
  

  

 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
  BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 FAKULTA PODNIKATELKÁ 

 ÚSTAV MANAGEMENTU 

 

  FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

  INSTITUTE OF MANAGEMENT 

 

 

 

 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ ZE ZDROJŮ EU 

PROJECT FUNDING FROM EU FINANCIAL RESOURCES 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER´S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE  Bc. BLANKA GROULÍKOVÁ 

AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. JIŘÍ KOLEŇÁK, Ph.D. 
SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2013 



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2012/2013
Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Groulíková Blanka, Bc.

Podnikové finance a obchod (6208T090) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává diplomovou práci s názvem:

Financování projektů ze zdrojů EU

v anglickém jazyce:

Project Funding from EU Financial Resources

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

KISLINGEROVÁ, E. a J. HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2.vyd. Praha: C.H.
Beck, 2008, 135s. ISBN 978-80-7179-713-5.
MAREK, D. a T. KANTOR. Příprava a řízení projektů trukturálních fondů Evropské unie.
2.vyd. Brno: Barrister&Principal, 2009, 215 s. ISBN 978-80-87-029-56-5.
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5.vyd. Praha: Grada, 2011, 471s. ISBN
978-80-247-3494-1.
VILAMOVÁ, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 1.vyd. Praha: Grada, 2004, 196s.
ISBN 80-247-0828-0.

Vedoucí diplomové práce: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2012/2013.

L.S.

_______________________________ _______________________________
doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 15.05.2013



  

ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na možnosti financování projektů z fondů EU. Práce je 

rozdělena na dvě části, v teoretické části jsou definovány pojmy týkající se Evropské 

unie, dále základy projektového managementu a metody, které hodnotí situaci ve firmě. 

Cílem praktické části je vypracování studie proveditelnosti projektu financovaného 

z Evropského rybářského fondu.  

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on the possibility of financing projects from EU funds. The thesis 

is divided into two parts, the theoretical part, the terms relating to the European Union, 

as well as the basics of project management and methods to assess the situation in the 

company. The aim of the practical part of the feasibility study of the project funded by 

the European Fisheries Fund. 
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ÚVOD 

Rybářství zastává v našich dějinách i současnosti pozoruhodně významné místo. 

Postupným získáváním zkušeností se vyvíjelo rybářství jako obor i jako forma 

potravní specializace a může se chlubit mnohasetletou tradicí chovu ryb. 

Společenské změny po roce 1989 vedly ke změně majetkových poměrů a 

v produkčním rybářství se zcela změnila vlastnická struktura. V České republice 

nastal v 90. letech zlom. Trh se otevřel, vzrostla motivace lidí a vzniklo mnoho 

rybářských firem, které začaly cílevědomě podnikat. Tyto společnosti se učily 

zefektivňovat výrobu, využívat vědeckých poznatků a také využívat podpory 

státu. Od vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004 měly tyto firmy 

možnost poprvé čerpat finanční prostředky i z jejích fondů.  

České produkční rybářství se může pochlubit stabilitou a úspěšností 

zemědělského podnikání. Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje rozvoj 

produkčního rybářství. Operační program Rybářství 2007-2013 je 

spolufinancován z Evropského rybářského fondu a podporuje rozvoj chovu 

sladkovodních ryb, který představuje významného producenta v oblasti 

zabezpečení zdravých a kvalitních potravin. Hlavním cílem OP Rybářství je 

posílit konkurenceschopnost, udržet stávající produkci ryb v tuzemsku a zachovat 

současnou úroveň zaměstnanosti v odvětví rybářství. 

Operační program Rybářství je velice úspěšný mezi podobnými programy. 

V červnu 2008 došlo k prvnímu kolu příjmu Žádostí o dotace. A do roku 2012 

bylo vydáno více než 750 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši přes 724 

milionů korun, což je přibližně 75% alokace.  

V této diplomové práci je představen projekt „Výstavba líhně Vračovice-Orlov“ 

financovaný z fondů EU. Tento projekt se rozhodla uskutečnit společnost 

Rybářství Litomyšl, s. r. o. Realizací projektu a podporou z veřejných zdrojů 

dojde ke kvalitativnímu posunu rybného hospodářství společnosti Rybářství 

Litomyšl a zkvalitnění výroby rybí násady se následně promítne do celkového 

hospodaření a produkce ryb ve společnosti. Výsledkem projektu bude plně 

funkční a vybavená líheň ryb pro odlíhnutí a chov ryb. 
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1 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti 

projektu, který se zabývá výstavbou a vybavením rybí líhně pro společnost 

Rybářství Litomyšl.  

V teoretické části jsou nejprve vymezeny základní charakteristika a pojmy 

Evropské unie, dále popsány fondy EU, ze kterých jsou finanční zdroje čerpány a 

možnosti jejich čerpání. Závěrem první části jsou zformulovaná pravidla pro 

poskytování dotace na projekty z OP Rybářství.  

Druhý blok teorie tvoří obecnou teorii projektového managementu. Zabývá se 

projektem, principy, metodami, postupy a technikami pro zpracování studie 

proveditelnosti. Popsána je zde také strategická analýza společnosti. 

Projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie. V práci je popsáno 

konkrétní provedení studie proveditelnosti, skutečnosti, které vedly k podání 

žádosti o dotaci a následné předpoklady, jichž bylo nutno dosáhnout, aby 

realizace projektu dopadla úspěšně, a jejímž výsledkem je nástin žádosti o dotaci 

z Operačního programu Rybářství. Součástí práce je i analýza současné situace ve 

společnosti, provedená formou analýzy SLEPTE, modelem konkurenčních sil, 

„7S“ McKinsey model, SWOT analýzou či analýzou rizik. 

Projekt bude předložen v rámci OSA 2 Opatření pro produktivní investice do 

akvakultury, které je zaměřené především na modernizaci již existujících 

výrobních zařízení a dále na podporu výstavby nových. Budou zde popsány 

návrhy řešení projektu, jeho popis a vize. Výstupem práce bude komplexně 

vypracovaná studie proveditelnosti. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V  této kapitole jsou vymezeny základní charakteristika a pojmy Evropské 

unie, dále popsány fondy EU, ze kterých jsou finanční zdroje čerpány a možnosti 

jejich čerpání. Druhá část se zabývá projektem, principy, metodami, postupy a 

technikami pro zpracování studie proveditelnosti. 

2.1 Evropská unie 

O Evropské unii lze momentálně říci, že je nejpropracovanější a 

nejrozvinutější pokus o ekonomické i společenské sblížení, který byl kdy 

v celosvětovém měřítku vykonán. Je to výsledek více než šedesátiletého úsilí a je 

paradoxně poměrně často podrobován vytrvalé kritice. Počáteční myšlenka 

evropského sjednocování se, ale i přes všechny překážky ukázala jako 

životaschopná. (20) 

Cílem evropské integrace je vytvořit z Evropy kontinent míru, vyloučit válku jako 

prostředek řešení sporů mezi členskými zeměmi a přispět k mírovému vývoji po 

celém evropském kontinentě. Nedílná součást tohoto cíle je také zajištění 

hospodářské prosperity a růstu životní úrovně obyvatel. (4) 

Za hlavní představitele tohoto konceptu jsou považování francouzští politici Jean 

Monnet a Robert Schuman. Ti byli přesvědčeni, že národní a regionální instituce 

by měly být doplněny nezávislými demokratickými evropskými institucemi se 

zodpovědností za ty oblasti, ve kterých bývá společný přístup efektivnější než 

úsilí jednotlivých států. (20) 

Prostřednictvím Evropské unie dochází k podpoře projektů v různých sférách: 

v oblasti infrastruktury, dopravy, podnikatelského prostředí, v oblasti specifických 

činností a odvětví. Využité zdroje EU např. zvyšují potenciál pro podporu 

podnikání a je větší šance na úspěšné realizování podnikatelských projektů. 

Přístup EU k podnikání představuje podstatně vyšší šance na to, aby 

podnikatelské projekty byly úspěšné a aby předkladatelé těchto projektů 

vynakládali mnohem více úsilí při jejich přípravě. (8) 
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Dějiny Evropské unie by se daly charakterizovat ve zkratce následovně. 

 
Obrázek 1 Data a události Evropské unie (20) 

Vývoj Evropské unie 

Počátky spolupráce - Evropská integrace začíná obdobím po druhé světové válce, 

kdy je v Schumanově deklaraci navrženo vytvoření Evropského společenství uhlí 

a oceli (ESUO), které je v roce 1951 Pařížskou smlouvou založeno. Představuje 

první instituci, jejíž činnost se v příslušné oblasti opírá o nadnárodní pravidla. (20) 

Založením ESUO se šest zemí rozhodlo společně rozvíjet dvě klíčová odvětví, 

těžbu uhlí a výrobu oceli a formulovaly společný zájem. 

Období hospodářského růstu - státy, které byly členy ESUO, v roce 1957 

uzavřely Římské smlouvy a vznikly dvě organizace, jedna pro společný trh - 

Evropské hospodářské společenství (EHS) a druhá pro atomovou energii - 

Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM). 
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Dochází k odstranění vnitřních cel, mezi státy společenství, na dovážené zboží. 

Poprvé je umožněn volný přeshraniční obchod. (4) 

Rozšíření společenství – v 70. letech dochází k prvnímu rozšíření evropského 

společenství. Počet členských států se zvyšuje na 9 a mezi Francii, Itálii, 

Německo, Belgii, Lucembursko a Nizozemsko vstupují Dánsko, Irsko a Spojené 

království. Začátkem 80. let přistupuje Řecko a o něco později Španělsko a 

Portugalsko. (20) 

Jednotný evropský akt – Římské smlouvy a Pařížská smlouva jsou základními 

právními a programovými dokumenty EU, tyto dohody byly postupně doplňovány 

a rozšiřovány. Největší změny v zakládajících smlouvách byly popsány 

v Jednotném evropském aktu. Cílem aktu bylo obnovit proces integrace za účelem 

dokončení vnitřního trhu. Podepsán byl v roce 1986 všemi členskými státy a 

umožnil, že 1. ledna 1993, reformou orgánů společenství a vytvořením nových 

pravomocí, se ze společného trhu stal trh jednotný. (20) 

Na vytvoření jednotného trhu reagovaly Schengenské dohody. Jedná se o 

označení mezivládní spolupráce v oblasti odstranění kontrol na společných 

hranicích států Unie, která se rozvinula mimo rámec Smlouvy o založení ES. (3) 

Evropa bez hranic – politickou integraci zahájila smlouva o Evropské unii neboli 

Maastrichtská smlouva. Vytvořila Evropskou unii, která stojí na tzv. třech pilířích: 

Evropských společenství, společné zahraniční a bezpečnostní politice a policejní a 

soudní spolupráci v trestních věcech. 

