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unii, na který navazuje problematika Společné rybářské politiky. Stručně je zhodnoceno
postavení rybářství v České republice a jsou popsány nástroje, ze kterých bylo a je
možné čerpat finanční pomoc pro české rybářství. Jde o fondy EAGGF, FIFG a EFF
a program SAPARD. Následuje kapitola analyzující financování rybářských aktivit
v ČR po vstupu do EU prostřednictvím fondu FIFG. Diplomová práce se také okrajově
zabývá podporou českého rybářství v programovacím období 2007–2013. Výsledky
práce jsou doplněny tabulkami a grafy a slovně okomentovány.
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to the analysis of financing Czech fishery after accession to the European Union
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funding during the current programming period 2007-2013. The results are
supplemented with annotative tables and graphs.
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Úvod
Vstupem České republiky do Evropské unie se českému rybářství otevřela
možnost čerpat dotace z evropských strukturálních fondů v rámci tzv. strukturální
politiky EU.
Strukturální fondy jsou nástrojem politiky hospodářské a sociální soudržnosti,
resp. regionální politiky, jejíž poslání můžeme definovat jako snahu o snižování
ekonomických a sociálních rozdílů mezi různými oblastmi země v zájmu celkové
stability.1 Ačkoli je Evropská unie jednou z nejvíce prosperujících hospodářských
oblastí na světě, rozdíly mezi jejími členskými státy a regiony jsou propastné a mají
neblahý vliv na celkový hospodářský rozvoj Společenství. Předpokladem pro postupné
zmírňování těchto rozdílů, a tím i podporu konkurenceschopnosti a zvýšení prosperity
zaostávajících regionů, byl rozvoj společné regionální politiky všech členských států.
Jejími základními hodnotami se stala solidarita a soudržnost. „Solidarita představuje
pomoc občanům a regionům hospodářsky nebo sociálně znevýhodněným ve srovnání
s průměrnou situací členských zemí, soudržnost pak odráží skutečnost, že snižování
rozdílů představuje výhodu pro všechny zúčastněné.“2 Počátky společné regionální
politiky EU se pojí zejména se založením Evropského fondu regionálního rozvoje
v roce 1975, jenž se stal primárním nástrojem pro její realizaci. V roce 1988 došlo ke
sloučení regionální politiky s částí sociální a zemědělské politiky do strukturální
politiky EU (politiky hospodářské a sociální soudržnosti). Snahou evropské unie v této
oblasti je dosažení dvou důležitých cílů – harmonického rozvoje v zemích Unie
a hospodářské a sociální soudržnosti, čímž EU prokazuje svou solidaritu s méně
rozvinutými regiony. Tato politika je významnou součástí celkové politiky
Společenství.

Její

postavení

dokládá

skutečnost,

že

výdaje,

vynakládané

na zabezpečování jejích cílů, tvoří dlouhodobě druhou nejvýznamnější položku
rozpočtu Unie, hned za výdaji na společnou zemědělskou politiku. Prioritní cíle byly
ustanoveny k posílení účinnosti regionální politiky. V programovacím období 2000 až
2006 platily 3 základní cíle: podpora rozvoje zaostávajících regionů, podpora oblastí
potýkajících se s restrukturalizací a podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání.
V aktuálním období 2007 až 2013 se tyto prioritní cíle transformovaly do 3 nových cílů:
konvergence, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a konečně evropská
1
2

HAD, M.; URBAN, L. Evropská společenství: první pilíř Evropské unie, s. 75.
STEJSKAL, J.; KOVÁRNÍK, J. Regionální politika a její nástroje, s. 35.
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územní spolupráce.3 Strukturální politika je zařazena mezi tzv. komunitární
(koordinované) politiky Evropské unie a vychází ze spolupráce nadnárodní i národní
úrovně. Orgány EU zodpovídají za společný zákonný rámec, definují pravidla,
rozhodují o programech, koordinují a vyhodnocují politiku na nadnárodní úrovni
a kontrolují hospodaření s rozpočtem. Členské státy a regiony EU provádějí víceleté
programy, vydávají předpisy týkající se spolufinancování a vybírají a kontrolují
jednotlivé projekty. Na národní úrovni tedy probíhá samotná realizace regionální
politiky. Strukturální politika hraje „významnou roli v dlouhodobém procesu
odstraňování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými zeměmi.“4 Účastníkem
tohoto procesu se již v kandidátském období, a po vstupu do EU v ještě intenzivnější
míře, stala také Česká republika.

Téma této diplomové práce, která se zaměřuje na rybářství v České republice
v kontextu strukturální politiky Evropské unie s důrazem na využití prostředků
evropského fondu FIFG, bylo zvoleno z několika důvodů. Aktuální problematiku EU
považuji za zajímavé téma, zejména v souvislosti s naším členstvím. Tuto oblast jsem
dále specifikovala na rybářský sektor, který se sice na českém hospodářství výrazněji
nepodílí, přesto je však jeho význam v některých částech naší země velmi podstatný.
Za účelem této práce jsem se rozhodla prozkoumat průběh využívání dotací, které je
možné prostřednictvím evropských fondů získat. Zvolila jsem dobu těsně po vstupu naší
republiky do EU, konkrétně období 2004 až 2006, kdy se ČR mohla poprvé zapojit
do čerpání prostředků v rámci strukturální pomoci.
Práce by měla přinést komplexní pojednání o odvětví akvakultury v České
republice i v Evropské unii, seznámit s jeho významem v evropských strukturách a na
vybraném časovém období ukázat průběh čerpání dotací. Autorka si je vědoma,
že období, jemuž je v práci věnována zvláštní pozornost, nemůže podat vyčerpávající
obraz provádění strukturální politiky v tomto sektoru, avšak analýzu průběhu čerpání
finančních prostředků ze strukturálního fondu je možné prakticky využít při tvorbě
budoucích operačních plánů zaměřených na rybářství a přesnější specifikaci jejich cílů.
Úspěšnost čerpání dotací v minulém programovacím období do jisté míry naznačuje,
s jakým úspěchem dokáže Česká republika využít přidělené alokace v současném
programovacím období 2007–2013, které nejen že jsou mnohonásobně vyšší než
3
4

STEJSKAL, J.; KOVÁRNÍK, J. Regionální politika a její nástroje, s. 43–46.
HAD, M.; URBAN, L. Evropská společenství: první pilíř Evropské unie, s. 79.
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v minulosti, ale pravděpodobně jsou jednou z posledních příležitostí využít evropské
prostředky v takové míře. Čtenář také získá ucelený a detailní pohled na tématiku
Společné rybářské politiky Evropské unie, které se navíc v českém jazyce žádná dosud
vydaná publikace v takové míře nevěnuje.
Aby zůstal konkurenceschopný, musel se rybářský průmysl, který je závislý
na vzácných a nestálých přírodních zdrojích, v posledních desetiletích přizpůsobit
rychle se měnícím podmínkám. Množství ryb v mořích a oceánech se rapidně zmenšuje,
což je mj. důsledek vysokého odlovu ryb. Ryby nejsou schopny obnovovat svá hejna
a řada druhů je v současné době ohrožena zánikem. Na podporu procesu změn poskytla
EU finanční pomoc například prostřednictvím Finančního nástroje pro usměrňování
rybolovu (FIFG).
Každý členský stát vybral projekty, které měly být spolufinancovány ze zdrojů
FIFG, přičemž musel ve spolupráci s regionálními orgány a zástupci z oboru určit své
priority. Cíle a priority pak jednotlivé členské státy popsaly v národním strategickém
plánu, na jehož základě byl vypracován operační program, kde každý stát podrobně
představil plán využití finančních prostředků z FIFG. Pro Českou republiku se tímto
dokumentem platným v uvedeném období stal Operační program Rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství. Tento program koncipovaný na období let 2004 až 2006
komplexně ovlivnil české zemědělství a venkovský prostor, přičemž kladl důraz na
udržení a rozvoj sociálně ekonomických podmínek obyvatel venkova. České rybářství
upravovala zejména Priorita II OP Zemědělství, opatření 2.3 Rybářství.

Klíčový význam pro tuto práci má akvakultura. Vedle mořského rybolovu patří
do rybářského odvětví i rybolov ve sladkých vodách (volně žijící ryby) a akvakultura.
Rozumíme jí chov ryb a vodních živočichů. I tyto chovy můžeme dělit na sladkovodní
a mořské. V této práci se budu zabývat především sladkovodní akvakulturou, která je
pro Českou republiku relevantní a kterou považuji za perspektivní obor a důležité
hospodářské odvětví.
Sladkovodní akvakultura může do budoucna částečně řešit požadavky na ryby
jako potravinu a pomoci tak při současném trendu snižování lovu mořských ryb. Podle
mého názoru může české produkční rybářství využít svůj potenciál a pomocí dotací
směřovaných například na modernizaci technologií v rybářském průmyslu zvýšit
zásobení trhu svými kvalitními produkty.
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Sladkovodní rybářství v České republice je relativně malým, poměrně
kompaktním oborem zemědělství. V našich zemích má dlouhodobou tradici a ve světě
je známo výrobou vysoce kvalitních ryb. Sladkovodní ryby, především kapr, jsou
úspěšnou exportní komoditou. Rybníkářství nelze z širšího hlediska omezovat pouze na
účelovou produkci ryb, protože zajišťuje komplex dalších mimoprodukčních funkcí,
jako např. regulaci spodní vody v půdě, retenci vody v území, krajinotvornou složku,
využití pro závlahy, odběry pro průmysl, protipožární, vodárenské, sportovní
a rekreační účely.

Cílem práce je pokusit se analyzovat průběh čerpání a využití prostředků
z rybářského strukturálního fondu, které bylo možné získat do konce roku 2006,
s uvedením toho, kolik rybářských projektů (žádostí o dotaci) bylo v České republice
přijato, kolik z těchto přijatých projektů bylo později schváleno a jaké finanční
prostředky byly pro schválené projekty poskytnuty.
Jednou z otázek, na kterou se pokusí odpovědět tato diplomová práce je, o jakou
oblast opatření 2.3 Rybářství byl při předkládání projektů zájem největší, a čím to lze
vysvětlit?
Potvrdí se hypotéza, že zájem o dotace bude postupně narůstat a že se českému
rybářství postupně podaří veškeré dostupné finanční prostředky ze strukturálního fondu
vyčerpat?

Základní metody, které budou při zpracování diplomové práce použity,
vycházejí z deskripce a analýzy. Deskriptivně-analytický přístup opírající se
o obsahovou analýzu dostupných primárních i sekundárních pramenů umožní rozbor
čerpání prostředků ve zvoleném časovém období. Protože jedním z cílů je podání
uceleného přehledu o situaci v rybářství jak v České republice tak i v Evropské unii,
použiji deskriptivní metodu. V části práce zaměřené na využívání finančních
prostředků z fondu FIFG upřednostním analytický přístup, tj. provedu analýzu dat,
získaných z Výročních zpráv o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství za léta 2004, 2005 a 2006 vydaných Ministerstvem zemědělství, dále
z oficiálních internetových stránek Státního zemědělského intervenčního fondu,
na oficiálních stránkách Ministerstva zemědělství České republiky, na Monitorovacím
serveru strukturálních fondů aj.
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Diplomová práce je uspořádána do šesti částí. První kapitola pojednává
o významu rybářství jak ve světovém, tak zejména v evropském měřítku a zasazuje
rybolov do historických či socioekonomických souvislostí. Rybářství je v Evropské unii
významným odvětvím, neboť se podílí na národních ekonomikách, zaměstnanosti nebo
obživě lidí nejen v přímořských státech (pokud se jedná o rybolov v mořích), ale také ve
vnitrozemí (chov a sladkovodní rybářství se v současné době těší rostoucímu zájmu),
a to především v návaznosti na současný trend snižování lovu mořských ryb.
Evropská unie klade na rybolovnou politiku velký důraz, a proto již v roce
1983 zařadila Společnou rybářskou politiku mezi své komunitární politiky. Druhá
kapitola se problematice Společné rybářské politiky věnuje podrobně, seznamuje
čtenáře s jejím historickým vývojem od počátků až do současnosti, specifikuje přehled
cílů a způsob řízení této politiky na evropské úrovni a v neposlední řadě vymezuje
oblasti, ve kterých se tento rámec pro řízení rybolovu EU v České republice realizuje.
Rybolovná politika EU má pro naši republiku podstatný význam, neboť jednak
stanovuje pravidla, která musí ČR jakožto členský stát dodržovat, ale také může ze
strukturálních fondů orientovaných na rybářský sektor získat nemalé finanční
prostředky na podporu vlastního rybářství.
Na předchozí kapitolu navazuje část hodnotící stav rybářství v České republice.
Mapuje jeho vývoj, aktuální situaci v produkčním rybářství, předkládá základní
ukazatele výroby a pojednává o významu českého rybářství jak z domácího tak
i z evropského hlediska.
Čtvrtá kapitola rozpracovává charakteristiku fondů, které jsou zapojeny
do financování rybářského odvětví a jejichž prostředky mohla/může Česká republika
jako členská země využívat. Zapojení ČR do evropských fondů předbíhal program
SAPARD a protože naše republika byla do tohoto předvstupního nástroje také zapojena
a jeho využíváním získala první zkušenosti s čerpáním evropských financí, je program
v této kapitole pro úplnost také zařazen.
V páté části je zaměřena pozornost na zvolené období let 2004 až 2006, tedy
na mezidobí, ve kterém mohla Česká republika poprvé využít strukturální pomoci z EU.
Čtenář je seznámen se základním programovým dokumentem pro toto období,
tj. Operačním programem Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, jehož
prostřednictvím bylo možné čerpat dotace směrované do české akvakultury.
Pro snadnější orientaci v navazující části věnované konkrétnímu využívání prostředků je
podstatné uvést charakteristiku tohoto programu a představit jeho strukturu. Dále je
16
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rozpracován průběh čerpání dotací z fondu FIFG prostřednictvím zmíněného
operačního programu. Vývoj je sledován v průběhu jednotlivých let 2004–2006
v závislosti na konkrétních podopatřeních programu.
Protože byl tento program s nástupem současné finanční perspektivy nahrazen
Operačním programem Rybářství, je tento program nastíněn v závěrečné kapitole,
neboť je důležité alespoň stručné seznámení s výhledem situace v akvakultuře v letech
2007–2013 a porovnání s předcházejícím obdobím.

Vzhledem k charakteru práce bylo čerpáno zejména z primárních zdrojů.
Tématem rybářské politiky se mnoho tištěné literatury nezabývá, proto jsem vzhledem
k aktuálnosti a specifičnosti zvoleného tématu musela vycházet zejména z internetových
zdrojů.
K tématu evropského rybářství jsou dostupné především cizojazyčné prameny,
a to převážně v anglickém nebo francouzském jazyce. Čerpala jsem

například

z internetových stránek Evropské komise. Důležité statistické údaje jsem získala
z ročenky Evropské unie Europe in figures z roku 2008, dále z oficiálních statistik FAO
(Organizace OSN pro výživu a zemědělství) The State of World Fisheries and
Aquaculture 2008 a také ze statistiky Fishery Statistics, data 1990–2006, vydané
Evropským statistickým úřadem.

Podrobnosti k zaměstnanosti v rybářském sektoru

zveřejnili v roce 2006 Paul Salz, Erik Buisman, Jos Smit a Birgit de Vos. Tito autoři se
svolením Evropské komice publikovali závěrečnou zprávu Employment in the fisheries
sector, current situation.
Podobně tomu bylo i s prameny pojednávajícími o strukturálních fondech
Evropské unie. Většinu relevantních zdrojů poskytla Evropská komise, a to zejména
v anglickém jazyce.
K tématice Společné rybářské politiky nebyla bohužel vydána žádná práce,
která by o této problematice podrobně pojednávala v ucelené formě. Čerpala jsem proto
převážně z primárních pramenů Evropské unie, ať už internetových stránek Generálního
ředitelství pro rybolov Evropské komise nebo z materiálů Evropského parlamentu
tzv. Fact Sheets, které jsou jakýmsi přehledem evropské integrace. Jako přínosná se
ukázala také francouzská studie Soldimara Ureña de Poznanski Glossaire de la
Politique commune de la pêche. Tento dokument určený členům Evropského
parlamentu stručně shrnuje Společnou rybářskou politiku od jejích začátků do roku
2000. V roce 1990 vydal William A. Dill publikaci Inland fisheries od Europe mapující
17
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prvotní snahy FAO o kontrolu a porovnání vnitrozemských vod evropských zemí. Díky
Zelené knize, kterou vydala Evropská komise v dubnu letošního roku, mohl být
do diplomové práce zapracován i aktuální stav a budoucí vize Společné rybářské
politiky.
Při zkoumání problematiky českého rybářství jsem vycházela především
z pramenů Ministerstva zemědělství, tzv. Situačních a výhledových zpráv – Ryby. Tyto
zprávy každoročně vychází pod hlavičkou Ministerstva zemědělství a zaměřují se na
určitou zemědělskou oblast, přičemž hodnotí meziroční změny v tomto odvětví.
Informace o operačních programech či o Národním strategickém plánu jsem získala
z dokumentů Ministerstva zemědělství, které je zodpovědné za jejich tvorbu
a provádění.
Neopomenutelným zdrojem informací při zkoumání situace v českém rybářství
byla publikace Rybářského sdružení ČR Produkční rybářství České republiky vydaná
v roce 2007.
Kromě primárních zdrojů bylo čerpáno také z tiskových zpráv Zastoupení
Evropské komise v České republice nebo z projevů komisaře pro námořní záležitosti
a rybolov Joe Borga.
Při zpracování teoretického ukotvení práce, tedy úvodu do regionální politiky,
byly přínosné publikace pojednávající o této tématice obecně. Jednalo se zejména
o monografii Jana Stejskala a Jaroslava Kovárníka Regionální politika a její nástroje,
která tuto politiku analyzuje. Druhým zdrojem byla monografie pojednávající o prvním
pilíři Evropské unie od autorů Miloslava Hada a Luďka Urbana.

V souvislosti s opakováním obhajoby této diplomové práce byly provedeny
mnohé změny, které odrážejí připomínky a návrhy jak vedoucího, tak zejména
oponentky práce. K hlavním z nich patří změna názvu diplomové práce, přepracování
struktury i zařazení hodnotících kapitol. Úprava názvu (pův. název zněl Zkušenosti
s využitím prostředků z rybářského strukturálního fondu v České republice v letech
2004 až 2006) na název Rybářství v České republice v kontextu strukturální politiky EU
s důrazem na využití prostředků fondu FIFG lépe vystihuje zaměření práce. Proměnila
se také obsahová struktura, došlo k úpravě, doplnění a přesunu některých kapitol.
Jedná se zejména o novou kapitolu 5 – Financování rybářských aktivit v ČR
z fondu FIFG, ve které byly propojeny dvě původně samostatné kapitoly věnované
čerpání dotací mezi lety 2004 až 2006 (pův. kapitola 6 – Operační program
18
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a multifunkční zemědělství a kapitola 8 – Využití prostředků z evropského fondu FIFG
v české akvakultuře v letech 2004–2006) a byla přidána část, která výše uvedené
hodnotí. V rámci kapitoly 2 – Společná rybářská politika byly přesunuty některé
podkapitoly a upraveny jejich názvy. Úpravou struktury i obsahovým doplněním prošla
kapitola OP rybářství 2007–2013 – stručný výhled (nyní Podpora rybářství
z evropských zdrojů v letech 2007–2013 – stručný výhled), která je nově přesunuta na
konec práce. Kapitola 4 – Fondy Evropské unie podporující rybářství nyní zahrnuje
i původně samostatnou kapitolu věnující se programu SAPARD, čímž došlo ke
sjednocení částí pojednávajících o nástrojích ustanovených k provádění pomoci
z evropských zdrojů.
Přepracování struktury se také promítlo v přeformulování názvů některých
kapitol. Oproti původní předkládané práci také došlo k jejímu obsahovému doplnění,
k úpravě citovaných částí textu, sloučení některých dílčích celků, popisné části původní
práce byly vyjmuty a zařazeny mezi přílohy. V neposlední řadě došlo k rozčlenění
literatury (na primární a sekundární zdroje), k úpravě úvodu a závěru práce a k dílčím
stylistickým úpravám textu.
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Seznam použitých zkratek

Akvakultura –

pěstování nebo chov vodních organismů za použití postupů
určených ke zvýšení produkce těchto organismů nad přirozenou
kapacitu životního prostředí; organismy zůstávají po dobu
pěstování nebo chovu majetkem fyzické nebo právnické osoby
až do doby svého sběru

ČR

–

Česká republika

ČSÚ

–

Český statistický úřad

EAGGF

–

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond

ECU

–

European Currency Unit
Evropská měnová jednotka

EFF/ERF

–

European Fishery Fund
Evropský rybářský fond

EIFAC

–

European Inland Fisheries Advisory Commission
Evropské poradní komise pro vnitrozemské rybářství

EK

–

Evropská komise

EP

–

Evropský parlament

ES

–

Evropské společenství

EU

–

Evropská unie

FAO

–

Food and Agriculture Organization
Organizace OSN pro výživu a zemědělství

FEAP

–

Federation of European Aquaculture Producers
Evropská federace chovatelů ryb a ostatních vodních živočichů

FIFG

–

Financial Instrument for Fisheries Guidance
Finanční nástroj pro podporu rybolovu

HDP

–

Hrubý domácí produkt

HRDP

–

Horizontální plán rozvoje venkova

MZe

–

Ministerstvo zemědělství České republiky

NSP/NDP

–

Národní strategický plán
National development plan

OP

–

OP Rybářství –

Operační program
Operační program Rybářství 2007–2013
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OP Zemědělství –

Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

OSN

Organizace spojených národů

–

Organizace pro výživu a zemědělství
PHARE

–

Poland and Hungary: Action for the restructuring of the economy
Polsko a Maďarsko: pomoc hospodářské restrukturalizaci

RO SZIF

–

regionální odbory Státního zemědělského intervenčního fondu

SAPARD

–

Special Accession Programme for Agriculture and Rural
Development
Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova

SROP

–

Společný regionální operační program

SRP/CFP

–

Společná rybářská politika
Common Fisheries Policy

SZIF

–

Státní zemědělský intervenční fond
State Agricultural Intervention Fund

SZP

–

Společná zemědělská politika

TAC

–

Total Allowable Catches
celkový dovolený úlovek
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1. Postavení rybářství v Evropské unii
Rybářství je tradičním oborem lidské činnosti. První osady vznikaly na březích
řek a při mořském pobřeží. Člověk ryby nejprve pouze lovil, jejich chovem se začal
zabývat později. První počátky chovu ryb (akvakultury v širším slova smyslu) se
objevují v Číně asi před 2.500 lety. V Evropě jsou první snahy o chov ryb doloženy
z dob Římské říše. Chov ryb v rybnících se patrně začal rozvíjet v Bavorsku již
v 8. století a rozšířil se odtud i na naše území.5
Rybářský sektor je možné rozdělit na mořský rybolov a akvakulturu neboli
vodní hospodářství. Podle Prof. Spurného má rybářství „obrovský a stále rostoucí
význam z hlediska zdroje živočišné bílkoviny v humánní výživě. … Chov ryb
představuje nejsilněji rostoucí sektor potravinářského průmyslu Evropské unie“.6 Podle
oficiálních statistik FAO7 (Organizace OSN pro výživu a zemědělství) byla v roce 2006
celková světová produkce ryb (včetně korýšů a měkkýšů) 132,5 mil. tun, což
představuje snížení o 2,2 mil. tun ve srovnání s rokem 2005. Uloveno bylo 92 mil. tun
ryb (z toho 81,9 mil. tun v mořích) a 51,7 mil. tun odchováno v akvakulturách
(mořských 20,1 mil. tun, sladkovodních 31,6 mil. tun). Celková světová produkce
v akvakulturách dosáhla v roce 2006 hodnoty 91,2 miliardy USD.8
Rybářství má v Evropské unii dlouholetou tradici. Přestože podíl rybolovu
na celkovém HDP EU je jen asi 1 %, jeho význam je velký zejména v méně rozvinutých
oblastech, kde se často stává jediným zdrojem obživy. Ryby jsou přírodním,
obnovitelným a migrujícím zdrojem, který podléhá naší kontrole. Protože ryby
představují část společného dědictví, jsou pravidla zamezující nadměrnému odlovu
nezbytná.9 EU si uvědomuje, že ryby jsou velmi významným zdrojem potravy a že
rybářský sektor přináší nezbytné pracovní příležitosti především v pobřežních oblastech,

5

SPURNÝ, P. Rybářství v České republice, jeho historie, současnost a perspektivy, s. 1.
Tamtéž, s. 1.
7
Organizace pro výživu a zemědělství (anglicky Food and Agriculture Organization, FAO) je
specializovaná agentura OSN se sídlem v Římě, založená v roce 1945. FAO je hlavním orgánem OSN pro
otázky rozvoje zemědělských oblastí, poskytuje rozvojovou pomoc, poradenství v oblasti strategií a
plánování, shromažďuje, zpracovává a šíří informace a slouží jako mezinárodní fórum pro diskuse o
otázkách zemědělství a výživy. Česká republika byla ještě v rámci Československa v r. 1945
zakladatelskou zemí této organizace.
8
FAO Fisheries and Aquaculture Department. The State of World Fisheries and Aquaculture 2008, s. 310.
9
Evropská komise. DG Fisheries. About the Common fisheries policy. The fisheries sector in the
European Union, [cit. 9. 11. 08]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fisheries_sector_en.htm
6
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a proto se rozhodla zahrnout rybářskou politiku do svých kompetencí, aby zajistila její
trvalý a udržitelný rozvoj.
Na počátku 90. let dosahovalo evropské rybářství 7% světového objemu
a Evropská unie se tak dostala na 3. příčku největších světových producentů po Číně
a Peru. Ovšem v roce 2003 klesl výlov ryb na pouhá 3% celosvětové produkce a EU
se posunula na 6. místo. V témže roce bylo v rámci EU vyloveno 72% ryb
v severovýchodním Atlantiku, 9% ve Středozemním a Černém moři a 8%
ve středozápadní části Atlantického oceánu. Po rozšíření o deset nových členských států
se EU podílí na celkové produkci 5%, čímž se stává druhým největším světovým
producentem hned po Číně.10
Podle údajů Eurostatu je ovšem patrný výrazný meziroční pokles odlovu
ve všech členských regionech. Mezi lety 1995 a 2005 se výlov ryb v EU snížil
z 8 milionů tun na 5,6 milionů tun, což představuje snížení podílu na celosvětové
produkci ryb z 8,6% na 6%. To lze vysvětlit zvýšením dovozu z nečlenských zemí EU11
spíše než mírným vzestupem podílu chovu ryb12 v EU-27.13 Přehled odlovu podle
jednotlivých regionů přibližuje Příloha č. 1.

1.1 Pracovní příležitosti
Mnoho lidí na světě je závislých na rybářství a akvakultuře ať už přímo či
nepřímo. V průběhu posledních 30 let narůstal počet rybářů pracujících v akvakultuře
rychleji než světová populace a také zaměstnanost v rybářském sektoru rostla rychleji
než v tradičním zemědělství. Je odhadováno, že v roce 2006 pracovalo v rybářství
43,5 miliónů lidí, a to na farmách nebo jako rybáři (na plný či částečný úvazek), což
představuje 3,2 % z 1,37 miliard lidí celosvětově ekonomicky aktivních v zemědělství.
Doplňme, že pro rybářský sektor je charakteristická příležitostná práce či práce

10

European Parliament Fact Sheets, [cit. 9. 11. 08]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=en&id=74&ftuId=FTU_4.4.6.h
tml
11
Objem dovozu z nečlenských zemí vzrostl o 32% mezi lety 1999 až 2005.
12
Podíl akvakultury vzrostl o 7,5% mezi lety 1995 až 2005.
13
Eurostat yearbook 2008. EUROPE IN FIGURES, s. 344. [cit. 7. 4. 09]. Dostupné z:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-07-001-07/EN/KS-CD-07-001-07-EN.PDF,
(dále citováno jako Eurostat yearbook 2008. EUROPE IN FIGURES)
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na částečný úvazek. Tento trend je nejvíce patrný v měsících, kdy jsou říční a pobřežní
zdroje ryb nejhojnější.14
Ze statistických údajů FAO dále vyplývá, že velká většina rybářů a farmářů je
koncentrována do rozvojových zemí, zejména do Asie s největší dominancí v Číně, kde
je 12,6 milionů rybářů. Zatímco množství lidí pracujících v rybářství a akvakultuře
v méně či středně ekonomicky vyspělých zemích neustále roste, ve vyspělých
ekonomikách počty pracujících v odvětví zůstávají stejné či klesají. Tento pokles je
zjevný zejména v odlovném sektoru na moři.
Rybářský sektor včetně akvakultury je důležitým zdrojem zaměstnání a příjmů.
Podle FAO však zaměstnání v rybářství a chovu ryb nelze brát jako indikátor důležitosti
rybářství v národních ekonomikách.15
Celková zaměstnanost v rybářském sektoru Evropy byla v roce 200316
odhadována na 421 000 pracovníků, přičemž 405 000 lidí pracovalo v pobřežních
oblastech a 16 600 ve vnitrozemském rybolovu. Přibližně jednu třetinu tohoto počtu
tvoří ženy, které jsou zaměstnány převážně ve zpracovatelském průmyslu. Největší
počet pracujících v sektoru evropského rybolovu je v atlantické a středozemní oblasti,
které zaujímají 42 %, respektive 28 % z celkového počtu. Od roku 1996 klesá
zaměstnanost každoročně o 4–5 %, zároveň s tímto trendem však dochází ke zvýšení
produktivity práce.17
V posledních dvou dekádách 20. století akvakultura zcela mimořádně přispěla
k sociálně ekonomickému rozvoji mnoha příbřežních a mimoměstských regionů
v Evropě. Ve srovnání s hospodářským rybolovem na mořích či vnitrozemským
ve volných vodách, kde počty zaměstnaných trvale klesají, si akvakultura udržuje
mírný, leč trvalý vzestup počtu nabízených pracovních míst. Toto kritérium
svědčí nejen o produkční, ale také sociální funkci sektoru fungujícího v oblastech
s jinak obvykle nedostatkem pracovních příležitostí. Přitom zatím nic nenasvědčuje
tomu, že by trend nárůstu zaměstnanosti neměl pokračovat, neboť před akvakulturou
EU se otevírají některé nové možnosti působení.

