  

Od roku 1991, kdy se Ukrajina stala nezávislým samostatným státem, došlo k zániku nebo 
podstatnému snížení produktivity většiny rybářských podniků v důsledku nedostatečného 
financování, četných krádeží, neodborného vedení firem, změny struktury odbytu a 
neexistence legislativy, která by řídila odvětví podle nových tržních pravidel. Teprve před 5-6 
lety se začali objevovat na trhu soukromí místní investoři, kteří investovali do založení 
podniků na chov sladkovodních ryb (především lososovitých a jeseterovitých) s použitím 
moderních technologií využívající recirkulační akvakulturní systémy, mechanickou či 
biologickou filtraci vody, sycení vody kyslíkem, dezinfekci či sterilizaci vody a řízení 
teplotního a světelného režimu v chovu ryb. Jednotlivé moderní komponenty pro 
ukrajinskou akvakulturu byly dovážené především z EU, USA a Číny. 

Potenciální objem produkce sladkovodních ryb na Ukrajině je odhadován na úrovni 80 – 
120 000 tun ročně a ukrajinské rybářství je hodnoceno jako perspektivní obor pro 
investování finančních prostředků. Průměrná rentabilita ukrajinského podniku zaměřeného 
na chov sladkovodních ryb se pohybuje v současnosti na úrovni 15 – 40 % ročně. Zájem o 
investování do ukrajinského rybářství projevují zejména izraelští podnikatelé, kteří mají 
zájem o založení společností na chov a zpracování především jeseterovitých a lososovitých 
ryb.  

V současnosti nejvíce využívaným odvětvím rybářství na Ukrajině je rybníkářství. Země 
disponuje cca 22 000 rybníky o rozloze cca 120 000 ha, z toho je však k hospodářskému 
chovu ryb prozatím využíváno pouze 75 000 ha. Roční produkce ryb v rámci ukrajinského 
rybníkářství se pohybuje na úrovni 30 000 tun. V důsledku rozvoje rybníkářství postupně 
v posledních pěti letech rostou plochy rybníků a výlovy ryb. Průměrná produktivita rybníků 
se pohybuje na úrovni 400 kg.ha-1, kdy výnosy se pohybují od 150 - 720 kg.ha-1 v závislosti na 
hustotě nasazovaných ryb, krmení ryb a přihnojování rybníků.  

V rámci ukrajinského rybníkářství se používá klasická polykulturní obsádka ryb, která je 
tvořena kaprovitými rybami (kapr obecný, amur bílý a tolstolobik bílý) a dravými druhy (jako 
je candát obecný, štika obecná, sumec velký a jeseter sibiřský). Velmi hojně se v rámci 
ukrajinského rybníkářství v polykultuře ryb využívá veslonosa amerického, který je 
významným filtrátorem hrubého zooplanktonu v rybnících a který přináší zajímavé zvýšení 
produkce ryb ve zmíněných polykulturních rybích obsádkách. Na Ukrajině jsou vyšlechtěna 
dvě plemena kaprů – tzv. ukrajinský šupinatý a ukrajinský lysý kapr. Obě dvě plemena jsou o 
20 % produktivnější než původní nevyšlechtěný kapr. V současnosti se na Ukrajině provádí 
tzv. průmyslové křížení zmíněných plemen kapra s amurským kaprem a pro budoucnost se 
uvažuje o zavedení chovu některých čínských plemen kapra obecného.  

Vedle chovu ryb v rybnících je na Ukrajině intenzivně využíváno jezerní rybářství, které je 
soustředěno hlavně v severní části Ukrajiny a u dolního toku Dunaje. V severní části Ukrajiny 
se nachází 268 jezer o celkové ploše 16 000 ha, kde se vyskytuje celkem 32 druhů ryb, z nichž 
jsou nejvýznamnější: cejn velký, plotice obecná, perlín ostrobřichý, štika obecná, okoun říční, 
lín obecný, karas obecný a ježdík obecný). Průmyslový hektarový výnos ryb v jednotlivých 
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jezerech se pohybuje pouze na úrovni 7,5 - 40 kg.ha-1. Vodní plocha jezer tzv. dunajské 
oblasti se rozkládá na 45 000 ha s hektarovým výnosem ryb 21 - 73 kg.ha-1. Nejcennějšími 
hospodářsky využívanými druhy ryby jsou: kapr obecný, cejn velký, candát obecný, štika 
obecná, okoun říční, perlín ostrobřichý, ouklej obecná a další. 

Převážná většina rybářských podniků na Ukrajině využívající rybníkářství vychází při 
komerčním chovu ryb z dvouletého produkčního cyklu. Při tomto cyklu v průběhu dvou 
vegetačních období jsou produkovány ryby kapra obecného o hmotnosti 0,5 – 0,7 kg (někdy 
dokonce 1 kg). Takováto kusová hmotnost ryb je na ukrajinských trzích nejvíce poptávána. 
Avšak perspektivním rozvojem komerčního chovu kapara obecného se jeví zavedení tříletého 
cyklu s produkcí ryb o hmotnosti 1,8 – 2,5 kg. Podobný cyklus se používá zejména při chovu 
tolstolobiků, kdy během tohoto cyklu tržní ryby dosahují až hmotnosti 3kg.  

Na Ukrajině existuje celá řada malých umělých nádrží, jež jsou součástí různých 
průmyslových objektů. V takovýchto objektech s dostatečným zdrojem kvalitní a nezávadné 
vody se začínají budovat a zavádět intenzivní chovy ryb využívající recirkulační systémy a 
umělá peletovaná krmiva. Tyto chovy v budoucnosti umožní Ukrajině produkovat více 
hospodářsky ceněných ryb jako je candát obecný a jeseterovité ryby. Velmi často se vyplatí 
kombinovat intenzivní chovy ryb s chovy ryb v rybnících či přikrmování ryb přirozenými 
mraženými krmivy – patentkami, zooplanktonem a podobně. Ukrajina má ohromnou 
produktivitu těchto krmiv.  

Vzhledem k poměrně krátkému termínu návratnosti investicí neustále stoupá zájem o 
průmyslový chov cenných druhů lososovitých a jeseterovitých ryb. Podle současných znalostí 
působí na Ukrajině kolem 12 velkých farem na chov lososovitých ryb – především pstruh 
duhový (8 farem v Zakarpatské Ukrajině, jedena farma na Krymu, dvě farmy ve Ternopolské 
oblasti). Dále na Ukrajině existuje celá řada malých farem na produkci lososovitých ryb o 
různé velikosti. V průběhu minulých 5-6 let se objevilo cca 10-15 podniků zabývajících se 
chovem lososovitých ryb. Podobné podniky většinou používají metodu recirkulačních zařízení 
a často jsou součástí rekreačních středisek, hotelů, restaurací, kde se přímo ryby konzumují.  