Smlouva představuje nejrozsáhlejší reformu Římských smluv, v šesti nových 

oblastech zavádí politiky Společenství. Ty se týkají transevropské sítě, 

průmyslové politiky, ochrany spotřebitele, vzdělávání a odborné přípravy, 

mládeže a kultury. Smlouva ustavila Evropskou unii a vytvořila hospodářskou a 

měnovou unii, čímž rozšířila evropskou integraci na další oblasti. (28) 

Zvětšováním EU z původních 6 států byla nyní tvořena 15 státy, bylo zřejmé, že 

původní struktura institucí přestává být postačující, proto v roce 1999 vstoupila 

v platnost Amsterdamská smlouva. Jejím hlavním přínosem bylo posílení úlohy 

Evropského parlamentu. Dále se např. zabývá otázkou jak učinit Unii pro 

evropského občana srozumitelnější a transparentnější. 
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V roce 2001 byla podepsána ve francouzské Nice smlouva upravující smlouvy 

Římské a smlouvu Maastrichtskou. V platnost vstoupila v roce 2003 ratifikací 

všemi členskými státy. Smlouva zavedla například systém trojité většiny, zvýšila 

počet poslanců Evropského parlamentu nebo přerozdělila hlasy mezi jednotlivými 

státy v Radě EU a Evropském parlamentu.(27) 

Dne 13. prosince 2007 hlavy států a předsedové vlád Evropské unie podepsali 

Lisabonskou smlouvu. Smlouva umožnila přizpůsobit evropské orgány a jejich 

pracovní metody či posílila demokratickou legitimitu. Je zde snaha o efektivnější, 

transparentnější a demokratičtější organizaci. Smlouva novelizuje stávající 

zakládající smlouvy, které nebyly, tak úspěšné, jak se předpokládalo. (27) 

 

2.2 Politiky Evropské unie 

        V rámci Unie jsou uskutečňovány politiky dvojího druhu: 

1. Tzv. společné politiky, které jsou prováděny orgány Unie (Rada 

ministrů a Komise) 

2. Tzv. komunitární politiky, jejichž těžiště zůstává v členských státech 

(4) 

2.2.1 Společné politiky Evropské unie 

Římské smlouvy z roku 1957 zavedly tři společné politiky: obchodní, 

zemědělskou a dopravní.  

Společná obchodní politika znamená, že rozhodování o otázkách obchodu a 

hospodářské spolupráce přechází z pravomoci členských zemí na instituce EU. 

Jedním z důvodů zavedení této politiky bylo odstranění cel a jiných obchodních 

překážek mezi členskými zeměmi. 

Společná zemědělská politika se začala uskutečňovat od roku 1962. Cílem bylo 

především zajistit soběstačnost v zásobování zemědělskou produkcí, udržet 

cenovou stabilitu zemědělských výrobků a zajistit stabilní příjmy zemědělských 

výrobců. 

Společná dopravní politika se skládá z několika oborů: silniční dopravy, železnic, 



 13 

vodních cest, letecké a námořní dopravy. Integrováním se má docílit společných 

pravidel platných pro všechny obory mezinárodní dopravy a odstranit překážky, 

které brání jejímu rozvoji. (4) 

2.2.2 Komunitární (koordinované) politiky Evropské unie 

Společným rysem těchto politik je, že těžiště jejich provádění spočívá 

v členských státech, zatímco orgány EU se starají jen o jejich koordinaci a 

harmonizaci. Proto jsou označovány za politiky komunitárního charakteru. Patří 

mezi ně především: politika regionální, sociální, politika na podporu výzkumu a 

technologického vývoje, politika na ochranu životního prostředí, politika v oblasti 

energetiky nebo politika na ochranu spotřebitele. 

2.3 Regionální politika 

Regionální politika Evropské unie se nazývá též politika hospodářské a 

sociální soudržnosti a její cíle a priority jsou definovány vždy nově na 

nadcházející programové období. V zájmu celkové stability se snaží snižovat 

hospodářské a sociální rozdíly mezi různými oblastmi země. 

„Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný 

hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. 

Cílem je, aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a 

bohatšími zeměmi EU a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku 

čelit výzvám 21. století. Ve středu zájmu spolu s důrazem na udržitelný růst, 

inovace a konkurenceschopnost stojí vytváření otevřené, flexibilní a soudržné 

společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti.“ (29) 

„Tomuto úsilí se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální 

soudržnosti (HSS), či krátce kohezní politika (koheze znamená soudržnost). HSS 

patří vedle zemědělské politiky k nejvýznamnějším evropským agendám a 

Evropská unie na ni vynakládá více než třetinu svého společného rozpočtu.“ (29) 
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Mezi priority regionální politiky EU patří: 

1. pomoc hospodářsky zaostalým regionům, 

2. pomoc při přeorientaci na nové druhy hospodářské činnosti, 

3. pomoc při dlouhodobé nezaměstnanosti, 

4. pomoc při zapojení mladých lidí do pracovního procesu, 

5. finanční pomoc na modernizaci a diverzifikaci zemědělské výroby. 

2.3.1 Cíle regionální politiky pro období 2007 – 2013 

Regionální politika je odrazem principu solidarity uvnitř Unie, kdy 

dochází k jevu, že bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů. 

Globálně se tím zvyšuje životní úroveň podporovaných členských států. Za 

období 2007-2013 bude využito celkem 26 operačních programů, splňujících cíle 

hospodářské a sociální soudržnosti. (31) 

V období 2007-2013 se politika soudržnosti více zaměřuje na koncentraci zdrojů 

na nejchudší členské země a regiony, priority ale posouvá i k podpoře růstu, 

zaměstnanosti a inovací. Podle tématických oblastí bude nejvíce prostředků 

směřovat do dopravy, lidských zdrojů, udržitelného rozvoje, vědy a výzkumu, 

inovací a informační společnosti. 

Cíle 2007-2013 Fondy 2007-2013 

Konvergence 

Evropský fond 

regionálního rozvoje 

Evropský sociální fond                           

Fond soudržnosti 

Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost  

Evropský fond 

regionálního rozvoje 

Evropský sociální fond 

Evropská územní spolupráce 
Evropský fond 

regionálního rozvoje 

Tabulka 1 Informace o cílech a fondech (23) 

Regionální politika Evropské unie se řadí, z hlediska výše zmíněných finančních 

podpor, hned za politiku zemědělskou. Cíle Regionální politiky jsou plněny z 
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evropských fondů, jejichž prostřednictvím jsou rozdělovány finanční prostředky a 

každý z fondů zaštiťuje specifickou tematickou oblast. 

Na právě probíhající programové období 2007-2013 má Česká republika 

z evropských fondů k dispozici 26,69 miliard eur. Zdroje jsou rozděleny do tří 

cílů: 

1. Konvergence (81,54% rozpočtu)  

2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (15,94% rozpočtu) 

3. Evropská územní spolupráce (2,52% rozpočtu). (8) 

 

 

graf 1 Rozdělení prostředků podle jednotlivých cílů pro ČR (8) 

Evropská komise schvaluje rozdělení prostředků a jednotlivé cíle a jejich opatření 

jsou rozpracovány do několika operačních programů, jejichž prostřednictvím 

dochází k čerpání finančních prostředků z evropských fondů. 

 

2.4 Fondy Evropské unie 

„Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují 

finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi 

členskými státy a jejich regiony.“ (29) 
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Hlavními nástroji, kterými se financuje Regionální politika, jsou: 

 Strukturální fondy 

 Kohezní fond 

Finanční prostředky jsou poskytovány na základě sedmiletých rozvojových plánů, 

které vypracovávají jednotlivé členské země v případě nároku na určitý typ 

podpor a dopracovávají se ve spolupráci s Komisí do tzv. Rámců podpor 

Společenství. Pomoc Společenství kombinuje vhodným způsobem formu dotací a 

půjček tak, aby se maximalizovala stimulace zajištěná použitými rozpočtovými 

zdroji. (15) 

2.4.1 Strukturální fondy 

Jednotný evropský akt nejen formuloval cíl regionální politiky, ale také 

rozhodl o jejím financování z tzv. strukturálních fondů, které jsou od té doby 

zahrnuty do rozpočtu Evropského společenství. V předchozím období do politiky 

HSS patřily čtyři strukturální fondy (Evropský fond regionálního rozvoje, 

Evropský fond, Evropský zemědělský orientační a záruční fond, Finanční nástroj 

pro orientaci rybolovu). Od roku 2007 jsou tyto dva strukturální fondy: 

 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - Fond je zaměřen na 

podporu investičních projektů: výstavba silnic a železnic, rozvoj a obnova 

sportovních areálů, rekonstrukce kulturních památek, úprava koryt řek, 

podpora začínajícím podnikatelům, využívání obnovitelných zdrojů 

energie, zavádění elektronické veřejné správy atd. Samotný fond vznikl 

roku 1975 a je to největší fond co do objemu alokovaných prostředků. (7) 

 Evropský sociální fond (dále jen ESF) je určený na podporu 

neinvestičních projektů: rozvoj vzdělávacích programů, programy pro 

osoby se zdravotním postižením a další znevýhodněné skupiny obyvatel, 

stáže studentů, pedagogů atd. ESF je nejstarším fondem mezi 

strukturálními fondy. (7) 
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2.4.2 Kohezní fond  

Nazývaný též fond soudržnosti je určen pro finanční podporu projektů 

v oblasti životního prostředí a dopravní infrastruktury související s politikou 

výstavby transevropských sítí. Na rozdíl od strukturálních fondů je určený na 

podporu chudších států, nikoli regionů. O příspěvek na projekty mohou požádat 

jen země, jejichž celková produkce je menší než 90 procent průměru HNP v celé 

EU a u kterých nevznikl nadměrný rozpočtový schodek. Tento fond byl založen 

v roce 1993. (10) 

2.4.3 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 

Nahradil činnost Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu 

(EAGGF), který do konce předešlého programovacího období patřil mezi 

strukturální fondy EU. Podle účelu se fond dělí na dvě sekce: 

Sekce garance – tato sekce hradí veškerá opatření související s uplatňováním 

Společné zemědělské politiky. Garance směřují zejména do cenové oblasti a jsou 

určeny především na exportní subvence a vnitřní intervence.  

Sekce orientace – podílí se na financování strukturální a sociální politiky, k níž 

např. patří zlepšování výrobních podmínek jako modernizace farem, podpora 

vzdělávání a výzkumu. Podíl výdajů tohoto fondu na celkových výdajích fondu 

EAFRD stoupá, stále však zůstává z hlediska rozsahu použitých prostředků málo 

významný ve srovnání s prostředky věnovanými samotné regulaci trhu a cenovým 

garancím. (10) 

2.4.4 Evropský rybářský fond (EFF) 

EFF je stěžejním fondem pro financování projektu, který jsem se rozhodla 

zpracovat v této diplomové práci, proto bude popsán podrobněji. 

