
 

 1

Ministerstvo zemědělství 
Č.j.: 3374/07-16300 
 
 
 
Metodický pokyn pro organizační zabezpečení provádění zákona 
č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, 
přílohy č. 11 – Závazná pravidla poskytování finančních prostředků 
v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití, části 2 C 
„Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování 
vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“  

 
[podle § 102 odst. 1 písm. g) a j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů] 

 
 
 
A)  Postup pro podávání a vyřizování nových žádostí 
 

1. Žádosti podle Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 
2007 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „Závazná pravidla“) se podávají 
ve stanoveném termínu na příslušný odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu 
Ministerstva zemědělství (dále jen „odbor ZA a PÚ MZe“) následovně: 

− právnické osoby podávají žádost na odbor ZA a PÚ MZe příslušný podle místa sídla 
právnické osoby,   

− podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor ZA a PÚ MZe příslušný podle sídla 
zapsaného v evidenci zemědělského podnikatele. 

2. Žádosti se podávají na předepsaných formulářích a s náležitostmi uvedenými v bodě 4.  

3. Žádosti se podávají průběžně, nejpozději do 30. března 2007. 

4. Odbor ZA a PÚ MZe přijatou žádost opatří razítkem (do příslušné kolonky formuláře G - 
viz část 3 Závazných pravidel) dokladujícím doručení žádosti a posoudí, zda splňuje 
všechny formální a věcné náležitosti dle Závazných pravidel, tj.:  

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře G v části 3 Závazných pravidel), jejíž součástí 
jsou přílohy: 

− čestné prohlášení (dle formuláře H v části 3 Závazných pravidel), 

− technická zpráva (dle formuláře I v části 3 Závazných pravidel), 

− ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 
3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb, podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba 
podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů), nebo 



 

 2

− zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi 
provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem), nebo 

− statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi 
provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), 
nebo 

− výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která 
není zapsaná v obchodním rejstříku), 

− doklad, že žadatel rybářsky hospodaří1) na více než 20 ha vodních ploch na základě 
vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu (tutéž plochu lze 
uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků) 
(nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d), 

− doklad hospodářské evidence o chovu ryb na předmětu podpory podle zvláštního 
právního předpisu,1) prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný 
žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem 
nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro 
předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), 

− doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu (pozemkům 
dotčeným stavbou – pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), doložený 
výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne 
staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. 
a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní 
nádrž umělá, 

− doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty, respektive jeho čitelná kopie (je-
li žadatel jejím plátcem), 

− stanovisko správce příslušného povodí2) (státního podniku Povodí) k připravované akci, 
respektive jeho čitelná kopie (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. 
písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení), 

− stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení 
skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel), 

− stanovisko (respektive jeho čitelná kopie) věcně a místně příslušného vodoprávního 
úřadu3), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, 
zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu 
povolení,  

− odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu 
ochrany přírody4), v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, 
k připravované akci, 

                                                           
1)  § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 

mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství). 
2)  § 54 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

3)   § 15  zákona č. 254/ 2001 Sb. 
4)   § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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− kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění 
technickobezpečnostního dohledu (dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.) v případě, že se 
jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení, 

− výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím 
těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení 
průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně 
způsobilou osobou5) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění 
rybníka), 

− doložení interpretovaných údajů (zpracovaných ve formě příčných a podélných profilů, 
vrstevnicových plánů a kubatur) z metod radarového či sonarového měření vrstvy 
sedimentu, provedených odborně způsobilou osobou5) - v případě, že uváděná vrstva 
sedimentu převyšuje průměrnou výšku 80 cm, 

− kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se 
k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené ministerstvem (pouze pro 
předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d), 

− formuláře S05 110, S05 120, S05 140, S05 143, S05 150 a S05 1606) (doložení na 
formulářích RA dle vyhlášky č. 40/2001 Sb. nebude hodnoceno jako nesplnění 
podmínek). 

5. Je-li žádost neúplná nebo obsahuje zjevně chybné údaje, příslušný odbor ZA a PÚ MZe ji 
spolu s výzvou k odstranění nedostatků a s uvedením důvodů vrátí doručenkou žadateli do 
7 kalendářních dnů ode dne doručení. Ve výzvě k odstranění nedostatků musí být žadatel 
poučen o povinnosti doručit veškeré doplňující doklady do 30 dnů ode dne doručení výzvy. 