14

FAO Fisheries and Aquaculture Department. The State of World Fisheries and Aquaculture 2008, s. 2326.
15
Tamtéž, s. 23-26.
16
novější data nebyla v době zpracování této práce k dispozici
17
SALZ, P.; BUISMAN, F.C.; SMIT, J.; VOS, B.I. de. Employment in the fisheries sector, current
situation, final report 2006, s. 15-17.
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V současné době však členské státy poskytují data o zaměstnanosti dobrovolně,
proto není možná jejich objektivní analýza.18

1.2 Chov ryb a akvakultura z pohledu EU
Podle Food and Agriculture Organization trvá ve světě stále trend z 90. let
minulého století, kdy produkce sladkovodních ryb z komerčního rybolovu ve volných
vodách stagnovala (zhruba 95 milionů tun v roce 2003) a na druhé straně rostla
produkce z akvakultury. FAO předpokládá, že produkce akvakultury vzroste
ze současných 55 milionů tun na více než 65 milionů tun v roce 2020 (optimistické
odhady uvádějí dokonce nárůst na 95 milionů tun).19
„Sladkovodní akvakultura může do budoucna znamenat částečné řešení
požadavků na ryby jako potravinu při současném trendu snižování lovu mořských ryb.
V Evropě má sladkovodní chov ryb silnou tradici, ve srovnání s akvakulturou mořských
ryb je však méně inovační, méně schopný diverzifikace a tím také i méně ziskový;
v pozadí toho pak stojí jeho fragmentace a vzájemná konkurence jednotlivých
producentů. Evropští chovatelé nedokázali plně využít nové produkční metody,
nedokázali se zcela adaptovat na novou tržní situaci, věnovali jen omezenou pozornost
změnám konzumentských požadavků a tržních trendů, případně na ně reagovali
nekoordinovaně. Výsledkem pak byl pomalejší růst prodeje sladkovodních ryb a nízká
ekonomická efektivnost.“20 Potenciál růstu sladkovodní akvakultury i nadále zůstává
a při uplatňování správné strategie (od chovu přes vývoj nových výrobků až po
marketingové aktivity) je pravděpodobné, že celý sektor evropské sladkovodní
akvakultury poroste daleko výraznějším tempem. Z hlediska uchování a regenerace
mořských zdrojů v mnoha ohrožených oblastech (např. Středozemní moře) by bylo
do budoucna žádoucí, aby produkty sladkovodní akvakultury mohly částečně
nahrazovat spotřebu některých mořských ryb. Jedná se především o ty mořské druhy,
kde kvóty a povolené odlovy je nutné z důvodu špatných stavů neustále redukovat.21

18

European Parliament Fact Sheets, [cit. 9. 11. 08]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=en&id=74&ftuId=FTU_4.4.6.h
tml
19
ŽENÍŠKOVÁ, H.; GALL, V. Situační a výhledová zpráva Ryby-říjen 2008, s. 31.
20
Tamtéž, s. 31
21
Tamtéž, s. 31-32.
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1.2.1 Spotřeba ryb
Průměrná celosvětová spotřeba ryb (sladkovodních i mořských) představuje
ročně přibližně 16 kg na obyvatele a v zemích Evropské unie je to pak 11 na obyvatele
za rok.22
Spotřeba sladkovodních ryb v Evropě sestává z ryb chovaných a ulovených
komerčním rybolovem, případně rekreačním rybolovem, pokud ulovené ryby skončí
na talíři. Celoevropská průměrná spotřeba sladkovodních ryb se pohybuje kolem 1,48
kg na osobu za rok. Nejvyšší spotřeba je v severní Evropě (v čele je Finsko – 13 kg).
Trh sladkovodních ryb má vysoký potenciál ve Francii, Německu, Itálii a Španělsku,
neboť v těchto zemích se zatím jejich spotřeba pohybuje kolem 1 kg a má tedy poměrně
nezanedbatelný prostor k růstu.

Evropské země vykazují v posledních třech letech následující průměrnou
spotřebu sladkovodních ryb v kg na obyvatele za rok:

Finsko

13,0

Česká republika

1,4

Estonsko

4,7

Švýcarsko

1,4

Island

4,0

Polsko

1,3

Norsko

3,5

Francie

1,0

Dánsko

2,1

Německo

1,0

Maďarsko

1,8

Itálie

1,0

Rusko

1,8

Španělsko

1,0

Pramen: Situační a výhledová zpráva Ryby – říjen 2008

Česká republika jako vnitrozemská země vykazuje statisticky mnohem nižší
spotřebu ryb na osobu než například skandinávské státy. Spotřeba sladkovodních ryb
bez samozásobení23 v současnosti nečiní ani 1 kg na obyvatele za rok. U mořských ryb
spotřeba v posledních letech činí zhruba čtyřnásobek. Češi jedí mnohem více mořské
než sladkovodní ryby. Důvodem větší oblíbenosti mořských ryb je širší sortiment
výrobků a často i nižší ceny než u ryb sladkovodních. Spotřeba sladkovodních ryb je

22
23

ŽENÍŠKOVÁ, H.; GALL, V. Situační a výhledová zpráva Ryby-říjen 2008, s. 20.
samozásobení = lov na udici
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soustředěna z velké části v důsledku přetrvávajících tradic do období velikonočních
a zejména pak vánočních svátků.24

Tabulka č. 1: Spotřeba ryb v ČR
(kg/obyv/rok )
Druh

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ryby celkem

5,4

5,4

5,3

5,3

5,5

5,8

5,7

5,7

z toho sladkovodní

1,0

0,9

0,9

1,6*

1,4

1,4

1,4

1,4

Pramen: ČSÚ
Poznámka: *) Od roku 2003 jsou započítávány kromě ryb získaných chovem i úlovky ryb na udici

1.2.2 Přehled celkového evropského trhu
Evropský trh sladkovodních ryb je poměrně uceleným komplexem. Zatímco
Norsko, Španělsko, Francie, Itálie a Německo dominují jak v produkci, tak v tržním
objemu, Finsko, Estonsko, Island a Norsko jsou zeměmi s nejvyšší spotřebou
sladkovodních ryb na obyvatele. Velké evropské země jako je Německo, Francie, Itálie
a Španělsko jsou nejvýznamnějšími a nejperspektivnějšími trhy pro prodej
sladkovodních ryb. V otázce perspektivy trhů se sladkovodní akvakulturou hraje
pochopitelně nejdůležitější roli jak územní velikost státu, tak i počet jeho obyvatel.
Mezi další faktory můžeme zařadit například tradiční návyky obyvatelstva
i promyšlenou propagaci, která může vést k určitým změnám v běžném jídelníčku.
Prosazení určitých změn v jídelníčku je však záležitostí delšího časového horizontu, a to
především díky evropským tradicím a návykům obyvatelstva.
Mezi nejvýznamnější producenty sladkovodních ryb v zemích EU patří
Španělsko, Francie, Velká Británie, Itálie a Řecko.

Následujících osm největších producentů akvakultury v Evropské Unii je
citováno tak, jak je uvedeno ve statistických údajích FAO a EUROSTAT – rok 2006
(v obou těchto údajích je ovšem akvakultura chápána v širším měřítku – zahrnuje
produkci sladkovodních ryb, měkkýšů a korýšů.):

24

ŽENÍŠKOVÁ, H.; GALL, V. Situační a výhledová zpráva Ryby-říjen 2008, s. 20.
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1. Španělsko

293 287 tun / rok 2006

2. Francie

238 860 tun / rok 2006

3. Itálie

173 083 tun / rok 2006

4. Velká Británie

171 848 tun / rok 2006

5. Řecko

113 384 tun / rok 2006

6. Irsko

53 122 tun / rok 2006

7. Nizozemí

43 945 tun / rok 2006

8. Německo

35 379 tun / rok 2006

Pro srovnání uveďme Norsko – 708 780 tun / rok 2006. V České republice byla
v roce 2006 produkce tržních ryb (bez výlovu na udici) 20 447 tun.25

Rovněž v několika evropských regionech hraje rybářství významnou
socioekonomickou roli a toto odvětví má výrazný růstový potenciál. „V EU se pohybuje
produkce akvakultury kolem 1,4 miliónů tun a její hodnota dosahuje téměř 2,8 miliard
eur. Z celkové produkce světové akvakultury se jedná přibližně o 2,5 % objemu a 4,6 %
její hodnoty. Státy Evropské unie mají vedoucí postavení v produkci např. pstruha
duhového, slávky jedlé či úhoře říčního.“26 Produkce zemí EU vzrostla v letech 1993–
2005 o 27 %. V Norsku se za stejné období zvětšila o 270 %.27
Pro zajímavost uveďme 5 největších světových producentů akvakultury, tak jak
to vyplývá z posledních statistických údajů FAO28, jedná se o data za rok 2006:

1. Čína – největší sv. producent v akvakultuře 30 429 122 tun / rok 2006
2. Indie

3 123 135 tun / rok 2006

3. Vietnam

1 657 727 tun / rok 2006

4. Thajsko

1 385 801 tun / rok 2006

5. Indonésie

1 292 899 tun / rok 2006

Pramen: statistické údaje FAO za rok 200629

25

ŽENÍŠKOVÁ, H.; GALL, V. Situační a výhledová zpráva Ryby-říjen 2008, s. 31-32.
Tamtéž, s. 32.
27
Eurostat. Fishery Statistics, data 1990–2006, [cit. 2. 5. 09]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/fishyearbook2007.pdf
28
i v těchto údajích největších světových producentů je akvakultura chápana rovněž v širším pojetí a
zahrnuje jak chov sladkovodních ryb, tak i chov měkkýšů a korýšů
29
FAO Fisheries and Aquaculture Department. The State of World Fisheries and Aquaculture 2008, s. 19.
26
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Mírně se zvyšující produkce chovaných ryb, a to jak sladkovodních, tak
mořských, vyvažuje limitované možnosti mořského rybolovu (které se promítají také do
výrazného snižování kapacity rybářské flotily) spolu s podobně omezovaným
komerčním rybolovem ve vnitrozemských volných vodách.
Pojem evropské akvakultury nezahrnuje pouze odchované ryby. Významné
objemy produkce akvakultury činí měkkýši (korýši tvoří pouhý doplněk). Jen v zemích
samotného Středomoří se jich produkuje statisíce tun a tvoří zde tradiční součást trhu.
Celková produkce chovaných ryb za všechny země v období 2001–2007 si
zachovává v průměru zhruba pětiprocentní roční nárůst (ten za celé sedmileté období
činí kolem 34 %). Dokládá to silné postavení chovaných ryb nahrazujících výpadky
limitovaného mořského rybolovu a výrazně utlumeného komerčního lovu ryb
ve vnitrozemských volných vodách. Skutečností ovšem je, že ne všechny druhy
chovaných ryb se na produkčním růstu akvakultury podílejí. K poklesu v posledních
dvou letech došlo například u kaprovitých ryb, výrazný propad zaznamenal zejména
úhoř, také u jeseterů došlo ke snížení produkce, naopak výrazně stoupala výroba lososa
a mořských chovaných ryb.30 Vývoj produkce ve vybraných druhových skupinách ryb
v zemích FEAP předkládá Tabulka č. 2.
Tabulka č. 2: Vývoj produkce ve vybraných druhových skupinách chovaných ryb
(v tis. tun)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Kaprovité ryby

77,7

72,7

73,3

73,0

73,3

72,7

70,3

Losos

640,8

671,8

756,8

717,0

749,0

763,6

926,4

Pstruh (>1,5 kg)

116,6

142,6

123,9

111,5

106,8

113,2

131,1

Pstruh (porcový)

234,1

224,6

218,5

222,9

214,8

213,9

205,8

Mořčák evropský

77,0

79,8

88,3

88,9

93,8

113,6

105,1

Mořan tmavý

56,2

61,1

62,1

68,7

79,7

96,4

93,4

Pramen: Situační a výhledová zpráva Ryby – říjen 2008

Jak dokládají tyto statistické přehledy, v Evropě chovatelsky jednoznačně
dominují lososovité ryby. Pramení to nejen z tradice chovu pstruha v některých
západoevropských

zemích

(Francie,

Itálie,

Dánsko,

Německo),

ale zejména

z intenzivního nástupu chovu lososa v době před více než třiceti lety, k němuž došlo
především v Norsku a Skotsku. Kaprovité ryby si pak zachovávají svůj významově
30

ŽENÍŠKOVÁ, H.; GALL, V. Situační a výhledová zpráva Ryby-říjen 2008, s. 33.
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vymezený prostor zejména v zemích střední a východní Evropy a mají své tradiční trhy
i v některých zemích západní Evropy.

1.2.3 Pozice kapra na evropském trhu
V České republice produkčnímu rybářství jednoznačně dominuje chov kapra
(podrobněji níže viz kapitola 3). Publikace Rybářského sdružení ČR nabízí zajímavé
srovnání chovu této ryby v různých regionech Evropy. Jeho obliba není kupodivu
jednoznačně spojena s historickým zázemím, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Příkladem může být Velká Británie, resp. Anglie. Z dějin je známo, že právě zde
vznikly už ve 12. století jedny z prvních rybníků v Evropě vůbec, přesto je dnes kapr
kulinářsky naprosto neznámou a tedy nechtěnou rybou. Také Francie má silné historické
kořeny svého rybníkářství spjaté s chovem kapra (dokonce i o něco málo hlubší než
v Čechách a na Moravě). Ani zde se však už mnoho desetiletí kapr nikterak výrazněji
neprosazuje (s výjimkou rekreačního rybolovu); zůstává jen několik velmi malých
regionálních ostrůvků, kde kapr patří ke krajovým specialitám. Obecně se však kapr
netěší ve francouzské kuchyni větší oblibě. Známý není kapr ve Skandinávii a nepříliš
ani v ostatní západní Evropě.31
Oblíbený je pak kapr ve střední a vůbec celé východní Evropě. Nečlenské státy
EU východní Evropy byly v nedávné minulosti významnými producentskými zeměmi.
Politické a spolu s tím pak především ekonomické změny, ke kterým došlo, způsobily
úpadek tamního zestátněného rybníkářství. Z tohoto propadu (v rozsahu 50 až 80%
z předchozího stavu) se zatím chov kapra ještě plně nevzpamatoval.
Rybářské sdružení ČR dále porovnává situaci v pětadvacítce členských zemí
EU. „V této části spojené Evropy se ročně vyprodukuje celkem kolem 70 tisíc tun
tržního kapra. Podle dat z roku 2006 jsou největšími producenty Polsko (19 tisíc tun),
Česká republika (18 tisíc tun), Německo (10,5 tisíc tun) a Maďarsko (8 tisíc tun). Roční
vývoj produkce je v zemích EU vyrovnaný a statisticky vykazuje jen nevýznamné
kolísání. Celková spotřeba kapra v zemích EU je 86% saturována z vlastního chovu,
13% konzumovaného kapra pochází z komerčního rybolovu a jen 1% je importováno ze
třetích zemí.“32
31
32

BERKA, R. Produkční rybářství České republiky, s. 31.
Tamtéž, s. 32.
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2. Společná rybářská politika
Společná politika rybolovu tvoří rámec pro řízení rybolovu v Evropské unii, a to
jak ve vodách Společenství, tak i mimo ně. „Cílem je zřídit racionální systém pro řízení
zdrojů ryb, který bude chránit jejich zásoby a zajistí budoucnost rybolovu pro příští
generace. Řízení rybolovu je třeba neustále rozvíjet za účelem jeho přizpůsobení jak
přirozenému rozvoji zdrojů ryb, tak lidské činnosti. Zvýšení kapacity úlovků rybářských
flotil a dopad průmyslové činnosti na životní prostředí mělo významný vliv na rybí
zdroje. S každým dalším rozšířením Evropské unie se rozrůstá flotila Společenství
i jeho vody.“33
Pravidla, na základě kterých vznikla EU taková, jaká dnes je, vyžadovala,
aby byla vytvořena společná politika pro rybolov. První pravidla byla vytvořena již
v roce 1970 a samotná Společná rybářská politika Evropské unie byla přijata v lednu
roku 1983, aby zajišťovala rozumné využívání snižujících se zásob ryb. Tato politika
byla podrobena dvěma revizím, první v roce 1992, druhé, která vedla k významnější
reformě, v roce 2002.
Evropská komise uvádí hlavní rysy Společné politiky rybolovu:
•

politika udržitelného rybolovu na základě rozumného řízení zdrojů ryb a činnosti
rybářské flotily Společenství;

•

politika kontroly, která pomocí intenzivní spolupráce mezi členskými státy
zajistí účinné a harmonizované vymáhání pravidel;

•

strukturální politika zajišťující finanční podporu tomuto odvětví;

•

zahraniční politika, která dovoluje Společenství aktivní roli při řízení zdrojů ryb
mimo jeho vody;

•

politika vedení, jejímž cílem je větší zapojení zainteresovaných osob do utváření
Společné politiky rybolovu.34

Výběr předpisů ES souvisejících s rybolovem a sektorem rybářství je uveden
v Příloze č. 2.

33

Evropská komise, DG Fisheries. Rybářská politika v Evropské unii. 2004 [cit. 7. 3. 09]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/managingfisheries_cs.pdf
34
Tamtéž
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2.1 Vývoj Společné rybářské politiky
Jedním z prvních pokusů o kontrolu a porovnání vnitrozemských vod
evropských zemí byl podle W. Dilla návrh Food and Agriculture Organization,
předložený na první Mezinárodní konferenci o rybářství v Helsinkách ve dnech 24. –
26. července 1956. FAO se prostřednictvím dotazníků zaslaných vládám tehdejších
20 členských zemí snažila shromáždit data, která by pomohla při tvorbě budoucího
společného postupu v tomto sektoru.35 Výsledky průzkumu (do kterého se nakonec
zapojily i některé nečlenské země) byly předloženy na zahajovacím setkání Poradní
komise pro evropský vnitrozemský rybolov (EIFAC – European Inland Fisheries
Advisory Commission36) v Dublinu 1960. Tato snaha se však nesetkala s velkým
úspěchem, neboť vyplňování dotazníků bylo dobrovolné a mnoho zemí svá data udala
buď velmi nedostatečně, nebo dokonce vůbec. FAO se ještě několikrát pokusilo
podobné úsilí zopakovat, ale jak W. Dill uvádí, vyplňování podobných dotazníků nadále
nebylo povinné, země často nedodávaly relevantní data a ani pozdější zpracování
získaných dat nebylo bezchybné.37

2.1.1 Začátky rybářské politiky na úrovni Společenství
Základy společné politiky rybolovu na úrovni Evropské unie musíme hledat
ve Společné zemědělské politice (SZP), která představovala jeden z prvních pilířů
evropské spolupráce a do které byla oblast rybářství původně začleněna. Smlouva
o založení Evropského hospodářského společenství (tzv. Římská smlouva) z roku 1957,
ve které je SZP poprvé smluvně zakotvena, definuje ve svém Článku 38 zemědělské
produkty jako „produkty rostlinné výroby, chovu zvířectva a rybolovu, jakož i výrobky
po prvotním zpracování, které mají s těmito produkty přímou souvislost“38. Jak shrnuje
Ureña de Poznanski ve svém pojednání o SRP, byly první cíle rybářské politiky totožné
s cíli v zemědělství, tj. zvýšení produkce, stabilizace trhů, zvýšení jistoty v zásobování
a zajištění přiměřených cen pro spotřebitele.39
35

Dotazník obsahoval položky jako počet a rozloha vodní plochy, počet rybářů, roční výše odlovu, počet
a velikost rybích farem, produkce z akvakultury, aj.
36
EIFAC je poradní regionální komisí organizace FAO.
37
DILL, W. Inland Fisheries of Europe, [cit. 9. 12. 08]. Dostupné z:
http://www.fao.org/docrep/009/t0377e/T0377E02.htm
38
Článek 38 Smlouvy o ES
39
UREÑA DE POZNANSKI, S. Glossaire de la Politique commune de la pêche, s. 5.
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Spolu s ustavením společné organizace trhu bylo 20. října 1970 vydáno Radou
Evropské unie nařízení zavádějící společnou strukturální politiku pro rybné
hospodářství. Smyslem bylo podporovat jeho vyvážený harmonický vývoj a racionálně
využívat biologické poklady moře a vnitrozemských vod.40 Měl být vytvořen volný trh
pro ryby i rybářské výrobky. Bylo dohodnuto, že rybář z jakékoli členské země má mít
svobodný přístup do veškerých vod s výjimkou pásma 12 nám. mil od pobřeží, které
bylo vyhrazeno pro místní rybáře s tradicí lovu v tomto příbřežním pásmu.41
V roce 1972, krátce po přijetí těchto opatření, vstoupily do Společenství tři země
se silnou rybolovnou tradicí – Velká Británie, Irsko a Dánsko. Členské státy souhlasily
s posílením právního rámce SRP, zejména požadavku na vytvoření politiky ochrany
zdrojů a zavedením výlučných práv uvnitř pásma rozšířeném z dosavadních 12 na 200
nám. mil od pobřeží.42

2.1.2 Nařízení z roku 1983 oficiálně ustanovující Společnou
rybářskou politiku
Po několikaletém vyjednávání, v roce 1983 přijala Rada nařízení č. 170/8343,
které položilo základy všeobecné rybolovné politiky Společenství a politika rybolovu
se tak stala společnou politikou s vlastním právem. Proto se za zrod Společné rybářské
politiky považuje právě tento rok. Byl formulován tzv. koncept relativní stability a byla
zavedena pravidla pro uchování zdrojů ryb na základě mechanismu uplatňování kvót,
které stanovují "celkový dovolený úlovek" (Total Allowable Catches – TAC), na jehož
objemu se členské státy EU prostřednictvím Rady každoročně dohodnou.44 Pomocí

40

European Parliament Fact Sheets, [cit. 12. 12. 08]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=en&id=74&ftuId=FTU_4.4.1.h
tml
41
Evropská komise. DG Fisheries. About the Common Fisheries Policy. Managing a common resource,
[cit. 9. 3. 09]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en.htm
42
V tomto pásmu (200 nám. mil= asi 320km) má pobřežní stát výlučné právo ekonomického využití
(rybolov, těžba surovin, aj.).
43
Nařízení Rady (EHS) č. 170/83 ze dne 25. ledna 1983 o zavedení režimu Společenství pro zachování
a řízení rybolovných zdrojů.
44
Kvóty se přidělují v první řadě podle tradičních rybolovných zájmů jednotlivých členských zemí a
předávají se rybářům. Vyžadují pečlivé sledování jejich dodržování a prosazování. TAC stanovuje Rada
ministrů vždy v prosinci. Jsou zvažovány návrhy EK, konzultace vědeckých poradců, názory nečlenských
států EU i členů Mezinárodní rady pro výzkum moře.
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TAC se stanovuje maximální možná míra odlovu ryb tak, aby byl jejich stav bezpečně
zachován. Podíl jednoho každého členského státu je nazýván "národní kvótou".45
V následujících letech se SRP musela vyrovnat s vystoupením Grónska
ze struktur ES v roce 1985, s přijetím Španělska a Portugalska v roce 1986
a sjednocením Německa roku 1990. Tyto tři události měly významný vliv na velikost
a strukturu flotily Společenství i na množství celkového odlovu (přistoupením dvou
jihoevropských zemí se počet rybářů ve Společenství zdvojnásobil,46 odlov ryb se zvýšil
o 75%, o 65% vzrostla velikost rybářské flotily a spotřeba ryb stoupla o 45%).47

2.1.3 Revize z roku 1992
V 90. letech se začalo s hloubkovou revizí Společné rybářské politiky založené
na hodnotících zprávách předložených Evropskou komisí. Důvodem pro revizi byl
nadměrný rybolov i příliš vysoké investice do lodí. Základní kámen nové politiky byl
položen v roce 1992 přijetím nařízení č. 3760/92, které mělo platit po dobu deseti let
a „reagovat na velkou nerovnováhu mezi velikostí flotily a možnostmi odlovu ryb“.48
Cílem tohoto nařízení je rozumné a vyvážené využívání živých vodních zdrojů
i akvakultury, z dlouhodobého hlediska zajištění hospodářských a sociálních zájmů
v rybářském sektoru i zaručení zájmů konzumentů s ohledem na biologické omezení
a možnosti mořského ekosystému.49
Nutná redukce flotily a zmírnění sociálního dopadu mělo být dosaženo pomocí
strukturálních pravidel. Byl založen Společný systém rybolovu a akvakultury, který
nabídl základ pro moderní politiku ochrany a řízení rybolovných zdrojů, a to především
vytvořením rovnováhy mezi zachováním zdrojů a hospodařením se zdroji na straně
jedné a mezi regulací rybolovu a trvalým a racionálním využíváním těchto zdrojů na

45

Eurostat yearbook 2008. EUROPE IN FIGURES, s. 344.
Samotné Španělsko mělo více než 100 000 rybářů.
47
European Parliament Fact Sheets, [cit. 12. 12. 08]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=en&id=74&ftuId=FTU_4.4.1.h
tml
48
UREÑA DE POZNANSKI, S. Glossaire de la Politique commune de la pêche, s. 6.
49
Nařízení Rady (EHS) č. 3760/92 ze dne 20. prosince 1992 o zavedení režimu Společenství pro rybolov
a akvakulturu
46
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straně druhé. Přístup ke zdrojům byl nově efektivněji regulován pomocí systému
přidělování licencí rybářům.50
V roce 1995 ustanovila Evropská komise skupinu nezávislých expertů, kteří
vypracovali zprávu o aktuálním stavu SRP. Závěry této zprávy opětovně poukázaly
na nutnost neúprosného zmenšení flotily Společenství, mají-li být zdroje ryb i nadále
zachovány. Dále bylo doporučeno přepracování systému kvót a TAC.51 Ukázalo se,
že zavedená pravidla nedokážou nadměrnému rybolovu zamezit a zásoby ryb se
ztenčují rychleji než kdykoli předtím. Potřeba další reformy Společné rybářské politiky
byla tedy nevyhnutelná. „Hlavními výzvami bylo vypořádání se s hrozící možností
úplného vymizení některých druhů, dopad na mořský ekosystém, zmírnění
ekonomických ztrát v rybářském průmyslu, zajištění dodávek ryb na trhy EU
a zabránění úbytku pracovních míst v rybářském sektoru.“52

2.1.4 Reforma z roku 2002 a nová Společná rybářská politika
Nová reforma, která měla řešit kritickou situaci, byla přijata nařízením Rady
(ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání
rybolovných zdrojů v rámci Společné rybářské politiky.53 Tato revize SRP byla velmi
ambiciózní. Jak uvádí Zelená kniha Evropské komise, mezi hlavní změny provedené
v nové reformě patřilo následující:
• „vývoj směrem k dlouhodobější perspektivě řízení rybolovu díky zavedení plánů
obnovy a řízení;
• zvýšené odhodlání k integraci enviromentálních otázek do řízení rybolovu;
• větší zapojení zúčastněných stran díky zřízení regionálních poradních sborů;
• nová politika týkající se loďstva, která zrušila povinné cíle pro snížení kapacity
a nahradila je vnitrostátními stropy, v jejichž rámci si členské státy mohou
svobodně zvolit způsob provádění své politiky týkající se loďstva;