V ukrajinských oblastech dolního toku Dněpru (Dněpropertrovská, Zaparožská a 
Chersonská oblast) existuje cca 15 velkých a několik desítek malých jeseteřích farem. Roční 
objem výroby jeseterů v místních podnicích akvakultury činil v r. 2012 cca 50-70 t., což je 
téměř dvojnásobný růst oproti r. 2011.  Výroba černého kaviáru nebyla zatím podniky 
obnovena.  Avšak, zde je nutné poznamenat, že představitelé všech soukromých podniků 
neradi mluví o svém obchodu a většinou vůbec odmítají sdělit nějaké informace o výrobě – 
produkci ryb. Jejich hospodářství se často totiž stává díky vysoké ceně rybího masa jak 
objektem přepadení obyčejnými zloději, tak i mimořádné pozornosti ze strany místních 
daňových orgánů, které je podezírají z daňových úniků. 

 
Z hlediska technologie používají současné ukrajinské rybí farmy tyto způsoby chovu jeseterů: 
1) klecový odchov násady ve vodních tocích, jezerech či přehradách, 
2) chov v speciálních rybářských rybnících (mono- nebo polykulturní obsádky), 
3) polointenzivní chov v speciálních vodních nádržích se zlepšeným průtokem vody; 
4) průmyslový chov s použitím odpadní teplé vody ve venkovních poloprůtočných  

nádržích, 
5) intenzivní průmyslový chov v recirkulačních zařízeních. 
   

Vzhledem k nevyhovujícímu ekologickému stavu většiny místních vodních toků a zároveň 
v důsledku změny klimatických podmínek (v průběhu několika let se v létě mimořádně 
prohřívá voda, což vyvolává extrémní úhyny ryb) se omezují možnosti chovu jeseterů 
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v klecích na tocích, jezerech a přehradách. Dle předběžných údajů odpovídá požadavkům, 
kladeným na chov veslonosů, pouze 7 000 ha rybníků zahrnutých ve specializovaných 
rybářských podnicích.  

V důsledku výstavby systému přehrad na většině ukrajinských řek většina druhů ryb 
ztratila svá tradiční místa výtěru a optimální podmínky pro výtěr. V současnosti jsou jejich 
populace závislé na umělém rozmnožování a vysazování. Proto na Ukrajině neexistují jen 
farmy produkující tržní ryby na konzum, ale i farmy s produkcí násadového materiálu. 
V současnosti se uplatňuje státní program Obnovení vodních živých zdrojů na 
vnitrozemských vodních plochách a Azovském a Černém moři. Dnes se v rámci tohoto 
programu a farem do něj zahrnutých největší pozornost věnuje produkci a vysazování 
jeseterovitých ryb do Azovského a Černého moře a Dunaje. Kdy ročně je do těchto lokalit 
vysazováno řádově 7 - 10 miliónů juvenilních ryb o velikosti TL = 5 - 7 cm.  V dalších 
oblastech Ukrajiny se do volných vod vedle jeseterovitých vysazují ještě především dravé 
druhy ryb – candát obecný, okoun říční, štika obecná (cca 3 miliónů juvenilních ryb) a kapr 
obecný (cca 2 – 4 milióny juvenilních ryb). Vývoj produkce a vysazování ryb do volných vod 
na Ukrajině v letech 2007 – 2012 znázorňuje tabulka 12. 

 
Tabulka 12: Průběh vysazování  ryb do vnitrozemských volných vod v miliónech juvenilních 
ryb od roku 2007-2012 
 

 
 
Zdroj: Státní agentura rybářství Ukrajiny 
 

Jak již bylo zmíněno, na Ukrajině se významným způsobem hospodářsky využívá raka 
bahenního. Avšak v současné době zde neexistují žádné průmyslové chovy raků. Na Ukrajině 
působí velké množství malých firem, které raky nakupují od lovců a následně je přechovávají 
a prodávají. Technologická vybavenost takovýchto firem je však na velmi nízké úrovni. 
Zmíněné račí podniky  dodávají živé raky do nejbližších restaurací, na místní tržnice či raky 
prodávají u frekventovaných silnic. Na pultech ukrajinských supermarketů se většinou 
prodávají raci bahenní z Arménie. Přes dopravní náklady vychází arménská produkce raků 
levněji, jelikož v Arménii se ještě raci  loví neustále ve velkém množství. 
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10. Trh s rybami a rybími produkty na Ukrajině 

Současný objem ukrajinského trhu s rybami a rybími produkty činí ročně cca 1,5 mld. USD 
(v maloobchodních cenách) nebo cca 600 000 tun včetně importované produkce a ilegálního 
výlovu ryb a korýšů. Domácí ukrajinská produkce ryb roce 2012 byla 41 500 tun 
sladkovodních ryb, z nichž polovinu činila akvakultura (chov ryb v rybnících a jiným 
způsobem). To znamená, že akvakultura prozatím na Ukrajině zaujímá na místním trhu jen 
nepatrný podíl ve výši 3 %.  

Ukrajinští domácí spotřebitelé ryb a rybích výrobků dávali v roce 2012 přednost nákupu a 
konzumaci těmto produktům: zmražené ryby – 370 000 tun, chlazené a živé ryby – 116 000 
tun, rybí konzervy – 57 000 tun, zmražené polotovary – 28 000 tun, uzené a slané rybí 
výrovky  –  21 000 tun a kaviár všech druhů ryb – 8 000 tun. 

Třetina ukrajinského obyvatelstva nakupuje čerstvé ryby jednou týdně až maximálně 
dvakrát do měsíce. Slané ryby (především naslolenou sleď) kupuje  20 % spotřebitelů dvakrát 
do měsíce (podobná statistika je u uzených ryb). Sušené ryby  kupuje jednou do měsíce 14% 
Ukrajinců. Sušené ryby jsou typickým pochoutkou ukrajinských obyvatel, kdy tato pochoutka 
se především konzumuje při pití piva.   