6. Nedojde-li k odstranění všech nedostatků v žádosti žadatelem do 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení výzvy (doloženo doručenkou), odbor ZA a PÚ MZe žádost zamítne 
a kopii zamítacího dopisu zašle na Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) – odbor 
programového financování ve vodním hospodářství (dále jen „OPFVH“). 

7. Odbor ZA a PÚ MZe doručí žádosti, které splňují formální a věcné náležitosti, spolu 
s dopisem, v němž bude uveden soupis předávaných žádostí (žadatel, název rybníka, číslo 
programu či podprogramu a seznam příloh),  do 7 kalendářních dnů na OPFVH. 

8. OPFVH na základě posouzení žádosti, pokud žádost splňuje náležitosti dle Závazných 
pravidel, a jsou-li zajištěny finanční prostředky na její realizaci, vyzve žadatele k dodání 
Doplňku žádosti pro projednání (pro vydání rozhodnutí) registrované akce v programu 
ministerstva (dále jen „Doplněk“) – formulář J v části 3 Závazných pravidel, jehož součástí 
budou přílohy: 

− u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné 
formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona 
o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, 
které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení), 

                                                           
5)   § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
      § 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
6)   Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. 
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− zadávací dokumentace veřejné zakázky, 

− návrh smlouvy o dílo, 

− položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem, 

− výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve 
po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby 
sedimentu (ve stejných profilech jako u zaměření, které tvoří základní náležitost 
žádosti), upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, 
vše provedené odborně způsobilou osobou5) (pokud je požadována podpora na 
odbahnění rybníka). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat, pouze pokud 
měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo 
provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce, 

− pravomocné stavební povolení nebo ohlášení, 

− pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto 
vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb za účelem 
podnikání7) (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), 

− hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných 
zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni8)), 
zpracovaný autorizovanou osobou5), 

− návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor9) rybníka či vodní nádrže 
a se stanoviskem správce vodního toku pod vodním dílem, 

− údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, 

− údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních 
map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 
3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných 
pozemků s ukládáním sedimentu, 

− formuláře S05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky10), 

− tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí (dle formuláře I str. 2 v části 3 
Závazných pravidel). 

OPFVH zároveň oznámí maximální výši dotace a termín dodání výše uvedených dokladů. 

9. Po dodání Doplňku jej OPFVH posoudí a vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen 
„Rozhodnutí“) nebo žádost zamítne. 

10. Nedílnou součástí Rozhodnutí jsou Podmínky čerpání výdajů státního rozpočtu (dále jen 
„Podmínky čerpání“). 

11. Rozhodnutí se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Rozhodnutí obdrží příjemce dotace 2x a útvar MZe, který Rozhodnutí vydal, 4x. Současně 
s Rozhodnutím budou vydány příslušné podklady pro čerpání finančních prostředků. 

                                                           
7)     § 8 zákona č. 254/2001 Sb. 
8)    TNV 75 29 35 – Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni. 
9)   ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky – Vodní nádrže. 
10)   Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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12. V případě, že žadatel zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem 
Rozhodnutí11), (není schopen dodržet závazné technicko-ekonomické, časové a finanční 
parametry akce uvedené v Rozhodnutí, nebo není schopen dodržet pravidla pro úhradu 
faktur za provedené práce a dodávky uvedené v Rozhodnutí, či není schopen dodržet obsah 
a formu předávání informací o průběhu realizace akce uvedené v Rozhodnutí, nebo není 
schopen dodržet další podmínky čerpání výdajů státního rozpočtu uvedené v Rozhodnutí), 
neprodleně o tomto zjištění informuje OPFVH a současně předloží návrh na změnu 
Rozhodnutí. OPFVH ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti provede změnu Rozhodnutí 
nebo žádost zamítne. Návrh žadatele na takovou změnu či doplnění Rozhodnutí nezakládá 
právní nárok na vydání změnového Rozhodnutí. 