50

European Parliament Fact Sheets, [cit. 12. 12. 08]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=en&id=74&ftuId=FTU_4.4.1.h
tml
51
UREÑA DE POZNANSKI, S. Glossaire de la Politique commune de la pêche, s. 6.
52
European Parliament Fact Sheets, [cit. 12. 2. 09]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=en&id=74&ftuId=FTU_4.4.1.h
tml
53
Reforma nabyla účinnosti 1. ledna 2003.
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• zavedení intenzity rybolovu (například omezením počtu dní, ve kterých smí
plavidlo provádět činnost na moři) jako základního nástroje řízení rybolovu,
zejména v kontextu víceletých plánů obnovy;
• efektivnější využívání veřejných finančních prostředků na podporu rozvoje
odvětví díky ukončení využívání veřejné podpory na stavbu nových plavidel,
pomocí strukturální politiky, která lépe odpovídá cílům SRP, a s větším důrazem
na diverzifikaci v pobřežních oblastech;
• nové dvoustranné dohody o rybolovu, jejichž cílem je rozvoj partnerství
s zainteresovanými třetími zeměmi.“54

Každoroční opatření byla nahrazena dlouhodobými strategiemi. Na základě
nezávislých vědeckých doporučení biologové navrhli dlouhodobé cíle pro zvýšení
zdrojů ohrožených druhů ryb. Omezení objemu ryb, které lodě mohou dodávat
do přístavů, bylo pouze jedním ze způsobů, jak chránit rybí zásoby. Mezi další patří
omezení počtu dní, které může rybářská loď strávit na moři, nebo uzavření oblastí, kde
se shromažďují mladé ryby nebo kde ryby kladou jikry. Předpisy se týkaly též
rybářského vybavení, velikosti sítí a minimálních měr ryb pro jejich odlov.
„Zkušenosti z minulosti ukázaly, že samotná snaha o omezení úlovků nemůže
ryby zachránit před vyhubením, pokud je rybolov příliš rozsáhlý. Rozvoj technologií
v oblasti rybářské výstroje zvýšil lovné kapacity rybářských flotil na takovou úroveň,
která je s ohledem na dostupné zásoby ryb až příliš vysoká. Útvar pro řízení flotily
spolupracuje s členskými státy za účelem snížení kapacity flotily na základě přísného
monitorování předpisů omezujících nové přírůstky rybářské flotily a na základě
poskytování finančních pobídek pro trvalé vyřazování rybářských lodí z provozu.
Veřejné dotace na stavbu nových rybářských lodí skončily v prosinci 2004.“55
Ačkoli byla každoroční opatření nahrazena dlouhodobým plánováním, bylo
ustanoveno, že „v případě akutního ohrožení zásob ryb mohou být Evropskou komisí
použita výjimečná opatření na dobu 6 měsíců s možností znovuzavedení na dalších
6 měsíců. Pokud by některý členský stát se zavedenými opatřeními nesouhlasil, má
možnost obrátit se na Radu EU. Členský stát může na 3 měsíce za určitých podmínek
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zavést pravidla pro zachování a řízení zdrojů ryb ve své ochranné zóně 12 nám. mil od
pobřeží.“56

Reforma SRP z roku 2002 tedy reflektovala potřebu omezení odlovu ryb
a posílení určitých technických opatření, byl také zaveden jednodušší systém pro snížení
kapacity flotily EU. Podle nového způsobu jsou za dosažení rovnováhy mezi
rybolovnou kapacitou loďstva a dostupnými zdroji ryb více zodpovědné členské státy.57
EK považuje tuto revizi za nejambicióznější reformu SRP, jaká kdy byla provedena.
Podle ní reforma poskytuje „nejlepší možné šance na zachování evropského rybářského
sektoru ku prospěchu všech zúčastněných subjektů, ať už rybářských organizací,
spotřebitelů, množství zásob ryb i zachování mořského ekosystému“.58 Sama Evropská
komise ale nedávno konstatovala, že cíle dohodnuté v roce 2002 pro dosažení
udržitelného rybolovu bohužel celkově nebyly splněny.59

2.1.5 Plánovaná reforma SRP
Evropská komise schválila v září 2008 dokument obsahující „analýzu výsledků
a nedostatků reformy Společné rybářské politiky z roku 2002, kterou předložil komisař
pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borg. Komisaři se shodli, že reforma významně
přispěla ke zlepšení způsobu, jakým je rybářství v EU řízeno. Podle nich však celá řada
problémů přetrvává. Krátkodobé rozhodování a nezodpovědné chování některých
rybářských subjektů penalizuje i nadále ty rybáře, kteří ve svém jednání zohledňují
potřeby všech. Vzniká tak začarovaný kruh, který podkopává jak ekologickou
rovnováhu oceánů, tak i ziskovost celého sektoru. Proto Komise navrhla okamžitě
zahájit komplexní kontrolu stavu SRP a připravit tak půdu pro zásadní reformu
institucionálního rámce, kterým se rybářství EU řídí.“60
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Následně v listopadu roku 2008 navrhla Komise radikální přepracování
kontrolního režimu rybářství EU a předložila návrh nového nařízení Rady. Výsledkem
by byl zcela zmodernizovaný systém inspekcí, sledování, kontrol, dohledu
a prosazování pravidel společné rybářské politiky v celém tržním řetězci, od odlovení až
na pult. Harmonizované kontrolní postupy a náročnější normy by zajistily jednotné
provádění kontrol na vnitrostátní úrovni, přičemž by se zároveň zohlednila rozmanitost
a specifické vlastnosti různých loďstev. Aby se dosáhlo souladu napříč celým odvětvím,
budou zavedena různá opatření, včetně zjednodušení regulačního rámce a zavedení
jednotných odrazujících sankcí. Bude rovněž posíleno oprávnění Komise k zásahům,
které zajistí, aby členské státy účinně prováděly a prosazovaly pravidla Společné
rybářské politiky. Z obecného hlediska přispějí nová pravidla k tomu, aby bylo
provádění kontrol a sledování rybolovných činností ve všech ohledech jednodušší
a účinnější.
Evropský komisař pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borg uvedl: „Kontrola
a prosazování omezení odlovů by měly být základem společné rybářské politiky. Místo
toho jsou tyto činnosti naší Achillovou patou a negativně ovlivňují spolehlivost všech
dalších řídících opatření, která provádíme. Problém rozpoznala jak Komise, tak i Účetní
dvůr a v rámci tohoto návrhu Komise přichází s jeho řešením. Pro zajištění budoucnosti
udržitelného rybolovu je třeba, abychom neúčinný, nákladný a složitý systém nahradili
systémem, který skutečně přinese výsledky. Věřím, že s tímto návrhem dostanou
všichni účastníci do rukou nástroje, s jejichž pomocí budou moci úspěšně splnit své
úkoly.“61
Dojde-li k ratifikaci Lisabonské smlouvy, pak by Společná rybářská politika
spadala do sdílených pravomocí EU62 s výjimkou oblasti biologických mořských
zdrojů, která by byla zahrnuta mezi tzv. výlučné pravomoci Evropské unie, o nichž
se bude rozhodovat hlasováním kvalifikovanou většinou.63 Rozhodování o SRP by
se odehrávalo stále zejména na úrovni Rady ministrů, jak je tomu doposud.

Výsledkem snahy Evropské komise reformovat Společnou rybářskou politiku
se v dubnu loňského roku stala tzv. Zelená kniha, která je nejnovějším dokumentem
61

Europa Press releases. Tisková zpráva ze dne 14. 11. 2008: Rybolov: Komise navrhuje radikální
přepracování rámce kontroly, [cit. 29. 4. 09]. Dostupné z:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1710&format=HTML&aged=0&languag
e=CS&guiLanguage=en
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o budoucnosti rybářské politiky. Dokument analyzuje nedostatky současné politiky
a zahajuje veřejnou konzultaci k jejich řešení. Rybáři a další zainteresované strany
z odvětví rybolovu, ale také vědci, občanská společnost a občané, kteří se o danou
oblast zajímají, mohli do 31. prosince 2009 vyjádřit svůj názor na budoucí podobu
evropského rybářství. Tato veřejná konzultace je prvním krokem v procesu, který by
měl vést k radikální reformě Společné rybářské politiky.
Komisař pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borg uvedl: „Naše otázky
se týkají dokonce i samých základů současné politiky a žádná její součást by neměla
zůstat bez povšimnutí. Nejde nám jen o nějakou další reformu. Je čas navrhnout
moderní, jednoduchý a udržitelný systém řízení rybolovu v EU, jenž bude schopen
dobře fungovat ve 21. století.“64
Zelená kniha má dvojí účel: zvýšit informovanost o problémech, s nimiž se
odvětví v posledních letech potýká, a vyvolat veřejnou reakci, z níž může vyrůst nový
a inovativní přístup k regulaci rybolovu, jenž bude více založen na konsensu. Klade
například tyto otázky: Jak můžeme zajistit dlouhodobou udržitelnost a životaschopnost
rybolovu? Jak je možné upravit celkovou kapacitu loďstva při současném řešení
sociálních problémů, s nimiž se potýkají pobřežní oblasti? Jak lze dále rozvíjet kulturu
dodržování pravidel? Jak může společná rybářská politika nejlépe přispět k udržitelnosti
rybolovu mimo vody EU?
Zelená kniha analyzuje všechny stránky dnešní rybářské politiky a vysvětluje,
proč navzdory pokroku dosaženému od reformy z roku 2002 některé problémy
přetrvávají. Jedním z hlavních problémů je vyčerpání stavu rybích populací v Evropě:
88 % populací je loveno nadměrně (ve srovnání s 25 % v celosvětovém průměru)
a 30 % se nachází „mimo bezpečné biologické limity“, tj. nejsou schopny se normálním
tempem reprodukovat, protože populace dospělých jedinců je příliš vyčerpaná.
V mnoha lovištích však stále lovíme dvakrát nebo třikrát více, než jsou populace ryb
schopny snést. Z velké části je to důsledkem nadměrné kapacity loďstev. Tato nadměrná
kapacita je ekonomicky neefektivní, a to nejen proto, že vyčerpává populace, ale také
proto, že neustále snižuje zisky odvětví. Je nezbytné najít řešení, díky nimž bude možné
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obnovit populace nacházející se v nejhorším stavu, a současně zajistit, aby ryby byly
pro rybáře i nadále spolehlivým zdrojem příjmů.65
Kromě nadměrné kapacity poukazuje Zelená kniha na čtyři další strukturální
nedostatky aktuálního přístupu: absenci přesných politických cílů, zejména s ohledem
na ekologickou odpovědnost a integraci s všeobecnými námořními záležitostmi; příliš
centralizovaný systém rozhodování, zaměřený na krátkodobá řešení, která ve většině
případů oslabují dlouhodobou udržitelnost; rámec, který odvětví neposkytuje
dostatečnou odpovědnost; nedostatek politické vůle dodržovat omezení rybolovu.
Komise se obává, že pokud se v nadcházejících letech enviromentální
udržitelnost rybolovu nezlepší, budou výsledkem vyprázdněná moře a skomírající
odvětví rybolovu. Pokud ale příští reforma společnou rybářskou politiku posune
do 21. století, její přínosy se neomezí na rybáře nebo pobřežní oblasti; budou je sdílet
všichni občané Evropy.
Komise má právní povinnost přezkoumat určité části Společné rybářské politiky
nejpozději v roce 2012. Současná situace, zejména pokud jde o populace ryb
a nadměrnou kapacitu loďstev, ji však přesvědčila o tom, že je třeba se do reformního
procesu pustit již nyní. Konzultace zahájené vydáním Zelené knihy probíhaly
do 31. prosince 2009 a Komise shrne jejich výsledky v první polovině letošního roku.
Po další konzultaci se zúčastněnými stranami Komise vypracuje zprávu o posouzení
dopadů a návrh nového základního nařízení. To by mohlo být na začátku roku 2011
předloženo Evropskému parlamentu a Radě a výhledově přijato v roce 2012.66

2.2 Zhodnocení dosavadního vývoje
Evropský rybolov a akvakultura prošly během posledních třech dekád
výraznými změnami. Pomoc z veřejných prostředků pomohla rozvoji a modernizaci
flotil, přístavních zařízení, akvakultury, marketingu a systému zpracování. Určitý
problém tkví v tom, že díky technologickému vývoji došlo ke zdokonalení rybářských
lodí při vyhledávání a lovu ryb do takové míry, že počet lodí, potřebných k bezpečnému
ulovení ryb, aniž by došlo k ohrožení jejich schopnosti reprodukce, se výrazně snížil.
65

Evropská komise. Zelená kniha. Reforma Společné rybářské politiky, s. 7.
Tisková zpráva Zastoupení Evropské komise v ČR ze dne 22. 4. 2009. Otevřená debata o budoucnosti
společné rybářské politiky EU, [cit. 25. 4. 09]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/09617_cs.htm
66

40

Diplomová práce

Rybářství v České republice v kontextu strukturální politiky EU
s důrazem na využití prostředků fondu FIFG

V oblasti akvakultury je významným úkolem uspokojit poptávku spotřebitelů za použití
výrobních metod s minimálním dopadem na životní prostředí.
„SRP se vyvíjela i tím, jak se upravovala pro postupné rozšiřování – při vstupu
Portugalska a Španělska v roce 1986, kdy se zdvojnásobila evropská flotila, při rozšíření
o přímořské státy s jejich exkluzivními ekonomickými zónami o velikosti 200 mil
na konci 70. let a při globalizaci trhů.“67 SRP se musela vyrovnat i s pátým a největším
rozšiřováním EU.
Pro EU je Společná politika rybolovu nezbytná. Jejím hlavním cílem je
dosáhnout udržitelného využívání rybolovných zdrojů. Zásadním nástrojem pro tento cíl
je řízení kapacity rybářské flotily. Podle práva Společenství se celková kapacita flotily
nemůže zvýšit, a pokud je zajištěno veřejné financování na vyřazení rybářské flotily,
nemůže být odpovídající kapacita nahrazena – snížení kapacity flotily musí být stálé.68

2.3 Cíle Společné rybářské politiky
Společná rybářská politika, která je základním instrumentem pro řízení rybolovu
a akvakultury a kterou garantují všechny členské státy Evropské unie, má následující
prioritní oblasti:
•

zachování, řízení a udržitelné využívání zdrojů ryb a ostatních vodních
živočichů;

•

omezení dopadů rybolovu na životní prostředí;

•

zajištění strukturální politiky a stanovení podmínek přístupu k rybolovu
a využívání rybolovných zdrojů;

•

provádění řízení rybářské flotily EU s cílem dosáhnout vyrovnanosti mezi její
kapacitou a množstvím rybolovných zdrojů;

•

řízení společné organizace trhu s cílem zajistit vyrovnanost mezi potřebami trhu
Společenství a zájmy evropských rybářů;

•

řešení otázek mezinárodních vztahů v oblasti rybolovu a vztahů se třetími
zeměmi (bilaterální dohody);
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zajištění mechanismů kontrolní činnosti EU.69

V současné době lze tyto prioritní oblasti shrnout do 4 hlavních cílů, kterými
chce SRP zajistit výhodné podmínky jak pro rybářské společnosti tak i pro spotřebitele,
a zároveň zajistit ochranu zdrojů ryb. Tyto cíle se týkají:

• zachování zásob ryb: ochrana rybích zdrojů omezením množství vylovených ryb
z moře;
• struktury: pomoc odvětvím rybolovu a akvakultury, aby mohly přizpůsobit své
vybavení a organizaci požadavkům na zachování zásob ryb a požadavkům trhu;
• trhů: zachování společného řízení trhu s rybími produkty tak, aby byla zajištěna
rovnováha mezi nabídkou a poptávkou ve prospěch výrobců i spotřebitelů;
• vztahy se třetími zeměmi: vypracování dohod o rybolovu a sjednání společných
opatření na mezinárodní úrovni s cílem přispět k zachování zásob ryb na širém
moři.70

2.4 Řízení rybolovu na úrovni EU
Zodpovědným orgánem Evropské komise, pod jehož kompetenci řízení
rybolovné politiky spadá, je tzv. Generální ředitelství pro rybolov. Tento tým tvoří 290
odborníků z různých oblastí (například specialisté na mořskou biologii, lodní
stavitelství, ekonomii, právo, politologii nebo veterinární medicínu), kteří při řízení SRP
spolupracují s dalšími zainteresovanými subjekty, jako jsou technické výbory
zastupující úřady členských států, vědecká obec, průmysl a spotřebitelé.
Nezávislé mezinárodní organizace předkládají nová vědecká doporučení
Evropské komisi, která na jejich základě vydává návrhy ohledně pravidel rybolovu.
Jednou z těchto organizací je například Mezinárodní rada pro výzkum moře, přední
vědecká instituce působící v oblasti severního Atlantiku. Než jsou návrhy Komise
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přijaty, projednávají se v Radě a případně i pozměňují na základě připomínek národních
ministrů pro rybolov. Konzultace probíhají i s Evropským parlamentem.
Vyjednavači Ředitelství pro vnější vztahy, kteří se zabývají rybářským sektorem
mimo vody EU a otázkami mezinárodního obchodu, vedou denně důležitá jednání
na nadnárodní úrovni. Jedná se o malý tým, složený převážně z právních odborníků
a ekonomů, který se stará o organizaci trhu rybářských výrobků v EU.
Ředitelství pro strukturální politiku dohlíží na investiční programy jednotlivých
členských států na základě Finančního nástroje pro podporu rybolovu, který poskytuje
finanční pomoc sektoru v rámci EU. Tomuto úkolu se věnuje mezioborový tým vědců
a ekonomů. Zabývá se rovněž akvakulturou, oblastí, která v rámci Společné politiky
rybolovu nabývá stále většího významu.
Národní kontroloři jsou při kontrolách během pozorovacích misí na volném moři
doprovázeni rybářskými inspektory. Těsná spolupráce s licenčními a kontrolními
orgány nastává tam, kde právní odborníci posuzují žádosti o rybářské licence
a spolupracují s členskými státy při jejich vymáhání. Legislativní návrhy procházejí
kontrolou právníků, kteří zároveň prověřují státní podporu v odvětví rybolovu. Právníci
také dávají podnět k soudním řízením s členskými státy, které neplní své povinnosti při
vymáhání rybářské politiky Společenství.
Díky intenzivní úzké spolupráci mezi Generálním ředitelstvím pro rybolov
a dalšími orgány Komise, například Ředitelstvím pro životní prostředí, rozvoj,
regionální politiku, ochranu spotřebitele a výzkum, je zajištěna vzájemná návaznost
mezi navrhovanými předpisy a přijatými opatřeními napříč různými politickými
oblastmi.71

2.5 Hlavní oblasti zájmu Společné rybářské politiky v ČR
Pro vymezení hlavních oblastí zájmu SRP v České republice použijeme Národní
strategický plán pro oblast rybářství na období 2007–2013 (dále jen NSP) schválený
usnesením vlády č. 854/2007 dne 25. července 2007. Tento plán je aktuálním
a obsažným dokumentem, který mj. tyto oblasti zájmu výstižně popisuje. Priority
zmíněné v tomto dokumentu vycházejí ze zásad Společné rybářské politiky,
71

Evropská komise, DG Fisheries: Rybářská politika v Evropské unii, [cit. 12. 4. 09]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/managingfisheries_cs.pdf
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z Lisabonské a Göteborské strategie. Na základě nařízení Rady72 je každá členská země
povinna vypracovat dokument, který představuje koncepci státu v sektoru rybářství
do roku 2013. Jeho účelem je stanovit podmínky pro realizaci SRP v konkrétním státě.73
Následuje vymezení některých oblastí tak, jak je NSP uvádí. Tyto oblasti si dále
podrobněji představíme.
V oblasti udržitelného využívání rybích zdrojů „je Česká republika vázána
společnými pravidly platnými pro uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh
Společenství. České republiky se dotýká možnost nahrazení vyčerpaných mořských
zdrojů produkty z akvakultury. Investice do akvakultury jsou jedním z nástrojů, které
nepřímo napomáhají udržitelnému využívání rybích zdrojů.“74
V oblasti nabídky produktů a rovnováhy trhu se strategie České republiky
zaměřuje na zkvalitnění šíře nabídky potravin ze stávajících provozů. Je především
nutné rozšířit nabídku sladkovodních ryb z vlastní produkce a pomocí reklamních
kampaní usilovat o takovou změnu přístupu spotřebitele k rybím produktům, aby byla
zajištěna celoroční poptávka ze strany zákazníků.
Jakkoli se v oblasti trvale udržitelného rozvoje akvakultury České republiky
netýká akvakultura mořská, tak sladkovodní akvakultura má pro naši zemi mimořádný
význam. Stát by měl zajistit takové podmínky, aby rybníky plnily všechny své původní
funkce a přitom byla zachována druhová rozmanitost života v rybnících i kolem nich.
Je třeba podporovat víceúčelové využívání rybníků a příslušnými opatřeními zlepšit
kvalitu vod využívaných k chovu ryb. SRP dále podporuje diverzifikaci chovu
a zavádění nových druhů, což „musí probíhat v souladu nejen se zájmy rybářů,
ale i v souladu s požadavky životního prostředí, týkajících se introdukce nových druhů.
Rozšíření chovu o další nepůvodní druhy je nutno směřovat do uzavřených systémů,
aby bylo zabráněno úniku chovaných organismů do volné přírody. Je nutné podporovat
introdukci těch druhů ryb, které vykazují nízkou vnímavost na nebezpečné druhy
nákaz.“ 75
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nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu
Národní strategický plán schvaluje vláda ČR, dokument se následně stává předmětem dialogu s
příslušnými orgány Evropské komise. Na základě východisek stanovených NSP je připraven Operační
program Rybářství, který definuje konkrétní podmínky čerpání prostředků z Evropského rybářského
fondu. Ministerstvo zemědělství ČR. Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007–2013,
s. 2.
74
Ministerstvo zemědělství ČR. Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007–2013,
s. 21.
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Tamtéž, s. 22.
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V rámci rozvoje a konkurenceschopnosti odvětví se zájmy SRP v České
republice zaměřují na umělé doplňování těch druhů ryb, které se z různých příčin
(úpravy koryt řek, neprůchodnost toků pro migrující druhy ryb z důvodu neprostupných
bariér apod.) nemohou samy rozmnožovat. Do dlouhodobého plánu rozvoje
zpracovatelského průmyslu se chce Česká republika zapojit modernizací stávajících
provozů. „Zpracování produktů akvakultury z rybničního rybářství je do budoucna
orientováno především na výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Ze zpracovaných ryb
se na trhu uplatňují převážně zmrazené výrobky. Snahou je upoutat pozornost
spotřebitelů na čerstvé (chlazené) zpracované ryby, které si udržují mimořádnou kvalitu,
ovšem naráží na skutečnost, že se jedná pouze o sezónní prodej ryb. Cílem rozvoje
zpracovatelského průmyslu je dosáhnout postupného navýšení současného podílu
zpracovaných ryb z celkového domácího trhu prostřednictvím celorepublikových
cílených propagačních kampaní.“76 K motivování spotřebitelů k nákupu vysoce
kvalitních výrobků ze sladkovodních ryb lze využít cílenou propagaci zavedené značky
kvality „KLASA“ a registrované ochranné známky „Český kapr“.
Lidský kapitál a teritoriální dimenze Společné rybářské politiky je další oblastí
zájmu SRP v České republice. Prioritou je udržet současný stav zaměstnanců
v profesním rybářství (tj. 1600 až 1800 pracovníků), přičemž významnou roli by měli
mít noví odborníci, kteří budou klást důraz na uplatňování ekonomicky a ekologicky
udržitelných hospodářských přístupů. Samozřejmostí by mělo být zajištění rovných
pracovních příležitostí pro ženy, které nacházejí uplatnění zejména v méně fyzicky
náročných profesích, tedy ve zpracovnách rybích produktů a doprovodných službách,
ve školství či ve výzkumu. Udržení zaměstnanosti v regionech a zajištění trvale
udržitelného rozvoje rybářství lze dosáhnout soustředěním rybochovných zařízení
do vybraných oblastí, kde jsou na rybářství napojeny např. zpracovny rybích produktů
a výrobci speciálních rybářských zařízení.
Společná rybářská politika má velký zájem na ochraně vodního prostředí. Voda
v rybnících musí být pravidelně kontrolována, neboť kvalitu vody ohrožují zdroje
znečištění mimo odvětví. S ochranou vodního prostředí přímo souvisí ochrana oblastí,
v nichž se vodní druhy rozmnožují. „Národní legislativa v návaznosti na legislativu EU
dostatečně zohledňuje ochranu vodního prostředí. Míst vhodných k přirozenému
rozmnožování některých rybích druhů neustále ubývá. Pro udržení stávajících rybích
76

Ministerstvo zemědělství ČR. Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 200 –2013,
s. 23.
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společenstev v říčních systémech je nutné provádět i nadále zásahy, které napomáhají
k jejich stabilizaci.“77

77

Ministerstvo zemědělství ČR. Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007–2013,
s. 26.
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3. Rybářství v České republice
Ačkoli by se mohlo zdát, že chov ryb představuje v Evropské unii okrajové
odvětví, zejména porovnáme-li akvakulturu ve vztahu k mořskému rybolovu, můžeme
vidět, že v poslední době vkládá EU do chovu ryb stále větší naděje. Díky nadměrnému
rybolovu hrozí mořským nalezištím jejich vyčerpání. Česká republika může významně
využít svého potenciálu v produkci ryb, který zaplní místo po zmenšujících se zásobách
ryb v mořích.
Evropská komise ve svém Sdělení jasně konstatuje nutnost reagovat
na zhoršování mořského prostředí. Moře mají obrovský potenciál a mají pro prosperitu
Evropy ústřední význam – jsou to obchodní cesty Evropy, regulátor klimatu, zdroj
potravin, energie a surovin a oblíbené místo pro bydlení a rekreaci občanů. Zvyšující se
zranitelnost pobřežních oblastí, přeplněnost pobřežních vod, pokračující zhoršování
mořského prostředí dokládají potřebu nového pohledu na rybářskou politiku.78
„V souvislosti se zvyšujícím se tlakem na rybí populace a hrozbou omezení lovu
některých druhů mořských ryb, který se odrazí v jejich zvýšených cenách, lze očekávat
přesun spotřebitelského zájmu k rybám sladkovodním z domácích rybochovných
provozů.“79 Zde může Česká republika využít svého potenciálu a dlouholetou tradici
v chovu vysoce kvalitních ryb.
Rybářství v České republice má zakotvené hluboké historické kořeny
s mnohasetletými zkušenostmi a tradicemi, jejichž odkaz se zachoval až do dnešní doby.
Svůj evropský věhlas české rybníkářství získalo především díky uznávané úrovni chovu
kapra. „První historické záznamy o rybnících u nás pocházejí již z 11. století, kdy
rybníky byly zakládány zejména při klášterech.“80 Teprve od poloviny 14. století
přibývá archivních dokladů dokumentujících promyšlené budování rybníků. V pozadí
tohoto rozvoje stál ideově především sám Karel IV., který osobně podporoval jejich
výstavbu. Jednalo se o menší vzájemně izolované rybníky snáze stavebně zvládnutelné.
Největší rozmach rybníkářství u nás nastal v 15. a zejména 16. století, kdy
plocha rybníků dosáhla 180 tisíc hektarů. Tehdejší naši rybníkáři totiž začali kapra
odchovávat dvoustupňovou, a později třístupňovou metodou (ve své podstatě platnou
78