Podle údajů Státního statistického úřadu Ukrajiny za rok 2010 jeden ukrajinský obyvatel 
zkonzumoval průměrně 15,1 kg ryb a rybích produktů. Během posledního desetiletí se 
spotřeba ryb zvýšila a to především v přímořských regiónech, v Kyjevě a dalších velkých 
průmyslových městech Ukrajiny. Obecně lze ukrajinský trh s rybami charakterizovat jako 
nenasycený. Zvýšená spotřeba ryb byla především pokryta dovozem ryb či rybích surovin, 
přičemž při dovozu převládají mořské druhy ryb a mořské plody.  

Z hlediska rybího trhu je na Ukrajině prozatím nedostatečná kapacita moderních 
skladovacích kapacit na uchovávání zchlazených či mražených ryb a jejich produktů. Tento 
problém se především projevuje při exportu ryb a jejich produktů. Na Ukrajině se  uvažuje o 
zdokonalení a modernizaci existující kapacity na skladování ryb a jejich produktů. Dále je 
nezbytné realizovat v zemi další výstavbu nových skladovací objektů. V minulých letech sice 
vznikla na Ukrajině řada moderních chladíren, postavených dovozními a distribučními 
podniky, ale v řadě regionů chladírny již dávno přesáhly svojí životnost. Při uplatňování 
produkce ryb na trhu od producentů na Ukrajině chovatelé ryb narážejí na problémy spojené 
s nedostatečnou úrovní infrastruktury a logistiky, kterou potřebují pro zabezpečení 
pravidelných dodávek živých ryb či jejich zmražených výrobků na trh během celého roku.  
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11. Legislativa v rámci ukrajinského rybářství 

V roce 2011 byl poprvé za celou dobu samostatné existence Ukrajiny vládou a 
parlamentem schválen hlavní dokument pro rybářské odvětví  - tzv. „Zákon Ukrajiny o 
rybníkářství a rybářství, průmyslovém rybolovu a ochraně vodních přírodních zdrojů“, který 
obecně stanoví právní, hospodářské, sociální a organizační základy rybářské činnosti na 
Ukrajině. Text zákona v ukrajinštině je k dispozici na webových stránkách ukrajinského 
parlamentu na webové adrese: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3677-17.  

Ve stejném roce schválila ukrajinská vláda a parlament Státní účelový program rozvoje 
rybářství na Ukrajině pro období let 2012 až 2016 (text programu je k dispozici na webové 
adrese http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1245-2011-%D0%BF). V programu se počítá se 
zvětšením výlovu akvakultury v roce 2016 na 375 000 tun, vysazením 37 miliónů ks 
sladkovodních ryb a celkovými investicemi do odvětví ve výši cca 257 miliónů EUR, z nichž 
167 miliónů EUR by mělo směřovat ze státního rozpočtu a zbytek – ze strany soukromých 
investorů. Podle slov odborníků se v současnosti plní tento program pouze z 30%.  

 

12. Zahraniční obchod a obchodní bilance Ukrajiny  

Ukrajina v roce 2012 obchodovala  s 215 zeměmi světa. Největším obchodním partnerem 
Ukrajiny co do objemu obratu byly v roce 2012 země bývalého Sovětského Svazu s podílem 
cca 39%. Hlavním obchodním partnerem bylo Rusko (29%). Na dalších místech pak 
byly  evropské země s podílem cca 30% a země z Asie s podílem cca 22,8%. 

V rámci exportu bylo nejvíce zboží z Ukrajiny vyvezeno do zemí bývalého Sovětského 
svazu s podílem 36,8% (z toho Rusko 25,6%). Následovaly poté evropské země s podílem 
25,3% (z toho EU 24,8%) a asijské s podílem 25,7% (z toho Čína 11,5%) a africké země – 8,2% 
a země amerického kontinentu – 3,8%. 

V dovozu zboží na Ukrajinu byly největšími partnery  země bývalého Sovětského svazu 
s  podílem  40,7% (z toho Rusko 32,3%), evropské země 32,5%  (z toho země EU – 30,9%), 
Asie – 20,2% (z toho Čína 9,3%), země amerického kontinentu 5,3%, Afrika 1,0%, Austrálie a 
Oceánie 0,2%. 

Pro teritoriální strukturu zahraničního obchodu Ukrajiny v roce 2012 byla charakteristická 
tendence mírného poklesu obchodu se zeměmi bývalého Sovětského svazu oproti roku 
2011, zachování podílu evropských zemí včetně EU a určitého posílení ostatních zemí, 
především asijského regionu.   

Komoditní struktura v roce 2012 vykázala následující parametry. Podíl exportu hutních 
výrobků se snížil  na 26,4 % z 31,2 % v roce 2011 a naopak export obilí se zvýšil na 10,2 % 
z původních 5,3 % v roce 2011). Další exportované komodity z Ukrajiny v roce 2012 
představovaly následující hodnoty:  nerostné suroviny (11,1%),  výroba strojů a zařízení 
(10,2%), rostlinná výroba (13,4 %) a chemické výrobky (7,9%). 

Ve struktuře dovozu tvořily tradičně největší položku v roce 2012 energetické suroviny 
a  paliva –  30,9 % oproti 36,4 % v roce 2011, dále potom dodávky mechanického a 
elektrického zařízení (15,5 %), produkce chemického průmyslu (10,1 %), dopravních 
prostředků a zařízení (9,5 %). 
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Tabulka 5: Zahraniční obchod a obchodní bilance Ukrajiny za posledních 5 let – vývoz, dovoz, 
saldo – tabulka 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabulka 6: Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let mezi ČR a Ukrajinou 

  

2008 2009 2010 
 

2011 
 

 
2012 

 

Vývoz z ČR 
(tis.CZK) 

25 051 308 14 269 000 17851372 24434128 33489214 

Dovoz do ČR 
(tis.CZK) 

19 324 326 11 056 000 20474977 24717712 22136067 

Obrat (tis. CZK) 44 375 633 25 325 000 38326350 49151840 55625281 

Bilance +5 726 982 + 3 213 000 -2623605 - 283584 +11353147 

  
Co se týče komoditní struktury českého vývozu/dovozu ve vztahu s Ukrajinou, je možné 

konstatovat následující postřehy:  
Na straně exportu z ČR byly v roce 2012  na prvních místech následující komodity: díly a 

příslušenství motorových vozidel (11,13 %), zařízení k automatickému zpracování dat 
(10,45%), telekomunikační zařízení, příslušenství pro záznam, reprodukci zvuku a obrazu 
(9,40%), železniční vozidla a jejich zařízení (7,64%),  elektronky, diody a tranzistory 
(3,67%),  automobily  (3,47%), elektrické přístroje ke spínání, odpory (2,37%), mechanická 
manipulační zařízení (2,24%), trubky, potrubí, hadice z plastových hmot (1,87%).   

