Program 129 280 „Podpora retence vody
v krajině – rybníky a vodní nádrže“

Základní informace
• Program 129 280 vychází ze zkušeností s programem 129 130.
• Realizace programu 129 280 probíhá v období 2016 – 2021.

• Program je financován z národních zdrojů.
• Aktuálně proběhly 2 Výzvy k podání žádostí o poskytnutí
podpory, 3. výzva – předpoklad 1. pol. 2019.

• Bližší informace o otevření programu jsou zveřejněny
na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, v sekci
„dotace – národní dotace – dotace ve vodním hospodářství –
rybníky“.*
* http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/narodni- dotace/dotace-ve-vodnimhospodarstvi/rybniky/

Struktura programu
• V rámci programu 129 280 jsou otevřeny následující
podprogramy:
 129 282 – „Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce
a odbahnění rybníků a vodních nádrží“
 129 283 – „Odstranění havarijních situací na rybnících
a vodních nádržích“

 129 284 – „Odstranění povodňových škod na rybnících
a vodních nádržích“ – prozatím „spící“

Cíle programu
• Podpora obnovení a zlepšení retenční schopnosti krajiny.
• Celkové odbahnění nejvíce zanesených rybníků o výměře
2 – 30 ha.
• Zlepšení technického stavu rybničního fondu České republiky.
• Zajištění minimálního zůstatkového průtoku ve vodotečích pod
rybníky a vodními nádržemi i v období déle trvajícího sucha.
• Zvýšení bezpečnosti rybníků a vodních nádrží za povodní všechny nádrže musí převést průtok o hodnotě Q100 a vyšší.

Kdo může o dotaci žádat
Žadatel musí být plátcem DPH, podnikat v zemědělské prvovýrobě,
na předmětu podpory provozovat chov a lov ryb a zároveň prokázat
rybářské hospodaření alespoň na 15 ha vodních ploch.*
• Právnická i fyzická osoba, zapsaná v evidenci zemědělského
podnikatele.
• Vybrané školy a výzkumné organizace.
• Organizace Českého nebo Moravského rybářského svazu, nebo
rybářská sdružení dle zákona č. 89/2012 Sb.
• Z programu 129 280 nelze poskytnout podporu na rybník který
se nachází na území hlavního města Prahy.
* Netýká se žadatelů o výstavbu nových, či obnovu zaniklých rybníků.

Konkretizace podmínek Pravidel
programu 129 280
• Podpora je určena na rekonstrukci, odbahnění, obnovu či
výstavbu rybníků o katastrální výměře větší než 2 ha.
• Podíl investičních výdajů akce musí být minimálně 30 %.
• Pro podprogram 129 282 je úhrada dotace stanovena do výše
80 % celkových uznatelných nákladů, u podprogramů 129 283
a 129 284 do výše 100%.

• Podporu nelze poskytnout na akce již dříve realizované
z programů 229 210 a 129 130.
• Všechny realizované akce splní kritérium, kdy objem retenčního
prostoru musí tvořit alespoň 10% z celkového prostoru nádrže
a rybníky bezpečně převedou průtok o hodnotě Q100 a vyšší.

Podprogram 129 282 – „Podpora
výstavby, obnovy, rekonstrukce
a odbahnění rybníků a vodních nádrží“
• Tento podprogram je hlavním a nosným podprogramem
programu 129 280.
• Hlavní věcné cíle podprogramu 129 282:
 výstavba nových, obnova zaniklých rybníků a vodních nádrží
(obnova = vodní nádrž nebyla funkční nejméně po dobu
předchozích 10 let),

 rekonstrukce stávajících rybníků a vodních nádrží
o katastrální výměře větší než 2 ha,
 Celkové odbahnění značně zanesených rybníků o
katastrální výměře 2 - 30 ha, sediment prům. min. 40 cm.

Podprogram 129 283 – „Odstranění
havarijních situací na rybnících
a vodních nádržích“
• Podprogram umožňuje financování oprav rybníků v havarijním
stavu, které mohou ohrozit své okolí vznikem zvláštní povodně.
• Podporu je možné poskytnout v následujícím případě:
 v důsledku havarijní situace byl pod vodním dílem vyhlášen
druhý, nebo třetí stupeň povodňové aktivity,
 současně, ze stejného důvodu byl vyhlášen stav nebezpečí,
 a zároveň, realizace akce je podpořena rozhodnutím či
doporučujícím stanoviskem místně příslušného vodoprávního
úřadu.