13. Nesplní-li žadatel povinnosti vyplývající z vydaného Rozhodnutí, může MZe od poskytnutí 
dotace ustoupit. V tomto případě neproplatí smluvenou částku dotace žadateli a tuto 
skutečnost oznámí příslušnému finančnímu úřadu a žadateli. 

 

B)  Provádění kontrol a postup při zjištění porušení podmínek Závazných 
pravidel 
 

1. OPFVH provádí kontroly plnění účelu, na který byly finanční prostředky poskytnuty. 

2. OPFVH vyhotoví z provedených kontrol protokoly, jejichž kopie budou předány na odbor 
auditu a supervize. 

3. Bude-li zjištěno nedodržení podmínek stanovených v Závazných pravidlech nebo 
v Rozhodnutí, či v případě uvedení nepravdivých údajů ze strany příjemce finančních 
prostředků, OPFVH ohlásí tuto skutečnost finančnímu úřadu,  

4. Body 1-3 není dotčena činnost Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů a dalších 
kontrolních orgánů. 

 

C)   Organizační zajištění 

1. Odbor ZA a PÚ MZe zajistí: 

• kontrolu formálních a věcných náležitostí žádosti dle bodu 4 v části A) tohoto 
Metodického pokynu, 

• vrácení žádosti a průkazné vyzvání žadatele do 7 dnů ode dne doručení v případě 
zjištění její neúplnosti nebo uvedení zjevně nesprávných údajů. Žádost se vrátí žadateli 
doručenkou s uvedením závad spolu s výzvou k odstranění nedostatků, 

• zamítnutí žádostí, které nesplňují podmínky odstavců III. – V. části 2C Závazných 
pravidel, 

                                                           
11)   § 5 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb. 
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• předání žádostí v uvedených termínech na OPFVH, včetně soupisu předávaných 
žádostí.  

2. OPFVH zajistí: 

• provedení formální a věcné kontroly žádostí přijatých od ZA a PÚ MZe, 

• posouzení žádostí v souladu se Závaznými pravidly, včetně odborného posouzení 
(za účasti externích expertů) věcných náležitostí žádosti, 

• vydání výzvy k dodání Doplňku, event. výzvy k odstranění nedostatků, 

• přijetí a posouzení Doplňku, 

• vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a příslušných podkladů pro čerpání finančních 
prostředků, 

• dodržení způsobu výpočtu a výše podpory stanovených Závaznými pravidly a limitu 
finančních prostředků na odbahnění rybníků schválených státním rozpočtem, 

• oznámení o zamítnutí žádosti z důvodu nedostatku finančních prostředků, popřípadě 
jiného důvodu, 

• archivaci všech doručených a odeslaných písemností (žádosti, výsledky výběrového 
řízení, rozhodnutí, projektové dokumentace, atd.). Výše uvedená archivace 
se nevztahuje na žádosti, které byly zamítnuty a žadatel požádal o jejich vrácení, 

• kontrolní činnost spočívající v provádění namátkové kontroly vybraných žadatelů – 
příjemců dotace z hlediska účelnosti a oprávněnosti poskytnuté dotace při splnění 
technických podmínek stanovených v žádosti, 

• bezodkladné oznámení o porušení Závazných pravidel žadatelem příslušnému 
finančnímu úřadu, 

• poskytování informací v rozsahu svých kompetencí žadatelům, kontrolním orgánům, 
popřípadě státním úřadům v rozsahu jejich působnosti. 

3. Příjemce dotace zajistí: 

• doložení požadovaných dokladů po obdržení výzvy k dodání Doplňku, v termínu 
stanoveném OPFVH, 

• otevření běžného účtu u místně příslušné pobočky banky před vydáním Pokynu 
a Příkazu, 

• vyzvednutí a podepsání Rozhodnutí a příslušných podkladů pro čerpání finančních 
prostředků, 

• předání jednoho výtisku Rozhodnutí na místně příslušný finanční úřad, 

• předkládání faktur na pobočku banky, u které má otevřený výdajový účet, 
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• předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení akce v termínu stanoveném 
v Rozhodnutí, 

• předložení finančního vypořádání podle vyhlášky Ministerstva financí č. 551/2004 Sb., 

• předložení žádosti o závěrečné vyhodnocení akce podle vyhlášky Ministerstva financí 
č. 560/2006 Sb. 