Evropská komise. Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů – Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii. Brusel 2007.
KOM(2007) 575.
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Ministerstvo zemědělství ČR. Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007–2013,
s. 18.
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SPURNÝ, P. Rybářství v České republice, jeho historie, současnost a perspektivy, s. 2.
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dodnes). Plůdek byl v jejím rámci přesazován z plůdkových rybníků do výtažníků, kde
narostl do velikosti násady, a ta poté byla přesazena do hlavních rybníků, aby dospěla
v tržní rybu.81 Tento „zlatý věk“ českého rybníkářství, kdy se díky třístupňové metodě
budují celé soustavy rybníků, je spojen zejména s Vilémem z Pernštejna a Helfenštejna
a jeho synem Janem. Přítelem Pernštejnů byl olomoucký biskup Johanes Dubravius,
který proslul v tehdejší Evropě vynikajícím novátorským dílem o metodách chovu ryb,
knihou De piscinis (O rybnících).82 Dalšími z vynikajících českých rybníkářů byli
Štěpánek Netolický, Mikuláš Rutard z Malešova a Jakub Krčín z Jelčan.
Z tohoto „zlatého věku“ se však „české a moravské rybníkářství začátkem
17. století velice rychle propadlo do silného útlumu, v němž zůstalo po více než dvě
století. V pozadí stála nejen třicetiletá válka, ale i po ní nastupující reformy
zemědělského hospodaření hledající další produkční plochy a mylně je spatřující
v rušených a na ornou půdu či louky přeměňovaných rybnících.“83
Teprve ve druhé polovině 19. století začalo postupně docházet k mírnému
pozitivnímu obratu. Stály za ním tehdejší vynikající osobnosti, z nichž je možno
jmenovat třeboňského praktika Václava Horáka, lnářského Theodora Mokrého,
ale především ředitele třeboňského panství Josefa Šustu. Jeho zásluhou byly upraveny
chovatelské metody, vyšlechtěny nové linie kapra a zavedeny další druhy jako candát
či maréna.84 Koncem 19. století se začíná prosazovat i specializovaný chov pstruha.85
Za první republiky se chov ryb rozvíjel celkem příznivě, ovšem 2. světová válka
tento slibný vývoj zásadním způsobem narušila. Po 2. světové válce přešly rybníky
do majetku státu a vznikl státní podnik Státní rybářství, který jednoznačně ovládal
veškerý chov ryb. V roce 1989 bylo na území dnešní České republiky vyprodukováno
zhruba 17,3 tisíce tun tržních ryb. Po roce 1989 došlo k privatizaci bývalých podniků
Státního rybářství, většinově na jejich základě vznikly akciové společnosti a společnosti
s ručením omezeným, do sektoru chovu ryb vstoupily i soukromé osoby.86
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3.1 Situace v ČR
Rybářství v ČR je možno rozčlenit do dvou základních oblastí – produkčního
rybářství a hospodaření v rybářských revírech. Hlavní součástí produkčního rybářství je
rybníkářství. Ryby jsou též chovány ve speciálních zařízeních, především se jedná
o chov lososovitých ryb neboli pstruhařství. Produkční rybářství (rybníkářství) vykazuje
stabilní výkonnost, rybníky slouží vedle produkce ryb k plnění neopomenutelných
mimoprodukčních funkcí v krajině, jako je retence vody, ochrana proti povodním,
biologické čištění vody; skýtají uměle vytvořené plochy pro hnízdění ptactva
a ochranná teritoria pro zvěř; plní rekreační poslání, ekostabilizační funkce a přispívají
k zachování biodiverzity.87
Ačkoli se akvakultura provozuje i v ostatních částech naší republiky, hlavní
oblastí věnující se chovu ryb jsou jižní Čechy – jedná se zejména o soustavu
Hlubockou, Protivínsko-vodňanskou, Blatensko-lnářskou, Třeboňskou, Novohradskou
nebo Jindřichohradeckou. K dalším významným oblastem patří východní Čechy –
soustava Pardubicko-hradecká, Českolipská; západní Čechy – Mariánskolázeňská,
Chebská nebo Plzeňská oblast; nebo jižní Morava – soustava Žďárská, Hodonínská
či Lednicko-valtická. Na opačném pólu najdeme oblasti, které se akvakulturou zabývají
jen okrajově, především o oblast severních Čech nebo severní Moravy.
„Na území České republiky se nachází více než 24 tisíc rybníků a vodních
nádrží, jejichž celková plocha představuje téměř 52 tisíc ha, z toho je v Čechách a na
Moravě využito k chovu ryb 42 tisíc ha rybníků. Teoretický objem vody v rybnících
může činit zhruba 600 milionů m3, skutečné množství vody v rybnících se však
pohybuje kolem 400 milionů m3. Příčinou je vysoký stupeň zabahnění rybníků.
Množství sedimentů je odhadováno na 200 milionů m3. … Hospodaření v rybářských
revírech spočívá v obhospodařování říčních systémů a udržování rybích společenstev
v lokalitách, kde je rekreační rybolov prováděn lovem na udici. V České republice je
vyhlášeno více než 2000 rybářských revírů o výměře přibližně 42 tisíc ha. Rekreačním
rybolovem se zabývá 350 tisíc registrovaných členů všech rybářských svazů“, kteří
vylovili v roce 2007 podle odhadu cca 4,3 tisíc tun ryb.88
Ministerstvo zemědělství ve své Situační a výhledové zprávě předkládá shrnutí
stavu rybářství a rybníkářství u nás. V roce 2007 produkce tržních ryb dosáhla úrovně
20 447 tun. Z toho z rybníků bylo vyloveno 19 686 tun ryb. Z přehrad bylo vyloveno
87
88
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13 tun a ze speciálních zařízení (převážně z pstruhařství) bylo získáno 748 tun ryb.
Na tuzemský trh bylo v roce dodáno 8578 tun živých ryb, čímž se zvýšil meziroční
nárůst o 127 tun. Vývoz živých ryb dosáhl 9552 tuny a snížil se tak o 382 tuny. V roce
2007 bylo zpracováno 1904 tun ryb v živé hmotnosti, tedy 9,3% z objemu vylovených
tržních ryb. Druhové zastoupení tržních ryb se zdá být stabilní a výrazněji se proti
předchozím rokům nezměnilo. Kapr, jakožto dominantní ryba, se podílel na celkovém
objemu lovených ryb 87,8 %, lososovité ryby zaujímaly 3,8 %, býložravé ryby 3,7 %,
výlov lína činil 1,3 % a dravé ryby představovaly 1,1 % z celkového výlovu.89
Během posledních let se v České republice ročně vyprodukovalo kolem 20 tisíc
tun tržních ryb. Tento objem odráží reálný požadavek jak domácího, tak exportního trhu
(oba trhy jsou vyrovnané v poměru zhruba 1:1). Rozhodující rybou českého
produkčního rybářství je kapr (ročně kolem 17 tisíc tun), s velkým odstupem
následovaný býložravými rybami (ročně kolem 1 tisíce tun). Nevýznamné (zejména
s ohledem na evropské poměry jsou objemy odchovaných lososovitých ryb, nicméně
v posledním pětiletí dochází k jejich poklesu (v roce 2003 jen mírně přes 700 tun).90
Průběh produkce tržních ryb v České republice představuje následující tabulka.
Dokládá stabilizovaný vývoj našeho produkčního rybářství. Podrobnější druhová
struktura ryb v ČR je uvedena v Příloze č. 3.

Tabulka č. 3: Zastoupení vylovených ryb podle druhů
Údaje v tunách
Kapr
Lososovité ryby*)
Lín, síhovité
Býložravé ryby**)
Dravé ryby***)
Teplomilné druhy
Ostatní druhy
Celková produkce ryb chovem
v ČR

2004
16 996
694
213
850
194
12
425

2005
17804
737
288
1 023
211
9
383

2006
18 006
669
278
769
205
10
494

2007
17 947
776
295
747
218
9
455

19 384

20 455

20 431

20 447

*)

pstruh duhový, siven americký
amur bílý, tolstolobec pestrý, tolstolobik bílý
***)
štika obecná, candát obecný, sumec velký, úhoř říční, okoun říční
Pramen: Situační a výhledová zpráva Ryby – říjen 2008
**)

89
90

ŽENÍŠKOVÁ, H.; GALL, V. Situační a výhledová zpráva Ryby-říjen 2008, s. 3.
Rybářské sdružení České republiky, [cit. 2. 5. 09]. Dostupné z: http://www.cz-ryby.cz/04_rybarstvi.htm
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V tuzemsku jsou nadále preferovány dodávky ve formě živých ryb, které
v posledních třech letech představovaly 41 – 43 % produkce získané chovem. „Vývoz
živých ryb odpovídal během tří předešlých let z celkového výlovu 46 – 49 %
a dokladoval stabilní zájem o partie ryb produkované převážně členskými subjekty
profesního sdružení. V rybích zpracovnách bylo zpracováno na výrobky 9 – 11 %
vyprodukovaných sladkovodních tržních ryb.“91
Podle údajů Českého statistického úřadu dosahovala hrubá produkce rybářství
v roce 2006 hodnoty 1,15 mld. Kč. Na tvorbě hrubého domácího produktu České
republiky se odvětví rybářství podílí zhruba 0,036 % HDP.92
V rybářském sektoru bylo v roce 2005 zaměstnáno 1 714 osob. Vývoj
zaměstnanosti zaznamenává mírné kolísání. Zaměstnanost souvisí se „stále vysokým
podílem fyzické práce v obtížných přírodních podmínkách, zvyšující se produktivitou
práce a s adaptací způsobů hospodaření na postupně implementovaná nová legislativní
pravidla v oblasti ochrany životního prostředí.“93

Tabulka č. 4: Přehled zaměstnanosti v rybářském sektoru mezi lety 2000–2005

Zaměstnanci

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Muži

1 455

1 393

1 395

1 460

1 387

1 450

Ženy

337

318

311

307

292

264

1 792

1 711

1 706

1 767

1 679

1 714

Celkem

91

ŽENÍŠKOVÁ, H.; GALL, V. Situační a výhledová zpráva Ryby-říjen 2008, s. 3.
Ministerstvo zemědělství České republiky. Národní strategický plán pro oblast rybářství na období
2007–2013, s. 2.
93
Tamtéž, s. 2.
92
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Graf č. 1: Přehled zaměstnanosti v rybářském sektoru mezi lety 2000–2005
Zaměstnanost v sektoru rybářství v ČR 2000 - 2005
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Pramen: Rybářské sdružení České republiky

Ministerstvo zemědělství uvádí základní právní předpisy, kterými se řídí jak
výkon rybářského práva na revírech, tak i hospodaření na rybochovných zařízeních
(rybnících, líhních atd.). Jedná se o „zákon č.99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství). V tomto roce byla rovněž vypracována a vydána
vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství. Jednou ze zásadních změn,
kterou zákon přinesl, je možnost uživatelů rybářských revírů stanovit si přísnější
podmínky k rybolovu. Jejich podstata je v možnosti navyšování lovných měr, zavádění
doby hájení, možnosti dočasného zákazu rybolovu a podobně. Snahou vlády bylo
umožnit uživatelům rybářských revírů zohlednit místní podmínky bez alternativního
zásahu státní správy rybářství. Zákon se též nově zabývá přestupky a správními delikty.
Obdobně, jako v zákoně o myslivosti, byla přesunuta kompetence k vydávání
rybářských lístků na obecní úřady obcí s rozšířenou působností.“ 94

94

Ministerstvo zemědělství ČR. Zemědělství 2004, s. 78.
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3.1.1 Produkce tržních ryb v Čechách – ryby vyprodukované
chovem
Roční produkce tržních ryb se v České republice v posledních deseti letech
minulého století a v následujících čtyřech letech pohybovala v rozpětí 18 – 20 tisíc tun.
Výjimku představují roky 1997 a 1998. V těchto letech byla tržní produkce ryb
17,6 respektive 17,2 tisíc tun. Tato relativně nižší čísla jsou pravděpodobně důsledkem
transformačního procesu a liberalizace obchodu.

Za poslední 3 roky se produkce

ustálila v rozmezí 20,5 – 20,4 tisíc tun.
Tabulka č. 5: Užití sladkovodních tržních ryb vyprodukovaných chovem
(tis. tun živé hmotnosti)

Užití
Rok

Produkce

Prodej

Ryby určené

tržních ryb

živých ryb

pro

v tuzemsku

zpracování

Export živých
ryb

1991

18,7

9,1

2,2

4,6

1992

20,8

9,9

2,3

5,6

1993

20,1

9,2

1,6

9,3

1994

18,7

9,4

1,6

8,4

1995

18,7

9,7

1,7

7,8

1996

18,2

8,5

1,9

8,2

1997

17,6

7,6

1,4

7,0

1998

17,2

7,5

1,6

8,8

1999

18,8

8,5

1,8

8,0

2000

19,5

8,5

2,1

9,2

2001

20,1

7,8

2,1

10,0

2002

19,2

7,6

1,6

9,7

2003

19,7

7,8

1,8

9,4

2004

19,4

8,2

1,7

9,5

2005

20,5

8,6

2,2

9,4

2006

20,4

8,5

1,9

9,9

2007

20,4

8,6

1,9

9,6

Pramen: Situační a výhledová zpráva Ryby 2008
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Graf č. 2: Užití sladkovodních ryb vyprodukovaných chovem
(tis. tun živé hmotnosti)
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Zatímco produkce tržních ryb, až na mírné výkyvy, téměř nemění svůj objem,
ostatní tři ukazatele, a to prodej živých ryb v tuzemsku, ryby určené pro zpracování
a export živých ryb, vykazují výraznější odchylky.
Prodej živých ryb v tuzemsku od roku 1999 zaznamenal mírný pokles. V první
polovině devadesátých let měl prodej živých ryb stoupající tendenci. Od roku 1991, kdy
činil 9,1 tis. tun, se do roku 1995 zvýšil až na 9,7 tis. tun, což představuje nárůst
přibližně o 6,6 %. V roce 1996 však začal výrazněji klesat a ačkoli v posledních letech
má vzrůstající tendenci, hodnot ze začátku 90. let již nedosáhl. Od roku 1991 do roku
2007 se prodej živých ryb v tuzemsku snížil z 9,1 až na 8,6 tis. tun, což představuje
pokles přibližně o 5,5 %.
Podobná situace je i v objemu ryb určených pro zpracování. V roce 1991 bylo
zpracováno 2,2 tis. tun ryb. Oproti tomu v roce 2007 už to bylo pouze 1,9 tis. tun.
Vyjádřeno v procentech se jedná o pokles přibližně o 13,6 %. Nicméně z dlouhodobého
hlediska zpracování ryb nevykazuje výraznější odchylky.
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Jiná situace však panuje v exportu, který měl na rozdíl od předchozích dvou
skupin tendenci opačnou, tedy stoupající. Od roku 1991, kdy export představoval
4,6 tis. tun, se zvýšil až na 9,6 tis. tun v roce 2007. To představuje nárůst o téměř
109 %. Tento výsledek je bezesporu velkým úspěchem českého rybářství.

3.2 Produkční rybářství a akvakultura v ČR
„Sektor produkčního rybářství patří mezi stabilní oblasti, a to jak po stránce
produkce, tak z hlediska fungování tržních mechanizmů. Téměř tisíciletá historie chovu
kapra, kaprovitých a dravých rybích druhů v akvakultuře v přirozených podmínkách má
v sobě potenciál využitelný i do budoucna.“95
Kapr z České republiky platí za vysoce kvalitní rybu jak na domácím, tak
i zahraničním trhu. V České republice je registrována ochranná známka „Český kapr“
pro všeobecnou propagaci ryb a výrobků z nich vyrobených členy Rybářského sdružení
ČR. Podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení
původu zemědělských produktů a potravin lze propagovat také následující produkty:
Pohořelický kapr a Kapr Mariánsko-lázeňský a Třeboňský kapr. Dále byla zavedena
značka kvality „KLASA“, která označuje vybrané potraviny s prověřenou vysokou
kvalitou a motivuje spotřebitele k jejich konzumaci. Typickým požadavkem domácího
trhu je kapr ve stáří tři až čtyři roky a hmotností mezi 2,5 až 3 kg. Jedná se zejména
o živého kapra, který dominuje v exportu i na domácím trhu. Tato skutečnost je dána
tradicí i stravovacími zvyklostmi. Zpracované tržní ryby představují asi 10 % všech
vyprodukovaných tržních ryb a zájem o ně roste. Jednoznačně se ukazuje, že během
uplynulých patnácti let se v českém produkčním rybářství podstatně změnila
manažerská situace. Oproti minulosti, kdy v centru pozornosti byla zejména chovatelská
technologie, jsou dnes prioritními řídícími hledisky ekonomika chovu ryb,
marketingové otázky a v rybníkářství pak problémy vycházející z mimorybářských
tlaků a z multifunkčního postavení rybníků. 96
Velkým problémem současného rybníkářství je vysoká úroveň zabahnění
rybníků.97 Náprava této situace je však záležitostí nejen dlouhodobou, ale především tak
95

Ministerstvo zemědělství České republiky. Národní strategický plán pro oblast rybářství na období
2007–2013, s. 3.
96
Rybářské sdružení České republiky, [cit. 2. 5. 09]. Dostupné z: http://www.cz-ryby.cz/04_rybarstvi.htm
97
Odhaduje se, že množství sedimentů představuje zhruba jednu třetinu objemu rybníků.
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nákladnou, že se vymyká nejen reálným možnostem státního rozpočtu, ale také
možnostem společností obhospodařujících rybníky v současnosti. „Přitom důsledky této
situace mohou sehrát společensky a ekonomicky rozhodující úlohu při velkých
povodních, kdy právě rybníky jsou schopny zachytit obrovské povodňové vlny
(v průběhu povodní v roce 2002 jen samotné třeboňské rybníky zadržely více než
dvojnásobek vody ve srovnání se třemi největšími jihočeskými přehradními nádržemi
(Lipno, Orlík, Římov) dohromady. Odbahnění rybníků je dnes oprávněně nejvážnějším
problémem našeho rybníkářství i celé české a moravské krajiny.“98
Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007–2013 analyzuje
silné a slabé stránky českého produkčního rybářství. Do silných stránek patří především
propracované know-how našeho rybníkářství, vysoká kvalita plemenného materiálu,
chovy ryb nevykazující závažné nákazové situace, konkurenceschopnost rybníkářských
subjektů, existence Rybářského sdružení České republiky jako profesního seskupení
koordinujícího zájmy a potřeby produkčního rybářství a také funkční rybářská
legislativa. Na druhé straně do slabých stránek náleží zabahnění rybníků, roztroušenost
rybníků výrazně negativně ovlivňující ekonomiku jejich obhospodařování, nízká
ekonomická návratnost, délka chovného období u kapra (v porovnání s jinými produkty
živočišné výroby), vysoký podíl fyzické práce v rybníkářství, sezónnost trhu i působení
rybožravých predátorů.99

3.2.1 Situace ve zpracování a uvádění na trh
Z dat uvedených v předcházejících kapitolách vyplývá, že z domácích ryb má na
českém trhu tradičně dominantní postavení kapr. Jeho produkce ročně dosahuje
přibližně 17 tisíc tun, přičemž podíl na domácím trhu představuje zhruba polovinu.
Pokud jde o trh s živým kaprem, největšího obratu (cca 60%) firmy dosahují před
vánočními svátky. Druhým nejvýznamnějším produktem na českém trhu je pstruh
(zatímco v Evropě je produkce lososovitých ryb na prvním místě – viz tab. 2, str. 29),
jehož domácí produkce má ovšem silného konkurenta v podobě třetích zemí (např.
Turecko a Čína) a některých členských států EU, kterým se podařilo zajistit vhodné
výrobní kapacity již v předchozích programových obdobích. Prodej ostatních druhů ryb
98

Rybářské sdružení České republiky, [cit. 2. 5. 09]. Dostupné z: http://www.cz-ryby.cz/04_rybarstvi.htm
Ministerstvo zemědělství České republiky. Národní strategický plán pro oblast rybářství na období
2007–2013, s. 6–17.
99
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je statisticky zanedbatelný, neboť jejich nabídka je vzhledem k náročnosti chovu
a potenciálnímu zisku omezená.
Perspektivní zboží do budoucna představují rybí polotovary, které se zakládají
na vysoce kvalitních surovinách. V současné době má jejich širší uplatnění na trhu velké
rezervy. Zákazníci preferují živou rybu, jejíž nejmasivnější nákup je navíc koncentrován
do krátkého období v roce. Jakkoli je živá ryba náročnější na kuchyňskou úpravu, přesto
nedůvěra ke zpracovaným sladkovodním rybám trvá. Namísto preference domácí
sladkovodní produkce zaujímají dominantní postavení na českém trhu dovezené mořské
ryby. „Z celkové roční spotřeby více než 5,5 kg rybího masa na jednoho obyvatele
představují mořské druhy více než 4 kg a 1,42 kg tvoří maso ze sladkovodních
tuzemských ryb.“100 Rozšířením nabídky polotovarů, vhodných např. k rychlé úpravě
ohřevem v mikrovlnné troubě, osvětou i reklamou lze přitáhnout zájem konzumentů
a zvýšit poptávku po zdravé a kvalitní potravině.
Zpracovny

ryb

jsou

díky

evropským

prostředkům

získaným

prostřednictvím předvstupního programu SAPARD a OP Zemědělství schopné
konkurovat vyspělým zahraničním provozům a plně odpovídají požadavkům EU.
Mohou také zvládnout zpracování vyššího objemu domácích sladkovodních ryb, než
aktuálně provádějí. Zpracovatelé proto ve svých provozovnách zpracovávají také
dovezené mořské ryby, čímž si zlepšují svou celkovou ekonomickou bilanci.101 Díky
zkušenému personálu a technickému vybavení zpracoven lze vyrobit širokou škálu
kvalitních rybích produktů (kuchané ryby, půlky, filety, podkovy aj.). Technické zázemí
dále umožňuje strojové opracování ryby, výrobu chlazených, mražených a uzených
výrobků a používání kvalitních obalů včetně vakuování.
Z důvodu poměrně malého odbytu rybích výrobků na tuzemském trhu jsou čeští
producenti nuceni orientovat svou nabídku také na export. Cílovými oblastmi pro vývoz
kapra (převážně kapřích filet) jsou především sousední státy ČR.

100

Ministerstvo zemědělství České republiky. Národní strategický plán pro oblast rybářství na období
2007–2013, s. 4.
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3.3 České produkční rybářství a Evropská unie
České produkční rybářství je v současné době zcela integrováno do systému
unijní akvakultury a v porovnání s minulostí ještě intenzivněji spolupracuje
s prostředníkem aktivit evropských orgánů, konkrétně s Evropskou federací chovatelů
ryb (FEAP).
České produkční rybářství je v současnosti reprezentováno Rybářským
sdružením ČR. Toto profesní seskupení chovatelů ryb a drůbeže a zpracovatelů ryb
se od svého vzniku v roce 1991 snaží o uchování a posilování pozic našeho zavedeného
a prosperujícího produkčního rybářství a podporuje jeho adaptabilitu na aktuální výzvy
a problémy doby. Rybářské sdružení ČR se už v roce 1996 (jako vůbec první zástupce
rybníkářské

postkomunistické

země)

stalo

členem

FEAP,

jednoho

z nejrespektovanějších mezinárodních odborných orgánů z oblasti akvakultury,
majícího přístup do oficiálních rybářských orgánů Evropské unie. Právě prostřednictvím
členství v této organizaci získává Rybářské sdružení ČR množství cenných
celoevropských materiálů, návrhů směrnic Výboru Evropy, Evropské komise
i Evropského parlamentu, může k nim předkládat své připomínky, navrhovat doplňky,
vést odbornou diskuzi a podobně. To je velice cenné, neboť jinak Rybářské sdružení ČR
není bezprostředním partnerem těchto orgánů EU (tím je Ministerstvo zemědělství ČR),
bez FEAP by byl jeho hlas velice omezený a nemusel by být brán v úvahu.102
Zprostředkované vazby na orgány EU nabízejí také příležitost cíleně využít finanční
prostředky z evropských rybářských fondů (mezi lety 2004–2006 z Finančního nástroje
pro podporu rybolovu a od roku 2007 pak z Evropského rybářského fondu).103
České rybářství přirozeně musí respektovat a plnit povinnosti vyplývající
přistoupení České republiky k Evropské unii. Stoupá tím administrativně – organizační
náročnost na řízení produkčního rybářství, nicméně na druhé straně to přispívá
k udržitelnosti vývoje akvakultury ve Společenství spolu s požadavkem na vyšší
standard samotného chovu či procesů zpracovávání ryb. Integrace českého produkčního
rybářství do struktur evropské akvakultury dále přináší své problémy náročnosti, ty by
ale měly být vyváženy vyšší hierarchií všech úrovní řízení sektoru, zvýšeným
komfortem spotřebitelů nebo výrazně zlepšeným enviromentálním dopadem chovu ryb
na přírodu a krajinu.104
102

Rybářské sdružení České republiky, [cit. 2. 5. 09]. Dostupné z: http://www.cz-ryby.cz/06_evropa.htm
Tamtéž
104
BROŽOVÁ, M. Situační a výhledová zpráva – Ryby 2005, s. 35–36.
103
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4. Fondy Evropské unie podporující rybářství
Významným nástrojem pro uskutečňování strukturální politiky EU jsou
strukturální fondy. V průběhu fungování Společné rybářské politiky mohly země
využívat finanční podporu prostřednictvím dvou strukturálních fondů. Jako první vznikl
v 60. letech Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond. Ten byl primárně určen pro
podporu Společné zemědělské politiky a fungoval už v době před vznikem samostatné
SRP. Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond byl v roce 1993 vystřídán
Finančním nástrojem pro podporu rybolovu. Tento fond byl prvním fondem zaměřeným
výlučně na oblast rybolovu. Jeho účelem bylo zajistit modernizaci rybářských vybavení,
materiálně zajistit sektor rybolovu a diverzifikovat hospodářství oblastí na rybolovu
závislých. Nástupcem tohoto fondu, který vstoupil v platnost s novou Finanční
perspektivou 2007–2013, se stal Evropský rybářský fond. Tento nástroj, jehož
primárním cílem je zajištění trvale udržitelného rybolovu a ze kterého bude možné
poskytnout alokace v přibližné výši 3,8 milionů euro, již není součástí strukturální
politiky EU.105
V období před vstupem do Evropské unie mohly kandidátské země čerpat dotace
do zemědělského odvětví prostřednictvím Speciálního předvstupního programu pro
zemědělství a rozvoj venkova – Programu SAPARD.106 Jednalo se o první program,
který byl plně administrován národními institucemi a jedním z jeho hlavních cílů bylo
seznámit jednotlivé účastníky i instituce s principy, které jsou aplikovány v EU při
čerpání ze strukturálních fondů. Česká republika program využívala od 15. dubna 2002.
Čerpání dotací bylo ukončeno datem vstupu ČR do EU a na program SAPARD
následně navázal zejména Operační program Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství. Program SAPARD poskytl první zkušenosti s čerpáním evropských financí
a pomohl připravit půdu pro využívání alokací v dalším programovacím období.
S výše uvedenými strukturálními nástroji, ze kterých Česká republika čerpala
finanční prostředky do svého rybářského sektoru, seznamuje následující kapitola.

105

European Fisheries Fund, [cit. 14. 5. 09]. Dostupné z: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l66004.htm
označení SAPARD je zkratkou anglického názvu Special Accession Programme for Agriculture and
Rural Development

106
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4.1 EAGGF – Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond
V roce 1962 byl založen Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond
(European Agricultural Guidance and Guarantee Fund; EAGGF) k financování společné
zemědělské politiky. Od roku 1964 je rozdělen na dvě části: podpůrnou (orientační)
a záruční (garanční). Do systému strukturálních fondů byla v programovacím období
2004–2006 zařazena jeho podpůrná sekce.
Sekce garance – z této sekce jsou hrazena veškerá opatření související
s uplatňováním Společné zemědělské politiky. Garance směřují především do cenové
oblasti a jsou určeny zejména na exportní subvence a vnitřní intervence.
Sekce orientace – podporuje rozvoj venkova v souladu s Cílem 1 a 2107, což se
promítá do modernizace a racionalizace zemědělské výroby, podílí se na financování
strukturální a sociální politiky. Je mj. určena na „pomoc zemědělství v horských
a podhorských oblastech, pomoc mladým farmářům, optimalizaci struktury i kvality
zemědělské produkce, rozvoj venkovské infrastruktury, prevenci přírodních pohrom,
obnovu vesnic, rozvoj a využití lesů apod.“ 108
V minulém programovacím období byl v České republice z tohoto fondu
částečně financován OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (11,5% prostředků
určených na operační program). V současném období se již nejedná o strukturální fond,
ale EAGGF financuje pouze aktivity Společné zemědělské politiky EU.

4.2 FIFG – Finanční nástroj pro podporu rybolovu
Finanční nástroj pro podporu rybolovu (Financial Instrument for Fisheries
Guidance; FIFG) byl založen v roce 1993 na základě nařízení Rady 2080/1993.
Zaměřuje se na podporu rybolovu a modernizaci rybářského průmyslu. Jeho primárním
úkolem bylo přispět k dosažení cílů Společné rybářské politiky podporou
restrukturalizace sektoru a následně posílit hospodářskou a sociální soudržnost v EU,
a to podpořením rozvoje pobřežních oblastí, ve kterých je rybářství hlavní složkou

107

Cíl 1 přispívá k rozvoji a strukturálním změnám v regionech, jejichž rozvoj zaostává a jejichž HDP na
obyvatele je nižší než 75 % průměru v Evropské unii; Cíl 2 podporuje hospodářskou a sociální konverzi
regionů se strukturálními problémy, jako je hospodářská a sociální restrukturalizace, upadající venkovské
oblasti, oblasti závislé na rybolovu, problémové městské oblasti a geografické oblasti s vážným přírodním
nebo demografickým znevýhodněním.
108
STEJSKAL, J.; KOVÁRNÍK, J. Regionální politika a její nástroje, s. 42.
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ekonomické aktivity. Posláním FIFG je podpoření průmyslu ve schopnosti reagovat
na výzvy aktuální ekonomické situace ve světě, garantování přírodně udržitelných
a životaschopných zdrojů ryb, ochrana rybářství v regionech, kde je nedostatek jiných
ekonomických alternativ, a poskytnutí širokého spektra kvalitních rybích produktů pro
evropské konzumenty. Naproti tomu FIFG nebyl určen ke spolufinancování opatření
vedoucího k nárůstu rybářského vybavení. Celkový rozpočet tohoto fondu na období
2000 – 2006 činil 3,7 mld. euro a byl určen pro všechny členské státy EU bez omezení.
Alokace z FIFG bylo možné poskytovat na základě víceletých programů (tj. jednotných
programových dokumentů nebo operačních programů) vypracovaných členskými státy
spolu s Evropskou komisí. 109
Nařízením Rady 1263/1999 vstoupil v platnost sedmiletý rámec podpory FIFG,
pokrývající období let 2000 až 2006. V tomto plánu byly alokace zaměřeny konkrétně
na:
• přispění k vyváženému čerpání zdrojů v oblasti rybolovu (ochrana mořských
zdrojů v pobřežních oblastech, podpora mořských kultur a chovu ryb apod.);
• podporu a posílení rozvoje a konkurenceschopnosti perspektivních podniků
v odvětví (obnova a modernizace rybářských lodí, rozvoj rybářských přístavů
apod.);
• pomoc při uplatnění na trhu a při zvyšování přidané hodnoty výrobků rybářského
průmyslu;
• přispění k revitalizaci oblastí závislých na rybolovu.110
Evropské společenství určuje základní pravidla pro poskytování pomoci z fondu
FIFG, ale samotné projekty, na které bude alokace přidělena, vybírají členské státy.
Finanční nástroj pro podporu rybolovu funguje na principu spolufinancování, tzn.,
že evropské dotace na každý projekt musí být doplněny vládními prostředky daného
členského státu. Kromě toho, pokud by z projektu měly v budoucnu plynout výnosy, je
nutné, aby příspěvek poskytl navíc také sám příjemce pomoci (tj. jednotlivec nebo
skupina).111

109

European Commission. Financial Instrument for Fisheries Guidance — Instructions for use, 2003,
s. 7–8.
110
European Parliament Fact Sheets, [cit. 14. 5. 09]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=en&id=74&ftuId=FTU_4.4.3.h
tml
111
European Commission. Financial Instrument for Fisheries Guidance — Instructions for use, 2003,
s. 7–8.