Podprogram 129 284 – „Odstranění
povodňových škod na rybnících
a vodních nádržích “

• Podprogram slouží k neprodlené nápravě povodňových škod na
hrázích a objektech rybníků.
• Bude spuštěn v případě zásadních povodňových událostí,
pokud byl vyhlášen nouzový stav.

• Dalším předpokladem spuštění podprogramu je vyčlenění
finančních prostředků nad rámec běžného rozpočtu.
• Pro přijetí žádosti je stanovena následující podmínka:

 škoda na vodní nádrži jednotlivě přesáhne 250 tis. Kč,

Postup při zaměřování sedimentu
U žádostí, kde dojde v rámci programu 129 280 k odbahňování
zátopy nádrže, je nově stanoven následující postup:
1.Po vydání příslibu dotace žadateli, provede MZe kontrolní
zaměření kubatury sedimentu (laserové 3D skenování). Žadatel
musí za účelem toto zaměření rybník vypustit a uvést do stavu,
vhodného k zaměření (zcela viditelné dno).
2.Zjištěnou kubaturu žadatel uvede do zadávací dokumentace při
vypisování veřejné zakázky na zhotovitele.

3.Po realizaci odbahnění nechá MZe provést závěrečné kontrolní
zaměření skutečné kubatury odtěženého sedimentu. Do té doby
nesmí být rybník napuštěn.

• V případě rekonstrukce či odbahnění musí žadatel o dotaci
doložit, že na předmětu podpory (rybníku) rybářsky hospodaří
již minimálně 2 roky zpětně.
• Uvedené podpory nelze poskytnout na předmět podpory
nacházející se na území hl. m. Prahy kvůli její ekonomické
vyspělosti.
• Administrace akcí probíhá prostřednictvím Programového
financování, dle zákona č. 218/2000 sb.
• Proces administrace: Žádost – posouzení – Doplněk –
posouzení – Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Závěrečné
vyhodnocení
• Dotace propláceny na základě předložených faktur

129 290 „Podpora opatření na
drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích“

Podprogram 129 293 „Podpora opatření na
rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví
obcí“
• podrogram 129 293 je realizován v letech 2016 – 2020
• proběhly již 3 výzvy pro podání žádostí
• předmět podpory:
– rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných
rybníků a malých vodních nádrží,
– výstavba a obnova nových nerybochovných rybníků a
malých vodních nádrží (pro obnovu platí, že rybník, či malá
vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let)

Základní podmínky
•
•
•

•
•

•

žadatel je vlastníkem vodního díla a pozemků dotčených stavbou (příp.
smluvní vztah apod., pokud je vlastníkem stát),
podíl investic na každou akci bude minimálně 15 % celkových nákladů,
nerybochovný rybník - nerybochovným rybníkem pro potřeby
programu 129 290 je rybník s extenzivním chovem ryb, který není
provozován za účelem podnikání,
v případě celkového odbahnění musí vrstva sedimentu převyšovat
průměrnou výšku 40 cm (doloženo zaměřením),
podpořené rybníky a vodní nádrže o rozloze větší než 0,5 ha budou po
realizaci schopné bezpečně převést průtok odpovídající minimálně
Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale
vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového
prostoru rybníka,
pro výstavbu, či obnovu rybníka se uznatelný poměr celkového objemu
nádrže k objemu hráze stanoví vzorce:
celkový objem nádrže (m3)
3

objem kubatury hráze (m )

> 4

Výše podpory
• Rekonstrukce, oprava a odbahnění:
– do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebnětechnologické části
– do výše 2 mil. Kč na akci
– do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu v případě
odbahnění

• Výstavba:
– do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické
části
– do výše 4 mil. Kč/započatý ha vodní plochy
– do výše 10 mil. Kč na celou akci.

Operační program Rybářství
2014 – 2020
• Podpora výstavby, obnovy či odbahnění rybníků.
• Pouze vodní nádrže menší než 2 ha
• Jedná se o dotace z Evropských zdrojů.
Kontakt:
Ing. Jiří Guschl
tel: 221 812 055; mail: jiri.guschl@mze.cz

Děkuji za pozornost
karel.pelikan@mze.cz