 

D)   Upozornění pro žadatele 
 
Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 byla schválena 
vládou a následně Poslaneckou sněmovnou PČR před schválením dokumentace programu 
129 130. Vzhledem k tomu nemohly být v Závazných pravidlech zachyceny některé aspekty 
programu, proto na ně tímto upozorňujeme: 
 

1. Efektivní využívání státních prostředků bude podpořeno tak, že u akcí o předpokládaných 
nákladech přesahujících 2 mil. Kč (bez DPH) budou zakázky oznámeny a zveřejněny 
v Informačním systému veřejné správy (§§ 146 až 157 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách) a budou zadány formou otevřeného řízení podle § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb, s váhou pro hodnocení kritéria „nabídková cena“ ve výši minimálně 60 %. 

2. Podmínkou pro poskytnutí podpory je omezení míry subdodávek na stavbách programu, 
přičemž maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout 30 % z objemu 
stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace prací 
jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení. 

3. Vlastní zdroje investorů vynaložené po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou 
dodavatelům vypláceny úhradami faktur z účtů investorů založených u finančního 
manažera programu (bude určen na základě výběrového řízení a bude oznámen). 

4. Vzhledem k tomu, že tento program bude spolufinancován z úvěru Evropské investiční 
banky, budou před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace nutná kladná stanoviska 
Strategického a Environmentálního experta programu k připravované akci. Obě stanoviska 
zajistí správce programu. 

5. Pro usnadnění kontrolní činnosti budou u akcí financovaných v rámci programu 129 130 
realizovány na vodních dílech následující měrné a monitorovací prvky: 

1. - nivelační bod 
Nivelační bod bude umístěn v blízkosti hráze na její návodní straně v oblasti dosažitelné 
z prostoru vodočetného místa jedinou přímou záměrou. Bod bude fixován do stabilní 
konstrukce objektů vodního díla (např. boční zdi bezpečnostního přelivu, masivní opěrné 
stěny apod.) nebo do jiné konstrukce založené alespoň 1,2 m pod úroveň rostlého terénu. 
Pevný bod nivelační značky bude vyroben z masivní nerezové nebo mosazné tyčoviny 
průměru min. 20 mm s kulově zaoblenou horní částí vystupující nad povrch betonu nebo 
zdiva stabilizační konstrukce. Délka zabetonované masivního tyče bude min. 500 mm. 
V blízkosti nivelačního pevného bodu bude stabilním ukotvením osazena tabulka 
z materiálu identického materiálu pevného bodu s vyznačenou kótou pevného bodu 
v systému Bpv s přesností na 2 desetinná místa. Tloušťka materiálu tabulky bude min. 5 
mm, výška číslic min. 20 mm. Materiál připojovacích prvků tabulky musí být shodný 
s materiálem tabulky pro potlačení účinku elektrochemické koroze.   
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2. - vodočetné místo 
Vodočetné místo bude lokalizováno v prostoru nádrže tak, aby mohlo být za všech 
povětrnostních podmínek a situací bezpečně sledováno. Vodočetné místo bude osazeno 
standardní vodočetnou latí z nekorodujícího materiálu. Nula čtení latě bude osazena do 
úrovně hladiny zásobního prostoru nádrže. Délka latě bude minimálně odpovídat rozdílu 
mezi maximální hladinou v nádrži a hladinou zásobního prostoru. Přes osazenou lať bude 
na nosnou konstrukci osazen vodorovný identifikační kovový pás přesahující šířku latě po 
obou stranách o min. 50 mm, a to v úrovni hladiny zásobního prostoru (nula čtení latě) a 
v úrovni hladiny retenčního prostoru nádrže. Kovový pás šířky 20 mm a tloušťky min. 4 
mm bude vyroben z nerezové oceli nebo mosazi. Připevňovací prvky musí být provedeny 
z identického materiálu pro potlačení účinku koroze a elektrochemické koroze.  

6. Správce programu bude aplikovat jednotnou metodiku pro hodnocení akcí. Metodika 
umožní poskytnutí podpory na realizaci všech akcí, které splní aktuálně platná závazná 
pravidla, avšak upřednostní akce s výraznějšími protipovodňovými aspekty a efektem 
v ochraně proti suchu, s opatřeními proti opětovnému zanášení nádrže a zároveň 
upřednostní ekonomicky efektivnější opatření na úkor méně efektivních.  