V dovozu do ČR tradičně převládaly následující komodity:  železná ruda a koncentráty 
(52%),  elektrická energie (7,46%), ropné produkty (7,39%), prostředky k rozvodu elektrické 
energie (6,31%), výrobky z válcovaného železa a  oceli (5,25%),  rudy, koncentráty olova, 
zinku a cínu (1,86%), uhlí (1,51%), uhlovodíky a jejich deriváty (1,17%). 

 

13. Zahraniční obchod s rybami a jejich produkty 

Dovoz ryb a rybích produktů dosahuje 80 % (v cenovém vyjádření) a 60 % (ve 
množstevním vyjádření) na celkovém ukrajinském trhu s rybami. Největšími dodavateli ryb a 
rybí produkce je Norsko (téměř 50% na dovozu), Island, Vietnam, Argentina, Čína. Z ČR se 
dováží na Ukrajinu v tom sortimentu pouze konzervovaní měkkýši (v roce 2010 bylo 
dovezeno na Ukrajinu 17 t této produkce). Hlavními položkami norského dovozu jsou: sleď, 
losos, huňáček severní, makrela.  Je nutné podotknout, že v květnu 2008 se stala Ukrajina 
členem WTO, což vedlo ke snížení dovozních cel na určité položky hotových výrobků, 
především konzerv. 

  
 

 2008 2009 2010 
 

2011 
 

2012 
 

Vývoz 85,6 39,7 51,4 68,4 68,8 

Dovoz 100,1 45,4 60,7 82,6 84,7 

Obrat 185,7 85,1 112,1 151,0 153,5 

Saldo obchodní bilance -14,5 - 5,7 - 9,3 - 14,2 - 15,9 
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 Tabulka 13: Dovoz ryb na Ukrajinu v tunách v průběhu období 2005 - 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

živé ryby 20 23 10 1 1 1 

chlazené ryby 397 2316 6110 9241 8721 9224 

mražené ryby 330283 262420 295380 3484409 311755 344222 

filé rybí 32097 50309 78907 123623 71419 53177 

ryby slané, sušené, uzené 3745 6376 4325 3863 2701 2228 

korýši 2325 8418 13455 13189 7089 9874 

měkkýši 1813 2787 7508 9287 2052 4442 

konzervy rybí 52493 61529 57738 64293 37997 41030 

korýši a měkkýši konzervovaní 2692 2443 3283 6043 2614 4030 

Zdroj: Státní statistická služba Ukrajiny, www.ukrstat.gov.ua  
 

Naopak Ukrajina vyváží čerstvé a chlazené ryby a rybí konzervy do Ruské Federace a 
Kazachstánu. Zmražené mořské ryby vyváží Ukrajina především do Panamy. 
 

Tabulka 14.  Vývoz ryb z Ukrajiny v tunách v průběhu období 2005 - 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

živé ryby - - - - - - 

živé nebo 
chlazené ryby 

85 62 45 41 10664 11339 

mražené ryby 7104 7516 3974 23 18603 14923 

filé rybí 875 200 255 33 173 185 

ryby slané, 
sušené, uzené 

10 50 148 246 66 110 

korýši 25 60 289 21 17 10 

měkkýši 228 249 238 279 390 360 

konzervy rybí 11666 12584 19790 23180 30489 36477 

korýši a 
měkkýši 
konzervovaní 

597 462 486 389 190 240 

Zdroj: Státní statistická služba Ukrajiny, www.ukrstat.gov.ua  
 

13.1. Dovozní podmínky, dokumenty, celní systém a kontrola vývozu 

Státní politika regulace dovozu zboží na Ukrajinu se odvíjela z principu podpory domácí 
výroby. V průběhu roku 2011 i 2012 byla živě diskutována problematika tzv. náhrady dovozu 
a podpory tuzemských výrobců. V rámci existující legislativní základny je tato politika úzce 
spojena s dodržováním závazků mezinárodních finančních organizací (MMF, IBRD, EU), jež 
jsou zakotveny v memorandech (především z hlediska podmínek poskytování zahraničních 
úvěrů) o ekonomické politice ukrajinské vlády. Tyto dokumenty určují vládní politiku v oblasti 
dovozu zboží  po dobu přijímání finanční pomoci od výše zmíněných organizací, přičemž 
rovněž vycházejí ze závazků Ukrajiny vyplývajících z dohod o volném obchodu podepsaných 
se státy bývalého Sovětského svazu a z dočasné Dohody o obchodu a Dohody o partnerství a 
spolupráci s EU. Současně jako člen WTO (od r. 2008) musí Ukrajina dodržovat příslušná 
pravidla mezinárodního obchodu. 
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Celní hodnota zboží se stanovuje v souladu s mezinárodními standardy připočítáním ke 
kontraktní ceně nakupovaného zboží a dopravních nákladů mezi hraničním přechodem a 
místem doručení zboží.       

 
Od 1. června 2012 je účinný nový Celní kodex, který zavádí významné změny, zejména: 

• právo proclít zboží u kteréhokoliv celního úřadu, 

• povinnost proclít zboží do 4 hodin od podání celního prohlášení a doložení 
požadovaných dokumentů, 

• osobní odpovědnost celních úředníků za průtahy v celním řízení, 

• možnost podat celní prohlášení ještě před faktickým dovezením zboží na Ukrajinu. 
 

Celní kodex mění a upřesňuje mechanismus výpočtu cla (možnost předběžného jednání 
s celním orgánem ve věci celní hodnoty zboží, možnost odmítnout proclít zboží pouze 
v řádně odůvodněných případech apod.). Konkrétní celní sazby lze vyhledat na adrese 
www.gov.ua, v položce Soubor zákonů a podpoložce „Mytnij tarif“. 
Dovoz zboží na Ukrajinu je převážně zatížen následujícími cly a daněmi: 
 
Dovozní clo 

Zboží dovážené na Ukrajinu je obvykle zatíženo dovozním clem, spotřební daní a DPH. 
Zmíněné odvody nejsou u vybraných položek aplikovány při dočasném dovozu, reexportu a 
tranzitu zboží. Ukrajina podepsala dohody s některými státy umožňující výjimky z vybraných 
dovozních sazeb. Některé procedury související s režimem reexportu jsou zvlášť obtížné s 
cílem eliminovat možné zneužití daného režimu. 
Ukrajina používá tyto druhy celních sazeb: 
• ad valorem – v procentech z celní hodnoty zboží, 
• specifické – fixní sazba v EUR za jednotku zboží (litr, kilogram, ks apod.), 
• kombinované – ad valorem za podmínky minimální specifické sazby. 

