Č.j.: 176715/2011-MZE-17242
Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro
rok 2011 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů – zpětné zařazení dotačního programu 15. Podpora
mimoprodukčních funkcí rybníků do Zásad.

Upřesnění části A (obecné podmínky):
Str. 7 – mění a doplňuje se tabulka
Ukončení přijímání
žádostí je:

Dotační programy

Do 31. 3. 2011 včetně

9.F., 10.D., 10.E.

Do 29. 4. 2011 včetně

13., 9.E.

Do 31. 5. 2011 včetně

3.c., 3.e.

Do 30. 6. 2011 včetně

1.I., 3.d., 3.i., 9.A. (mimo 9.A.b.4.)

Do 31. 8. 2011 včetně

9.H.

Do 30. 9. 2011 včetně

1.R., 3.a., 3.b., 3.h., 8.A).

Do 14.10. 2011 včetně

8.B.a), 8.E), 8.F.a)., 15.
Žádosti podávané prostřednictvím příslušného
uznaného chovatelského sdružení, oprávněné
osoby s výjimkou 1.D.

Do 31.10. 2011 včetně

1.D., 2.A., 9.A.b.4.

Do 15.11. 2011 včetně

8.F.b), 8.F.c)

str.10 - bod 8. Závěrečná ustanovení:
vkládá se nové písmeno h) dotační program 15. Podpora mimoprodukčních funkcí
rybníků je poskytován v souladu s nařízením Komise (ES) č. 736/2008 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy na státní podpory malým a středním podnikům působícím
v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu na trh (Úř. věst. L 201,
30.7.2008, s.16) a zároveň se původní písmeno h) mění na písmeno i) a původní
písmeno i) se mění na písmeno j).

Upřesnění části B (programová část):
Str. 31 – vkládá se text:
15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
Účel:
částečná kompenzace újmy rybářským subjektům
vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.

vzniklé

zajišťováním

Předmět dotace:
rybník plnící rozhodnutí vodoprávních úřadů, či orgánů ochrany přírody nebo
zajišťující veřejný zájem s výměrou nad 5 ha.
Subjekt:
podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka za:
a) nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací
s vodou
1. akumulace vody v krajině
2. retenční účinek při povodních
3. zajišťování sportovních a rekreačních účelů
4. zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky
b) péče o rybniční fond ve veřejném zájmu
5. odstraňování sedimentu z loviště
c) nařízená péče o životní prostředí
6. zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů
7. omezení vysazování amura orgány ochrany přírody
8. omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy
9. omezení aplikace minerálních a organických hnojiv
10. další omezení na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody

Poznámka: minimální výměra každého podporovaného rybníka musí být větší
než 5 ha. Plnění výše uvedených podmínek 1 – 10 lze sčítat a násobit plochou
každého podporovaného rybníka. V případě žádosti o dotaci za odstraňování
sedimentu z loviště lze vydat rozhodnutí o poskytnutí dotace až na základě fyzické
kontroly stavu odstranění sedimentu z loviště a to nejpozději do 11.11.2011. Pro účel
kontroly vyznačí žadatel o dotaci loviště tyčemi nebo bójkami.
Dotace se neposkytne na rybník, který je v daném roce v rekonstrukci, nebo na který
byla v daném roce poskytnuta dotace z programu 129 130 – Podpora obnovy,
odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží.

Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního
účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad o vlastnictví rybníka podle katastrálního úřadu, nebo dle bodu e),
e) v případě pronájmu nájemní smlouva, případně jiný doklad osvědčující
oprávnění k užívání rybníka,
f) kopie rozhodnutí vydaných vodoprávními úřady, nebo orgány ochrany přírody
dle jednotlivých rybníků,
g) v případě žádosti o dotaci na odstraňování sedimentu z loviště plán výlovu
a napouštění předmětných rybníků,
h) vyplněné tabulky v části C.
Zhodnocení účinnosti: výměra rybníků zajišťujících celospolečenské funkce
(zpracuje MZe).

Str. 32 ORGANIZAČNÍ POKYNY
v bodu 2., v bodu 6., v bodu 7. a v bodu 8. se doplňuje za text 8.F) text a 15.

Upřesnění části C (tabulková část):
Str. 72 - vkládá se Tabulka č.39
Tabulka č. 39
Dotační program: 15.
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
Předmět dotace celkem:
a) nařízené vodohospodářské
funkce rybníků zajišťované
manipulací s vodou:

1. akumulace vody v krajině

………….ha

2. retenční účinek při
povodních

………….ha

3. zajišťování sportovních
a rekreačních účelů

………….ha

b) péče o rybniční fond ve
veřejném zájmu:

4. zlepšování jakosti
povrchových vod svými
dočišťovacími účinky
5. odstraňování sedimentu
z loviště

c) nařízená péče o životní
prostředí:

6. zachování přirozeného
litorálního pásma a mokřadů ………….ha
7. omezení vysazování amura
orgány ochrany přírody

………….ha
………….ha

………….ha

8. omezení krmení ryb krmnými
………….ha
směsmi a ostatními krmivy
9. omezení aplikace
minerálních
a organických hnojiv
10. další omezení na základě
rozhodnutí orgánů ochrany
přírody
Celkem ha:

………….ha
………….ha

Sazba dotace: ……………………………………… Kč/ha
Požadavek na dotaci celkem: ………. ………….….Kč
Poznámka: přílohou této souhrnné tabulky je rozpis dle jednotlivých rybníků,
zpracovaný stejnou formou.
Číslo listu
Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y)
statutárního(ch)
zástupce(ů)

Otisk razítka
žadatele

Ověřil a převzal

V Praze dne 4. října 2011

ministr zemědělství
Ing. Ivan Fuksa v.r.