61

Diplomová práce

Rybářství v České republice v kontextu strukturální politiky EU
s důrazem na využití prostředků fondu FIFG

Nové členské státy, které přistoupily k EU v květnu 2004, mohly pro svůj sektor
rybářství a akvakultury získat podporu ve výši cca 272 mil. eur. Tato částka se týkala
období od 1. května 2004 do 31. prosince 2006. Opatření, pro něž mohly být poskytnuty
finanční prostředky, zahrnují restrukturalizaci flotily, modernizaci přístavních zařízení,
vytvoření ekologičtějších postupů v oblasti akvakultury, zlepšení kvality a hygienické
kvality výrobků z ryb, propagaci trhu a zlepšení vnitrozemského rybolovu.

V tabulce je uveden přehled dostupných alokací pro jednotlivé členské státy.

Tabulka č. 6: Celkový objem finančních prostředků z FIFG pro nové členské státy
(v milionech eur)
ČR Estonsko Kypr Litva Lotyšsko Maďarsko Malta Polsko SR Slovinsko
7,25
12,46
3,41 12,11
24,33
4,38
2,83 201,83 1,82
1,78
Pramen: http://ec.europa.eu

Česká republika, stejně jako ostatní nové členské státy, mohla začít využívat
finanční podpory z FIFG počínaje datem vstupu do Evropské unie, a to v rámci
programu Operační program rozvoje venkova a multifunkční zemědělství, který byl
zpracován na období let 2004–2006 (podrobněji viz kap. 5). V období od 1. 5. 2004 do
31. 12. 2006 mohl český sektor rybářství čerpat prostředky ve výši 7,2 mil. eur. Tato
finanční podpora byla určena především k modernizaci nebo rozšíření stávajících rybích
farem, k zavedení nových druhů do akvakultury a k přechodu na ekologičtější výrobní
postupy. Investice byly rovněž směrovány do oblasti zpracování a marketingu, aby se
tak rozšířila škála zpracovávaných produktů a množství produktů, dostupných v oblasti
maloobchodu.112

4.3 EFF – Evropský rybářský fond
Nařízením Rady 1198/2006 z 27. července 2006 byl ustanoven Evropský
rybářský fond (European Fisheries Fund; EFF) pro období 2007–2013, který má
napomáhat realizaci opatření, jehož cílem je „zajistit udržitelný rybolov a diverzifikovat

112

European Commission. Fact sheets by new member state, Czech Republic, [cit. 14. 5. 09]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/fisheries/enlargement/info_czech_cs.pdf
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hospodářské činnosti v rybolovných oblastech.“113 Ročně by mělo být z fondu
k dispozici přibližně 700 milionů eur. EFF nahradil předchozí fond Finanční nástroj pro
podporu rybolovu. „Opatření spadající pod ERF jsou přizpůsobena měnícím se
potřebám odvětví rybolovu a akvakultury i příslušných pobřežních rybolovných oblastí.
Základem tohoto přístupu je pomoc snížit rybářský tlak a umožnit tak obnovu stavu ryb
a napomoci tomu, aby se v rybolovu, akvakultuře, při zpracování a prodeji rybích
výrobků využívalo zařízení a postupů, které jsou příznivější pro životní prostředí.“114
EFF dále podpoří rybolovné oblasti postižené ztrátou pracovních míst, a pomůže jim
diverzifikovat a posílit hospodářskou základnu. Podpora z EFF se bude rovněž
vztahovat na sdružené iniciativy a na iniciativy, které prosazují rovnost příležitostí.
Konkrétní opatření, která oblastem nejvíce prospějí, navrhují přímo členské státy.
V návaznosti na reformu Společné rybářské politiky z roku 2002 se podpora nevztahuje
„na obnovu loďstva, vývoz plavidel a zakládání společných podniků pro odchov ryb.“
115

Evropský rybářský fond má 5 prioritních os:
•

Osa 1. Úprava rybářské flotily Společenství

•

Osa 2. Akvakultura, zpracování a marketing

•

Osa 3. Opatření společného zájmu

•

Osa 4. Trvale udržitelný rozvoj pobřežních rybolovných zón

•

Osa 5. Technická pomoc116
Celkový rozpočet Evropského rybářského fondu je 3,849 milionů eur, které se

mají rozdělit do sedmi programových let (2007–2013). Částka je k dispozici pro
všechny členské státy, avšak největší objem finančních prostředků bude koncentrován
do méně rozvinutých regionů. Z celkového rozpočtu bude 75 %, tedy 2,908 milionů
euro, rozděleno regionům způsobilým v rámci cíle Konvergence, což jsou regiony,
jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru Společenství. Alokace jsou určeny
pro všechna odvětví rybářského průmyslu – mořské i vnitrozemské rybářství,
akvakulturu, producentské organizace a marketingový i zpracovatelský sektor. Podpora
113

Europa Press releases. Tisková zpráva ze dne 15. 3. 2004: Nový rybářský fond na podporu
udržitelného rybolovu a diverzifikace, [cit. 14. 5. 09]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press/inf04_30_cs.pdf
114
Tamtéž
115
Tamtéž
116
European Parliament Fact Sheets, [cit. 14. 5. 09]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=en&id=74&ftuId=FTU_4.4.3.h
tml
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z EFF je založena na zásadě spolufinancování, tzn., že se evropská podpora přiděluje
jako doplněk k jiným veřejným dotacím a/nebo ke spolufinancování podnikem, který je
příjemcem podpory, podle poměru rozdělování, jenž se u jednotlivých typů projektů liší.
V současném programovacím období se rozpočet EFF každoročně rozděluje mezi
jednotlivé státy. Každý rok bude mezi členské státy rozdělováno přibližně 538–556
milionů eur. Objem prostředků pro jednotlivý stát závisí na velikosti jeho rybářského
sektoru, množství zaměstnanců v rybářství a dalších aktivitách souvisejících s tímto
odvětvím.117
Členské státy vybírají projekty určené ke spolufinancování z fondu EFF.
Vzhledem k omezeným zdrojům Evropského rybářského fondu bylo nutné stejně tak
jako v případě fondu FIFG, aby každý členský stát určil své priority a cíle v daném
odvětví. Ty se odrazily v národním strategickém plánu, který komplexně analyzuje stav
daného odvětví. Z tohoto strategického plánu dále vychází operační program, který
stanovuje konkrétní způsoby využití dotací během rozpočtového období.
Pro Českou republiku jsou relevantní prioritní osy 2., 3. a 5. Rozdělení
finančních prostředků z Evropského rybářského fondu pro ČR je podrobněji popsáno
v kapitole 6.

4.3.1 Hlavní rozdíly mezi EFF a FIFG
Mnohá opatření z fondu FIFG pokračují i ve fondu EFF. Vedle toho vznikla
nová opatření, která reagují na aktuální potíže v odvětví a na potřeby vyplývající ze
Společné rybářské politiky. EFF odráží cíle stanovené v reformě SRP z roku 2002,
tj. dosažení udržitelného rozvoje v hospodářství, životním prostředí a sociální oblasti
rybářského sektoru. Evropský rybářský fond například financuje projekty zaměřené
na podporu pro selektivnější metody rybolovu, pomoc do akvakultury, která bude mít
pozitivní dopady na prostředí a vnitrozemský rybolov, atd. Další změnou je způsob
realizace finančního nástroje. Za účelem administrativního zjednodušení byla čtyři
nařízení, která upravovala fungování FIFG, nahrazena dvěma nařízeními pro Evropský
rybářský fond. Cílem je, aby členské státy měly větší pružnost u EFF než
u předcházejícího FIFG. Je také vypracován pouze jeden program na členský stát –
v případě ČR Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007–2013. Tím
117

European Fisheries Fund, [cit. 14. 5. 09]. Dostupné z: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l66004.htm
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se opatření podstatně lépe přizpůsobí potřebám sektoru u každého z členských států
v souladu s jejich specifickými prioritami a cíly.118 Vlivem transformace strukturální
politiky v aktuálním programovacím období není Evropský rybářský fond zařazen mezi
strukturální fondy (na rozdíl od fondu FIFG, který strukturálním fondem byl), ale stal se
součástí Společné zemědělské politiky.119

4.4 Předvstupní program SAPARD
Program SAPARD120 byl otevřen pro kandidátské země od roku 2000, aby jim
napomáhal při řešení konkrétních úkolů při zavádění acquis vztahujícího se ke Společné
zemědělské politice, strukturálním změnám v jednotlivých zemědělských sektorech a na
venkově. Kandidátské země mohly program SAPARD využívat v rozmezí let 2000
až 2006, maximálně však do konkrétního data vstupu do Evropské unie.121
„Evropská unie uvolnila na program SAPARD z Evropského zemědělského
orientačního a záručního fondu ročně částku 520 miliónů euro pro všech deset
kandidátských zemí. Pro Českou republiku připadlo ročně 22 miliónů euro.“122 Tento
předvstupní nástroj byl v České republice spuštěn 15. dubna 2002, protože teprve
v dubnu 2002 byla splněna poslední podmínka pro spuštění programu a tou byla
akreditace tzv. Agentury SAPARD Evropskou Komisí.123
Agentura SAPARD, zřízená na Ministerstvu zemědělství, byla „odpovědná
za příjem žádostí, administraci projektů, kontrolu, monitorování, platby, atd. Některé
její funkce, vyjma funkce platební a funkce účtování závazků a plateb, mohly být
118

Evropská komise. DG Fisheries. About the Common Fisheries Policy. EFF-FIFG: what has
changed?, [cit. 14. 5. 09]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/eff_fifg_en.htm
119
V programovacím období 2000–2006 se mezi strukturální fondy řadil Evropský sociální fond,
Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond a Finanční nástroj
pro podporu rybolovu. Od 1. ledna 2007 jsou strukturálními fondy pouze Evropský sociální fond a
Evropský fond regionálního rozvoje.
120
Základním nařízením pro realizaci programu SAPARD je nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 ze dne 21.
června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v
kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období včetně všech prováděcích
nařízení a novel. Z hlediska ukončování programu SAPARD je nejdůležitější novelou nařízení Komise
(ES) č. 447/2004 ze dne 10. března 2004, kterým byla stanovena pravidla usnadňující přechod od podpor
poskytovaných na základě nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 k podporám poskytovaným na základě
nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.
121
Ministerstvo financí České republiky. SAPARD, [cit. 2. 5. 09]. Dostupné z:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pom_eu_ukonprogr_sapard.html
122
SAPARD, [cit. 14. 12. 09]. Dostupné z: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/sapard
123
GREGOROVÁ, Iva. Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova – program
SAPARD – a jeho význam pro Českou republiku, s. 135.

65

Diplomová práce

Rybářství v České republice v kontextu strukturální politiky EU
s důrazem na využití prostředků fondu FIFG

delegovány na jiné orgány; v podmínkách ČR byly delegovány na Ministerstvo pro
místní rozvoj. … Program SAPARD byl tak první skutečně decentralizovaný nástroj
pomoci ES, kdy veškerá odpovědnost za řízení projektů ležela na orgánech české státní
správy a Evropská komise prováděla pouze kontrolu ex-post124.“125 Této administrativní
struktury bylo využito pro implementaci navazujícího Operačního programu Rozvoj
venkova a multifunkční zemědělství.
Základní programový dokument pro tento program Plán rozvoje zemědělství
a venkova České republiky pro období 2000–2006 definuje 3 priority a 9 opatření,
jež upřesňují, jaké projekty mohou získat finanční podporu. (Přehled priorit a opatření je
uveden v Příloze č. 4). V rámci těchto prioritních oblastí byla definována finanční
a technická pomoc. „Cca 60 % příspěvku (65 % celkových nákladů) bylo zaměřeno na
investice v zemědělském sektoru a sektoru zpracování potravin za účelem posílení
konkurenceschopnosti a zejména k přijetí a prosazení příslušných norem EU. Druhou
prioritní oblastí (cca 1/3 ročního příspěvku EU) byl rozvoj venkova (kombinace
infrastrukturálních projektů s diverzifikací hospodářských aktivit). Poslední priorita se
týkala opatření k implementaci programu SAPARD pomocí vzdělávacích projektů
a technické asistence.“ 126
Závěrečná zpráva o programu SAPARD v České republice uvádí, že „za celou
dobu realizace programu SAPARD, kdy uzavírání smluv skončilo 31. prosince 2003,
bylo předloženo v rámci sedmi kol příjmu žádostí více než 3000 projektů a bylo
uzavřeno 1692 smluv na částku 4,5 mld. Kč. Proplácení projektů z prostředků programu
SAPARD bylo ukončeno 30. listopadu 2005, kdy byla celá alokace let 2000 až 2003
vyčerpána. Bylo proplaceno celkem 1495 projektů v částce 3,9 mld. Kč. Zbylé
závazky127 byly uhrazeny z finančních prostředků Evropského zemědělského
orientačního a záručního fondu, záruční sekce, konkrétně v rámci Horizontálního plánu
rozvoje venkova, a to do konce roku 2006.“ 128,129

124

Na rozdíl například od programu PHARE, kde EK schvaluje implementaci ex-ante.
Ministerstvo financí České republiky. SAPARD, [cit. 2. 5. 09]. Dostupné z:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pom_eu_ukonprogr_sapard.html
126
Tamtéž
127
Agentura SAPARD uvádí, že z programu HRDP bylo proplaceno 115 projektů v částce 231,5 mil. Kč,
tj. 5,6 % projektů, na které byly uzavřeny závazky nad finanční rozpočet programu SAPARD pro ČR.
128
Ministerstvo zemědělství České republiky. Závěrečná zpráva o programu SAPARD v České republice.
2006. s. 4.
129
V Závěrečné zprávě o programu SAPARD se uvádí, že v rámci celkové alokace na tento program
(alokace 2000 – 2003) ve výši cca 3,9 mld. Kč (122,5 mil. EUR) bylo k 30. 11. 2005 proplaceno celkem
1495 projektů v částce 3 894 810 864 Kč, z toho 2 948 033 530 Kč představuje podíl z EU, 810 821 782
Kč bylo proplaceno z národních zdrojů a 135 955 552 Kč z regionálních zdrojů.
125
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4.4.1 Přínos programu SAPARD pro české rybářství
Alokace do sektoru rybářství bylo možné čerpat z opatření 1.2 Zlepšování
zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů rybolovu. Toto opatření se
však netýká pouze samostatné oblasti rybářství, ale zahrnuje i další zemědělské
produkty. „V průběhu všech kol příjmu žádostí o podporu bylo v rámci tohoto opatření
schváleno celkem 329 projektů s celkovým požadavkem na finanční prostředky ve výši
931 mil. Kč.“ 130 S finanční pomocí programu SAPARD bylo v rámci podopatření 1.2.1
Modernizace technologií vynaloženo 41,3 mil Kč na 11 realizovaných projektů
na zpracování ryb.131
Podle Závěrečné zprávy o programu SAPARD v České republice byl
zaznamenán vysoký zájem zpracovatelských podniků o podporu z tohoto programu.
Podle Plánu SAPARD mělo být 10 % alokace přiděleno na zpracování ryb. Zpráva
shledává, že tento cíl byl splněn z poloviny, neboť se ukázalo, že bylo přiděleno 5%
alokace.132
Agentura SAPARD konstatuje, že program splnil svou historickou úlohu, neboť
„zásadním způsobem pomohl překlenout období příprav České republiky, jako
kandidátské země, na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a usnadnil jí
vstup a napojení do struktur Evropských společenství. Česká republika využila tohoto
předvstupního nástroje v maximální možné míře a dokonce zajistila celkové čerpání
finančních zdrojů nad rámec stanovený Víceletou finanční dohodou133.“ 134 Díky tomuto
programu se zainteresovaní účastníci naučili požadovaným postupům, aby byli schopni
předkládat projekty do jednotlivých operačních programů a čerpat tak prostředky ze
strukturálních fondů.135 Program SAPARD byl po vstupu do EU nahrazen Operačním
programem Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, jehož prostřednictvím bylo
možno čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU.

130

Přínos programu SAPARD pro ČR, s. 7. [cit. 2. 5. 09]. Dostupné z:
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/sapard/1160392614859.pdf
131
Tamtéž
132
Ministerstvo zemědělství ČR. Závěrečná zpráva o programu SAPARD v České republice, s. 21.
133
Víceletá finanční dohoda představovala technický, právní a procedurální rámec programu.
134
Přínos programu SAPARD pro ČR, s. 2. [cit. 2. 5. 09]. Dostupné z:
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/sapard/1160392614859.pdf
135
GREGOROVÁ, Iva. Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova – program
SAPARD – a jeho význam pro Českou republiku, s. 97–99.
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5. Financování rybářských aktivit v ČR z fondu FIFG
Čerpání dotací do českého rybářského sektoru bylo v prvních dvou a půl letech
našeho členství v EU (tj. od 1. května 2004 do 31. prosince 2006) možné
prostřednictvím Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Pro
Českou republiku byla vyčleněna částka 5,6 milionů eur.
V této kapitole bude věnována pozornost zmíněnému operačnímu programu. Pro
lepší orientaci v samotném programu i v následující kapitole 5.2 věnované čerpání
dotací z OP Zemědělství bude uvedena jeho základní charakteristika. Naším prvotním
cílem není zhodnocení programu, ale bližší seznámení s jeho strukturou a zaměřením.
Dále bude analyzováno využívání prostředků z fondu FIFG v rámci jednotlivých
podopatření.
.

5.1 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství
Operační

program

Rozvoj

venkova

a

multifunkční

zemědělství136

(OP Zemědělství) je programový dokument zpracovaný v průběhu procesu příprav
přistoupení České republiky k Evropské unii v rámci nově koncipované politiky rozvoje
venkova pro období po 1. květnu 2004137 a představuje rozpracování 5. prioritní osy
Národního rozvojového plánu (NDP) České republiky na období let 2004–2006.138
V tomto mezidobí mohla ČR jako členská země EU využít finančních prostředků
ze strukturálního fondu FIFG. OP Zemědělství navazuje na podpory programu
SAPARD a jeho účelem je (obdobně jako u programu SAPARD) zajištění trvale
udržitelného rozvoje venkova, podpora zemědělské prvovýroby a zpracování
zemědělských produktů. Dále je zde zahrnuta i podpora lesního a vodního
hospodářství.139
136

OP Zemědělství je programový dokument zpracovaný na období 2004–2006 a vycházející z nařízení
Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech, a nařízení Rady (ES)
č. 1257/1999, o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního
a záručního fondu (EAGGF). Části OP Zemědělství zabývající se rybářstvím jsou založeny na nařízení
Rady (ES) č. 1263/1999, o finančním nástroji pro podporu rybolovu (FIFG).
137
Ministerstvo zemědělství ČR. Výroční zpráva o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství v České republice za rok 2006. str. 2.
138
Ministerstvo zemědělství ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, s. 3.
139
MANDELÍKOVÁ, H.; ŽENÍŠKOVÁ, H. Situační a výhledová zpráva Ryby – říjen 2007, s. 11.
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Cílem OP Zemědělství, tak jak je v tomto dokumentu uvedeno, „je podpora
trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel, založená zejména na:
• zvyšování konkurenceschopnosti odvětví,
• zajištění zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
• snižování rozdílů v sociálních podmínkách,
• zachování kulturní krajiny,
• ochraně a zlepšování životního prostředí.“140

OP Zemědělství čerpal prostředky ze 2 strukturálních fondů, kdy pro opatření
2.3 Rybářství šly peníze z FIFG stejně jako pro část opatření 3.1 Technická pomoc
směřující pro projekty podpory rybolovu. Ostatní opatření týkající se zemědělství
a lesnictví byla financována z EAGGF. Rozhodnutím Evropské komise ze dne
17. června 2004 došlo ke schválení Rámce podpory Společenství pro strukturální pomoc
v České republice. Dne 2. července 2004 Evropská komise oficiálně schválila
rozhodnutím č. 2689/2004 také OP Zemědělství. Celková alokace OP Zemědělství
přidělená Evropskou komisí pro Českou republiku činila na období 2004–2006 částku
250,6 mil. eur, z čehož bylo 173,9 mil eur z Evropské unie a 76,8 mil. eur ze zdrojů ČR.
141

Projekty přinášející zisk byly spolufinancovány z 50 %, neziskové projekty

ze 100 %.
„OP Zemědělství zabezpečuje dodržení celospolečenského požadavku zajištění
trvale udržitelného rozvoje venkova, např. posílením zaměstnanosti s cílem zabránit
vysídlování problémových regionů, vyjasněním a novým uspořádáním vlastnických
vztahů k půdě, rozvojem multifunkčního zemědělství, diverzifikací aktivit a jinými
činnostmi prováděnými v rámci venkovského prostoru. Touto formou se mají venkovu
zpřístupnit alternativní zdroje příjmů. Usiluje se o mnohostrannou strukturu
odpovídající přírodním podmínkám, jak pokud jde o podobu podnikání, tak zaměření
výroby. Předpokladem jsou zde adekvátní rámcové podmínky pro výrobu a uvádění
výrobků na trh.“142
Jako jeden z hlavních cílů operačního programu byla zvolena podpora
konkurenceschopnosti. „Posilování konkurenceschopnosti resortu zemědělství se
zaměřuje na zavádění nových úsporných technologií šetrných k životnímu prostředí,
140

Ministerstvo zemědělství ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, s. 4.
Ministerstvo zemědělství ČR. Výroční zpráva o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství v České republice za rok 2006, s. 2.
142
Ministerstvo zemědělství ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, s. 5.
141
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na zlepšování kvality produktů, na vyšší úroveň welfare, na zlepšení situace v lesním
a vodním hospodářství včetně ochrany před povodněmi a odstraňování následků
přírodních katastrof. Rovněž tak je podporován rozvoj českého rybářství, důraz je
kladen na rozvoj venkova a diverzifikaci jako zdroj dalších příjmů obyvatel venkova.
Podpora pozemkových úprav a odborného vzdělávání doplňuje celkový záměr
OP Zemědělství. Při realizaci všech opatření je kladen důraz na ochranu a zlepšení
životního prostředí.“143
Řídícím orgánem tohoto operačního programu bylo jmenováno Ministerstvo
zemědělství ČR, které pro tuto příležitost vytvořil Řídící orgán OP Zemědělství.
Administrací a správou programu byl pověřen Státní zemědělský a intervenční fond
(dále jen SZIF), který měl již zkušenosti s administrací programu SAPARD
z předchozího přípravného období. V návaznosti na to ministr zemědělství144 v souladu
s nařízením Rady č. 1260/1999 ustanovil Monitorovací výbor OP Zemědělství, který se
schází pravidelně dvakrát ročně a sleduje realizaci OP Zemědělství a projednává
důležité body, které schvaluje na základě konsenzu.145

5.1.1 Struktura Operačního programu
OP Zemědělství navazuje na opatření předvstupního programu SAPARD a dále
je rozšiřuje po stránce obsahové i finanční. V rámci OP Zemědělství se financují
3 priority, 7 opatření s celkem 14 podopatřeními z fondu EAGGF a FIFG.146
Priorita I. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesního
hospodářství
1.1

Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků
Podopatření/aktivita
1.1.1 Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím
zemědělcům

143

Ministerstvo zemědělství ČR. Programový dodatek k Operačnímu programu
“Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství”, s. 3.
144
Tehdejším ministrem byl Ing. Jaroslav Palas.
145
Ministerstvo zemědělství ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, s. 140–
148.
146
Tamtéž, s. 4.
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1.1.2 Prohlubování diverzifikace zemědělských činností
1.2

Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

1.3

Lesní hospodářství
Podopatření/aktivita
1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem
a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření
1.3.2 Investice do lesů
1.3.3 Sdružování majitelů lesa
1.3.4 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

Priorita II. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání
2.1

Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
Podopatření/aktivita
2.1.1 Pozemkové úpravy
2.1.2 Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny
2.1.3 Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů
2.1.4 Rozvoj venkova
2.1.5 Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství

2.2

Odborné vzdělávání

2.3

Rybářství
Podopatření/aktivita
2.3.1 Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb
2.3.2 Chov vodních živočichů – akvakultura
2.3.3 Činnosti prováděné odborníky v rybářství

Priorita III. – Technická pomoc
3.1

Technická pomoc 147

147

Ministerstvo zemědělství ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, s. 94–
95.
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5.1.2 Priority a opatření vztahující se k rybářství
K sektoru rybářství se vztahuje Priorita II, zejména pak opatření 2.3 Rybářství.
Priorita II vychází z 5. prioritní osy „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“
Rámce podpory Společenství148 a je orientována na pozemkové úpravy, vodní
hospodářství, rozvoj venkova, odborné vzdělávání nebo rybářství. OP Zemědělství také
doplňkově podporuje oblasti protipovodňové kontroly a řízení vodních zdrojů projekty,
které mají za cíl chránit zemědělský produkční potenciál. V samotné oblasti rybářství
má podpora a zlepšení zpracování a marketingu rybích výrobků, chovu vodních
živočichů

a

činností

prováděných

odborníky

v rybářství

přispět

k vyšší

konkurenceschopnosti podnikání subjektů působících v rámci resortu zemědělství.
Rybářství je pojato jako funkční celek, jsou pokryty důležité oblasti zabezpečující další
rozvoj samotného sektoru i jeho provázanost na rozvoj venkovských oblastí
a biologicky cenných regionů.149
V opatření 2.3 Rybářství bylo cílem podpory zvýšení produktivity práce,
konkurenceschopnosti a kvality produktů. Opatření konkretizuje příslušnou prioritu
v oblasti zpracování ryb a propagace výrobků, chovu vodních živočichů a činností
v rybářství. Daná oblast představuje důležitou část pro diverzifikaci činností, produkční
funkce v krajině a umožňuje zdravou výživu obyvatelstva. Odráží reálný sociálněekonomický stav a potřeby společnosti, zejména v návaznosti na rozvoje venkova
a venkovské krajiny v závislosti na produkčních funkcích (vodní hospodářství, rekreace,
aj.). Pomáhá také řešit a odstraňovat problémy v rybníkářství v souvislosti
s ekologickými dopady. Za účelem udržení mimořádného postavení České republiky
v rámci střední Evropy, které má díky dlouhé tradici v chovu sladkovodních ryb, bylo
opatření v chovu ryb

a činnosti prováděné odborníky v rybářství zařazeno

do operačního programu. Specifikací jednotlivých podopatření jsou řešeny dílčí
problémy tak, aby bylo dosaženo cílů podpory, zejména zvýšení produktivity práce,
konkurenceschopnosti a kvality ryb. Těch má být dosaženo zejména vybudováním
a využíváním moderních technologií ve zpracovnách ryb, zlepšením marketingu
a propagací a širším využitím poznatků v oblasti akvakultury.150 Podrobné rozpracování
148

Rozvojový program Rámec podpory Společenství vymezuje prioritní cíle a oblasti, do kterých směřují
prostředky ze strukturálních fondů EU a definuje základní institucionální uspořádání pro čerpání pomoci
ze strukturálních fondů a finanční rámec.
149
Ministerstvo zemědělství ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, s. 96–
97.
150
Ministerstvo zemědělství ČR. Programový dodatek k Operačnímu programu
“Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství”, s. 79–80.
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těchto podopatření (včetně přiblížení podrobných cílů podpory, kritérií přijatelnosti
projektů, typů projektů, na které je možné žádat dotace a specifikace podpory) je
uvedeno v Příloze č. 5.
Ministerstvo zemědělství ČR ve svém programovém dokumentu, který se věnuje
OP Zemědělství, popisuje podmínky čerpání dotací z tohoto programu tak, jak je dále
uvedeno.
Cílem podopatření 2.3.1 je rozšíření nabídky sortimentu zpracovaných ryb
a výrobků z ryb v tržní síti a efektivnější využití místních zdrojů a domácí suroviny.
Plánovanými prostředky bude možné rozšířit zaměstnanost v rybářském sektoru
a nepřímo v návazných obchodních organizacích a společnostech. Přijatelné náklady,
na které mohla být poskytnuta podpora, byly od 2 tis. € (cca 63 tis. Kč) do 200 tis. €
(cca 6,36 mil. Kč) na každý jednotlivý projekt. Maximální výše dotace na jednoho
příjemce podpory / nositele projektu mohla být 200 tis. € (cca 6,36 mil. Kč) v období
2004–2006.
Hlavním cílem podopatření 2.3.2 Chov vodních živočichů – akvakultura je
podpora akvakultury. Přijatelné náklady, na které mohla být poskytnuta podpora, byly
od 10 tis. € (cca 310,81 tis. Kč) do 50 tis. € (cca 1,59 mil. Kč) na každý jednotlivý
projekt. Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory / nositele projektu mohla
být 500 tis. € (cca 15,90 mil. Kč) v období 2004–2006.
Podopatření 2.3.3 Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační
opatření se zaměřuje na rozšíření možností zpracování ryb, rozšíření nabídky obchodu
o nové formy a nové výrobky z ryb, zvýšení hygienických standardů a potravní
bezpečnosti, orientace veřejnosti k vyšší spotřebě ryb, zejména sladkovodních
z vnitrostátních zdrojů. Přijatelné náklady, na které mohla být poskytnuta podpora, byly
od 5 tis. € (cca 159,03 tis. Kč) do 100 tis. € (cca 3,18 mil. Kč) na každý jednotlivý
projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory / nositele projektu
mohla být 1 mil. € (cca 31,81 mil. Kč) v období 2004–2006.151

151

Ministerstvo zemědělství ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, s. 127–
132.
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5.1.3 Finanční pomoc z OP Zemědělství
Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství byly pro zájemce k dispozici na
Zemědělských agenturách Ministerstva zemědělství a na Regionálních odborech
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Podávaly se a registrovaly pouze na
Regionálních odborech SZIF v termínech vyhlašovaných Ministerstvem zemědělství.
K žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství byl žadatel povinen přiložit
projekt a další přílohy, které byly stanoveny v Pravidlech pro žadatele u každého
opatření/podopatření (např. stavební povolení, vyjádření veterinární správy ČR, výpis
z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů apod.). Přijímání žádostí probíhalo
v několika kolech v průběhu roku. Důležitým aspektem bylo, že finanční alokace z OP
Zemědělství byla poskytnuta žadateli/příjemci pomoci zpětně (tj. příjemce pomoci
musel nejprve proplatit veškeré výdaje sám) – v podobě konečné jednorázové platby.152
Rámec finanční rozvahy vychází ze závěrů zasedání Evropské rady, které
proběhlo 24. a 25. října 2002 v Bruselu. Finanční zdroje alokované pro Českou
republiku na strukturální operace byly přiděleny na jednotlivé operační programy
a rozděleny pro jednotlivé roky 2004–2006.
Pro OP Zemědělství bylo vyčleněno 12 % z celkových finančních zdrojů
alokovaných na Cíl 1, což představuje částku 173,90 mil. €.
Přidělené zdroje byly na MZe rozděleny pro:
Prioritu I – Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesního
hospodářství

z FIFG 0 mil. € / z EAGGF 97,48 mil. €

Prioritu II – Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání
z FIFG 6,95 mil. € / z EAGGF 66,43 mil. €
Prioritu III – Technická pomoc
z FIFG 0,29 mil. € / z EAGG 2,73 mil. €

Procentuální podíly jednotlivých priorit OP Zemědělství byly rozděleny takto:
Priorita I 60.3 %, Priorita II 38.1 % a Priorita III 1.6 % (celkem 100.0 %). 153

152

Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, [cit. 10. 12. 08]. Dostupné z:
www.szif.cz
153
Ministerstvo zemědělství ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, s. 136.
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Schéma finančních toků pro OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství je uvedeno
v Příloze č. 6.