Celní sazby na dovážené zboží se nachází ve škále od 0 % až po 100 %. Clo na dovážené 
zboží se obvykle platí v domácí měně a je splatné při proclení zboží. Dovážené zboží určené k 
investování do společných podniků nepodléhá clu. 
 
Spotřební daň 

Do seznamu zboží, podléhajícího spotřební dani spadají především alkohol, tabákové 
výrobky a osobní automobily. 
 
DPH 

Daní z přidané hodnoty ve výši 20 % je zatížena převážná část dováženého zboží. Od DPH 
jsou osvobozeny např. léky, lékařské pomůcky a některé další zboží. 
 
Certifikace 

Zvláštní kapitolou je nejvážnější technická překážka dovozu zboží na Ukrajinu, což je 
certifikace značného množství zbožových položek. V roce 2011 byl zrušen hlavní kontrolní 
orgán - Státní výbor technické regulace a spotřebitelské politiky Ukrajiny, který prováděl 
kontrolu nad dodržováním pravidel certifikace zboží, na které se certifikace vztahuje. 
Orgánem, který provádí certifikaci dovážených výrobků v současnosti je tzv. 
Ukrmetrteststandard. Jeho činnost by měla být v souladu s mezinárodními normami, 
především v souladu s Dohodou o technických bariérách v obchodu WTO. 
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Ze strany mezinárodních organizací je vyvíjen na Ukrajinu tlak vytvářet stejnou úroveň 
technických požadavků na kvalitu dováženého zboží, jako je tomu ve vztahu k domácím 
výrobcům. Problém certifikace souvisí se malou ochotou ukrajinské strany přijímat certifikáty 
vydávané zahraničními zkušebnami. 

Zahraniční certifikáty Ukrajina uznává jenom v mezích mezinárodních smluv, které 
podepsala, nebo ke kterým se připojila. Konkrétní certifikáty platí jenom pro konkrétní 
dovozce, tzn. dva odlišní dovozci nemohou používat certifikát na stejné zboží. Zahraniční 
dovozci hodnotí certifikační procedury Ukrajiny jako složité, nepřehledné a nepřiměřeně 
nákladné.   
 

14. Vzájemná obchodní bilance mezi ČR a Ukrajinou 

Navzdory komplikované ekonomické situaci v roce 2012, a to jak pod vlivem vnitřních, tak 
i vnějších faktorů, bylo dosaženo nové rekordní úrovně obratu vzájemné výměny zboží mezi 
ČR a Ukrajinou.  Obrat výměny zboží se v roce 2012 oproti roku 2011 v korunovém vyjádření 
zvýšil o 13 %  a dosáhl celkové hodnoty 55,6 mld. Kč. Ještě většího růstu dosáhl náš vývoz, 
který činil 37,1 % a dosáhl výše 33,5 mld. Kč. Dovoz za uvedené období poklesl o 10,8 % a 
dosáhl hodnoty 22,1 mld. Kč. Důsledkem tohoto vývoje bylo dosažení kladného salda 
obchodní bilance ve výši  11,3 mld. Kč. 

Uvedené výsledky se pozitivně promítly v  pořadí Ukrajiny mezi našimi obchodními 
partnery. Oproti stejnému období v roce 2011 se Ukrajina v roce 2012 zařadila z pohledu 
našeho vývozu na 17. místo (v roce 2011 figurovala na 18. místě). V obratu zboží se posunula 
za uvedené období z 20. místa na 19. místo a v dovozu byl naopak zaznamenán pokles z 20. 
místa na 23.  Zahraniční obchod s Ukrajinou se na celkovém zahraničním obchodě ČR v roce 
2012 podílel 0,96 %, což je zvýšení oproti roku 2011 o 0,08 %. 
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15. SWOT analýza ukrajinské rybářství 

 
Silné stránky 
- Přirozené přírodní bohatství vodních zdrojů, 
- Tradiční vysoká poptávka místního obyvatelstva po rybách a jejich produktech, 
- Poměrně vysoká dynamika v rozvoji v chovu cenných druhů ryb,  
- Podepsání Ukrajinou dohody o volném obchodu s EU (DCFTA) v rámci Asociační dohody 
v listopadu 2013,  
- Vysoká úroveň vědy a výzkumu v oblasti rybářství, 
- Spolupráce mezi akademickými institucemi a školami, 
- Snaha státu vybudovat legislativní rámec pro odvětví rybářství a zvlášť akvakulturu. 
 
Slabé stránky 
- Chaoticky se rozvíjející místní rybářský trh  
- Přes příznivé přírodní podmínky zaostává rybářský sektor kvůli zastaralým technologiím a 
zařízením, 
- Chybí moderní technologie ve výrobě krmiv, 
- Vysoké úvěrové sazby místních bank (roční sazba je cca 20-25%),  
- Většina vnitrozemských vodních ploch je znečištěna a nevyhovuje optimálním požadavkům 
chovu ryb, 
- Chybí přesný legislativní rámec, který upravuje vztahy různých objektů rybářství a 
poskytovatelů/majitelů vodních zdrojů, 
- Chybí systém pojištění v celém sektoru zemědělství včetně rybářství, 
- Ukrajina neuznává evropské certifikáty a atesty, při importu nějakého produktu vyžaduje 
vyřízení patřičných dokladů u místních orgánů, 
- Na trhu převládá produkce z dovozu,     
- Nízká koupěschopnost obyvatelstva. 
- Nízká morálka obyvatelstva, problémy s krádežemi. 

 
Příležitosti 
- Potenciál se stát významným hráčem na trhu akvakultury v Evropě, 
- Rozvoj technologií chovu cenných druhů (jeseterovité a lososovité ryby), 
- Rozvoj akvakultury v pobřežních částech Černého moře (farmy na chov ústřic), 
- Rozvoj farem na chov raků. 