Fond spadá do společné rybářské politiky EU a od roku 2007 nahradil předchozí 

Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG). V programovém období 2007-2013 

fond disponuje celkovou částkou 4,3 mld. EUR. V tabulce je specifikovaná částka 

přidělená z EFF členským státům EU, které přistoupily v roce 2004. Částky jsou 

v eurech. (24) 



 18 

Členský stát Cíl 

"Konvergence" 

Mimo cíl 

"Konvergence" 

Celkem 

Česká republika 27 106 675   27 106 675 

Estonsko 84 568 039   84 568 039 

Kypr   19 724 418 19 724 418 

Litva 54 713 408   54 713 408 

Lotyšsko 125 015 563   125 015 563 

Maďarsko  34 291 357 559 503 34 850 860 

Malta 8 372 329   8 372 329 

Polsko 734 092 574   734 092 574 

Slovinsko 21 640 283   21 640 283 

Slovensko 12 681 459 1 007 069 13 688 528 

celkem 1 102 481 687 21 290 990 1 123 772 677 

Tabulka 2 Zdroje EFF pro období 2007-2013 vybraným členským státům 

(24) 

Evropská unie představuje přibližně 4,4% světové produkce rybolovu a 

akvakultury, to z ní činí pátého největšího producenta rybích produktů na světě. 

Z hlediska objemu jsou největší producenty v rámci Unie Španělsko či Dánsko, 

které dostávají i největší finanční dotace. Dále dle tabulky získává velké dotace 

např. Polsko. Podíl na světové produkci akvakultury EU tvoří kolem 2% 

z hlediska objemu. Celková výše finančních prostředků určených pro Českou 

republiku z EFF představuje 27 106 675 EUR. Pro Českou republiku jsou 

stanoveny závazky ročně podle tohoto plánu:  

Rok EFF 

2007 3 360 014 

2008 3 526 490 

2009 3 693 682 

2010 3 868 715 

2011 4 043 811 

2012 4 218 249 

2013 4 395 714 

Celkem 27 106 675 

Tabulka 3 Oblasti cíle "Konvergence" (24) 

Hlavním cílem fondu je zajištění trvale udržitelného rozvoje evropského rybolovu 

a akvakultury. Z fondu jsou financovány projekty vedoucí k vyšší 

konkurenceschopnosti a k ochraně a zlepšování životního prostředí. Dále se 
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zabývá aktivitami týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu (např. 

odbahňování rybníků), podporuje investice na modernizaci zpracovatelského 

průmyslu, modernizace plavidel, zlepšování akvakultury a uvádění na trh. 

V rámci fondu byly určené tyto priority: (23) 

Osa 1 – přizpůsobení rybářského loďstva 

Osa 2 – akvakultura, zpracování a prodej produktů rybolovu a akvakultury 

Osa 3 – opatření ve společném zájmu: podpora organizacím 

Osa 4 – udržitelný rozvoj pobřežních rybářských zón: trvale udržitelný 

rozvoj oblastí závislých na rybolovu 

Osa 5 – technická pomoc 

2.4.5 Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007-2013 

Na základě nařízení Rady musely členské státy vypracovat strategický 

dokument, v jehož rámci je finanční pomoc EFF rozdělována. Dokument 

představuje koncepci Ministerstva zemědělství České republiky v sektoru 

rybářství až do roku 2015. Účelem dokumentu je stanovit podmínky pro realizaci 

Společné rybářské politiky v České republice. Národní strategický plán byl 

schválen Vládou ČR a je jím připraven Operační program Rybářství, který 

definuje konkrétní podmínky čerpání prostředků z Evropského rybářského fondu. 

(9) 

Operační program Rybářství 2007-2013 

Operační programy vychází z priorit politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

pro období 2007-2013 jako vyjednané strategické dokumenty mezi Evropskou 

komisí a jednotlivými členskými státy. 

„Operační program Rybářství 2007-2013 je střednědobý programový dokument, 

na základě něhož je čerpána podpora pro oblast rybářství z Evropského 

rybářského fondu (EFF) sloužící k prosazování cílů Společné rybářské politiky 

ES. Pokrývá oblasti, na které se vztahuje cíl "Konvergence. Jednotlivá opatření 

v rámci prioritních os OP Rybářství odrážejí priority strategie v oblasti rybářství, 

jejímž globálním cílem je posílení konkurenceschopnosti, udržení stávající 
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produkce ryb a zachování současné úrovně zaměstnanosti v odvětví 

rybářství.“ (22) 

ČR pro OP Rybářství navrhla opatření v rámci prioritních os 2,3 a 5. 

Vnitrozemská poloha ČR předurčuje zaměření rybářství na sladkovodní 

akvakulturu a s ní spojené činnosti, které jsou v souladu se Společnou rybářskou 

politikou, včetně osy 3 jako například propagace kvalitních a zdravotně 

nezávadných potravin. Finanční prostředky alokované na jednotlivé prioritní osy 

napomohou k dosažení stanovených cílů OP Rybářství, z nichž hlavním cílem je 

udržení produkce ryb v souladu s pravidly udržitelného rozvoje v návaznosti na 

zohlednění environmentálních, hospodářských a sociálních aspektů. (11) 

P
ri

o
ri

tn
í 

o
sa

 2
 

Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a 

akvakultury a jejich uvádění na trh 

Opatření pro produktivní investice do akvakultury 

Opatření na ochranu vodního prostředí 

Opatření v oblasti zdraví zvířat 

Investice do zpracování a uvádění na trh 

P
ri

o
ri

tn
í 

o
sa

 

3
 

Opatření společného zájmu 

Společné činnosti 

Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin 

Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 

Pilotní projekty 

P
ri

o
ri

tn
í 

o
sa

 5
 

Technická pomoc 

Technická pomoc 

Tabulka 4 Prioritní osy programu (11) 

Prioritní osa 2 vychází z prioritní osy 2 Akvakultura, zpracování produktů 

rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh. Věcně přispívá k naplňování 

cílů Lisabonské strategie a Göteborské strategie. Pro prioritní osu 2 je určeno 

44% alokovaných prostředků EFF. (11) 

Hlavní cíle prioritní osy 2: 

 zvýšení přidané hodnoty, 

 snížení výrobních nákladů, 

 ochrana a zlepšování kvality životního prostředí, 
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 prosazování rovnosti žen a mužů při rozvoji odvětví rybářství. 

V tabulce 5 jsou znázorněny hlavní cíle osy 2. Především udržet stávající 

produkci sladkovodních ryb na úrovni 20 000 tun ročně. Dále zlepšit kvalitu 

vodního prostředí v rybnících do roku 2015 ve srovnání s rokem 2005. 

Modernizovat zpracovatelské kapacity tak, aby produkce přesáhla rok 2005. Mezi 

cíle patří také prostřednictvím zlepšení pracovních podmínek, zvýšit počet 

zaměstnaných žen v odvětví. (11) 

Ukazatel 

Počáteční 

hodnota (2005) 

Cílová 

hodnota 

(2015) 

Zdroj 

Produkce tržních ryb (v 

tis.tun) 20 20 

Rybářské sdružení 

ČR 

Produkce zpracovaných 

ryb a výrobků z nich (v 

tis.tun) 4,9 5,9 

Rybářské sdružení 

ČR 

Plocha rybníků se 

zlepšeným vodním 

prostředím 0 ha 2 200 ha Řídící orgán 

Počet zaměstnaných žen v 

odvětví rybářství 264 280 

Rybářské sdružení 

ČR 

Tabulka 5 Ukazatele pro prioritní osu 2 (11) 

Prioritní osa 3 vychází z prioritní osy 3 opatření společného zájmu. Jejím 

prostřednictvím OP rybářství přispívá k lepšímu zásobování a udržitelnému 

rozvoji trhu Společenství s produkty akvakultury. Na prioritní osu 3 bylo 

přiděleno 55% prostředků EFF. 

Hlavní cíle prioritní osy 3: 

 podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních 

metod a technologií, 

 zvýšení spotřeby ryb, zejména sladkovodních, v ČR, 

 ochrana a rozvoj vodních živočichů, 

 zdokonalení odbornosti pracovníků v rybářství, 

 zhodnocení získaných vědeckých poznatků. 
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Mezi hlavní cíle patří zvýšení přidané hodnoty produkce podpořených podniků. 

Dále navýšení spotřeby sladkovodních ryb v ČR, v souladu s platnou legislativou 

EU realizovat alespoň 5 projektů na zarybnění druhy ryb povolenými na tento 

účel. K významným cílům patří i zveřejnění výsledků testování minimálně 8 

inovačních technologií za účelem využití nových vědeckých poznatků 

v akvakultuře. Pro lepší přehlednost je zpracována tabulka 6. (11) 

Ukazatel Počáteční 

hodnota 

(2005) 

Cílová 

hodnota 

(2015) 

Zdroj 

Zvýšení přidané hodnoty (v %) 0 5 

Řídící orgán 

OP 

Spotřeba sladkovodních ryb v ČR 

v kg/obyvatele za rok 1,4 1,55 ČSU 

Počet projektů na zarybnění druhy 

ryb dle legislativy EU 0 5 

Řídící orgán 

OP 

Počet projektů na zvyšování 

odborných znalostí 0 7 

Řídící orgán 

OP 

Počet projektů testovaných 

technologických postupů 0 8 

Řídící orgán 

OP 

Tabulka 6 Ukazatele pro prioritní osu 3 (11) 

Dochází k zohledňování specifických cílů NSP zejména zvyšování domácí i 

zahraniční poptávky po rybách a výrobcích pocházející z rybářské produkce ČR a 

rozšíření možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře. Dle Lisabonské 

strategie je podporováno využití výsledků aplikovaného výzkumu prostřednictvím 

pilotních projektů. (11) 

Prioritní osa 5 vychází z prioritní osy 5 Technická pomoc, na kterou je určeno 

5% prostředků EFF. Rozdělení finančních prostředků by mělo přispět 

k optimálnímu dosažení stanovených cílů. Prioritní osa 5 je orientována na pomoc 

při zlepšování institucionálního a administrativního rámce OP Rybářství a tím 

zároveň i k řádné realizaci prostředků EFF. 

Hlavní cíle prioritní osy 5 

 informování a propagace OP Rybářství a EFF, 

 zlepšování administrativního rámce OP Rybářství. 
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Ukazatel Počáteční 

hodnota 

(2005) 

Cílová 

hodnota 

(2015) 

Zdroj 

počet informačních a 

propagačních akcí 0 20 Řídící orgán 

Tabulka 7 Ukazatele pro prioritní osu 5 (11) 

Rozpočet EFF činí 4 304 milionů EUR. Pro Českou republiku podpora Evropské 

unie pro odvětví rybolovu podle os pro období 2007-2013 v tis. EUR, vypadá 

následovně: (24)  

  
Osa 1 Osa 2 Osa 3 Osa 4 Osa 5 celkem 

% ze všech 

zemí 

Česká 

republika 0 

11 

927 

13 

824 0 1 355 27 107 0,63% 

Tabulka 8 Rozdělení finančních prostředků podle os (11) 

Hlavní zásadou při určování subjektů zapojených do prostředků EFF je oddělení 

funkcí řídicího orgánu, platebního a certifikačního orgánu a auditního orgán. (11) 

Určení subjektů závisí na členském státu. Vláda České republiky ustanovila 

řídicím orgánem EFF Ministerstvo zemědělství. K tomuto účelu byly v rámci 

Ministerstva ustanoveny Řídicí orgán OP Zemědělství a OP Rybářství. Jako 

zprostředkujícím subjektem pro EFF byl usnesen Státní zemědělský intervenční 

fond, přičemž mu ještě náleží funkce finančního útvaru. Prostředky poskytnuté 

z EFF spravuje Ministerstvo financí a v jeho rámci tuto činnost vykonává odbor 

Národní fond. Ministerstvo financí také vykonává činnost auditního orgánu. 