5.2 Využití prostředků z evropského fondu FIFG v české
akvakultuře v letech 2004–2006
V této části bude sledován průběh čerpání dotací během jednotlivých let 2004
až 2006, tedy v období, kdy mohla Česká republika využívat finančních prostředků ze
zdrojů strukturálního fondu Finanční nástroj pro podporu rybolovu prostřednictvím výše
popsaného Operačního programu Zemědělství. Bude analyzován vývoj zájmu žadatelů
o dotace dostupné v konkrétních podopatřeních OP Zemědělství, dále budou jmenovány
konkrétní subjekty, které byly v daném kalendářním roce podpořeny nejvyššími
alokacemi.
Pro výzkum průběhu čerpání dotací bylo nutné získat informace o počtu žádostí
o dotaci a o počtu schválených projektů. Tyto informace byly získány na oficiálních
internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz)
a z Výročních zpráv o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství za léta 2004, 2005 a 2006 vydaných Ministerstvem zemědělství. Informace
o samotných projektech, například jejich stručný popis či jakou finanční částkou byly
projekty dotovány atd., byly získány na internetových stránkách Ministerstva
zemědělství České republiky (www.mze.cz) a na Monitorovacím serveru strukturálních
fondů, fungujícím v rámci Ministerstva pro místní rozvoj (http://mssfwww.mmr.cz/Web
MSSF_Povs/About.aspx). Z těchto zdrojů pocházejí veškerá data, se kterými
v následující části pracuji.
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5.2.1 Prostředky z Operačního programu Rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství – Opatření 2.3 Rybářství
Na programovací období 2004–2006 na opatření 2.3 Rybářství byla k dispozici
alokace ve výši 5 633 537 eur veřejné podpory (podpora EU z FIFG plus veřejná
podpora ČR), tj., při kurzu 28,025 Kč/EUR, částka 157 879 874 korun.154
Dotace z FIFG jsou k dispozici pouze na léta 2004–2006, přičemž platí pravidlo
n+2, což znamená, že po přidělení finančních prostředků na konkrétní projekty musí být
tyto prostředky využity do dvou let.
Žádosti o dotace pro opatření 2.3 Rybářství v rámci operačního programu
přijímaly regionální odbory Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF).
Mapa RO SZIF je uvedena v Příloze č. 7.
Příjem žádostí proběhl na 7 regionálních odborech SZIF a celkově bylo vypsáno
12 kol do konce roku 2006. Pro opatření 2.3 Rybářství bylo v rámci těchto kol možno
podávat žádosti v 6 z nich, jednalo se konkrétně o:
2. kolo (19. července – 31. srpna 2004)
5. kolo (14. března – 8. dubna 2005)
6. kolo (9. srpna – 26. srpna 2005)
8. kolo (6. února – 24. února 2006)
10. kolo (15. května – 2. června 2006)
11. kolo (23. srpna – 13. září 2006)

Administrativní postup při schvalování projektů je uveden v Příloze č. 8.

5.2.2 Dotace v roce 2004
Žádosti o dotace
V roce 2004 proběhlo jedno kolo příjmu žádostí na opatření 2.3 Rybářství, a to
v rámci 2. kola v termínu 19. 8. – 31. 8. 2004.
Státní zemědělský intervenční fond zaregistroval v roce 2004 celkem dvacet dva
žádostí o poskytnutí dotací pro opatření 2.3 Rybářství. Z tohoto celkového počtu
směřovalo devět žádostí na podopatření 2.3.1 Zpracování ryb a marketing výrobků
154

MANDELÍKOVÁ, H.; ŽENÍŠKOVÁ, H.: Situační a výhledová zpráva Ryby – říjen 2007, s. 11.
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z ryb, čtyři žádosti na podopatření 2.3.2 Chov vodních živočichů – akvakultura a devět
žádostí pro podopatření 2.3.3 Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační
opatření.

Graf č. 3: Počet zaregistrovaných žádostí podle RO SZIF v OP Rozvoj venkova
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a multifunkční zemědělství – Opatření 2.3 Rybářství v roce 2004

Opatření 2.3.3.

Z celkového počtu dvaceti dvou přijatých žádostí jich bylo třináct přijato
na regionálním odboru SZIF v Českých Budějovicích. Tento fakt je způsoben zejména
tím, že největší část vodních ploch užívaných k rybářství se nachází právě v tomto
regionu. Zbývajících devět žádostí bylo přijato na dalších regionálních odborech SZIF,
v následujících počtech: tři žádosti v Ústí nad Labem a po dvou žádostech přijaly
regionální odbory v Praze, Brně a Opavě.
Zaregistrovaných 22 projektů na opatření 2.3 Rybářství představuje celkovou
hodnotu 27,9 mil Kč veřejných výdajů, tj. 38 % z alokace pro rok 2004.

Schválené projekty
Z dvaceti dvou přijatých žádostí o dotaci bylo v opatření 2.3 Rybářství v roce
2004 schváleno sedmnáct projektů a byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši
21,6 milionu Kč ze 70,4 milionu Kč celkově možných. To znamená, že z celkové
alokace uvolněných prostředků bylo v roce 2004 vyčerpáno 31%. Sedmnáct projektů
představuje přibližně 77 % z celkového počtu přijatých projektů. Projektů, které nebyly
77
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podpořeny, bylo celkem pět (23 %) – čtyři projekty v územním odboru České
Budějovice a jeden v Brně.

Graf č. 4: Úspěšnost projektů ve schvalovacím řízení

Neschválené
23%

Schválené
77%

V rámci podopatření 2.3.1 Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb bylo
schváleno osm projektů z devíti podaných žádostí. Jediný projekt, který nebyl schválen,
pocházel ze žádosti podané na regionálním odboru SZIF v Brně.
Osm schválených projektů se týkalo převážně pořízení technologií pro
zpracování ryb (čtyři projekty), modernizace technologie pro zpracování ryb
(dva projekty), rekonstrukce objektů zpracoven (jeden projekt). Zbývající jeden projekt
se týkal pořízení technologie pro zpracování ryb i modernizace technologie stávající.
Zmiňovaných osm přijatých projektů bylo podpořeno celkovou částkou
16 089 829 Kč, přičemž nejvyšší dotace získaly firmy: Kimbex, s. r. o. (3 180 000 Kč)
na projekt Nákup zařízení pro zpracování ryb; DIANA – MRÁZEK – EKO spol. s r. o.
(3 180 000 Kč) na projekt Modernizace technologií zpracování ryb; Rybex CZ, a. s.
(3 000 000 Kč) na projekt Nákup technologie na zpracování rybí suroviny; Líšno s. r. o.
(2 750 000 Kč) pro projekt Pořízení a modernizace technologií zpracovny ryb.
Tyto čtyři firmy získaly celkem 12 110 000 Kč, což tvoří přibližně 75 % z celkových
prostředků čerpaných v rámci celého podopatření 2.3.1 Zpracování ryb a marketing
výrobků z ryb.
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Graf č. 5: Počet schválených projektů v rámci OP Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství – Opatření 2.3 Rybářství v roce 2004
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V rámci podopatření 2.3.2 Chov vodních živočichů – akvakultura byly
schváleny všechny čtyři projekty, které byly podány. Jedná se tedy o stoprocentní
úspěšnost v daném podopatření.
Výše uvedené čtyři projekty byly dotovány celkovou částkou 2 894 404 Kč.
Dva projekty realizovala firma České rybářství, s.r.o., a to projekty s názvem:
Rekonstrukce rybochovného zařízení Tisová u Sokolova (759 404 Kč) a Rekonstrukce
rybochovného zařízení Tisová u Sokolova (filtry) (575 000 Kč). Zbývající dva projekty
realizovaly firmy: Rybářství Hodonín, s r. o., na projekt Zimoviště generačních ryb
(765 000 Kč) a Rybářství Třeboň, a. s., s projektem Koupě lodí, aerátorů a bazénů
(795 000 Kč).

V podopatření 2.3.3 Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační
opatření byl schválen nejmenší podíl projektů ze všech tří podopatření. Z celkem
přijatých devíti žádostí bylo schváleno jen pět projektů, což představuje přibližně
55,5 % úspěšnost v tomto podopatření.
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Pro těchto pět projektů bylo přiděleno 2 638 700 Kč. Tyto finanční prostředky
byly čerpány pouze dvěma firmami: Rybářství Třeboň, a. s., s projekty Elektronický
obchod s produkty rybolovu (935 000 Kč), Propagace produktů rybolovu (245 000 Kč)
a Vypracování analýzy trhu se sladkovodními rybami vyprodukovanými v ČR spolu
s vyhledáním nových odbytišť (971 200 Kč) a firma Fish Food, a. s., na projekty
Elektronický obchod s rybími výrobky (242 500 Kč) a Propagace produktů rybolovu
(245 000 Kč).

Graf č. 6: Úspěšnost žadatelů u opatření 2.3 Rybářství za rok 2004
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Z předkládaných údajů je zjevné, že za rok 2004 nedošlo k velkému zájmu
rybářské veřejnosti o toto opatření, neboť z celkové alokace pro tento rok bylo
zazávazkováno necelých 30 %. Zbylé finanční prostředky nepropadly a bylo je možné
uplatnit na další projekty v rámci opatření dle pravidla n + 2 do konce roku 2006. Toto
pravidlo znamená, že projekt podaný v roce 2004 by měl být realizován (proplacen)
nejpozději do konce roku 2006.
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5.2.3 Dotace v roce 2005
Žádosti o dotace
V roce 2005 proběhla pro opatření 2.3 Rybářství dvě kola příjmů žádostí a to
v rámci pátého kola ve dnech 14. 3. – 8. 4. 2005 a šestého kola ve dnech 9. 8. – 26. 8.
2005 na všech regionálních odborech SZIF.
Regionální odbory Státního zemědělského intervenčního fondu zaregistrovaly
v roce 2005 celkem 55 žádostí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu
Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – Opatření 2.3 Rybářství. To je o třicet tři
žádostí více než v loňském roce. Vyjádřeno v procentech činí nárůst počtu žádostí
přibližně 150 %.
Z celkového počtu žádostí směřovalo 7 žádostí na podopatření 2.3.1 Zpracování
ryb a marketing výrobků z ryb, 38 žádostí na podopatření 2.3.2 Chov vodních živočichů
– akvakultura a 10 žádostí pro podopatření 2.3.3 Činnosti prováděné odborníky
v rybářství a propagační opatření.
Oproti loňskému roku vykazuje nejvyšší počet přijatých žádostí (38 projektů)
podopatření 2.3.2 Chov vodních živočichů – akvakultura. Nižší počet přijatých žádostí
však byl v rámci podopatření 2.3.1 Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb.
Zatímco v loňském roce bylo podáno devět žádostí, letos jich bylo podáno sedm, což
představuje úbytek okolo 22 %. V podopatření 2.3.3 Činnosti prováděné odborníky
v rybářství a propagační opatření došlo k mírnému zvýšení počtu žádostí z devíti
v loňském roce na deset v roce letošním.

81

Diplomová práce

Rybářství v České republice v kontextu strukturální politiky EU
s důrazem na využití prostředků fondu FIFG

Graf č. 7: Počet zaregistrovaných žádostí podle RO SZIF v opatření 2.3 Rybářství
v roce 2005
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Stejně jako v roce 2004 bylo nejvíce žádostí přijato na regionálním odboru
Státního zemědělského intervenčního fondu v Českých Budějovicích. Zvýšení nárůstu
žádostí, ze dvou v roce 2004 na 19 v roce 2005, zaznamenal regionální odbor SZIF
v Brně.
Celkem byla od žadatelů požadována veřejná pomoc ve výši 28,9 mil. Kč,
což představovalo 28 % alokace na opatření 2.3 Rybářství na rok 2005 a pouze 19 % na
období 2004–2006.

Schválené projekty
Z 55 podaných žádostí bylo schváleno 49 projektů, tedy přibližně 89%. Na tyto
projekty bylo uvolněno celkem 27,2 milionu Kč.
V rámci jednotlivých podopatření byla situace taková, že v podopatření
2.3.1 bylo schváleno všech 7 projektů, tedy 100% úspěšnost. Na tyto žádosti bylo
vydáno Rozhodnutí v částce veřejného spolufinancování 8 247 950 Kč, což představuje
43 % alokace roku 2005. Z celkové alokace veřejných finančních prostředků (v letech
2004–2006) pro podopatření 2.3.1 bylo zazávazkováno v letech 2004 a 2005 celkem
19 %.
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Nejvyšší dotaci v tomto podopatření (2 861 014 korun) se podařilo získat firmě
S.M.K., a.s. na projekt Zpracovatelské a distribuční centrum Skalní mlýn.

Nejvíce finančních prostředků bylo schváleno pro podopatření 2.3.2 Chov
vodních živočichů – akvakultura, a to 15,75 milionů Kč, tj. 36% z alokace na rok 2005.
Z celkové alokace veřejných finančních prostředků (2004–2006) pro podopatření 2.3.2
bylo zazávazkováno v letech 2004 a 2005 celkem 16 %. Z 38 podaných žádostí bylo
schváleno 35 projektů. Ve třech případech byla ukončena administrace projektu po
vydání Rozhodnutí (jeden žadatel se nedostavil k doplnění dat po administrativní
kontrole a dva žadatelé stáhli žádosti).
Maximální výše alokace v tomto podopatření nepřevýšila 795 000 Kč. Dotaci
v této částce získaly 4 společnosti: dvakrát Rybářství Hodonín, s.r.o., dále Rybníkářství
Pohořelice a.s. a České rybářství s.r.o.

Z celkového počtu 10 zaregistrovaných žádostí byla u dvou projektů
v podopatření 2.3.3 Činnosti prováděné odborníky v rybářství ukončena administrace:
jednou před vydáním Rozhodnutí (žádost nesplnila kritéria přijatelnosti) a jednou po
vydání Rozhodnutí (žadatel odstoupil od žádosti po podpisu Podmínek).
V roce 2005 bylo vydáno devět Rozhodnutí na žádosti podané v témže roce
v částce veřejného spolufinancování 3 180 000 Kč, což představuje 10 % z alokace roku
2005. Z celkové alokace veřejných finančních prostředků (2004–2006) pro podopatření
2.3.3 bylo zazávazkováno v letech 2004 a 2005 celkem 14 %.
Alokace na toto podopatření se pohybovaly v rozmezí od 90 do 700 tisíc Kč.
Nejvyšší dotace byla přidělena Rybářství Třeboň a.s. na projekt Propagace produktů
z ryb a to ve výši 694 950 korun.

Uvedené údaje dokládají, že ani v roce 2005 nedošlo k výraznějšímu nárůstu
o opatření 2.3 Rybářství. Zbylé prostředky pro rok 2005 bylo opět možno uplatnit
s využitím pravidla n + 2. Pro lepší čerpání byla provedena úprava v podopatření 2.3.2,
tj. Monitorovací výbor OP Zemědělství schválil zvýšení horní hranice přijatelných
výdajů z 50 tis. eur na 350 tis. eur, což se výrazně odrazilo v nárůstu žádostí v tomto
podopatření ze 4 v roce 2004 na 38 v roce 2005.
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Graf č. 8: Úspěšnost žadatelů u opatření 2.3 Rybářství za rok 2005
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5.2.4 Dotace v roce 2006
Žádosti o dotace
V tomto roce proběhla celkově 3 kola v přijímání žádostí, a to v rámci osmého
kola (6. 2. – 24. 2. 2006), desátého kola (15. 5. – 2. 6. 2006) a jedenáctého kola (23. 8. –
13. 9. 2006). Ve všech těchto kolech bylo možné podávat žádosti na opatření 2.3.1
a 2.3.2, podopatření 2.3.3 se týkalo pouze jedno kolo.
Celkově bylo v opatření 2.3 Rybářství za rok 2006 podáno 129 žádostí
o podporu v celkové částce 128,4 mil. Kč. Největší počet, a to 115 žádostí o podporu,
byl zaznamenán u podopatření 2.3.2 Chov vodních živočichů – akvakultura v částce
106,9 mil. Kč, dále 10 žádostí u podopatření 2.3.1 Zpracování ryb a marketing výrobků
z ryb v částce 19,8 mil. Kč a 4 žádosti u podopatření 2.3.3 Činnosti prováděné
odborníky v rybářství v částce 1,6 mil. Kč.
Z výše uvedených údajů vyplývá, že v roce 2006 se projevil výraznější nárůst
zájmu o opatření Rybářství. Projevila se tak snaha, jejímž cílem bylo zvýšit zájem
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o dotace ze strany žadatelů, čímž došlo alespoň částečně ke zlepšení čerpání nevyužité
alokace vymezené pro roky 2004 a 2005.155

Graf č. 9: Počet zaregistrovaných žádostí podle RO SZIF v opatření 2.3 Rybářství
v roce 2006
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Nejvíce žádostí bylo opět podáno na RO SZIF v Českých Budějovicích. Jednalo
se o 76 projektů, tedy 59% z celkového počtu.

Schválené projekty
V rámci podopatření 2.3.1 byla u dvou z deseti žádostí ukončena administrace
ještě před vydáním Rozhodnutí. Na schválených 8 žádostí bylo uvolněno 13,5 mil. Kč.
Nejvíce žádostí bylo podáno na regionálním odboru SZIF v Praze.
Podobně jako v roce 2004 se v tomto podopatření podařilo získat nejvyšší dotaci
firmě DIANA - MRÁZEK - EKO spol. s r.o. Tato společnost získala hned 2 alokace
s nejvyšší hodnotou, obě přesahující částku 3 miliony. Dohromady v roce 2006 firma
obdržela 6,3 mil. Kč.
Dále bylo vydáno 6 Rozhodnutí v celkové částce veřejného spolufinancování
8,2 mil. Kč na projekty zaregistrované již v roce 2005.

155

Alokace pro rok 2006 byla po schválení Monitorovacím výborem za účasti představitelů Generálního
ředitelství pro rybolov a zemědělství (DG Agriculture a DG Fisheries) a po schválení Evropskou komisí
převedena z FIFG na EAGGF ve prospěch opatření s výrazným převisem poptávky nad nabídkou.
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Na podopatření 2.3.2 Chov vodních živočichů – akvakultura byla přidělena
částka 104,98 mil. Kč, která zahrnovala 120 projektů, na které bylo vydáno Rozhodnutí.
Tento počet zahrnuje i projekty zaregistrované v roce 2005. Nejvyšší dotaci, která
vysoce převýšila běžnou výši alokací v tomto roce, získala firma Rybářství Chlumec
nad Cidlinou, a.s. na projekt Nákup strojů a rekonstrukce sádek Staré Hrady. Jednalo se
o částku 4 064 634 korun.
V podopatření 2.3.3 Činnosti prováděné odborníky v rybářství bylo vyhlášeno
jedno kolo příjmu žádostí. Všechny 4 žádosti byly podány na RO Státního
zemědělského intervenčního fondu v Českých Budějovicích. Tyto registrované projekty
zaznamenaly stoprocentní úspěšnost při schvalování a byla jim přidělena alokace
1,63 mil. Kč.
Nejvyšší dotaci získalo Rybářské sdružení České republiky, a to 835 000 Kč
na projekt Nové trhy sladkovodních ryb – propagační kampaně.
Po započtení provedených realokací v opatření 2.3 bylo ke konci roku 2006
zazávazkováno 95 % aktuální upravené alokace na období 2004–2006.
Rok 2006 byl zároveň posledním rokem, kdy bylo možné podávat žádosti v OP
Zemědělství, následující 2 roky (tj. 2007 a 2008) byly vyčleněny na dokončení
a realizaci projektů dle pravidla n + 2, tj. všechny projekty v OP Zemědělství by měly
být k 31. 12. 2008 realizovány a proplaceny.

Graf č. 10: Vývoj zájmu žadatelů o opatření 2.3 Rybářství v průběhu let 2004–
2006
250
206

Počet žádostí

200
157
150

129

115
100
55
38

50
9

4

9

22
7

26
10

10

23

4

0
2004

2005
Opatření 2.3.1.

2006

Opatření 2.3.2.

86

Opatření 2.3.3.

2004-2006
2.3 Rybářství

Diplomová práce

Rybářství v České republice v kontextu strukturální politiky EU
s důrazem na využití prostředků fondu FIFG

Do konce roku 2007 bylo vydáno celkem 176 platných Rozhodnutí a bylo
vyplaceno 124 projektů v částce 75,3 mil. Kč. Výběr ze seznamu projektů s přehledem
čerpání dotací je uveden v Příloze č. 9.
Zájem žadatelů o dotace vykazuje zajímavý průběh. Velký nárůst zaznamenalo
podopatření 2.3.2 Chov vodních živočichů – akvakultura. Naproti tomu zbylým dvěma
podopatřením veřejnost velký zájem nevěnovala.

Graf č. 11: Průběh vývoje zájmu žadatelů o dotace během let 2004–2006
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Ke dni 30. 5. 2008 bylo aktuálně proplaceno 3124 projektů v celkové výši
6,0 mld. Kč. K 30. 11. 2008 bylo proplaceno celkem 3344 projektů v celkové hodnotě
6,66 mld. Kč (zdroje EU činily 4,6 mld. Kč). Celkový předpoklad je takový, že RVMZ
vyčerpá 97 % přidělených finančních prostředků. Co se týče rybářských opatření, tak
z FIFG bylo čerpání již ukončeno a využité podpory z EU byly zhruba 104 mil. Kč.

5.3 Zhodnocení přínosu programu pro oblast rybářství
Operační program Zemědělství navazuje na předvstupní program SAPARD
a v zásadě pokračuje v podpoře zemědělského sektoru z uplynulého období. Program
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se dále zaměřuje na nové oblasti podpory, jako je restrukturalizace, modernizace,
zlepšování ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků atd.
Vzhledem k tomu, že Česká republika je zemí s dlouhou tradicí chovu
sladkovodních ryb a disponuje vynikajícím genetickým materiálem, považuji české
produkční rybářství za perspektivní obor. Díky dotacím, které byly prostřednictvím OP
Zemědělství dostupné, je podporován jeho růstový potenciál.
Nesporný přínos OP Zemědělství spatřuji v jeho vlivu na modernizaci
rybochovných zařízení, která se tak stávají konkurenceschopnějšími v českém
i evropském měřítku. Podporou prodeje a marketingu lze upoutat pozornost
konzervativního českého konzumenta, jehož spotřeba ryb má výrazné rezervy.
Hlavní

nevýhody

v koncepci

programu

spatřuji

například

ve

velké

administrativní zátěži, která byla na žadatele při předkládání projektů kladena.
Zjednodušení administrativy by bylo pro příjemce nesporně výhodné a pravděpodobně
by se odrazilo ve zvýšeném zájmu o čerpání dotací. Také fakt, že finanční pomoc byla
příjemcům

přidělována

zpětně,

jejich

situaci

neusnadnil.