 

Hrozby 
- Nejistoty spojené s politickou situací a jejími rychlými změnami, 
- Neustálé zasahování státu do ekonomiky podmíněná mnohdy zájmy monopolních struktur 
propojených s vládnoucí garniturou, 
- Nedokonalá exekutivní legislativa a s tím související obtížná vymahatelnost práva, 
- Vysoká míra administrativy a četné překážky při dovozu, např. u certifikace, 
- Vysoká míra korupce. 
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Nutné aktivity vedoucí ke zlepšení stávající situace  

- Vypracování přesných pravidel a postupu v rámci příslušných zákonů,  
- Zlepšení podmínek úvěrování korporačního sektoru, 
- Získání zahraničních investic, 
- Zavedení moderních technologií v objektech akvakultury, 
- Zavedení moderních technologií výroby krmiv, 
- Rozšíření sítě podniků, zaměřených na šlechtitelskou práci a chov násadového materiálu   
cenných druhů ryb 
- Založení společných podniků s příslušnými zahraničními podniky za účelem získání 
moderních zkušeností, 
- Obnova přírodních trdlišť na vnitrozemských přirozených lokalitách, 
- Navýšení podílu produkce domácí výroby cestou rozšíření sortimentu rybích polotovarů a 
hotových výrobků. 
 

16. Užitečné kontakty a informace  

Odkazy na některé zajímavé webové stránky: 
- Vyhledávání aktuálních celních sazeb: www.customs.com.ua  
- Státní celní služby Ukrajiny: www.customs.gov.ua 
- Ukrajinská hospodářská komora: www.ucci.org.ua 
- Internetové vyhledavače: www.ukr.net, www.meta.ua, www.bigmir.net, www.uaport.net,  
 
Odborné webové portály:  
http://www.fishindustry.net 
http://www.fishpractic.com  
http://fishfarming.com.ua  
http://ribak.com.ua 
 
Státní instituce, svazy a asociace působící v rybířství: 
- Ministerstvo zemědělství Ukrajiny, http://minagro.gov.ua 
- Ústav rybářství Akademie věd Ukrajiny, http://ifr.com.ua  
- Státní agentura rybářství Ukrajiny,  http://darg.gov.ua  
- Hlavní správa ochrany vodních biologických zdrojů ve městě Černivci a Černivecké oblasti, 
http://chrubooxorona.ucoz.ru/  
-Hlavní správa ochrany vodních biologických zdrojů ve městě Kyjev a Kyjevské oblasti, 
http://main.golovrubvod.kiev.ua  
- Hlavní správa ochrany vodních biologických zdrojů ve městě Čerkasy a Čerkasské oblasti, 
http://ruboohorona-ck.org.ua/  
- Hlavní správa ochrany vodních biologických zdrojů ve městě Černihiv a Černihivské oblasti, 
http://www.cndro.gov.ua/  
- Hlavní správa ochrany vodních biologických zdrojů ve městě Charkiv a Charkivské oblasti, 
http://ruboohrana.kh.ua/  
- Hlavní správa ochrany vodních biologických zdrojů ve městě Cherson a Chersonské oblasti, 
http://www.ruboohrana.ks.ua/index.php?id=1&mod=1  
- Hlavní správa ochrany vodních biologických zdrojů ve městě Sumy a Sumské oblasti, 
http://sumdergrybohorona.gov.ua/  
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- Hlavní správa ochrany vodních biologických zdrojů ve městě Ternopiľ a Ternopiľské oblasti, 
http://tdr.in.ua/  
- Hlavní správa ochrany vodních biologických zdrojů ve Východním a Černomorském 
regionech http://rybnadzor.org/  
- Hlavní správa ochrany vodních biologických zdrojů ve městě Rivne a Rivenské oblasti, 
http://www.rivneruboohorona.io.ua/  
 
Specializované zemědělské a rybářské výstavy konané v roce 2014: 
1) Animal Farming, 4. mezinárodní zemědělský veletrh, www.animalfarming.com.ua  
Termín konání: 29.10. - 31.10.2013 
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua  
Pořadatel: Premiér Expo, www.pe.com.ua 
2) AGRO ANIMAL SHOW, mezinárodní zemědělský veletrh, http://www.animal-
show.kiev.ua/  
Termín konání: 11. - 13.02.2014  
Místo konání: výstaviště „ExpoPlaza“, www.expoplaza.kiev.ua  
Pořadatel: Kyiv International Contract Fair, www.kmkya.kiev.ua   
3) AGRO-2014, 26. mezinárodní zemědělský veletrh  
Termín: červen 2014 
Místo konání: výstaviště „Expocentre Ukraine“, Kyjev, Akademika Gluškova 1, 
http://www.expocenter.com.ua/   
Pořadatel: Ministerstvo zemědělství Ukrajiny a agentura PromFinInvest, 
http://www.agroexpo.com.ua/ 

 
 

Odborný tisk týkající se rybářství: 
- Odborný časopis Rybohospodarska nauka, http://ifr.com.ua/category/ribogospodarska-
nauka-ukrayini   
- Odborný časopis Rybne hospodarstvo Ukrajiny, http://kgmtu.edu.ua/magazine  
- Odborný časopis Agrobusiness siohodni, http://www.agro-business.com.ua/  
- Odborný časopis Agroperspektiva, www.agroperspectiva.com  
- Odborný časopis PROPOZYCIJA , www.propozitsiya.com 
-Analytický týdeník „Business“,  www.business.ua  
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18. Popis a analýza obchodních příležitostí v rybářství  

Při pracovní návštěvě 15 různých ukrajinských podniků a organizací působících na 
Ukrajině v rámci rybářství a po analýze technické zprávy České agentury pro podporu 
obchodu v rámci organizace Czech Trade, Kyjev jsme získali následující informace, které se 
týkají možných potencionálních obchodních příležitostí mezi českými a ukrajinskými 
produkčními či zpracovatelskými rybářskými podniky: 
 
1) Obchodní příležitosti v rybářství spojené s exportem z Ukrajiny a importem do ČR: 
- ukrajinské podniky mohou nabídnout českým podnikům jejich produkci oplozených jiker, 
juvenilních ryb o přibližné velikosti TL= 100 mm či tržních ryb u jeseterovitých ryb (především 
jesetera ruského, sibiřského a hvězdnatého) a veslonosa amerického, kterou je možné 
exportovat do ČR, 
- ukrajinské podniky mohou produkovat a vyvážet do ČR tržní raky bahenní, ovšem o tuto 
produkci v ČR není velký zájem. 
 