Řídicí orgán 

Ministerstvo zemědělství ČR 

Zprostředkující subjekt 

Státní zemědělský intervenční fond 

Finanční útvar 

Státní zemědělský intervenční fond 

Platební a certifikační orgán 

Ministerstvo financí 

Auditní orgán 

Ministerstvo financí 

Tabulka 9 Určení subjektů, zdroj (11) 
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Řídicí orgán je každý rok povinen Komisi předložit výroční zprávu. Všechny 

orgány podílející se na implementaci operačního programu mají zavedený řídicí a 

kontrolní systém, který je jak v souladu s národní legislativou, tak v souladu 

s legislativou EU. Do roku 2017 musí být odevzdána závěrečná zpráva o 

provádění operačního programu. (11) 

 

2.5 Pravidla pro poskytování dotace na projekty 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Operačních programů 2007-2013 se liší podle odvětví, na které je OP 

vypracován. Na základě této práce budou popsána pravidla, podle nichž se budou 

přijímat žádosti o dotaci a poskytovat dotace OP Rybářství 2007-2013. (13) 

2.5.1 Průběh realizace získání dotace 

 

Obrázek 2 Průběh realizace projektu (13) 

Příprava kvalitní žádosti je komplexní proces, který má svou logickou strukturu a 

atraktivní grafickou podobu, usnadňující rozhodnutí hodnotitele. Své projekty na 

záměry jednotlivých opatření mohou žadatelé překládat, musí však splnit 

postupné obecné kroky k získání dotace. (13) 
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1. Přejít od nápadu k projektovému záměru – nejdříve musí žadatel o 

dotaci upřesnit svůj projektový záměr. V podmínkách by mělo být jasně 

vymezeno, co chce projektem řešit, a aktivity, které jej naplní. Zvolené 

řešení je optimálně aplikováno na firmu, v tomto případě by se mohlo 

jednat o tvorbu podnikatelského zázemí a rozšíření kapacit. 

2. Najít vhodný zdroj financování – v této fázi je už jasně daný projektový 

záměr a proto následuje vhodný výběr dotačního nástroje, ke kterému si 

pomůžeme zodpovězením následujících otázek. 

 Podporuje daný dotační program činnost, kterou chci financovat? 

 Mohu projekt realizovat v mnou určeném místě? 

 Vejde se projektový záměr do rozpočtového omezení pro 

maximální nebo minimální výši podpory? 

 Vím, kdy a kde mám žádost o dotaci podat? 

3. Zpracovat žádost – po splnění předchozích kroků se může vypracovat 

žádost. V této fázi je důležité znát všechny požadavky na zpracování 

žádosti, které jsou nutné. Jde především o formu a způsob předání žádosti, 

přiložení důležitých potřebných podkladových materiálů, které jsou pro 

zpracování důležité a mají být k žádosti doložené. Všechny tyto informace 

jsou uvedeny v dokumentu Příručka pro žadatele. Ta je vždy součástí 

podkladů v rámci výzvy pro předkládání žádostí u daného dotačního 

programu. (11) 

4. Předložit žádost k posouzení – na příslušném místě do stanoveného 

termínu se odevzdá komplexně vypracovaná žádost. V procesu hodnocení 

projektu jsou nejprve zkontrolovány veškeré formální náležitosti žádosti a 

vyhodnocení, zda je projekt pro daný program přijatelný. Poté jsou 

všechny doručené žádosti hodnoceny předem stanovených hodnotících a 

bodovacích kritérií. Vybrané nejlepší projekty jsou poté vybrány ke 

schválení. O výsledku hodnotícího procesu je žadatel informován a to jak 

v případě, že byl jeho projekt úspěšný, tak v případě neúspěchu. Pokud byl 

úspěšný, ze žadatele se stává příjemce podpory. 
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5. Uskutečnit projekt – příjemce podpory provede realizaci svého záměru 

tak, jak byl popsán v žádosti. Během celé této fáze se musí dodržovat 

pravidla stanovená pro projekty financované ze strukturálních fondů EU. 

Zároveň realizace projektového záměru musí vést ke splnění předem 

vytyčených cílů projektu. (11) 

6. Administrace a vyhodnocení projektu – v průběhu realizace projektu i 

po jeho dokončení musí být dodrženo několik povinností týkajících se 

řízení projektu. Pravidelně předkládat průběžné monitorovací zprávy o 

realizaci projektu, dále po ukončení projektu zpracovat závěrečnou zprávu 

a žádost o platbu, ve které jsou zhodnocené dosažené výsledky. I po 

ukončení projektu administrace ještě 3 až 5 let pokračuje. Cílem je 

monitorování využití a udržitelnosti výstupů projektu, k tomuto účelu 

slouží monitorovací zprávy, předkládané zpravidla jednou za rok. (11) 

Podmínky, které musí žadatel dotace OP Rybářství splňovat a dodržovat, jsou 

následující:  

 žadatel dotace zabezpečuje financování realizace projektu nejdříve 

z vlastních zdrojů 

 je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu výdajů do 24 měsíců od 

podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 je povinen předložit Žádost o platbu na příslušném RO SZIF 

 musí splňovat definici příjemce dotace uvedenou v podmínkách 

 projekt musí splňovat kritéria přijatelnosti a specifická kritéria 

 dodržet účel projektu po celou dobu lhůty vázanosti na účel. (13) 

 

V tabulce 10 je časový harmonogram realizace fiktivního podnikatelského 

projektu a jednotlivé fáze zobrazeny, jak na sebe navazují. (14) 
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Tabulka 10 Časový harmonogram (14) 

2.5.2 Specifické podmínky pro poskytnutí dotace z osy 2 a osy 3 

OP Rybářství je v souladu s nařízením Rady a nařízením Komise a 

žadatelé mohou předkládat své projekty na záměry v rámci Osy 2 – Akvakultura, 

zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh. Opatření se 

týkají produktivní investice do akvakultury, opatření na ochranu vodního 

prostředí, opatření v oblasti zdraví zvířat a investice do zpracování a uvádění na 

trh. (14) 

Opatření pro produktivní investice do akvakultury 

Toto opatření se zaměřuje na zefektivnění a racionalizaci výrobních procesů 

prostřednictvím modernizace a vybavení již existujících výrobních zařízení a dále 

na podporu výstavby nových. Dotuje se např. odbahnění rybníků a investice do 

recirkulačních systémů. Žádost může podat mikropodnik, malé a střední podniky, 

a dále podniky, které mají méně než 750 zaměstnanců nebo roční obrat nižší než 

200 mil. EUR. Jedná se o přímou nenávratnou dotaci, kdy minimální výše dotace 

je 25 tis. Kč a maximální výše dotace je 30 mil. Kč na jednotlivý projekt. (14) 

Záměry:  

a) Pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše 

b) Pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu menší než 20 ha 

c) Projekty podané rybářskými svazy. (14) 
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Opatření na ochranu vodního prostředí 

Toto opatření má napomáhat ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a 

genetické rozmanitosti. O dotaci může požádat fyzická nebo právnická osoba, 

jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo v oblasti rybářství a rybářských svazů. 

(14) 

Opatření v oblasti zdraví zvířat 

Má zamezit šíření vzniklých nákaz ryb aplikací účinných eradikačních nebo 

kontrolních opatření. Toto opatření doposud nebylo vyhlášeno a pravidla, podle 

kterých se bude žadatel dotace řídit, budou vydána před vyhlášením termínu pro 

příjem žádostí.  

Investice do zpracování a uvádění na trh 

Opatření je zaměřeno na rozšíření, vybavení a modernizaci podniků, které se 

věnují zpracovávání a uvádění na trh produkty rybolovu a akvakultury. Žádost 

může podat mikropodnik, malé a střední podniky s prioritou pro mikro a malé 

podniky, a dále podniky, které mají méně než 750 zaměstnanců nebo roční obrat 

nižší než 200 mil. EUR. Jedná se o přímou nenávratnou dotaci, kdy minimální 

výše dotace je 25 tis. Kč a maximální výše dotace je 30 mil. Kč na jednotlivý 

projekt. (14) 

Záměry: 

a) Rozšíření, vybavení a modernizace podniků 

b) Zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií 

c) Investice do vývoje inovativních výrobků a nových výrobních technologií 

OP Rybářství je v souladu s nařízením Rady a nařízením Komise a žadatelé dále 

mohou předkládat své projekty na záměry v rámci Osy 3 – Opatření společného 

zájmu. 

Opatření společné činnosti 

Toto opatření je zaměřeno na podporu vzdělávacích aktivit, jako jsou odborné 

konference, semináře apod. O dotaci může požádat vzdělávací subjekt v odvětví 

rybářství a minimální výše dotace je 25 tis. Kč, maximální 5 mil. Kč na každý 

jednotlivý projekt. 

Záměry: 

a) Zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství 
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b) Spolupráce mezi vědeckými ústavy 

c) Studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství 

Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin 

Dotace je určena pro uživatele rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost 

za účelem zisku. 

Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 

Jedná se o informovanost zákazníků v návaznosti na požadavky zdravé výživy a 

zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury, zvyšování 

informovanosti zákazníků v rámci regionálních, národních a nadnárodních 

reklamních kampaní, prezentaci produktů a rybářství na veletrzích a výstavách. 

Příjemcem této dotace je Ministerstvo zemědělství, které realizuje čtyřletý projekt 

na podporu konzumace sladkovodních ryb – „Ryba domácí“. 

Na tyto projekty může být poskytnuta dotace v minimální výši 10 tis. Kč a 

maximální výši 200 mil. Kč na každý jednotlivý projekt. (14) 
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2.6 Projektový management 

Hlavní náplní je rozplánování a realizování složitých, většinou 

jednorázových projektů, které se musí zrealizovat v požadovaném termínu 

s naplánovanými náklady tak, aby byly dosaženy předem dané cíle. 

2.6.1 Projekt 

Hlavním prvkem projektového řízení je projekt. Označuje proces 

plánování a řízení rozsáhlých „operací“. Tedy jakýkoliv sled aktivit a úkolů, který 

má dán specifický cíl, definována časová omezení působnosti a má stanoveny 

limity pro čerpání zdrojů na realizaci. 

Projekt je charakterizován: 

 jasně stanovenými konkrétními cíli, 

 definovanou strategií vedoucí k dosažení stanovených cílů, 

 omezenými zdroji a náklady, 

 specifikovanými přínosy jeho realizace, 

 stanovenými termíny zahájení a ukončení. 

