
 

   
  
  
 
 
Zpřesnění Zásad, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,  
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací  
na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2022 
 
Rozšíření podmínek poskytnutí dotace u Podprogramu 6.1 – Podpora genetických zdrojů 
zvířat, předmětu dotace 6.1.16 Ryby o níže uvedený bod a zpřesnění Čestného prohlášení 
v Tabulce č. 5. 
 
Dále dochází ke zpřesnění v bodě 5.1 a v bodě 7., a to o ustanovení § 14f, odst. 2 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
 
Původní text:  
 
Podmínky poskytnutí dotace: 

• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na ryby v kmenových hejnech, která jsou 
uznaná jako genetický zdroj a jejichž evidence je vedena u Rybářského sdružení České 
republiky; 

• všechna kmenová hejna ryb, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň 
ve vlastnictví žadatele (konečného příjemce dotace) ke dni 30. 6. 2022. 

 
se mění takto:   
 
Podmínky poskytnutí dotace: 

• žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na ryby v kmenových hejnech, která jsou 
uznaná jako genetický zdroj a jejichž evidence je vedena u Rybářského sdružení České 
republiky; 

• žadatel musí dodržovat pravidla společné rybářské politiky po celou dobu zařazení 
do Národního programu zvířat a zároveň nejméně po dobu pěti let od okamžiku 
konečné platby dotace příjemci.  Podpora nebude poskytnuta žadatelům, kteří byli 
pravomocně odsouzeni pro trestný čin nebo uznáni vinnými ze spáchání přestupku 
podle čl. 11 odst. 1, nebo podvodu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2021/1139. 
Podpora nebude poskytnuta na činnosti, které odpovídají nezpůsobilým operacím 
podle článku 13 nařízení (EU) 2021/1139; 

• všechna kmenová hejna ryb, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň 
ve vlastnictví žadatele (konečného příjemce dotace) ke dni 30. 6. 2022. 
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Původní Tabulka č. 5:  
 

TABULKA Č. 5  -  Vyplní Rybářské sdružení 

Kód předmětu dotace: 6.1.16 

Název předmětu dotace: RYBY 

 

Druh (plemeno/linie) 

Počet 
kmenových 

hejn 

Sazba dle 
Zásad 2022 

(Kč) 

Požadovaná dotace 
(Kč) 

Kapr obecný    

Pstruh duhový    

Pstruh obecný f. potoční    

Lín obecný    

Sumec velký    

Síh maréna    

Síh peleď    

Jeseter malý    

Vyza velká    

Celkem požadavek (Kč)  

 
Čestné prohlášení 
 
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek jsou úplné a pravdivé, 
že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět, pro který je požadována 
dotace úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových 
kapitol státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU nebo dotaci z rozpočtu územního 
samosprávného celku. 
 
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není subjektem, se kterým bylo zahájeno 
insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně není v likvidaci. Dále v případě, 
že žadatelem je společnost s omezeným ručením vlastníků nebo společnost, v níž alespoň 
někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, prohlašuji, že nedošlo ke ztrátě více než 
poloviny zapsaného kapitálu nebo ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu za 
posledních 12 měsíců. 
 
Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu 
na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích.1  
 
Prohlašuji, že vůči mně není v současné době vystaven dosud nesplacený inkasní příkaz 
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní 
a neslučitelnou s vnitřním trhem EU. 
 
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací 
mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, 
kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

                                                
1 Úř. věst. C 249,31.7.2014, s. 1. 
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pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání 
genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2022. 

 
 
Datum a podpis:                                                                           Otisk razítka RSČR 
(statutární zástupce RSČR)     
 
 
                                                  

Vyplní garant za druh nebo plemeno zvířete (Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod) 

Žádost BYLA – NEBYLA* doporučená Šlechtitelskou radou pro chov ryb Rybářského sdružení 
České republiky. 
 
Žádost JE – NENÍ* v souladu s Metodikou uchování genetického zdroje v rámci Národního 
programu zvířat. 

 
Datum a podpis garanta:                                                                Otisk razítka 
 
 
 

 

Vyplní určená osoba (VÚŽV)  

Žádost doporučuji* ANO - NE 

Důvod v případě nedoporučení: 
 

Datum a podpis koordinátora Národního 
programu zvířat:                                              
 

Otisk razítka/elektronický podpis určené 
osoby 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
* Nehodící se škrtněte. 

 
 



 

MZE-27676/2022-13113 4 
 

se mění takto:   
 

TABULKA Č. 5  -  Vyplní Rybářské sdružení 

Kód předmětu dotace: 6.1.16 

Název předmětu dotace: RYBY 

 

Druh (plemeno/linie) 

Počet 
kmenových 

hejn 

Sazba dle 
Zásad 2022 

(Kč) 

Požadovaná dotace 
(Kč) 

Kapr obecný    

Pstruh duhový    

Pstruh obecný f. potoční    

Lín obecný    

Sumec velký    

Síh maréna    

Síh peleď    

Jeseter malý    

Vyza velká    

Celkem požadavek (Kč)  

 
Čestné prohlášení 
 
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek jsou úplné a pravdivé, 
že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět, pro který je požadována 
dotace úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových 
kapitol státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU nebo dotaci z rozpočtu územního 
samosprávného celku. 
 