 Budou hodnoceny zejména:  
a) zvýšení retenční schopnosti nádrže, 
b) zohlednění rizika ohrožení lidských životů a majetku v přilehlém území, kde základním 

kritériem je kategorizace TBD, 
c) připravenost vodního díla pro zachycení povodňové vlny, 
d) zvýšení kapacity bezpečnostního přelivu, 
e) zvětšení zásobního prostoru rybníka odbahněním (spojeno s efektem v ochraně proti 

suchu). 
 
 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 

V Praze dne 5. února 2007  

 

 

 
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., v.r. 

vrchní ředitel sekce vodního hospodářství 
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Komentář k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky 
na rok 2007, příloze č. 11 – Závazná pravidla poskytování finančních 
prostředků v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití, části 
2 C „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování 
vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“ 
 
K části III. – Žadatel 
- žadatelem o podporu může být pouze subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě, 

provozující chov a lov ryb na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, 
• z dokladu „evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu 

a lovu ryb v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení“ nebo z dokladu „evidence 
o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru“ předkládaného 
jako doklad rybářského hospodaření na předmětu podpory, musí být patrné, že v době 
podání žádosti na předmětu podpory hospodaří dle § 3 nebo § 11 zákona o rybářství 
žadatel.  

 
K části V. – Kritéria podpory 
- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých 

vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm, 
• průměrná výška sedimentu se počítá z katastrální výměry rybníka a množství sedimentu 

uvedeného v projektu. 
 
K části VII. – Základní náležitosti žádosti 
- doklad hospodářské evidence o chovu ryb na předmětu podpory podle zvláštního právního 

předpisu1), prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (je-li 
žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního 
orgánu s otiskem razítka právnické osoby, 

• doklad hospodářské evidence o chovu ryb podle zvláštního právního předpisu (§ 2 nebo § 8 
vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, kterou se stanoví způsob vedení 
evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku) musí být doložen na 
předepsaném formuláři – příloha č. 1 nebo příloha č. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb. Zároveň 
musí být tento doklad opatřen podpisem žadatele, nebo statutárního orgánu žadatele, 
a otiskem razítka právnické osoby. Tímto dokladem žadatel prokáže rybochovnou funkci za 
období minimálně posledních 3 let.  

 
- doklad, že žadatel rybářsky hospodaří1) na více než 20 ha vodních ploch na základě 

vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu (tutéž plochu lze 
uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků), 

• právní nárok k hospodaření na uvedených plochách dokládá žadatel prostřednictvím 
výpisu z katastru nemovitostí, či nájemní smlouvou, či jiným dokladem opravňujícím ho 
k užívání těchto ploch. Rybářské hospodaření na těchto plochách dokládá žadatel 
formulářem “evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu 
a lovu ryb v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení“ a/nebo „evidence 
o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru“. 

 
− výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby 

sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), odhad kubatury 
sedimentu a stanovení průměrné výšky sedimentu, vše provedené odborně způsobilou 
osobou5) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka), 
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• není-li maximální vzdálenost všech příčných řezů max. 40 m, žádost nesplňuje podmínky 
podpory. 

 
- doložení interpretovaných údajů (zpracovaných ve formě příčných a podélných profilů, 

vrstevnicových plánů a kubatur) z metod radarového či sonarového měření vrstvy 
sedimentu, provedených odborně způsobilou osobou5) - v případě, že uváděná vrstva 
sedimentu převyšuje průměrnou výšku 80 cm, 

• průměrná výška sedimentu se počítá z katastrální výměry rybníka a množství sedimentu 
uvedeného v projektu. 

 
K části VIII. – Náležitosti doplňku žádosti 
- předložení návrhu smlouvy o dílo, 
• přílohou formuláře J je „návrh smlouvy o dílo“ - smlouva o dílo musí být oboustranně 

podepsaná, a je vhodné, aby ve smlouvě o dílo byla zahrnuta vhodná odkládací podmínka 
(např. smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace), čímž 
se zamezí případným komplikacím mezi žadatelem a dodavatelem v případě, že nedojde 
k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  