Projekt v sobě zahrnuje prvky neurčitosti a rizika vzhledem ke své jedinečnosti a 

neopakovatelnosti. Časový rámec projektu je vymezen začátkem a koncem, 

provádí se pouze jednou a má určené limity pro čerpání zdrojů na realizaci. Aby, 

byl projekt úspěšný, platí, že čas, dostupnost zdrojů a náklady musí být udržovány 

v rovnováze. To má zajistit plán, kterým je projekt řízen. (16) 

2.6.2 Životní cyklus projektu 

Projekty jsou prvky, které mají charakter procesu, v době své existence se 

vyvíjí a nachází v různých fázích, které se nazývají životní cyklus projektu. Ten je 

souborem obecně následných fází projektu, jejichž názvy a počet jsou určeny 

potřebami kontroly organizace, která projekt realizuje. Pomocí časové osy jsou 

zachyceny jednotlivé realizační aktivity projektu, to usnadňuje kontrolu plnění 

procesů. (16) 
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Fáze projektu: 

 konceptuální návrh, 

 definice projektu, 

 produkce, 

 operační období, 

 vyřazení projektu. (16) 

Obecně tedy dochází k formulaci základních záměrů, hodnocení přínosů či 

odhadům nákladů. Důležité je diversifikovat cíle, definovat rizika a připravit 

detailní plány na realizaci projektu. Měla by existovat zpětná vazba pro plánování 

dalších projektů, hodnocení úrovně spolupracujících systémů a na závěr převedení 

projektu do stadia podpory a převedení zdrojů na jiné projekty. 

 

Obrázek 3 Typické rozložení fází životního cyklu projektu (16) 

Na obrázku 3 lze vidět vztah fází zahájení až po skončení projektu. Fáze projektu 

jsou řazené v časovém sledu a přechody z jedné fáze do druhé jsou přesně 

definované a uskutečněné při dosažení určitého dříve daného cíle projektu na 

základě schvalovacího procesu, který rozhoduje o připravenosti fáze pro přechod. 

Fáze se mohou překrývat, musí však být přesně zřejmé vzájemné návaznosti. 



 32 

2.6.3 Vlastnosti projektu 

Na projekt jsou kladeny vysoké nároky, je zřejmé, že z pohledu zákazníka bude 

vždy mířen požadavek na co nejkvalitnější produkt v krátkém termínu a s nízkými 

náklady. 

Projekt má definované následující charakteristiky: 

 Cíl – produkt nebo služba a jejich funkčnost či parametry 

 Kvalita s jakou má být cíl realizován 

 Zdroje, za pomoci, kterých je cíl naplněn 

 Čas, ve kterém je třeba odevzdat hotový produkt 

 Náklady – tj. rozpočet, který se bude čerpat 

 Rizika pro přípravu různých postupů a jak se těmto rizikům vyhnout 

 Omezení, která projekt budou ovlivňovat (16) 

Cíl a kvalita 

Projektovou samozřejmostí by měla být kvalitní dokumentace, v níž je správně 

definovaný cíl. Pokud na konci projektu dodaný produkt nevyhovuje, je pozdě na 

přepracování projektu a doplnění funkcí. Dodavatel pak nemá jinou ochranu než 

dokument – smlouvu, ve které se zavazuje, co a v jaké kvalitě dodá za 

dohodnutou cenu. Měl by přistoupit pouze na takovou smlouvu, která toto 

jednoznačně vymezuje. (32) 

Čas a náklady 

Podobně je možné nahlížet na dodržení času dodávky a náklady. Ve smlouvě 

může být, že v případě překročení času dodávky, lze stanovit penalizaci, případně 

dopředu počítat s tolerancí pro navýšení nákladů. S tím souvisí image dodavatele, 

ta by mohla být poškozena v případě výrazného překročení zmíněných parametrů. 

(32) 

Omezení a rizika 

Na závěr je důležité zmínit rizika a omezení. Již ve fázi plánování by mělo být 

rozpoznáno, co projekt ovlivní, omezuje a co může projekt ohrozit. Při analýze 
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rizik je potřeba vyhodnotit míru pravděpodobnosti a její velikost dopadu na 

projekt, pokud k události dojde, naplánovat pro takový případ postup. Přitom 

platí, že riziko, které nastává s pravděpodobností 100%, je omezení. (32) 

2.6.4 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti (označována také angl. Feasibility Study) je 

dokument vyžadovaný u všech žádostí o dotaci z fondů EU. Smyslem této studie 

je provést analýzu a poskytnout základní informace o míře realizovatelnosti 

projektu. Není tím myšlena pouze realizovatelnost technická, ale jedná se také o 

posouzení z hlediska ekonomického a finančního, posouzení dopadů na životní 

prostředí i vlivů sociálně ekonomických. Její součástí je dále posouzení 

organizace a provozní fáze projektu a analýza jeho finančně – ekonomické 

návratnosti. Její rozsah není pro účely žádosti o poskytnutí dotace závazně 

stanoven, obecně se pohybuje v rozmezí 50 – 80 stran. Náklady na zpracování 

Studie proveditelnosti lze zahrnout do způsobilých výdajů na projektovou 

přípravu. (6) 

 

„Struktura studie proveditelnosti pro individuální projekty má tuto podobu: (6)  

 

1. Obsah – informace o počtu a struktuře kapitol a o tom, na které stránce je lze 

nalézt;  

2. Úvodní informace – stručný popis účelu a podkladů pro zpracování studie 

včetně časového údaje jejího zpracování, identifikační údaje o zadavateli, 

zpracovateli studie a lokalizace projektu;  

3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap – komplexní popis hlavních 

charakteristik projektu – název, smysl a zaměření, obsah, hlavní cíle a přínosy 

projektu, předkladatel projektu (příp. vlastník, provozovatel) či další partneři, 

souhrn jednotlivých etap projektu. Dále zde budou uvedena variantní řešení, 

zdůvodnění výběru právě předkládaného řešení a ostatní významná specifika 

projektu;  
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4. Management projektu a řízení lidských zdrojů – stručný popis organizační 

struktury projektu, kontrolní procesy a monitoring projektu včetně zapojených 

lidských zdrojů;  

5. Technické a technologické řešení projektu – popis technických a 

technologických aspektů projektu (technologie a technické parametry 

jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody variantních technických řešení, 

organizace výstavby a možná technická rizika, předpokládaná životnost, údaje o 

potřebné údržbě a nákladnosti oprav, související materiálové toky atd.);  

6. Dopad projektu na životní prostředí – stručný souhrn možných kladných i 

negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, vyplývající z realizace 

projektu;  

 

7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu – kalkulace a rozbor 

předpokládaných nákladů a příjmů v rámci projektu, odhadovaný průběh 

jednotlivých nákladů a výnosů (cash-flow) a zdroje financování projektu;  

8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu – vyhodnocení finanční 

rentability a udržitelnosti variantních řešení projektu na základě stanovených 

hodnotících ukazatelů – čistá současná hodnota investice, vnitřní výnosová míra 

investice, index rentability, doba návratnosti investice;  

9. Harmonogram projektu – předpokládaný časový harmonogram jednotlivých 

činností a etap projektu včetně zobrazení vzájemných návazností těchto činností;  

10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu – shrnující závěr, který zahrnuje 

výsledné posouzení projektu ze všech předchozích hledisek a vyjádření k 

realizovatelnosti, udržitelnosti a rentabilitě projektu;  

11. Přílohy.“ (37) 
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2.6.5 Osnova projektu 

Název projektu 

 stručný a výstižný název projektu 

 číselné označení a název opatření, příp. záměru v rámci, kterého projekt je 

předkládán 

Žadatel 

 název žadatele, adresa/sídlo žadatele, IČ (je-li přiděleno)/RČ žadatele 

 základní (nejdůležitější přehled činností žadatele (dle Obchodního 

rejstříku, živnostenských listů, stanov společnosti, atd.) souvisejících 

s rybářstvím 

 zpracovatel projektu (pouze v případě, že je zpracovatelem jiný subjekt) 

Popis projektu 

 zdůvodnění projektu (uvést podstatu problému včetně stručného popisu 

výchozího stavu) 

 realizace projektu (popsat konkrétní činnosti, které budou realizovány jako 

způsobilé výdaje v rámci projektu a předpokládaný časový harmonogram 

realizace projektu) 

 přesná adresa místa realizace projektu 

 technické řešení projektu  

 výsledky projektu (stručně shrnout výsledky projektu včetně jeho využití 

v budoucnosti po ukončení realizace projektu) 

Rozpočet projektu 

 uvést celkové výdaje resp. Rozpočet projektu: 

způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena výše dotace 

nezpůsobilé výdaje projektu 

Realizované projekty 

 v případě, že došlo k realizaci projektu již dříve, uvést informace. (13) 
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2.7 Strategická analýza 

Pro úspěšnou realizaci jakéhokoli projektu nebo plánu, je důležité provést 

některé analýzy, které budou prospěšné pro hodnocení a vymezení problému dané 

společnosti. Analýzy, které byly aplikované pro hodnocení v této práci, jsou 

popsány níže. 

2.7.1 SLEPT analýza 

     Tato analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. 

Používá se pro vyhodnocení případných dopadů změn na projekt, které pocházejí 

z určitých oblastí podle následujících faktorů: 

 social – sociální hledisko 

 legal – právní a legislativní hledisko 

 economic – ekonomické hledisko 

 policy – politické hledisko 

 technology – technické hledisko (35) 

V rámci analýzy se dále mapují otázky, jak se toto prostředí bude či může do 

budoucna vyvíjet, jaké změny v okolí můžeme předpokládat. Tyto analýzy jsou 

důležitým nástrojem strategického řízení firmy, používají se v okamžiku, kdy se 

firma rozhodne pro dlouhodobý strategický záměr anebo plánuje realizovat nějaký 

projekt. 

Pro zhodnocení obecného okolí se může použít i téměř identická analýza PEST, 

rozdíl je pouze v tom, že  pořadí a počet faktorů se mění: 

 politické a legislativní 

 ekonomické 

 sociální a kulturní 

 technologické (26) 

Analýza politického prostředí se zabývá problematikou stability politické scény, 

která má přímý dopad na stabilitu legislativního rámce (tj. omezení v podnikání, 

ekologická legislativa, atd.). Sledují se podstatné zákony a návrhy důležité pro 
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odvětví, ve kterém firma působí. (26) 

V části ekonomické analýzy se sledují otázky daní a cel, stability měny, výše 

úrokových sazeb či makroekonomické ukazatele (zejména HDP). Spadá sem i 

podpora exportu.  

Nejsnáze proveditelnou součástí PEST analýzy je sociální faktor. Ten je důležitý 

pro firmy podnikající v oblasti retailu (tj. prodeje koncovým spotřebitelům). Řeší 

např. trend životního stylu, demografické ukazatele, etnické a náboženské otázky, 

oblast médií, vnímání reklamy a jiné. 

Analýza technologického prostředí se zabývá otázkami infrastruktury, stavem 

rozvoje a zaměření průmyslu, podporou vědy a vysoké školství apod. 