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není subjektem, se kterým bylo zahájeno 
insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně není v likvidaci. Dále v případě, 
že žadatelem je společnost s omezeným ručením vlastníků nebo společnost, v níž alespoň 
někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, prohlašuji, že nedošlo ke ztrátě více než 
poloviny zapsaného kapitálu nebo ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu za 
posledních 12 měsíců. 
 
Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu pokynů pro státní podporu na záchranu 
a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích.2  
 
Prohlašuji, že vůči mně není v současné době vystaven dosud nesplacený inkasní příkaz 
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní 
a neslučitelnou s vnitřním trhem EU. 
 
Jsem si vědom toho, že musím dodržovat pravidla společné rybářské politiky po celou dobu 
zařazení do Národního programu zvířat a zároveň nejméně po dobu pěti let od okamžiku 
konečné platby dotace příjemci.  Dále jsem si vědom toho, že podpora nebude poskytnuta, 
pokud jsem byl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo uznán vinným ze spáchání 

                                                
2 Úř. věst. C 249,31.7.2014, s. 1. 
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přestupku podle čl. 11 odst. 1, nebo podvodu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2021/11393. 
Jsem si vědom toho, že podpora nebude poskytnuta na činnosti, které odpovídají 
nezpůsobilým operacím podle článku 13 nařízení (EU) 2021/1139. 
  
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací 
mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, 
kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání 
genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2022. 

 
 
Datum a podpis:                                                                           Otisk razítka RSČR 
(statutární zástupce RSČR)     
 
 
                                                  

Vyplní garant za druh nebo plemeno zvířete (Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod) 

Žádost BYLA – NEBYLA* doporučená Šlechtitelskou radou pro chov ryb Rybářského sdružení 
České republiky. 
 
Žádost JE – NENÍ* v souladu s Metodikou uchování genetického zdroje v rámci Národního 
programu zvířat. 

 
Datum a podpis garanta:                                                                Otisk razítka 
 
 
 

 

Vyplní určená osoba (VÚŽV)  

Žádost doporučuji* ANO - NE 

Důvod v případě nedoporučení: 
 

Datum a podpis koordinátora Národního 
programu zvířat:                                              
 

Otisk razítka/elektronický podpis určené 
osoby 

 

                                                
3 Úř. Věst. L 247, 13.7.2021, s. 1 
* Nehodící se škrtněte. 
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Původní text v bodě 5.1, písm. c):  
 
c) ustanovení, že v případě zjištění, že na základě uvedení nepravdivých nebo neúplných 
údajů v žádosti byla poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo 
zadržené prostředky na příslušný účet MZe, a že může být zahájeno řízení podle § 15 
rozpočtových pravidel; v případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových 
pravidel, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále 
na účet uvedený v rozhodnutí příslušného FÚ a současně je povinen tuto skutečnost oznámit 
MZe, odboru, který vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
 
se mění takto:   
 
c) ustanovení, že v případě zjištění, že na základě uvedení nepravdivých nebo neúplných 
údajů v žádosti byla poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo 
zadržené prostředky na příslušný účet MZe, a že může být zahájeno řízení podle § 15 
rozpočtových pravidel; v případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových 
pravidel, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále 
na účet uvedený v Platovém výměru finančního úřadu, nedojde-li k fikci neporušení rozpočtové 
kázně postupem podle § 14f odst. 2 rozpočtových pravidel; MZe může příjemce dotace vyzvat 
k provedení opatření k nápravě nebo vyzvat k vrácení dotace v souladu s § 14f rozpočtových 
pravidel, 
 
 
 
Původní text v bodě 7., písm. c):  
 
c) v případě zjištění, že dotace byla poskytnuta na základě uvedení neúplných nebo 
nepravdivých údajů, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na příslušný účet 
MZe a může být zahájeno řízení podle § 15 rozpočtových pravidel; v případě zjištění porušení 
rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových pravidel, vrátí příjemce dotace neoprávněně 
použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet uvedený v rozhodnutí FÚ, současně 
je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit MZe, odboru, který toto Rozhodnutí vydal; 
 
 
se mění takto:   
 
c) v případě zjištění, že dotace byla poskytnuta na základě uvedení neúplných nebo 
nepravdivých údajů, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na příslušný účet 
MZe a může být zahájeno řízení podle § 15 rozpočtových pravidel; v případě zjištění porušení 
rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových pravidel, vrátí příjemce dotace neoprávněně 
použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet uvedený v Platovém výměru 
finančního úřadu, nedojde-li k fikci neporušení rozpočtové kázně postupem podle § 14f odst. 
2 rozpočtových pravidel; 
 
 
Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny. 
 
 
V Praze 28. června 2022 

 
 

Ing. Zdeněk Nekula, v.r. 
ministr zemědělství 

 