2) Obchodní příležitosti v rybářství spojené s exportem z ČR a  importem na Ukrajinu: 
- na Ukrajině neexistuje zájem o import nejvýznamnějších hospodářsky chovaných ryb v ČR 
jako je: kapr obecný, tolstolobik pestrý (Arisichthys nobilis) a bílý, amur bílý a další. 
Ukrajinské rybářství je v produkci těchto ryb v současnosti soběstačné, 
- ukrajinští partneři projevili eminentní zájem o nákup násadového materiálu okounka 
pstruhového z ČR v množství kolem 50 000 – 100 000 ks juvenilních ryb o velikosti TL = 50 – 
100 mm, 
- jeden ukrajinský podnik (Demcenko catfish farm) projevil zájem nakoupit cca 100 – 200 kg 
generačních ryb tilápie nilské z ČR,  
- jeden ukrajinský podnik (Státní rybářský podnik Ukrajiny Irklijiv) projevil zájem nakupovat 
z ČR pravidelně násadový materiál vodní drůbeže (kachny či husy), 
- celá řada ukrajinský rybářských podniků projevila zájem o nákup praktických zkušeností, 
informací a know-how spojených s intenzivním chovem dravých druhů ryb (candát, sumec, 
štika), optimalizací provozu recirkulačních akvakulturních systémů a intenzivním chovem 
raka bahenního produkujícího násadu v podobě ráčat o velikosti TL= 50 mm, 
- ukrajinští rybáři projevili zájem o organizaci odborného semináře či nějakého školení v ČR, 
kde by ukrajinští rybáři měli možnost získat nějaké informace zmíněné v předchozím bodě. 
Samozřejmě ukrajinská strana by si organizaci zmíněné akce sama hradila, 
- ukrajinské rybářské podniky projevily zájem nakupovat z ČR technické vybavení a 
komponenty související s chovem ryb jako jsou: kádě, odchovné nádrže, sítě, odlovné 
zařízení, mechanické a biologické filtry, UV zářiče atd.,  
- ukrajinské vědecko-výzkumné instituce (Státní chersonská zemědělská univerzita 
v Chersonu, Výzkumný ústav rybářský v Kyjevě a Vinnická národní zemědělská univerzita) 
projevily velký zájem spolupracovat s ČR v oblasti výuky studentů, vědy a výzkumu v rámci 
vnitrozemského sladkovodního rybářství. 

  
Identifikované obchodní příležitosti se zdají být pro českou stranu ve většině případů 

zajímavé. Ovšem realizaci samotného obchodu především brání následující skutečnosti 
vyplývající z geografické polohy Ukrajiny a ze současné situace ukrajinského hospodářství:  
velká transportní vzdálenost mezi podniky, rizikovost obchodu z hlediska přechodu Polsko – 
Ukrajinských hranic, obavy o solventnost ukrajinského partnera, neschopnost ukrajinského 
partnera transportovat z ČR jakékoliv nakupované produkty (ryby, kachňata či housata), 
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problémy spojené s placením cla a veterinární kontroly při vstupu na Ukrajinu a opačně, 
velké riziko při transportu ryb, housat a popřípadě kachňat na území Ukrajiny, kde na 
silnicích operují četné vyděračské skupiny. 

 

 

19. Očekávané přínosy spolupráce/partnerství s Ukrajinou  

V rámci projektu „CZ.1.25/3.1.00/12.00095 Studie proveditelnosti partnerství s Ukrajinou 

v oblasti akvakultury“ byly navázané četné kontakty s produkčními rybářskými podniky a 

vědecko-výzkumnými rybářskými institucemi. V rámci navázaných kontaktů došlo k diskuzi o 

možné vzájemné Česko – ukrajinské spolupráci, která je detailně popsána v kapitole 18 této 

zprávy a která je v současnosti nabízena všem rybářským podnikům v ČR. Tato potencionální  

spolupráce bude v roce 2014 dále s ukrajinskými partnery rozvíjena u příležitosti návštěvy 

některých ukrajinských partnerů České republiky v dubnu 2014 při pořádání konference a 

setkání partnerů mezinárodní organizace NACEE (Network of Aquaculture Centres in 

Central_Eastern Europe), která bude organizována FROV JU ve Vodňanech. 

V rámci konference dojde k dalším osobním setkáním a především diskuzím nad Česko – 

ukrajinskou spoluprací. V současnosti známe jen dílčí konkrétní body této schůzky, které se 

budou pravděpodobně týkat: 1) vytvoření nového evropského projektu zaměřeného na 

výzkum intenzivního chovu ryb ve střední a východní Evropě, 2) optimalizace intenzivního 

chovu raka bahenního na Ukrajině, 3) organizace odborného semináře a školení pro 

ukrajinské rybářské experty v roce 2015. Dále dojde k další diskuzi, jak do Česko – ukrajinské 

spolupráce na Ukrajině a v ČR zapojit více konkrétních produkčních podniků, které mají o 

tuto spolupráci zájem. Následně v rámci návštěvy ČR ukrajinští partneři navštíví některé 

vybrané praktické produkční chovy ryb v ČR (Rybářství Nové Hrady, Pstruhařství Mlýny, 

Klatovské rybářství, Fish Farm Bohemia a další), kde může dojít k další diskuzi o případné 

spolupráci v rámci chovu ryb  mezi ČR a Ukrajinou. 
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20. Shrnutí  

- Na Ukrajině postupně stoupá zájem o akvakulturu ze strany místních a cizích investorů, což 
navazuje na nenasycený vnitřní trh a tradici konzumace čerstvých ryb místním 
obyvatelstvem,  
- Vzhledem k tomu, že země je významným výrobcem obílí, slunečnice, poskytuje to dobrou 
surovinnou základnu pro výrobu krmiv, nicméně na místním trhu chybí moderní technologie 
místní výroby krmiv, 
- V návaznosti na stoupající růst příjmů obyvatelstva lze prognózovat růst vnitřní poptávky po 
dražších druzích rybího masa včetně cenných a zároveň po zmražených a jiných hotových 
jídel z rybího masa,  
- Vzhledem k nižším cenám energií a platů ukrajinského obyvatelstva v porovnání s EU se jeví 
perspektivní možnost chovu cenných druhů ryb, především jeseterů a jiných druhů ryb za 
účelem následného vývozu na trhy EU, 
- Místní chov raků se v současnosti nachází ve stádiu rozvoje, což způsobu nedostatečnou 
produkci raků, nízkou zásobu trhu raky, rozkolísané dodávky. Možnost v budoucnosti založit 
račí farmy, vylepšit infrastrukturu a logistiku pro dodání živých raků spotřebitelům a zároveň 
rozvinout patřičný zpracovatelský průmysl, 
- Vzhledem k nedostupnosti finančních prostředků na místním trhu (roční úroková sazba 
místních bank činí 20-25%) je obrovskou konkurenční výhodou českého dodavatele či 
investičního partnera schopnost zajistit exportní financování.   
 