Z legislativního faktoru sem spadá i oblast práva duševního vlastnictví (oblast 

průmyslové ochrany), či část, která se zabývá regulací průmyslu. (26) 

2.7.2 Porterův model konkurenčních sil 

     Analýza určená ke stanovení nejbližšího okolí příslušné firmy. Tato 

analýza se nachází mezi analýzou SLEPT a analýzou 7S. Skládá se z pěti hybných 

sil ovlivňující příslušnou oblast: 

 hrozba substitutů (threat of substitute products) 

 hrozba vstupu nových firem na trh (threat of new entrants) 

 vyjednávací síla zákazníků (bargaining power of customers) 

 vyjednávací síla dodavatelů (bargaining power of suppliers) 

 míra konkurence na trhu (competitive rivalry within an industry) (21) 
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Obrázek 4 Porterův model pěti sil (21) 

Hrozba substitutů zkoumá možnosti nahrazení stávajících produktů uplatňujících 

se na příslušném trhu odlišnými produkty, které splňují požadavky zákazníků. 

Hrozba vstupu nových firem na trh zkoumá, jak těžké je pro novou firmu vstoupit 

na existující trh. Vyjednávací síla zákazníků zkoumá, do jaké míry zákazníci 

ovlivňují podmínky na trhu. Vyjednávací síla dodavatelů zkoumá, do jaké míry 

dodavatelé ovlivňují podmínky na trhu. Míra konkurence na trhu zkoumá, do jaké 

míry je trh stabilní. Zkoumá, zda trh roste a jak je rozdělen mezi konkurenty. (21) 

2.7.3 Model „7S“ firmy McKinsey 

Úspěšná firma je ovlivňována sedmi vnitřními, vzájemně závislými 

faktory, které se musí rovnoměrně rozvíjet. Mezi tyto hlavní faktory úspěchu patří 

strategie a struktura firmy, spolupracovníci ve firmě, jejich schopnosti 

(dovednosti), styl řízení firmy, systémy a postupy ve firmě, sdílené hodnoty 

(kultura firmy. Tyto faktory úspěchu definují rámec „7 S faktorů“. 
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Obrázek 5 "7S faktorů" firmy McKinsey (17) 

Strategie firmy 

„Obvykle vychází z vize firmy a z konkrétního poslání firmy. Strategie firmy je 

charakterizována dlouhodobou orientací firmy, dlouhodobým zamýšleným 

směřováním firmy k jednomu cíli nebo k množině cílů a konkrétními možnostmi 

firmy v daném prostředí, které umožňují tyto cíle uskutečňovat.“ (17) 

Ve firmě lze uplatňovat soustavu strategií, které na sebe navazují. Jedná se o tzv. 

corporate (firemní, podnikatelská) strategie, business (obchodní) strategie a 

funkční strategie. 

Organizační struktura firmy 

Zajišťuje optimální rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí mezi pracovníky 

organizace. Mezi tyto struktury patří liniová, funkcionální, liniově štábní, 

divizionální a maticové organizační struktury. Nejlepší je ta, která vyhovuje 

nejlépe dané situaci ve firmě. 

Informační systémy 

Sem spadají všechny informační procedury, které v organizaci probíhají. 

Počítačová podpora stále ještě není u firem na takové úrovni, na jaké by měla být 

a je stále dnes ještě spíše zvláštností než pravidlem. (17) 

Styl řízení firmy 

Klasická typologie stylů vedení je členění na styl autoritativní (vylučuje zapojení, 
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účast ostatních pracovníků na řízení firmy), demokratický (vyšší míra participace 

podřízených na řízení firmy), styl laissez-faire (volný průběh, ponechává značnou 

volnost pracovníkům na řízení firmy). (17) 

Spolupracovníci 

Spolupracovníci jsou hlavním zdrojem zvyšování výkonnosti firmy a její 

produktivity.(17) 

Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

„Kultura firmy je souhrn představ, mýtů, přístupů a hodnot ve firmě všeobecně 

sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných.“ (17) 

Schopnosti 

Jedním z klíčů úspěchu je schopnost se rychle adaptovat. Základní schopnosti by 

měly být výkonnost, rozhodovací schopnosti, odborné znalosti, schopnosti a 

dovednosti v jednání s lidmi, apod. (17) 

2.7.4 SWOT analýza 

Cílem SWOT analýzy je vyhodnocení silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb, kladů a záporů. Zkratka SWOT jsou počáteční písmena 

z anglických slov: Strengths (přednosti, silné stránky), Weaknesess (nedostatky, 

slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). 

Pro lepší přehlednost se jednotlivé silné a slabé stránky, stejně jako hrozby a 

příležitosti zapisují do čtverce, viz obrázek 3. Dále se pro snazší orientaci 

využívají znaménka plus a mínus.  

 

Obrázek 6 SWOT matice (26) 
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Využívá se pro komplexní vyhodnocení fungování firmy a nalezení problematické 

oblasti či nové možnosti pro rozvoj firmy. Její výstupy by měly být zohledněny 

při plánování strategie podniku. Pomocí SWOT dochází k analýze vnitřního a 

vnějšího prostředí. 

Vnitřní prostředí 

Vnitřní prostředí identifikuje silné a slabé stránky firmy. Ty jsou v přímé 

kompetenci firmy a je tedy možné na rozdíl od příležitostí a hrozeb, jejichž 

původcem je vnější prostředí, poměrně dobře ovlivňovat. K posuzování dochází 

podle konkurence. To v čem je firma lepší než její konkurence, je pro ni silnou 

stránkou a naopak. Důležité faktory, na které je potřeba se zaměřit jsou: 

 pozice na trhu, 

 personální vybavení, 

 existence informačního systému, 

 technickou a technologickou úroveň, 

 financování firmy, 

 oblast marketingu, 

 dodavatele, aj. (26) 

Vnější prostředí 

Mimo kontrolu podniku náleží faktory vnějšího prostředí. Cílem je určení 

možných příležitostí pro rozvoj firmy a zároveň identifikovat možná rizika, která 

by rozvoj firmy mohla znemožnit nebo ohrozit stávající pozici firmy na trhu. 

S postupem času se příležitosti a hrozby mění, proto je vhodné je sledovat 

průběžně. Pouze důkladná znalost vnějšího okolí firmě umožní její rozvoj. Tyto 

faktory nelze minimalizovat, resp. maximalizovat, je možné pouze snížit nebo 

zvýšit jejich vliv na firmu. Sleduje se především: 

 společenská situace ve vztahu k zákazníkům, 

 demografické vlivy, 

 kulturní faktory, 

 ekonomické faktory, atd. 

SWOT analýza napomáhá formulovat strategické vize firmy. Eliminuje-li firma 

svá ohrožení, řeší koncepčně slabé stránky a kultivuje silné stránky, potom může 

efektivně realizovat příležitosti. Jiný postup představuje rizika a nebezpečí. Pro 
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firmu je velkou chybou snažit se o realizaci identifikovaných příležitostí bez 

eliminace ohrožení a slabých stránek. Neúprosné zákony pákového efektu 

zadlužení, synergických efektů a nerovnováhy mezi následky a jejich příčinami 

fungují ve prospěch firmy, jsou-li řízeny. V opačném případě způsobují problémy 

a potíže. (26) 

2.7.5 Ganttovy diagramy 

Ganttův diagram se využívá k zobrazení časové náročnosti a posloupnosti 

jednotlivých částí projektu. Kromě návaznosti jednotlivých dílčích částí projektu 

se sleduje i míra plnění těchto úkolů a celková časová náročnost. Diagram slouží 

jako vizuální přehled o průběhu sledovaného procesu. Graficky, pomocí 

horizontální úsečky, znázorňuje vztahy jednotlivých kroků v projektu. 

Z kompletně vyplněného diagramu zjistíme celkový čas potřebný pro realizaci 

celého projektu, o struktuře projektu i o vztazích mezi činnostmi. (2) 

„Výhody Ganttových diagramů: 

 jsou často používány pro svou přehlednost 

 ukazují hlavní činnosti projektu, jejich hierarchii a jak následují za sebou 

 znázorňují trvání každé činnosti s uvedením jejich předpokládaného konce 

 ukazují trvání celého projektu 

Nevýhody: 

 neukazují, jak jsou na sobě úkoly závislé 

 při případných změnách úkolu se tyto změny nepromítnout ve zbývajících 

částech harmonogramu“ (2) 

2.7.6 Analýza rizik 

Každému podniku hrozí riziko. Proto, aby byl podnik úspěšný je nutné 

potenciální rizika zvládat. Riziko je definováno jako podmínka reálného světa, 

kde dochází k nepříznivým okolnostem. Je zde tedy nebezpečí vzniku určité 

ztráty.  Proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu 

na aktiva se nazývá analýza rizik. (18) 
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Analýza rizik obsahuje: 

1. identifikaci aktiv – vymezuje posuzovaný subjekt, 

2. stanovení hodnoty aktiv – určuje hodnoty aktiv a jejich význam pro 

subjekt, 

3. identifikaci hrozeb a slabin – určuje druh událostí, které by mohly 

negativně ovlivnit aktiva, 

4. stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určuje 

pravděpodobnosti výskytu hrozby. 

Identifikují se ty hrozby, které připadají pro analýzu v úvahu. Každá hrozba se 

hodnotí vůči každému aktivu. Při stanovení úrovně zranitelnosti se vychází 

z faktorů jako citlivost a kritičnost. Při analýze hrozeb a zranitelností se berou 

v úvahu realizovaná protiopatření. Tato protiopatření mohou snížit jak úroveň 

hrozby, tak úroveň zranitelnosti. Ke každému identifikovanému riziku je 

přiřazena pravděpodobnost, s jakou tento jev může nastat, a míra dopadu. Velikost 

pravděpodobnosti výskytu rizika je hodnocena podle následující tabulky. (18) 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu 

1 Téměř nemožná - velmi malá 

2 Výjimečné možná - malá 

3 Běžné možná - střední 

4 Pravděpodobná - vysoká 

5 Hraničící s jistotou - velmi vysoká 

Tabulka 11 Hodnotící tabulka pro velikost pravděpodobnosti (18) 

Stupeň dopadu rizika je hodnocen podle následující tabulky. 

Hodnota Dopad 

1 Téměř neznatelný - velmi malý 

2 Drobný - malý 

3 Významný - střední 

4 Velmi významný - vysoký 

5 Nepřijatelný – velmi vysoký 

Tabulka 12 Hodnotící tabulka pro stupeň dopadu rizika (18) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 došlo k zásadním 

změnám ve fungování státu i podniku. Stát, ale i fyzické a právnické osoby byly 

nuceny se podřídit ekonomickému a právnímu prostředí EU. Členství v EU mělo 

proto dopad na podnikatele, kteří podnikají na území České republiky, ale i na ty, 

kteří podnikají v jiných státech, které jsou členy tohoto společenství. 

Předpokladem ekonomického růstu je dynamický rozvoj malého a středního 

podnikání. Je proto důležité se zaměřit na jeho podporu.  