Nutnost

prvotního

zafinancování celého projektu z vlastních zdrojů je značně omezující a někteří
potenciální žadatelé tak díky této podmínce na evropské dotace bohužel nebyli schopni
dosáhnout. V neposlední řadě zmiňuji také míru spolufinancování projektů. Její zvýšení
je dalším návrhem na podpoření zájmu žadatelů o dotace z evropských zdrojů.
V zásadě lze říci, že záměry i samotná struktura operačního programu je
vyhovující, nicméně zjednodušením celého systému přidělování podpor by bylo
dosaženo větší efektivity.
V průběhu fungování operačního programu se ukázal rozdílný zájem žadatelů
o čerpání prostředků z jednotlivých podopatření určených na rybářství. V celkovém
pohledu nebyl o opatření 2.3 Rybářství projeven výrazný zájem a hrozilo nevyužití
alokovaných prostředků. Největší obliba rybářské veřejnosti se odrazila u opatření
2.3.2 Chov vodních živočichů – akvakultura, menší zájem byl u opatření
2.3.1 Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb a u opatření 2.3.3 Činnosti prováděné
odborníky v rybářství.
K hlavním důvodům slabšího čerpání patřilo zpočátku malé povědomí rybářské
veřejnosti o způsobech využívání podpor, dále pak vyšší podíl spolufinancování, který
brzy vyčerpal finanční možnosti podniků, nebo omezený okruh podpor snižující již tak
úzký okruh žadatelů. Svou roli sehrála také šíře uznatelných nákladů, která dále fakticky
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navyšovala finanční podíly příjemců. Problémem byla také stanovená minimální
a maximální výše podpory na jeden projekt. Vliv na nižší čerpání prostředků z opatření
2.3.1 měl také fakt, že toto opatření bylo v minulosti zafinancováno programem
SAPARD. Protože všechny tyto skutečnosti byly analyzovány již v průběhu programu,
bylo možné podniknout takové kroky, které nakonec částečně zlepšily čerpání
prostředků z opatření 2.3 Rybářství. Bylo rozhodnuto o realokacích finančních
prostředků, konkrétně byla část financí z opatření 2.3.1 a 2.3.3 přesunuta na opatření
2.3.2. Rozšířením možností okruhu a šíře uznatelných výdajů či snahou o zvyšování
informovanosti o způsobech využívání dotací měl být podpořen zájem potenciálních
žadatelů. Přestože počet přijatých žádostí v průběhu operačního programu rostl, vydal
řídící orgán rozhodnutí o přesunu prostředků z FIFG ve prospěch opatření
podporovaných z EAGGF, aby zbylé disponibilní prostředky nepropadly. Dohodnutý
výsledek byl takový, že prostředky pro roky 2004 a 2005 zůstaly k dispozici pro čerpání
na opatření 2.3 Rybářství a finance pro rok 2006 byly přesunuty na jiná opatření OP
Zemědělství. Pro rybáře tak zbylo přibližně 57 % původní částky.
Průběh využívání finančních prostředků odkryl slabiny, ze kterých je možné
se poučit a využít nabyté zkušenosti pro efektivnější čerpání v dalším období 2007–
2013, kdy běží samostatný OP Rybářství.
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6. Podpora rybářství z evropských zdrojů v letech 2007–
2013 – stručný výhled
Na opatření 2.3 Rybářství Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství, který byl nastíněn v předchozích dvou kapitolách, navazuje v letech 2007
až 2013 pro odvětví rybářství určený Operační program Rybářství 2007–2013 (dále jen
OP Rybářství). Přestože v tomto rozpočtovém období platí jiná pravidla než v období
předchozím, je důležité uvést alespoň stručnou charakteristiku tohoto programu, aby byl
dokreslen obraz českého rybářství do současnosti.
OP Rybářství156 je střednědobý programový dokument, na jehož základě je
čerpána podpora pro oblast rybářství z Evropského rybářského fondu a bude sloužit
k prosazování cílů Společné rybářské politiky ES. Program vychází z Národního
strategického plánu na období 2007–2013 a pokrývá oblasti, na které se vztahuje cíl
Konvergence.157 „Cílem OP Rybářství je vymezit oblasti dotací odvětví rybářství v ČR
tak, aby opatření učiněná podle nařízení o EFF přispěla k dosažení obecných cílů
stanovených v článku 33 Smlouvy o Evropském společenství a cílů definovaných jako
součást Společné rybářské politiky.“158
Tento nový program byl vytvořen po konzultaci s partnery (zástupci Rybářského
sdružení ČR, Českého rybářského svazu, vzdělávacích institucí a dále subjektů ze sféry
produkčního rybářství), jak ukládá nařízení o EFF. Do procesu tvorby dokumentů byly
zapojeny i nevládní neziskové organizace, jako je např. Agentura ochrany přírody
a krajiny. Dne 7. června 2007 se ve Vodňanech uskutečnilo setkání pracovní skupiny
pro tvorbu Národního strategického plánu a OP Rybářství, kterého se zúčastnili
představitelé zmiňovaných institucí a zástupci Ministerstva zemědělství. Produkční
rybáři jednoznačně vyjádřili svůj záměr soustředit svou budoucí produkci převážně na
kapra, a to i se zohledněním veškerých s tímto krokem spojených rizik. Projevili také
zájem dále směrovat dotace do podpory konkurenceschopnosti rybářství.

156

OP Rybářství byl vypracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF ze dne 27.
července 2006 (dále jen „nařízení o EFF“) a nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) nařízení o EFF, které stanovuje základní obsah
operačního programu a dále upravuje podmínky přípravy programu s ohledem na institucionální
uspořádání členských států a dodržování principu partnerství.
157
Oblasti cíle „Konvergence“ zahrnují celé území ČR vyjma území hlavního města Prahy.
158
Ministerstvo zemědělství ČR. Operační program Rybářství 2007–2013. [cit. 13. 12. 08]. Dostupné z:
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=72&typ=1&val=39023&ids=0
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OP Rybářství zohledňuje základní cíle, priority a požadavky odvětví. Účelem je
zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů. V rámci
jednotlivých opatření bude podporována produkce založená na zvýšení domácí,
případně zahraniční poptávky po sladkovodních rybách a produktech z nich. Zvýšení
prodeje výrobků ze sladkovodních ryb by mělo být dosaženo zejména zlepšením jakosti
a rozšířením sortimentu. Jedním z cílů je pokračování v modernizaci zpracovatelských
kapacit a s tím související zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských
podniků. Podporováno bude enviromentálně zaměřené opatření na jasně vymezené
soustavy rybníků nebo na větší počet rybníků a toto opatření bude mít formu platby na
plochu. S ohledem na strukturu a zájem českého rybářství se hledají i možnosti podpory
směřující k uplatnění sportovních rybářských aktivit. OP Rybářství rovněž podporuje
rovné příležitosti žen a mužů.
Podmínkou realizace operačních programů je domácí spolufinancování. Celková
výše finančních prostředků určených pro Českou republiku z Evropského rybářského
fondu představuje 27 106 675 eur v běžných cenách na celé programovací období.
Veřejné finanční prostředky, tj. příspěvek z Evropského rybářského fondu a z národních
zdrojů, jsou navrženy v poměru 75 % : 25 %. Příspěvek z národních zdrojů činí
9 035 559 eur na celé programovací období.159
Z pěti prioritních os EFF Česká republika využije osu 2 Akvakultura, osu
3 Opatření ve společném zájmu a osu 5 Technická pomoc. Na prioritní osu 2 vyčleňuje
ČR 44 % finančních prostředků z EFF, na prioritní osu 3 bude vyčleněno 51 %
finančních prostředků z EFF a na prioritní osu 5 celkem 5 % finančních prostředků
z EFF.160

159

Ministerstvo zemědělství ČR. Operační program Rybářství 2007–2013. [cit. 13. 12. 08]. Dostupné z:
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=72&typ=1&val=39023&ids=0
160
ŽENÍŠKOVÁ, H.; GALL, V. Situační a výhledová zpráva Ryby-říjen 2008, s. 11.
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Tabulka č. 7: Finanční alokace OP Rybářství 2007–2013 na oblasti cíle
Konvergence v členění dle prioritních os
(eura v běžných cenách)

Celkem
Prioritní osa 1:
Opatření k přizpůsobení
rybářského loďstva
Společenství
Prioritní osa 2:
Akvakultura, vnitrozemský
rybolov, zpracování
produktů rybolovu a
akvakultury a jejich
uvádění na trh
Prioritní osa 3:
Opatření společného zájmu
Prioritní osa 4:
Udržitelný rozvoj
rybolovných oblastí
Prioritní osa 5:
Technická pomoc
Celkem

Z toho
příspěvek z vnitrostátní
EFF
příspěvek

Míra
spolufinancování
EFF (v %)

0,0

0,0

0,0

0,0

15 902 583

11 926 937

3 975 646

75,0

18 432 539

13 824 404

4 608 135

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 807 112

1 355 334

451 778

75,0

36 142 234

27 106 675

9 035 559

75,0

Pramen: Operační program Rybářství 2007–2013

Na rozdíl od předešlého programovacího období je nově oblast podpory
rybářství podpory z EU vyčleněna samostatně. Došlo k celkovému rozšíření dotačních
okruhů a k pokrytí v podstatě celého sektoru rybářství. Šíři podpor a rozsah jednotlivých
opatření uvádí Tabulka č. 8.
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Tabulka č. 8: Srovnání okruhu podpor v OP Rybářství a v OP RVMZ

Operační program Rybářství 2007–2013

Opatření 2.3 Rybářství v RVMZ 2004–2006

Osa 2: Akvakultura, zpracování produktů a

2.3 Rybářství

jejich uvádění na trh
2.1 Opatření pro produktivní investice do

2.3.1 Zpracování a marketing výrobků z ryb

akvakultury

2.3.2 Chov vodních organismů - akvakultura

2.2 Opatření na ochranu vodního prostředí

2.3.3 Činnosti prováděné odborníky

2.3 Opatření v oblasti zdraví zvířat

v rybářství a propagační opatření

2.4 Investice do zpracování a uvádění na trh

3. Technická pomoc

Osa 3: Opatření společního zájmu
3.1 Společné činnosti

3.1 Technická pomoc ( týkající se

3.2 Opatření na ochranu a rozvoj vodních

oblasti podporovanou z FIFG)

živočichů a rostlin
3.3 Podpora a rozvoj nových trhů a
propagační kampaně
3.4 Pilotní projekty
Osa 5: Technická pomoc
5.1 Technická pomoc
Pramen: Ministerstvo zemědělství ČR

Z uvedené tabulky vyplývá, že vedle dřívějších okruhů podpor pro chov ryb
a zpracování vznikla nová opatření a záměry, které navíc mohou využívat také další
organizace zapojené do rybářství jako rybářské svazy, školy, vědecké ústavy atd.
Stávající OP se tak snaží poučit z předchozích zkušeností s OP Zemědělství, kde došlo
k nevyčerpání všech disponibilních finančních prostředků pro rybářství a předejít tak
této situaci. Podstatným krokem ke zlepšení využívání finančních prostředků bylo
stanovení

odlišné

míry

spolufinancování

od

příjemců

pomoci.

V aktuálním

programovacím období se míra spolufinancování pohybuje na nižších hodnotách
a některé projekty mohou být proplaceny z 80 až 100%. Jádrem strategie nového OP
Rybářství by měla být prioritní osa 2 podporující propagaci sladkovodních ryb
a zvyšování její spotřeby v ČR.
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Závěr
Vstup České republiky do Evropské unie umožnil našim rybářům čerpat finanční
pomoc z evropských. V prvotní fázi se jednalo zejména o fond Finanční nástroj pro
podporu rybolovu (FIFG). Dotace z tohoto nástroje byly čerpány prostřednictvím
Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Tento program byl
koncipován na roky 2004 až 2006. Od roku 2007 nahradil Finanční nástroj pro podporu
rybolovu nový Evropský rybářský fond.
Tradice rybářství v Evropské unii má hluboké kořeny. Evropská unie patří mezi
největší světové producenty ryb, podle dostupných dat jí náleží 6. místo. Rybářské
odvětví zaměstnává mnoho lidí. Jejich výše je v evropském sektoru odhadována
na necelých půl milionu pracovníků, přičemž jejich největší počet je v atlantické
a středozemní oblasti. Zdrojů ryb v mořích nezadržitelně ubývá. Může za to například
nadměrná velikost rybářské flotily, přesné a rychlé satelitní vyhledávání ryb v mořích
apod. Evropská unie si tuto hrozbu dobře uvědomuje a jako jednu z možností, jak
zachovat ohrožené mořské zdroje, vidí v zásobení trhu ryb sladkovodními druhy.
Sladkovodní akvakultura může do budoucna znamenat částečné řešení požadavků
na ryby jako potravinu při současném trendu snižování lovu mořských ryb. Významnou
roli hraje rybářství především v přímořských státech. Největším producentem EU je
Španělsko (cca 300 tisíc tun). Spotřebě sladkovodních ryb mezi členskými zeměmi EU
vévodí Finsko (13kg/obyvatele/rok).
Kapr (jakožto ryba, která nás v souvislosti s touto prací zajímá nejvíce) má
v pětadvacítce členských zemí relativně stabilní pozici. Ročně je vyprodukováno kolem
70 tisíc tun tržního kapra. Česká republika zaujímá v této oblasti druhou příčku, hned
po producentsky nejsilnějším Polsku.
Ryby se volně pohybují přes hranice států. Vlastnictví ve vztahu k rybám vzniká
teprve tehdy, když jsou chyceny, a proto je každý z rybářů bezprostředně vystaven
činnosti jiného rybáře. To je důvodem, proč jsou dohody o rybolovu staré jako rybolov
sám. Pravidla, na základě kterých vznikla EU taková, jaká dnes je, vyžadovala, aby byla
vytvořena společná politika pro rybolov. První pravidla byla vytvořena již v roce 1970
a samotná SPR byla zavedena v lednu 1983. Tato politika byla podrobena dvěma
revizím, první v roce 1992, druhé, která vedla k významnější reformě, v roce 2002.
Společná rybářská politika se musela vyrovnat i s postupným rozšiřováním počtu
členských států se silnou rybolovnou tradicí. Bylo nezbytné upravovat společná
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pravidla, systém kvót a další opatření. Zelená kniha o budoucnosti Společné rybářské
politiky, vydaná Evropskou komisí v dubnu letošního roku, analyzuje stav rybářského
odvětví v EU a dává prostor k jeho inovaci v souvislosti s nadcházejícími reformami.
České a moravské produkční rybářství má za sebou bohatou historii. Vedle tzv.
zlatého věku v 15. a 16. století prošlo i obdobím intenzivního rozvoje v sedmdesátých
a osmdesátých letech 20. století. Do struktury produkčního rybářství (které je v České
republice součástí zemědělství) patří především chov ryb v rybnících. Navazuje na něj
chov lososovitých ryb (tzv. pstruhařství), doplňkově pak i chov úzkého spektra
specifických druhů ryb v technizovaných odchovných systémech a symbolicky jej
uzavírá komerční rybolov ve volných vodách. Produkční rybářství stabilně dodává
přibližně 20 tisíc tun tržních ryb ročně, přičemž podíl kapra reprezentuje 87% tohoto
objemu. To je způsobeno nejen jeho oblibou a tradicí, ale také optimálními podmínkami
pro jeho chov. Ostatní druhy ryb mají pouze okrajový a doplňkový význam a nehrají
tedy významnou roli. České rybářství je výrazně exportně orientováno, domácí trh
preferuje dodávky ve formě živých ryb.
V současnosti je v České republice jen necelých 10 % tržních ryb zpracováno,
a to především do podoby základních polotovarů či uzených výrobků. Tento podíl
zůstává už řadu let víceméně konstantní. Domnívám se, že v pozadí není technická
nepřipravenost zpracovatelského sektoru, ale spíše konzumentská setrvačnost v názoru,
že jen živá ryba je tzv. „kvalitní“. Je logické, že potřebuje-li kapr ve srovnání s drůbeží
či králíky, jejichž produkční doba se počítá v týdnech, k dosažení tržní hmotnosti dobu
tří až čtyř let, a tedy také mnohem delší chovatelkou pozornost, musí tomu také
odpovídat jeho cena.
Průměrná domácí spotřeba sladkovodních ryb je výrazně nižší než například
u skandinávských států. Ročně se u nás spotřebuje pouhý 1 kg na obyvatele. Hladina
produkce tržních ryb je v rovnováze se současnými objemovými požadavky domácího
i zahraničního trhu. Cílem je zachování vysoké kvality masa ryb, dobré pověsti českého
kapra a celého oboru i udržení konkurenceschopnosti na domácím i zahraničním trhu.
Součástí programu užití vyprodukovaných tržních ryb je i podpora prodeje kapra
na domácím trhu. Stojí za ní Rybářské sdružení ČR realizující svou marketingovou
strategii, jejíž součástí bylo i vytvoření ochranné známky Český kapr garantující
konzumentům jednotnou technologii chovu této ryby, její vysokou kvalitu masa, jistotu,
že kapr nebyl geneticky modifikován, a další bezpečnostní parametry.
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Silnou stránkou sektoru zpracování sladkovodních ryb a trhu ryb obecně je
dostatek zpracovatelských kapacit splňujících současné normy EU, relativně
stabilizovaný aktuální domácí i zahraniční trh a ochranné známky. Mezi slabé stránky
lze zařadit především sezónnost trhu orientovanou především do období vánočních
a velikonočních svátků. V tomto ohledu by výraznou hrozbu představoval zákaz prodeje
živého kapra a do jisté míry také nebezpečí zvyšování importu relativně levných
exotických sladkovodních ryb (filety vietnamského sumečka – pangasia, aj.) do České
republiky.
Strukturální fondy Evropské unie jsou výrazným nástrojem k uskutečňování cílů
Společné rybářské politiky. Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond, založený
roku 1962, byl prvním z těchto finančních nástrojů podporujících rybolov. Jeho hlavním
cílem byla podpora zemědělství. Fond FIFG – Finanční nástroj pro podporu rybolovu,
byl již fondem zaměřeným výhradně na rybářský sektor. Byl založen roku 1993 a Česká
republika mohla začít využívat jeho dotací od data vstupu do EU. V roce 2007 vstoupil
v platnost Evropský rybářský fond, který navazuje na cíle FIFG a reaguje na nové
výzvy.

V rámci

předvstupní

pomoci

mohla Česká republika čerpat

dotace

prostřednictvím programu SAPARD, který se vztahoval ke Společné zemědělské
politice. V průběhu realizace tohoto programu se podařilo všechny dostupné prostředky
vyčerpat a ČR mohla zužitkovat nabyté zkušenosti při podávání žádostí o alokace.
Na

program

SAPARD

navázal

Operační

program

Rozvoj

venkova

a multifunkční zemědělství (OP Zemědělství). Tento operační program sestává ze tří
základních priorit se sedmi opatřeními, z nichž některá jsou dále rozpracována
na jednotlivá podopatření. Finanční prostředky určené do českého rybářství bylo možné
čerpat prostřednictvím tzv. opatření 2.3 Rybářství. Toto opatření se dále dělí na
3 podopatření (podopatření 2.3.1 Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb; 2.3.2 Chov
vodních živočichů – akvakultura a 2.3.3 Činnosti prováděné odborníky v rybářství).
Opatření 2.3 Rybářství je financováno z fondu FIFG. Cílem podpory bylo zvýšení
produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů.
Dotace z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství jsou
poskytovány pomocí projektů, předkládaných na regionálních odborech Státního
zemědělského intervenčního fondu. Projekty jsou vybírány vždy v několika kolech
v průběhu roku. Během tří let proběhlo celkem 12 kol příjmu žádostí, žádosti o podporu
v sektoru rybářství (opatření 2.3 Rybářství) se předkládaly v osmi z nich.
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alokace

finančních

prostředků

na

opatření

2.3

Rybářství

OP Zemědělství na léta 2004–2006 činila 9 937 226 EUR veřejných zdrojů (FIFG
a spolufinancování ČR), přičemž část dostupných alokací za rok 2006 byla kvůli
hrozícímu nevyčerpání finančních prostředků přesunuta na opatření priority II OP
Zemědělství. Tento přesun byl schválen Monitorovacím výborem OP Zemědělství
a následně Evropskou komisí. Pro opatření 2.3 Rybářství zůstaly finanční prostředky let
2004 a 2005, tj. 5 633 537 EUR veřejných zdrojů. Tyto částky představují maximální
možnou výši čerpání dotací.
Důvodem ke snížení původní výše alokace byl malý zájem ze strany rybářské
veřejnosti, který je způsoben řadou faktorů. Jde především o to, že odvětví rybářství je
v ČR poměrně malého rozsahu, a proto okruh příjemců pomoci je omezený. Řada
žadatelů žádala o podporu opakovaně s většinou 100% úspěšností. Z důvodu maximální
výše podpory do 50% přijatelných výdajů tak žadatelé vyčerpávají své investiční
možnosti (v závislosti na ekonomické situaci firmy). Podopatření 2.3.1 je pokračováním
opatření programu SAPARD, kde byly realizovány významné investice, a proto není
taková

potřeba

podpory

ze

strany

žadatelů

(za

stávajících

podmínek

50% spolufinancování). Vzhledem k úrovni rentability v odvětví rybářství by vyššímu
čerpání finančních prostředků prospělo vyšší veřejné spolufinancování projektů.
Pro lepší čerpání bylo provedeno mnoho opatření, např. pravidelné rozšiřování okruhu
přijatelných výdajů, zvýšení horní hranice přijatelných výdajů u podopatření 2.3.2 nebo
relokace finančních prostředků z podopatření 2.3.1 na 2.3.2 a soustavné informování
odborné rybářské veřejnosti o možnostech čerpání finančních prostředků z OP
Zemědělství.
V prvním roce čerpání dotací, v roce 2004, se ukázal nízký zájem o dostupné
finanční prostředky. Během dalších dvou let se však celkové množství podaných návrhů
poměrně výrazně zvýšilo. Rozdíl mezi množstvím podaných návrhů v roce 2004 a 2006
činí 83%. Podopatření 2.3.1 bylo pokračováním části opatření z programu SAPARD,
kde již investice na rekonstrukci zpracoven ryb byly realizovány, a proto žadatelé
nejevili výraznější zájem o toto podopatření. Podopatření 2.3.2 a 2.3.3 byla nová
a čerpání prostředků z těchto opatření zaznamenalo pozvolný nárůst. V podopatření
2.3.2 Chov vodních živočichů – akvakultura byl zaznamenán nejvýraznější nárůst
v podávání žádostí. To lze vysvětlit jednak tím, že žadatelé se postupně naučili
předkládat své projekty tak, aby vyhověli všem administrativním postupům
(což dosvědčuje fakt, že jen nepatrná část podaných projektů byla zamítnuta),
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především pak zvýšení zájmu o dotace podpořily cílené kroky zohledňující požadavky
rybářských subjektů, např. pravidelné rozšiřování okruhu způsobilých výdajů a zvýšení
horní hranice způsobilých výdajů na jednotlivý projekt. Počet podaných žádostí se tak
z původních 4 v roce 2004 zvýšil na 115 v roce 2006.
OP Zemědělství je nyní ve fázi ukončování a hodnocení. Ačkoli se v prvních
letech zdálo, že jsou alokace určené na opatření 2.3 Rybářství nadměrné a vyčerpat se je
nepodaří, ukazuje se, že je díky snížení a přesunutí alokací zazávazkováno
95% finančních prostředků. Pravděpodobně se tak potvrdí hypotéza, že se dotace
z fondu FIFG vyčerpat podaří. Míru využití finančních prostředků z OP Zemědělství
do rybářského sektoru hodnotím průměrně, neboť čerpání bylo nižší, než se očekávalo.
To bylo částečně způsobeno slabší informovaností rybářské veřejnosti, menší šíří
okruhu podpor, ale i tím, že rybářský sektor v ČR není tak velký a rybářské podniky
neměly často ekonomickou sílu na vyšší podíl spolufinancování projektů.
Je zřejmé, že výsledky regionální politiky se mohou dostavit až po delší době.
Přes značný objem prostředků plynoucích do strukturálních fondů se jejich výše zdá být
nedostatečná. Zvýšením ochoty členských států k rozsáhlejšímu přerozdělování
prostřednictvím společného rozpočtu a naopak snížením rozptýlení prostředků
regionální politiky by bylo možné dosáhnout vyšší účinnosti v jejím provádění.
OP Zemědělství vystřídal Operační program Rybářství 2007–2013. Ten reaguje
na nedostatky zjištěné při provádění OP Zemědělství, rozšiřuje okruh podpor a oblastí
zaměřených na rybářství. Mezi jeho cíle patří pokračování investic ve stávajících
provozech

a

také

jejich

modernizace,

aby

tak

byla

mj.

zajištěna

jejich

konkurenceschopnost. OP Rybářství definuje konkrétní podmínky čerpání prostředků
z Evropského rybářského fondu.
Zkušenosti se strukturální pomocí z programu SAPARD i z Operačního
programu

Rozvoj

k efektivnímu

venkova

čerpání

dotací

a

multifunkční
ze

současného

zemědělství
Evropského

nepochybně
rybářského

přispějí
fondu

prostřednictvím Operačního programu Rybářství 2007–2013. Systém poskytování
podpor se ukázal jako dosti složitý, a proto byl při tvorbě OP Rybářství 2007–2013
nastaven zjednodušený systém administrace. Bylo by zajímavé i nadále průběh čerpání
prostředků sledovat. Dojde k usnadnění přístupu žadatelů k požadovaným dotacím?
Bude zájem o dotace v oblasti chovu vodních živočichů dále vzrůstat? Využijí žadatelé
dostupných prostředků v maximální míře?
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ke

vzrůstajícímu

nedostatku

mnoha

rybolovných

zdrojů

je v současnosti stále více zřejmá potřeba udržitelného a odpovědného rybolovu.
Je evidentní, že samotný rybolov nebude schopen uspokojit poptávku obyvatel
po potravinách vyrobených z ryb. V současné době téměř polovina celosvětově
spotřebovaných ryb pochází z akvakultury a do budoucna bude hrát akvakultura stále
významnější úlohu a bude mořský rybolov doplňovat ve stále vyšší míře. Z tohoto
hlediska se česká akvakultura ukazuje jako velice perspektivní odvětví. I nadále bude
kapr dominantní rybou našeho produkčního rybářství, neboť má nejen své historické
renomé u domácích konzumentů, ale i tradičně dobrou pověst v zahraničním obchodě.
V souladu s cíly SRP ve finanční perspektivě 2007–2013 by nesporně pro český trh bylo
přínosné obohacení sortimentu a zkvalitnění šíře potravin pro spotřebitele. Díky
finanční podpoře ze strukturálních fondů EU bylo alespoň částečně možné
modernizovat stávající provozy tak, aby odpovídaly aktuálním hygienickým
požadavkům a požadavkům na bezpečnost potravin.
Spotřeba ryb v ČR se koncentruje do období vánočních a velikonočních svátků.
Tento trend, vycházející z historických tradic, bude nepochybně setrvávat i v budoucnu.
Velký potenciál vidím v možnosti zásobení trhu rybími výrobky v průběhu celého roku.
Je nutné pozitivně orientovat stávající přístup spotřebitele, aby změnil své zvyklosti
a častěji využíval rybí produkty s vysokou přidanou hodnotou. Konzervativní přístup
zákazníků k produktům akvakultury dosud zásadním způsobem nezměnily ani ojedinělé
propagační akce výrobců. Spotřebitelsky zajímavé a pro producenty ekonomicky
výhodné je zvýšení nabídky rybích polotovarů, filet, aj. Jelikož na našem trhu převažují
spíše produkty z mořských ryb, je nezbytné podpořit výrobky našich zpracovatelů také
reklamou. Reklamní kampaně by měly podpořit propagaci rybího masa a rybích
výrobků jako zdraví prospěšné potraviny. Tímto směrem se také ubírá snaha
Rybářského sdružení ČR, která se, mj. díky dotacím z EU, snaží pod značkou Český
kapr zákazníkům nabízet jednu z nejkvalitnějších sladkovodních ryb. Nejde ale jen
o tuzemskou značku Český kapr. Evropská unie udělila chráněná zeměpisná označení
Pohořelický kapr, Třeboňský kapr a Kapr Mariánsko-lázeňský, čímž potvrdila jejich
výjimečnou kvalitu. Geografické označení původu může povzbudit poptávku po
sladkovodních rybách a rovnoměrněji ji rozložit do celého roku. To umožní produkčním
rybářům využít rozsáhlých zkušeností s chovem ryb a lépe využít zpracovatelské
kapacity. Jejich lepší využití by se pravděpodobně projevilo ve stabilizaci zaměstnanosti
v rybářských zařízeních (pokud ne přímo jejím růstem) a znamenalo by zlepšení
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hospodářských výsledků podniků. V neposlední řadě by domácí producenti nebyli
odkázáni na nepříliš stabilní a relativně nepředvídatelné zahraniční trhy.
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Summary
The thesis reports the Common Fisheries Policy as well as the importance of the fishery
sector both in the European Union and in the Czech Republic. It also describes european
funds from which the Czech fishery can obtain financial subsidies. These are the
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), the Financial
Instrument for Fisheries Guidance (FIFG), as well as the European Fishery Fund, which
came into force in 2007. In the Czech Republic the subsidies were provided by the way
of the Agriculture Operational Programme – “Rural Development and Multifunctional
Agriculture”. The programme was focused to the period of 2004–2006. The work also
reports the status of the Czech fishery.

It was necessary to gather information about a number of project applications and
a number of approved projects from the State Agricultural Intervention Fund (SZIF).
This organisation is an accredited payment agency – a mediator of financial subsidies
granted by the European Union to the Czech Republic. The agency administers
and controls direct payments which form the essential part of the financial support
scheme. Financial funds designated for the Agriculture Operational Programme –
“Rural Development and Multifunctional Agriculture” amount 10 million EUR
approximately for the period of 2004–2006. The sum represents a total possible amount
of subsidies. However it was uncertain that the allocated sum is spent, the surplus
allocations were partially relocated, so it is expected that the sum left will be spent
entirely.