 

 
21. Závěr 
Souhlasím se zveřejnění této studie proveditelnosti, zpracované v rámci opatření 3.1. Společné  
činnosti záměr c) navázání a budování partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství z 
Operačního programu Rybářství 2007 -2013 na internetových stránkách Ministerstva 
zemědělství.  
 
V Českých Budějovicích dne: 

 

 

         prof. RNDr., Grubhoffer Libor, CSc. 

rektor
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22. Seznam státních podniků a institucí, které jsou podřízení Státní agentuře 

rybného hospodářství Ukrajiny 

 č. Název 

  Autonomní republika Krym 

1.         Státní podnik "Mořská administrace Kerčenského mořského rybářského 
přístavu"  Sverdlova 49, 98320 Krym. 

2.         Státní společnost "Krymský závod na chov plůdků ryb"  ul.Peremohy, 12, 
Novorybatske, 96025 Krym  

3.         Státní podnik "Vědecký a výrobní podnik "Kerčmomolliusk"  Aršinceva kosa 45, 
Kerč, 98300 Krym 

4.         Jižní vědecký a výzkumný ústav mořského rybného hospodářství a oceánografie 
"PivdenNIRO" ul. Sverdlova 2, Kerč,  98300 Krym  http://yugniro.in.ua/  

5.         Kerčenský mořský rybářský přístav ul. Sverdlova 49, Kerč, 98320 Krym 

  Vinnická oblast 

6. Státní vinnický rybářský podnik „Pogrebyščerybhosp“ ul. Ševčuka 43, 21000 
Hopčicia 

  Doněcká oblast 

7.       Státní podnik "Kancelář kapitána Mariupolského mořského rybářského 
přístavu" Nábřežní 1, 87501Mariupol 

  Záporožská oblast 

8.  Státní podnik "Azovské střediso „PivdenNIRO“ ul. Komunariv 8, 71100 Berdiansk 

  Ivano-Frankovská oblast 

9.      Rybářství „Halycký“  ul. L.Ukrajinky 12, 77111 Burštyn 

  Kyjevská oblast 

10.      Vzdělávací a technologické středisko “Akvakultura“ ul. Stavkova 2, 07822 
Myhalky 

  Mykolajivská oblast 

11.      Jižní státní výzkumný a projekční ústav rozvoje a provozu rybářské flotily 
"Pivdendiprorybflot“ ul. Falejevska 25, 54 017 Mykolajiv  

12.      Státní podnik " Mykolajivská mořská agentura“ Zavodská čtvrť, 54002 Mykolajiv 

  Oděsská oblast 

13.      Státní podnik "Regionální výzkumný a experimentální komplex" 67621 Palijove 

14.     Státní podnik "Mořská administrace Illičivské mořnické rybářské flotily" 5 ATZT 
«ІМRP», 68 000 Illičivsk  

15.      Státní podnik "Oděské středisko "PivdenNIRO" ul. Mečnikova, 132, 65028 
Oděsa  

  Poltavská oblast 

16.      Dněprodzeržinský státní rybářský podnik pro produkci násadového materiálu 
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 č. Název 

39600 Dzeržinske 

  Charkovská oblast 

17.      Červonooskilský státní výrobní zemědělský a rybářský podnik provulok Šosejnyj 
6, 63832, Pisky-Raďkivsky  

  Chersonská oblast 

18.      Novokachovský rybářský podnik ul. Kalinina 43, 74994 Obryvka,  

  Čerkaská oblast 

19.      Státní rybářský podnik Ukrajiny Irlijiv Primorská 72, 19950 Irklijiv  

  Černivecká oblast 

20.      Státní pstruží rybářský podnik „Lopušno“ 59241 Lopušna 11 45  

  město Kyjev 

21.      Státní podnik "Vykonavče Bjuro“ (výkonná kancelář) ul. Turgenevska 82-а, 
04050 Kyjev 

22.      Státní inspekce pro bezpečnost plavby flotily rybářského hospodářství 
„Deržrybflotinspekcia“ ul. Turgenevska 82-а, 04050 Kyjev 

23.      Státní podnik "UkrRyba" ul. Turgenevska 82-а, 04050 Kyjev  

24.      Ukrajinská státní společnost „UkrRybProm“  ul. Turgenevska 82-а, 04050 Kyjev 

26.      Státní podnik „Proektna kontora“ (projekční kancelář) ul. Obychivska 135, 
03164 Kyjev 

27.      Centrální vědeckovýzkumný ústav ekonomiky ul. Turgenevska 82-а, 04050 Kyjev 

28.      Vědecké konstruktérské a technologické středisko „TechRybVod“ ul. 
Turgenevska 82-а, 04050 Kyjev 

29.      Ukrajinský státní ústav pro projektování podniků rybářského hospodářství a 
průmyslu "Ukrrybproekt“ ul. Turgenevska 82-а, 04050 Kyjev 

30.      Kyjevská rozhlasová stanice „Pivdenryba“ ul. Pivnična 6, 04213 Kyjev 

31.      Centrální laboratoř ichtyologické protinákazové kontroly  ul. Turgenevska 81, 
04050 Kyjev 

  město Sevastopol 

32.      Státní podnik "Ukrrybflot" ul. Pravdy 10, Sevastopol, 99014 Krym 

33.      Státní podnik "Státní crewingová společnost "Atlantika" ul. Pravdy 10, 
Sevastopol, 99014 Krym 

34.      Státní podnik "Sevastopolská správa oceánského rybářství" ul. Pravdy 10, 
Sevastopol, 99014 Krym 

35.      Státní podnik "Servis" ul. Rybalok 5, Sevastopol, 99014 Krym 

36.      Státní rybářská společnost "Fishing Company S.A." ul. Rybalok 5, Sevastopol, 
99014 Krym 

37.      Státní podnik "Sevastopolský mořský rybářský přístav" ul. Rybalok 5, 
Sevastopol, 99014 Krym 
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 č. Název 

38.      Státní podnik "Kancelář kapitána Sevastopolského mořského rybářského 
přístavu" ul. Rybalok 5, Sevastopol, 99014 Krym    

39.      Sevastopolský státní podnik "Atlantyka"  ul. Pravdy 10, Sevastopol, 99014 Krym 

Zdroj:  http://darg.gov.ua/ 

 

 

 