 

Podpora podnikání je pro instituce Evropské unie, Evropskou komisi 

zodpovědnou za iniciaci a zavádění legislativy, středem zájmu. Vytváří podstatně 

vyšší šance na to, aby podnikatelské projekty byly úspěšné a aby předkladatelé 

těchto projektů vynakládali mnohem více úsilí při jejich přípravě. Svou pomoc 

Evropská unie směřuje v rámci strukturálních fondů. 

Prostřednictvím strukturálních fondů se financují různé tématické programy 

podpor podnikání. Výhodou tohoto způsobu financování je, že podnik obdrží 

přímou dotaci na financování svého projektu. Na národní úrovni probíhá 

koordinace projektů a řízení programů podle programových dokumentů. Na právě 

končící programové období 2007 – 2013 měla ČR z evropských fondů k dispozici 

26,69 miliard eur. 

 

Tato diplomová práce se zabývá projektem financovaným z evropských dotací 

Operačního programu Rybářství. Je zde vypracovaná studie proveditelnosti pro 

společnost Rybářství Litomyšl s. r. o., která zažádala o finanční pomoc při 

výstavbě a modernizaci výrobního zařízení. Operační program Rybářství navazuje 

na předvstupní program SAPARD na období 2000 – 2003 a následný Operační 

program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství pro období 2004 – 2006. 

V těchto dvou programech bylo rybářství podporováno jako jedno z opatření 

programu, spolu s podporou věnovanou oblasti investic do zemědělství, rozvoji 

venkova, atd. Nyní je program orientovaný pouze na rybářství pro období 2007 – 
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2013. OP Rybářství je nastaven tak, že se nepřekrývá a vhodně se doplňuje 

s dalšími fondy EU (EAFRD, ERDF, ESF, Fond soudržnosti). Práce je sestavena 

na základě zdrojů, které poskytla firma Rybářství Litomyšl, respektive na 

interních materiálech, které mi byly k dispozici. 

3.1 Popis podnikatelského subjektu 

3.1.1 Základní identifikační údaje firmy 

Obchodní společnost:   Rybářství Litomyšl, s. r. o. 

Sídlo:     570 01 Litomyšl 

     121 Sokolovská 

Zapsaná:    v Obchodním rejstříku v Hradci Králové 

     oddíl C 

     vložka 4124 

Identifikační číslo:   48168190 

Den zápisu:    23. 3. 1993 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Hlavní předmět podnikání:  výroba a prodej ryb 

Základní kapitál:   100 000 Kč 

Internetová adresa:   www.rybarstvi-litomysl.cz 

Statutární orgán:   Ing. Oldřich Holcman 

Počet zaměstnanců:   35 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Logo společnosti (34) 

 

 

http://www.rybarstvi-litomysl.cz/
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3.1.2 Historie rybářství a společnosti  

Rybářství jako samotné zastává v lidských dějinách pozoruhodně 

významné místo. Prvotní důvod rybolovu byla určitě snaha získat ryby jako 

potravu, postupným získáváním zkušeností s jejich lovem se vyvíjelo rybářství 

jako obor i jako forma potravní specializace. Chov ryb v rybnících se v našich 

podmínkách týká především kapra. Během 20. století nastaly v chovu kapra 

změny. Stát převzal po roce 1918 tvorbu cen formou nařízení, což vedlo k velkým 

ztrátám. Vlastníkem rybníků se postupně stal stát. Vznikl podnik Ústřední 

ředitelství státních lesů a statků, který zahrnoval také Statní rybářství, z velké části 

tento podnik převzal i kvalifikovaný personál, takže tradice nebyla přerušena. 

Společenské změny po roce 1989 vedly k proměně majetkových poměrů, formou 

restitucí i kuponové privatizace a došlo ke změně vlastnické struktury. (1) 

Společnost Rybářství Litomyšl s.r.o. vznikla v roce 1993 na základě 

privatizace části státního rybářství Litomyšl. Během následujících let došlo k 

jejímu dalšímu rozšiřování a dnes firma hospodaří na 220 ti rybnících zejména v 

Pardubickém kraji o celkové rozloze 1 144 ha vodních ploch. Současně došlo k 

podstatným změnám ve způsobu chovu ryb v rybnících s maximálním ohledem na 

životní prostředí a jakost vod a maximální péče je věnována údržbě rybníků jako 

významných krajinných prvků. 

Společnost se výrazně podílí na revitalizaci krajiny a ochraně životního prostředí. 

V posledních letech ekologicky zhodnotila více jak 100 ha pozemků obnovou 

rybníků, vodních toků, litorárních a mokřadních pásem. V odborné činnosti úzce 

spolupracuje s předními vědeckými subjekty a univerzitami v ČR. (34) 

3.1.3 Organizační struktura společnosti 

V současnosti je rybářství odvětvím, v němž převažuje podíl 

zaměstnaných mužů. Tento stav je kromě tradic způsoben zejména značnou 

fyzickou náročností vykonávaných činností. Nejinak je tomu i v litomyšlské 

společnosti, kde se ženy podílejí pouze na výkonu práce v administrativě nebo ve 

zpracování výzkumu. 
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Obrázek 8 Organizační struktura (19) 

3.1.4 Předmět podnikání 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej ryb, dále se 

společnos zabývá: 

 silniční motorovou dopravou, 

 koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

 provádění zemních prací, 

 zprostředkovatelskou činností, 

 činností technických poradců v oblasti chovu ryb a rybářství, 

 a poskytování služeb v oblasti lesnictví a myslivosti. 

3.1.5 Výrobní program společnosti 

Rybníky jsou nejdůležitějším výrobním prostředkem produkčních rybářů, 

ale plní také další mimoprodukční funkce, jako např. vodohospodářskou a 

rekreační. Rybářství hospodaří na rybnících, které jsou založeny na kvalitních 

základech. 

Rybářství Litomyšl se zaměřuje na chov ryb a produkci rybího masa, tedy 

hodnotné potraviny určené k lidské spotřebě. Devadesát procent roční produkce 

tvoří kapr obecný chovaný způsobem odpovídající kvalitě biopotraviny. Další 

doplňkové druhy ryb představují lín obecný, tolstolobik, amur bíly, candát 

obecný, štika obecná, sumec velký, síhové ad. Společnost dále provozuje chov 

lososovitých druhů ryb (pstruh duhový, pstruh potoční, siven americký). 
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Speciálním programem je chov chráněných a ohrožených druhů ryb jako mník 

jednovousý, střevle potoční a jelec jesen. Pro zarybňování tekoucích vod, přehrad 

a potřeby rybářských svazů jsou dále chováni lipan podhorní, jelec tloušť, parma 

obecná, bolen dravý, cejn velký, plotice obecná, okoun říční a ostroretka 

stěhovavá. 

Pro sportovní rybáře jsou každoročně od 1. května do 15. října vyhrazeny 4 

rybníky k lovu ryb na udici. Jsou to rybníky Budislavský dolní, Zimka, 

Strakovský u Litomyšle a Přívratský dolní u České Třebové. Chytat může každý 

se zakoupeným platným pověřením k lovu. Rybářství Litomyšl se též zaměřuje na 

odchov okrasných druhů ryb jako je kapr Koi, zlatý karas, zlatý jesen, karas 

šibunkin. (34) 

3.1.6 Hlavní trh a zákazníci 

Společnost celoročně zajišťuje prodej ryb pro velko i maloodběratele. Na 

domácí trh připadá 80 procent produkce, přibližně 20 procent je určeno na export 

především do Německa, Polska, Rakouska, Itálie atd. V současné době má 

společnost stabilní postavení na trhu, podíl společnosti na trhu s kaprem v ČR činí 

3,5%. Pro maloodběratele je v Litomyšli otevřeno Rybářské obchodní centrum, 

kde se nachází prodejna živých ryb, rybářských potřeb a v letních měsících 

provozován prázdninový lov ryb na udici v areálu firmy. 

Velké množství menších firem se nachází ve firemním okolí a to jak 

v Pardubickém kraji, kde je přímým konkurentem rybářství Lázně Bohdaneč, ale i 

v republikovém měřítku. Při rozvoji Rybářství Litomyšl se rozvíjí i jeho 

konkurenti, což je pro ně bráno jako nebezpečí. 

Češi v celkové konzumaci ryb stále výrazně zaostávají za světem. Ve srovnání s 

průměrem Evropské unie, který je 11 kilogramů ročně, spořádají zhruba poloviční 

množství, na celosvětový průměr 16 kilogramů ztrácejí ještě výrazněji. Podle 

odborníků na lidskou výživu je přitom optimum spotřeby ryb kolem 17 kilogramů 

na osobu a rok. (33) 

Přes staletou tradici českého rybníkářství a rybářství dávají Češi před rybami z 

tuzemských chovů přednost rybám mořským, kterých ročně zkonzumují v 
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průměru zhruba čtyři kilogramy. Nejčastěji jsou v jídelníčku obyvatel Česka 

zastoupeny ryby mražené, jejichž prodej totiž není vázán na speciální vybavení a 

lze je zařadit do sortimentu menších prodejen. 

3.1.7 Finanční situace  

Žadatel o evropskou dotaci musí zabezpečovat financování realizace 

projektu nejdříve z vlastních zdrojů. Česká republika prochází od roku 2009 

ekonomickou krizí, která se promítla i do příjmů v odvětví rybářství a litomyšlské 

společnosti.  

 

Graf 2 Vývoj základních absolutních ukazatelů Rybářství Litomyšl  

(zdroj: vlastní zpracování) 

Graf zobrazuje porovnání základních ukazatelů v tis. Kč za období od roku 2006-

2011. Je patrné, že krize zasáhla i Rybářství Litomyšl, v roce 2009 došlo ke 

znatelnému propadu, výnosy společnosti klesly oproti roku 2008 o 15 629 tis. Kč. 

Výnosy z prodeje ryb jsou však dlouhodobě stále. Skok v 2007/2008/2009 

nezpůsobil pokles výnosů z prodeje výrobků (ryb), ale ostatní provozní výnosy 

(neboli v roce 2008 došlo k čerpání daleko víc dotací). Nedošlo ke změně prodeje 

ryb. Společnost disponuje vysokým podílem přidané hodnoty na tržbách, ta 

dosahuje více jak 30% z celkových tržeb.  

Podíl vlastního kapitálu na celkovém jmění je ukazatelem finanční jistoty podniku 
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či organizace. Tento ukazatel v roce 2011 činí 75% a vyjadřuje ochotu/schopnost 

majitelů se podílet na financování aktiv firmy. Tato hodnota je poměrně vysoká, 

tím pádem je nižší riziko pro věřitele.  

Společnost disponuje plnou platební schopností. Podnik je plně schopen dostát 

svým závazkům. Rybářství Litomyšl může podat žádost o evropskou dotaci, 

protože je schopno se finančně účastnit na projektu výstavba líhně Vračovice. 

3.1.8 Realizované projekty Rybářství Litomyšl 

V minulých letech došlo k realizaci dalších projektů v rámci jiných 

dotačních titulů. Společnost má bohaté zkušenosti s čerpáním dotací a již úspěšně 

zažádala o poskytnutí dotace na projekty týkající se oblasti rybářství. 