The number of applications increased significantly during 2004–2006. This is the way
for the Czech fishery companies to be more competitive in the Common market with
other fishery enterprises and also develop domestic market of fishery products in
a faster way. For the future development of the fishery branch in the Czech Republic the
number of applications should increase in number and quality for better practical use
in consumers’ demand.
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Příloha č. 2: Výběr předpisů ES a ČR souvisejících s rybolovem a sektorem
rybářství
Předpisy ES:
Nařízení Rady (EHS) č. 3252/1987 ze dne 19. října 1987 o koordinaci a podpoře
výzkumu v odvětví rybolovu.
Nařízení Rady (ES) č. 1543/2000 ze dne 29. června 2000, kterým se stanoví rámec
Společenství pro shromažďování a správu údajů nezbytných k řízení společné rybářské
politiky.
Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu
s produkty rybolovu a akvakultury.
Nařízení Komise (ES) č. 2508/2000 ze dne 15. listopadu 2000, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o operační programy
v odvětví rybolovu.
Nařízení Komise (ES) č. 80/2001 ze dne 16. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro oznámení týkající se uznávání organizací
producentů, stanovování cen a intervencí v rámci společné organizace trhu s produkty
rybolovu a akvakultury.
Nařízení Komise (ES) č. 1985/2006 ze dne 22. prosince 2006 o pravidlech pro výpočet
podpor, které členské státy poskytují organizacím producentů v odvětví rybolovu
a akvakultury.
Nařízení Komise (ES) č. 2065/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů
o produktech rybolovu a akvakultury (Text s významem pro EHP).
Nařízení Komise (ES) č. 1792/2006 ze dne 23. října 2006, kterým se v důsledku
přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti
volného pohybu zboží, volného pohybu osob, politiky hospodářské soutěže, zemědělství
(veterinárních a rostlinolékařských předpisů), rybolovu, dopravní politiky, daní,
statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, celní unie a vnějších
vztahů.
Nařízení Komise (ES) č. 150/2001 ze dne 25. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o sankce, které mají být uloženy
organizacím producentů v odvětví rybolovu za nesrovnalosti týkající se intervenčního
mechanismu, a kterým se mění nařízení (ES) č. 142/98.
Rozhodnutí Komise (ES) č. 328/1995 ze dne 25. července 1995, kterým se stanoví
podmínky zdravotní certifikace pro produkty rybolovu ze třetích zemí, na které se dosud
nevztahuje žádné zvláštní rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodnutí Komise (ES) č. 634/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se schvalují
programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství
v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS)
a infekční nekrózu krvetvorné tkáně IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K (2003) 3101)
Text s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88
smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům.
Nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88
Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci
zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001.
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Nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 ze dne 6. října 2004 o použití článků 87 a 88
Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88
Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES)
č. 1860/2004.
Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném
využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky.
Nařízení Komise (ES) č. 2318/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o uznávání organizací
producentů v odvětví rybolovu a akvakultury.
Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu
a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006
o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
Nařízení Komise (EHS) č. 1985/1974 ze dne 25. července 1974, kterým se stanoví
pravidla pro stanovování referenčních cen a cen s dodáním na hranice pro kapry.
Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském
fondu.
Nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu.
Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se
nevyskytujících druhů v akvakultuře.
Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro
obnovu populace úhoře říčního.
Rozhodnutí Komise (ES) č. 292/2008 ze dne 4. dubna 2008, kterým se stanoví,
že Černé moře a říční systémy, které jsou s ním spojeny, netvoří přírodní stanoviště
úhoře říčního pro účely nařízení Rady (ES) č. 1100/2007.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ze dne 9. července 2008
o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 788/96 (Text s významem pro EHP).
Rozhodnutí Rady (EHS) č. 424/1990 ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve
veterinární oblasti.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004,
kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.
Směrnice Rady (ES) č. 88/2006 ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na
živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení
některých nákaz vodních živočichů.
Směrnice Komise (ES) č. 53/2008 ze dne 30. dubna 2008, kterou se mění příloha IV
směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o jarní virémii kaprů (SVC).
Rozhodnutí Komise (ES) č. 685/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění příloha
rozhodnutí Rady 90/424/EHS, pokud jde o jarní virémii kaprů (SVC).
Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných
označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.
Nařízení Komise (ES) č. 503/2007 ze dne 8. května 2007 o zápisu určitých názvů do
Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení
(Pohořelický kapr (CHOP) – Žatecký chmel (CHOP) – Pomme du Limousin (CHOP) –
Tome des Bauges (CHOP)).
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Nařízení Komise (ES) č. 1407/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o zapsání názvu
do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení
(Třeboňský kapr (CHZO)).
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci
a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
Nařízení Rady (ES) č. 967/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se mění nařízení Rady
(ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Předpisy ČR:
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích.
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství).
Vyhláška č. 239/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení
zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona.
Vyhláška č. 370/2006 Sb., o odborných kurzech k výkonu některých odborných
činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat.
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Vyhláška č. 33/2001 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných
činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat.
Vyhláška č. 229/2008 Sb., vyhláška o výrobě a distribuci léčiv.
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Příloha č. 3: Druhová struktura ryb v České republice
( zdroj: Situační a výhledová zpráva Ryby 2008)

Produkce tržních ryb (tuny živé hmotnosti)
Druhy ryb

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

17 421

16 596

16 935

16 996

17 804

18 006

17 987

Pstruh duhový

704

666

586

564

607

575

623

Tolstolobik/Tolstolobec

917

750

720

564

694

412

405

Štika obecná

69

91

86

75

76

90

94

Lín obecný

182

186

215

194

244

244

268

Amur bílý

234

291

306

286

329

357

342

Candát obecný

31

42

55

48

47

47

48

Sumec velký

51

60

68

57

69

49

63

Síh severní

30

42

28

19

44

34

27

Úhoř říční

1

1

1

-

1

1

-

458

485

667

581

540

1028

590

20 098

19 210

19 670

19 384

20 455

20 431

20 447

Kapr obecný

Ostatní
CELKEM
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Příloha č. 4: Přehled priorit a opatření programu SAPARD v ČR
(zdroj: Ministerstvo zemědělství)

1. Priorita – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství
Opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku
Podopatření 1.1.1. Welfare v chovech hospodářských zvířat
Podopatření 1.1.2. Rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu
Podopatření 1.1.3. Skladovací kapacity pro vedlejší produkty živočišné výroby
Opatření 1.2. Zlepšování zpracovávání a marketingu zemědělských produktů a produktů
rybolovu
Podopatření 1.2.1. Modernizace technologií
Podopatření 1.2.2. Podpora regionálních produktů
Opatření 1.3. Zlepšování struktur pro kontrolu kvality, pro kvalitu potravin a ochranu
spotřebitele
Podopatření 1.3.1. Jednotná klasifikace jatečně opracovaných těl SEUROP
Podopatření 1.3.2. Pomoc při zavádění HACCP
Opatření 1.4. Meliorace a pozemkové úpravy
Podopatření 1.4.1. Výstavba a rekonstrukce polních cest, budování Územního
systému ekologické stability a protierozní opatření
Podopatření 1.4.2. Geodetické práce, nové mapování v digitální formě
2. Priorita – Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí
Opatření 2.1. Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury
Podopatření 2.1 a) Obnova a rozvoj vesnic
Podopatření 2.1 b) Rozvoj venkovské infrastruktury
Opatření 2.2. Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností zajišťujících rozmanitost
aktivit a alternativní zdroje příjmů
Opatření 2.3 Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního
prostředí a uchování krajiny
3. Priorita – Technická pomoc
Opatření 3.1 Zlepšování profesního vzdělávání
Opatření 3.2. Technická pomoc
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Příloha č. 5: Přehled rybářských podopatření OP Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství
( zdroj: Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství)

Podopatření 2.3.1 Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb
Podporu bylo možno poskytnout na:
a) výstavbu nových zpracovatelských zařízení nebo rekonstrukci stávajících tak, aby
provoz splňoval výrobní, hygienické a sanitární podmínky podle standardů EU,
b) modernizaci nebo pořízení nového technologického vybavení na zpracování ryb.
Specifické cíle podpory / očekávané účinky
Cílem podpory bylo zvýšení kvality a rozšíření sortimentu výrobků z ryb včetně
zvýšení spotřeby sladkovodních ryb a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

zvýšení hygienických standardů a bezpečnost potravin,
rozšíření, výstavba, popř. rekonstrukce provozů pro zpracování ryb,
technologie směřující k výrobkům bez přítomnosti kostí ve finálním produktu,
zpracování širšího spektra druhů ryb s vyšším podílem přidané hodnoty ve finálním
výrobku,
rozšíření sortimentu výrobků z ryb,
služby poskytované velkoobchodu, maloobchodu a organizacím producentů,
odbytové poradenství a pomoc,
zlepšení obchodních podmínek, rozšíření odbytových možností pro zpracovávané
ryby a výrobky z nich, širší uplatnění v tržní síti,
organizace studijních cest a obchodních návštěv.

Kritéria přijatelnosti projektu / předpoklady pro podporu
a) projekt je v souladu s platnou právní úpravou,
b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské
unie,
c) projekt musí být realizován na území České republiky,
d) projekt musí odpovídat hygienickým a sanitárním předpisům EU v předmětné
oblasti,
e) prokázání ekonomické životaschopnosti a finančního zdraví subjektu žádajícího
o podporu,
f) zpracované ryby musí být určeny k lidské spotřebě.
Kategorie konečných příjemců podpory
Konečnými příjemci dotace jsou producentské organizace a subjekty vyrábějící
produkty z ryb (právnické i fyzické osoby).
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Druh a výše podpory
Druh dotace:

přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování
Výše dotace:

do 50 % přijatelných nákladů na stavební a technologické
investice,
příspěvek z EU činí maximálně 35 % přijatelných nákladů,
příspěvek ze státního rozpočtu činí maximálně 15 % přijatelných
nákladů.

Podopatření 2.3.2 Chov vodních živočichů – akvakultura
Podporu bylo možno poskytnout na:
a) zvýšení produkční kapacity akvakultury (výstavba nové jednotky a/nebo rozšíření
stávajících jednotek),
b) modernizace existujících jednotek akvakultury bez zvýšení výrobní kapacity.
Specifické cíle podpory / očekávané účinky
a) rozšíření možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře,
b) zavedení nových, dosud nevyužívaných vodních organismů do systému produkce
akvakultury
c) zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné
zdroje energie, recirkulační systémy),
d) prověření a zavedení chovatelských postupů dříve v ČR nepoužívaných.
Kritéria přijatelnosti projektu / předpoklady pro podporu
a) projekt je v souladu s platnou právní úpravou,
b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské
unie,
c) projekt musí být realizován na území České republiky,
d) prokázání ekonomické životaschopnosti a finančního zdraví subjektu žádajícího
o podporu,
e) podmínkou přidělení podpory je předložení kladného stanoviska orgánu ochrany
přírody k NATURA 2000.
Kategorie konečných příjemců podpory
Podpora mohla být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy
pocházeli z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko
za účelem dosažení zisku.
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Druh a výše podpory:
Druh dotace :

přímá nevratná dotace

Způsob financování : podílové i bezpodílové financování
Výše dotace :

do 50 % přijatelných nákladů staveb a investicí do technologií,
příspěvek z EU činí maximálně 35 % přijatelných nákladů,
příspěvek ze státního rozpočtu činí maximálně 15 % přijatelných
nákladů.

Podopatření 2.3.3 Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační
opatření
Podporu bylo možno poskytnout na:
a) založení organizací výrobců a zpracování systému zpravodajství o rybářské činnosti
v ČR vůbec a rovněž sloužící ke kontrole kvality a dopadům na životní prostředí,
b) výzkum zahrnující zvláštní geografické podmínky ČR v rybářství,
c) výzkum základních technologických vlastností rybího masa a technologických
postupů zpracování ve smyslu zhodnocování surovin – využití vedlejších produktů,
d) snížení patologických rizik při chovu ryb,
e) hledání nových odbytišť.
Specifické cíle podpory / očekávané účinky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zlepšení pracovních podmínek a hygienických předpisů,
nižší zátěž prostředí vlivem kvalitnějších rybářských provozů,
zlepšení konkurenceschopnosti díky novým líhním a výkrmnám,
vyšší odchovná kapacita, větší množství, více druhů, vyšší kvalita, včetně
navazujících provozů,
rozšíření možností zpracování ryb,
rozšíření nabídky obchodu o nové formy a nové výrobky z ryb,
zvýšení hygienických standardů a potravní bezpečnosti,
orientace veřejnosti k vyšší spotřebě ryb, zejména sladkovodních z vnitrostátních
zdrojů.

Kritéria přijatelnosti projektu / předpoklady pro podporu
a) projekt je v souladu s platnou právní úpravou,
b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské
unie,
c) projekt musí být realizován na území České republiky,
d) prokázání ekonomické životaschopnosti a finančního zdraví subjektu žádajícího
o podporu (není požadováno u producentské organizace a profesní organizace
podnikatelů),
e) rozšíření odbytových možností pro zpracované ryby a výrobky z nich, širší uplatnění
v tržní síti, (pouze pro projekty pod bodem (e) v popisu podopatření),
120

Diplomová práce

Rybářství v České republice v kontextu strukturální politiky EU
s důrazem na využití prostředků fondu FIFG

f) získání nových poznatků o technologických vlastnostech masa sladkovodních ryb
(pouze pro projekty pod bodem (c) v popisu podopatření).
Kategorie konečných příjemců podpory
Příjemci dotace na zakládání producentských organizací jsou producentské
organizace. Příjemci dotace pro ostatní podporované aktivity z popisu podopatření 2.3.3
jsou právnické i fyzické osoby podnikající v oblasti akvakultury nebo zpracování ryb
a vodních živočichů vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a za účelem
dosažení zisku. Na podporu hledání nových odbytišť mohla žádat také profesní sdružení
rybářů a zpracovatelé ryb a vodních živočichů ČR.
Druh a výše podpory
Druh dotace:

přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování
Výše dotace:

do 50 % přijatelných nákladů,
příspěvek EU činí maximálně 35 % přijatelných nákladů,
příspěvek ze státního rozpočtu činí maximálně 15 % přijatelných
nákladů.
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Příloha č. 6: Schéma finančních toků pro OP Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství
(zdroj: Ministerstvo zemědělství)
Žádosti o platby

Toky prostředků z a do EU
(EAGGF-sekce orientační+FIFG)
Evropská komise

Platební orgán
Předkládá žádosti o platby
o inanční správnosti Komisi

a

Přijímá žádosti o platbu od platebního orgánu
dokumenty

Certifikuje žádosti o platby pro Komisi
(u konečných plateb vydává osvědčení kontrolní
sekce MF)

Proplácí z EAGGF - sekce orientační, a z FIFG
zálohy. průběžné a závěrečné platby (po
splnění příslušných požadavků) na účet
platebního orgánu
Přijímá nepoužité a nesprávně vynaložené
prostředky od platebního orgánu

PA - Platební jednotka
Přijímá návrhy o stavu vydání, uskutečňuje
formální kontrolu a předkládá je platebnímu
orgánu

Odbor Řídící orgán OP
Kontroluje a potvrzuje správnost prohlášení o
výdajích a předává je PA – Platební jednotce

Platební orgán
Otevírá účet u ČNB pro OP, přijímá prostředky
z Komise a převádí prostředky na účet PA
platební jednotky
Vrací nevyužité a nesprávně
prostředky do rozpočtu EU

vynaložené

PA – Realizační jednotka

Pracoviště v ústředí
Dohled nad prací regionálních pracovišť

PA - Platební jednotka

Příprava návrhů prohlášení o stavu výdajů pro
platební jednotku

Přijímá prostředky v EUR od platebního
orgánu a při převodu na účty konečných
příjemců je převádí na CZK a v CZK zasílá
konečným příjemcům

Regionální pracoviště
Příjem žádostí o platbu od konečných příjemců,
jejich kontrola a příprava návrhu certifikátů o
uskutečněné práci

Koneční příjemci
Řídí projekty a zajišťují dodávky
související s uskutečňováním projektů

prací

Předkládají žádosti o platbu na regionální
pracoviště PA
Přijímají platbu z EAGGF - sekce orientační,
a FIFG na své účty od platební jednotky
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Příloha č. 7: Mapa regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního
fondu
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Příloha č. 8: Administrativní postup při schvalování projektů
(zdroj: Státní zemědělský intervenční fond)

a. Žadatel předkládá žádost o finanční podporu (resp. projekt a přílohy) z OP
Zemědělství na příslušný regionální odbor Státního zemědělského intervenčního
fondu – oddělení finanční podpory.
b. Kontrola žádosti a příloh spočívá v administrativní kontrole jak úplnosti dodaných
dokumentů, tak jejich obsahové správnosti. V případě nesrovnalostí je žadatel
vyzván k nápravě v daném termínu. Do dalšího průběhu administrace postupují jen
projekty, které splňují věcnou a obsahovou správnost (žádost, projekt, přílohy).
c. Každá žádost o finanční podporu z OP Zemědělství musí projít posouzením
přijatelnosti. Kritéria přijatelnosti jsou uvedena v Pravidlech pro žadatele.
Do dalšího průběhu administrace postupují jen projekty, které kladně projdou
hodnocením přijatelnosti. U některých opatření/podopatření bude součástí
přijatelnosti výsledek finančního zdraví.
d. Projekty jsou bodovány na základě bodovacích kritérií, která jsou dána pro
jednotlivá opatření/podopatření. Účelem bodování je „ohodnotit“ žadatele a projekt
(na základě povinných a nepovinných příloh a projektu).
e. Všechny projekty příslušného opatření/podopatření jsou seřazeny podle dosaženého
bodového hodnocení do seznamu a podle disponibilních finančních prostředků
na opatření/podopatření jsou projekty rozděleny do dvou seznamů, tj. Seznam
vybraných projektů doporučených k financování z OP Zemědělství a Seznam
projektů nedoporučených k financování z OP Zemědělství. Konečné schválení
projektů provádí Odbor řídící orgán OP (odbor Ministerstva zemědělství), který je
odpovědný za OP Zemědělství.
f. Na všechny schválené projekty jsou vyhotovena Rozhodnutí a Podmínky poskytnutí
podpory z OP Zemědělství. Rozhodnutí vydané MZe a Podmínky jsou podepsány
žadatelem resp. příjemcem pomoci.
g. Po ukončení realizace projektu podá příjemce pomoci na RO SZIF žádost
o proplacení spolu se všemi potřebnými přílohami.
h. Kontrolou žádosti o proplacení se rozumí administrativní kontrola žádosti
o proplacení a všech dokumentů dodaných spolu s ní.
i. Kontrola fyzické realizace projektu se provádí u příjemce pomoci (místo realizace
projektu) a spočívá v kontrole splnění všech stanovených podmínek.
j. Na základě závěrů administrativní kontroly žádosti o proplacení a kontroly fyzické
realizace projektu dojde ke schválení požadované částky finanční pomoci, případně
k jejímu krácení resp. zamítnutí.
k. Proplacení finanční podpory se provádí na účet příjemce pomoci.
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CZ04104230010011

CZ06104230020078

CZ06104230020072

CZ06104230020071

CZ05104230020021

CZ04104230010029

CZ04104230010028

CZ04104230010023

CZ04104230010021

CZ04104230010011

Registrační číslo

Pořízení a modernizace
technologií zpracovny ryb
Nákup technologie na
zpracování rybí suroviny
Pořízení technologie pro
zpracování ryb v Jesenici
u Chebu
Modernizace
technologie - zpracovna
ryb Tajanov
Nákup zařízení pro
zpracování ryb
Zpracovatelské a
distribuční centrum Skalní
mlýn
Rekonstrukce haly na
mrazírnu
Rekonstrukce a
rozšíření expedice
mrazírny včetně
mrazírenských technologií
Zlepšení pracovních
podmínek a výtěžnosti
suroviny při výrobě
marinovaných ryb
Pořízení a modernizace
technologií zpracovny ryb

Název projektu

Líšno a.s.

1 855 741,00

2 116 450,00

2 212 002,00

DIANA - MRÁZEK EKO spol. s r.o.

DELIMAX, a.s.

2 208 166,00

2 002 709,00

2 226 000,00

1 119 548,00

520 487,00

2 100 000,00

1 855 741,00

Veřejné zdroje EU
(FIFG) v CZK

DIANA - MRÁZEK EKO spol. s r.o.

S.M.K., a.s.

Kimbex, s.r.o.

Klatovské rybářství a.s.

FISH MARKET a.s.

Rybex CZ a.s.

Líšno a.s.

Název subjektu

795 318,00

907 050,00

948 001,00

946 357,00

858 305,00

954 000,00

479 807,00

223 067,00

900 000,00

795 318,00

Veřejné zdroje ČR v
CZK

Podopatření 2.3.1 Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb

Příloha č. 9: Seznam vybraných projektů s přehledem čerpání dotací v opatření 2.3 Rybářství v letech 2004–2006
(zdroj: Ministerstvo zemědělství)

2 651 059,00

3 023 500,00

3 160 003,00

3 154 523,00

2 861 014,00

3 180 000,00

1 599 355,00

743 554,00

3 000 000,00

2 651 059,00

Veřejné zdroje celkem

Technologie pro inkubaci jiker a
odchov raných stádií
sladkovodních ryb v Tisové u
Sokolova
Rekonstrukce bazénů pro chov
ryb na Písečné 1
Rekonstrukce bazénů pro chov
ryb na Písečné 2
Modernizace a rekonstrukce
stávajících pstruhových sádek
Rybářství Skalní mlýn
Koupě přepravních beden,
bazénů a areátorů
Silo - Jaroslavice - projekt 4

CZ05104230020007

CZ05104230020038

CZ05104230020037

CZ05104230020035

CZ05104230020022

CZ05104230020020

CZ05104230020018

CZ05104230020017

Zkvalitnění výtěrů v
Klatovském rybářství - odchovna
Hrádek

Modernizace pstruhařství Annín

Koupě lodí, areátorů a bazénů

CZ04104230010031

CZ04104230010026

CZ04104230010025

Rekonstrukce rybochovného
zařízení Tisová u Sokolova
Rekonstrukce rybochovného
zařízení Tisová u Sokolova (filtry)
zimoviště generačních ryb

Název projektu

CZ04104230010024

Registrační číslo

Rybářství
Třeboň a.s.
Rybníkářství
Pohořelice a.s.
Klatovské
rybářství a.s.
Klatovské
rybářství a.s.

Rybářství
Hodonín, s.r.o.
Rybářství
Hodonín, s.r.o.
S.M.K., a.s.

České rybářství,
s.r.o.
České rybářství,
s.r.o.
Rybářství
Hodonín, s.r.o.
Rybářství
Třeboň a.s.
České rybářství
s.r.o.

Název subjektu

133 000,00

454 732,00

556 500,00

535 357,00

527 117,00

556 500,00

556 500,00

556 500,00

509 278,00

521 484,00

402 479,00

Veřejné zdroje EU
(FIFG) v CZK
531 582,00

57 000,00

194 886,00

238 500,00

229 439,00

225 908,00

238 500,00

238 500,00

238 500,00

218 262,00

223 494,00

172 491,00

Veřejné zdroje ČR v
CZK
227 822,00

Podopatření - 2.3.2 - Chov vodních živočichů - akvakultura

190 000,00

649 618,00

795 000,00

764 796,00

753 025,00

795 000,00

795 000,00

795 000,00

727 540,00

744 978,00

574 970,00

759 404,00

Veřejné zdroje celkem

Modernizace rybářského
vybavení II
Nákladní automobil s
příslušenstvím
Nákladní automobil (do 3,5t) II

Vybavení rybářského provozu
2006 - A

CZ06104230010046

CZ06104230010050

CZ06104230010048

CZ06104230010047

CZ06104230010045

CZ06104230010044

Oprava manipulačních bazénů sádek k přechovávání tržních ryb II. etapa
Modernizace rybářského
vybavení I
Nákladní automobil (do 3,5t) I

Koupě aerátorů a sítí

Nákup speciálního nákladního
automobilu na přepravu živých
ryb.
Nákup dopravního prostředku a
zařízení k produkci ryb
Výstavba rybníka v k.ú. Pístina
rybník "Houšků nový"
Nákup dopravního prostředku
do 3,5t a drobné mechanizace na
údržbu rybníků
Drobný materiál k chovu a
manipulaci s rybami 1
Modernizace sádek v
Jindřichově Hradci

CZ06104230010043

CZ06104230010042

CZ06104230010037

CZ06104230010011

CZ06104230010010

CZ06104230010009

CZ06104230010005

CZ05104230030041

Rybářství Nové
Hrady s.r.o.
Rybářství Nové
Hrady s.r.o.
Rybářství Nové
Hrady s.r.o.
Rybářství Nové
Hrady s.r.o.
Rybářství Nové
Hrady s.r.o.
Rybářství
Kardašova Řečice
s.r.o.

Rybářství
Hodonín, s.r.o.
Rybářství
Kardašova Řečice
s.r.o.
Rybářství
Třeboň a.s.
Rybníkářství
Pohořelice a.s.

Dvůr Lnáře,
spol. s r.o.

Rybářství Velké
Meziříčí, a.s.
Jan Houška

Dvůr Lnáře,
spol. s r.o.

175 000,00

260 235,00

1 447 880,00

157 499,00

444 500,00

105 657,00

968 952,00

170 011,00

1 405 245,00

133 000,00

178 525,00

967 123,00

945 000,00

507 559,00

75 000,00

111 529,00

620 520,00

67 500,00

190 500,00

45 282,00

415 266,00

72 862,00

602 248,00

57 000,00

76 512,00

414 481,00

405 000,00

217 526,00

250 000,00

371 764,00

2 068 400,00

224 999,00

635 000,00

150 939,00

1 384 218,00

242 873,00

2 007 493,00

190 000,00

255 037,00

1 381 604,00

1 350 000,00

725 085,00

Přívodní vedení k rybníku Nový
v Oboře, k.ú. Obora u Vyšného
Nákup zařízení za účelem
zvýšení kvality produkce vodních
živočichů
Nákup rybářského materiálu

Výstavba rybích sádek a
pořízení související technologie
Elektrická přípojka NN na
rybník Třetí Zbrod
Modernizace sádek Papírna

Dostavba nových odchovných
žlabů pro zvýšení produkční
kapacity akvakultury v provozu
Pstruhařství Mlýny
Výstavba el.přípojky k rybníku
Hadí a nákup provozního vybavení
Pořízení univerzálního traktoru

Nákup strojů a rekonstrukce
sádek Staré Hrady

Speciální zařízení pro odchov
plůdku pstruha duhového
Nákup zařízení pro zlepšení
chovu ryb a jejich následnou
přepravu
Modernizace akvakultury
Rybářství Telč, a.s.

CZ06104230010052

CZ06104230020068

CZ06104230020080

CZ06104230030093

CZ06104230030094

CZ06104230030123

CZ06104230030122

CZ06104230030092

CZ06104230030091

CZ06104230020079

CZ06104230020069

CZ06104230020063

CZ06104230010053

Vybavení rybářského provozu
2006 - B

CZ06104230010051

Rybářství Telč,
a.s.

Dvůr Lnáře,
spol. s r.o.
David Anthony
Seyfried
Rybářství
Chlumec nad
Cidlinou, a.s.
Rybářství Velké
Meziříčí, a.s.
Josef Vaněk

Josef Bláhovec

Rybářství
Hodonín, s.r.o.
LÍŠNO a.s.

Rybářství
Kardašova Řečice
s.r.o.
Rybářství Nové
Hrady s.r.o.
Maria
Podstatzká Lichtensteinová
RYBÁŘSTVÍ
LITOMYŠL s.r.o.
BioFish s.r.o.

3 271 170,00

387 439,00

173 950,00

2 845 243,00

696 500,00

133 740,00

3 850 000,00

875 000,00

144 694,00

3 623 607,00

222 757,00

867 656,00

157 805,00

148 999,00

1 401 930,00

166 046,00

74 550,00

1 219 391,00

298 500,00

57 318,00

1 650 000,00

375 000,00

62 013,00

1 552 975,00

95 468,00

371 853,00

67 631,00

63 857,00

4 673 100,00

553 485,00

248 500,00

4 064 634,00

995 000,00

191 058,00

5 500 000,00

1 250 000,00

206 707,00

5 176 582,00

318 225,00

1 239 509,00

225 436,00

212 856,00

CZ06104230010001

CZ05104230020024

CZ05104230020010

CZ05104230020004

CZ05104230020002

CZ05104230020001

CZ04104230010032

CZ04104230010030

CZ04104230010005

CZ04104230010004

CZ04104230010003

Registrační číslo

Propagace produktů
rybolovu na veletrzích a
výstavách
Propagace produktů
rybolovu
Propagace produktů
rybolovu
Elektronický obchod s
produkty rybolovu
Vypracování analýty
trhu se sladkovodními
rybami vyprodukovanými
v ČR spolu s vyhledáním
nových odbytišť
Hledání nových trhů při
prodeji kapra
Propagace produktů z
ryb
Propagace produktů z
ryb
Propagace produktů
rybolovu
Propagace výrobků projekt 8
Nové trhy
sladkovodních ryb propagační kampaně

Název projektu

Rybníkářství Pohořelice
a.s.
Rybářské sdružení
České republiky

Rybářství Hluboká a.s.

Rybářství Třeboň a.s.

Rybářské sdružení
České republiky
FISH MARKET a.s.

Rybářství Třeboň a.s.

Rybářství Třeboň a.s.

FISH FOOD a.s.

Rybářství Třeboň a.s.

FISH MARKET a.s.

Název subjektu

584 500,00

99 191,00

386 574,00

486 465,00

167 538,00

367 500,00

652 750,00

394 800,00

171 500,00

159 136,00

Veřejné zdroje EU
(FIFG) v CZK
169 750,00

250 500,00

42 510,00

165 675,00

208 485,00

71 802,00

157 500,00

279 750,00

169 200,00

73 500,00

68 202,00

Veřejné zdroje ČR v
CZK
72 750,00

Podopatření 2.3.3 Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření

835 000,00

141 701,00

552 249,00

694 950,00

239 340,00

525 000,00

932 500,00

564 000,00

245 000,00

227 338,00

242 500,00

Veřejné zdroje celkem