V následující tabulce je přehledný seznam uskutečněných projektů společnosti. 

Z množství realizovaných projektů lze usuzovat, že Rybářství Litomyšl umí 

čerpat z evropských a státních zdrojů.  

 

Investice rok 

objem tis. 

Kč zdroje 

Modernizace rybářského parku 2006-7 1 978 50 % OP RVMZ 

Revitalizace Pod farským lesíkem 2007 240 vlastní 

Odbahnění rybníka Dlouhý 2007 32 000 76 % Mze 

Modernizace autoparku 2008 2 230 

60 % OP 

Rybářství 

Rybník Osika 2008 3 453 80 % Mze 

Oprava a odbahnění rybníka Kořenný 2008-9 5 226 80 % MZe 

Oprava a odbahnění rybníka Malý 

Košíř 2009 4 348 80 % MZe 

Obnova zastaralého vybavení 

rybářského provozu 2009 612 

60 % OP 

Rybářství 

Rekonstrukce Polního rybníka 2009 1 055 80 % Mze 

Netřebský rybník - odstranění 

havarijního stavu 2009 935 80 % Mze 

Oprava a odbahnění rybníka 

Pšeničkův 2009 5 319 80 % Mze 

celkem 
 

57 396 
 

Tabulka 13 Realizované projekty Rybářství Litomyšl (19) 
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3.1.9 Shrnutá kritéria pro poskytnutí dotace 

Ukazatele 

 žadatelem je malý podnik 

 

celková obhospodařovaná plocha žadatele: 1 144 ha 

přidaná hodnota za uzavřený kalendářní rok: 12 493 tis. Kč 

rok, za který je uvedena přidaná hodnota 2012 

 podíl výnosů z rybářství na čistém obratu > 50% 

 výše výnosů z rybářství  > 5 mil. Kč 

 doložená historie subjektu v oboru rybářství  delší než 5 let 

 žadatel čerpal finanční zdroje v rámci OP Rybářství v 

předchozích letech 

 

Z informací poskytnutých výše a účetních výkazů je zřejmé, že společnost 

Rybářství Litomyšl splňuje nastavená základní kritéria pro poskytnutí finančního 

příspěvku z OP Rybářství a může zažádat o dotaci. 

3.2 Strategická analýza Rybářství Litomyšl, s. r. o. 

Pomocí provedených analýz budou rozpoznány současné klady a zápory, 

dále příležitosti a hrozby společnosti. Výsledky analýz odhalí vlivy, které působí 

na Rybářství Litomyšl. A jsou prospěšné pro kvalitní zpracování studie 

proveditelnosti.  

3.2.1 SLEPTE analýza 

Slouží k identifikaci a interpretaci potenciálních trendů v prostředí. Cílem 

této analýzy je najít a analyzovat ty složky prostředí, které mají pro firmu význam 

a mohou pro něj znamenat příležitost nebo hrozbu. (kap. 2.6.1) 

S – Sociální faktory 

Počet zákazníků rybářství – Konzumace ryb ve středozemských státech je velmi 

nízká. Češi v celkové konzumaci ryb výrazně zaostávají za světem. Ve srovnání s 

průměrem Evropské unie, který je 11 kilogramů ročně, spořádají zhruba poloviční 
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množství, na celosvětový průměr 16 kilogramů ztrácejí ještě výrazněji. Podle 

odborníků na lidskou výživu je přitom optimum spotřeby ryb kolem 17 kilogramů 

na osobu a rok. Roční spotřeba sladkovodních ryb na obyvatele v roce 2010 byla 

přibližně 1,4 kg/oby/rok. Z takovéto tendence jasně vyplývá, že lidé si vybírají 

z velké nabídky masných výrobků a častěji volí jiný produkt než je ryba. Podle 

toho se musí přizpůsobit i strategie, která zajistí větší přísun ryb na stoly českých 

domácností. V souvislosti s rozvíjejícím se zdravým životním stylem nyní 

jednoznačně vystupují do popředí jedinečné výhody a přednosti rybího masa 

oproti běžně a masově konzumovanému vepřovému a hovězímu. Proto také bude 

hlavní devizou ne kvantita, ale kvalita. (33) 

L – Legislativní faktory 

Ochranná známka „Český kapr“ – 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. Rybářství Litomyšl tímto označením 

disponuje a pro okolí je to známka prověřené vysoké kvality, která motivuje 

spotřebitele k jejich konzumaci. 

 

Obrázek 9 Logo Český kapr (34) 

 

E – Ekonomické faktory 

Ekonomická návratnost - Celkový objem produkce sladkovodních ryb nevytváří 

dostatečné finanční zdroje a rezervy, které by bylo možno využít. Přestože jsou 

rybáři velmi dobrými hospodáři a správci akvakultury, jejich manažerské a 

marketingové dovednosti na trhu za čistě profesními aktivitami silně zaostávají. 



 53 

Konkurenceschopnost odvětví se s ohledem na jeho charakter opírá o nízkou cenu 

práce. Je téměř vyloučeno snižovat náklady v podmínkách stagnující poptávky a 

rostoucí ceně vstupů do výroby a ani vyšší míra mechanizace tento problém 

neřeší. Dále rostoucí ceny pohonných hmot jsou pro odvětví, jakým je rybářství 

velký problém, vzdálenosti mezi rybníky a s tím související rozvoz krmiva je 

nákladná záležitost. S problematikou nízké ekonomické návratnosti souvisí i další 

slabé stránky. 

P – Politické faktory 

Operační program rybářství – OP rybářství je podrobně popsán v teoretické 

části této práce. OP je pro Českou republiku vypracován na základě nařízení Rady 

o Evropském rybářském fondu a nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla. 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 jako součást Společné rybářské politiky. Vláda ČR schválila 

„Národní strategický plán pro oblast Rybářství 2007 – 2013.  

Producenti ryb musí splňovat přísná národní pravidla a opatření zajišťující čistotu 

vody, vycházející z rámcové směrnice 2000/60/ES. Národní legislativa přísněji 

upravuje tyto požadavky na kvalitu prostředí, které regulují a omezují 

hospodaření na rybnících a přinášejí široký soubor opatření a zákazů. (11) 

T – Technologické faktory 

Technologickým přínosem pro podnikání v oboru, ve kterém firma podniká je 

vývoj nových postupů například pro odbahňování rybníků a také nových zařízení 

pro práci. Kdy se jedná o zařízení pro reprodukci generačních ryb. 

Pro většinu těchto technologií a technických zařízení platí, že jsou velmi staré, a 

to jak fyzicky, tak zastaralé morálně, některé dokonce na hranici provozní 

životnosti. Při použití výše zmíněných zařízení je velmi obtížné dosahovat 

dobrých hospodářských výsledků a respektovat požadavky na neznečišťování 

životního prostředí. Situace je poněkud lepší v sektoru zpracování ryb, kde v 

poslední době byly využity prostředky ze zdrojů Evropské unie pro dosažení 

požadovaných standardů. Investice do nových zařízení a technologií jsou velmi 

nákladné. Rybářské a zpracovatelské podniky nemají na jejich financování 
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prostředky. Mezi negativně ovlivňující technologické faktory tedy patří cena 

těchto zařízení a následná možná zastaralost, kdy menší podniky nemají dostatek 

finančních prostředků na pořizování stále nových technologií. 

E – Ekologické faktory 

Environmentální management - Rybníkářství je od pradávna činnost, která je 

úzce spjata s přírodou a životním prostředím, především s vodním prostředím 

rybníků a s na vodu vázanými ekosystémy. Často se zapomíná, že rybníky byly a 

jsou stavěny za účelem rybochovným. Navíc vedle tohoto primárního účelu jejich 

existence přináší řadu dalších pozitivních vlivů na životní prostředí, především 

pak na diverzitu a kvantitu bioty v dané lokalitě, mikroklima, jakost vod a 

stabilitu vodního prostředí. (34) 

Společnost Rybářství Litomyšl s.r.o. ve své činnosti dlouhodobě plně respektuje 

zásady trvalé udržitelnosti vyžívání rybničního ekosystému a uplatňuje principy 

environmentálně šetrného chovu ryb v rybnících. Režim hospodaření je založen 

na tradičním způsobu chovu hlavní chované ryby - kapra, založeného na iniciační 

podpoře tvorby přirozené produkce (planktonu) a jejího udržování v průběhu 

vegetační sezóny optimálním přikrmováním krmivy rostlinného původu 

(obilovinami). (34) 

Společnost úzce spolupracuje s českými univerzitami, odbornými institucemi 

z oblasti ochrany přírody a s organizacemi Českého svazu ochránců přírody a je 

zapojena v procesech firemního dobrovolnictví. 

3.2.2 Porterův model konkurenčních sil 

Model se snaží odvodit sílu konkurence v analyzovaném odvětví. K 

dosažení tohoto cíle rozebírá pět klíčových vlivů, které konkurenceschopnost 

firmy přímo či nepřímo ovlivňují. (kap. 2.6.2) 

Analýza stávajícího konkurenčního prostředí 

Začátkem 90. let došlo v rybářském sektoru k transformačním přesunům majetku, 

restitucím a spolu s tím k vytvářením nově formovaných rybářských společností.  

Rybářství Litomyšl se nachází v Pardubickém kraji, kde je jeho největším 
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konkurentem Rybniční hospodářství s. r. o. Lázně Bohdaneč. V současné době se 

však jedná o desítky poskytovatelů rybářských produktů. V celé republice je 

střední množství konkurenčních rybářství. V následující tabulce je stručný přehled 

významnějších rybářství produkující ryby na území ČR. 

Informace za rok 2011 

Název 
počet 

v ha 

počet 

zaměstnanců 

tržby v 

tis. Kč 

Rybářství Třeboň, a. s. 8 086 100 140 802 

Blatenská ryba s. r. o. 5 670 84 136 499 

Kinský Žďár, a. s. 750 60 65 122 

Klatovské rybářství, a. s. 2 564 76 73 098 

Rybářství Hluboká s. r. o. 2 552 81 49 090 

Rybářství Chlumec n. Cidlinou, a. s. 1 786 59 122 483 

Rybářství Kardašova Řečice s. r. o. 2 952 54 79 198 

Rybářství Litomyšl s. r. o. 1 144 35 40 299 

Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč 566 12 11 678 

Rybníkářství Pohořelice, a. s. 1 690 60 112 675 

Tabulka 14 Konkurence Rybářství Litomyšl (zdroj: vlastní zpracování) 

Rybníky jsou nejdůležitějším výrobním prostředkem produkčních rybářů, od nich 

se odvíjí velikost společnosti a její hospodaření. Podle rozsahu ploch rybníků, 

srovnatelně veliké s Rybářstvím Chlumec nad Cidlinou, nevyužívá Rybářství 

Litomyšl naplno svou produkční kapacitu. Hospodaří sice na 220-ti rybnících, ale 

vzdálenost mezi nimi je značná, a vytváří společnosti vysoké náklady na dopravu.  

Dalším důležitým ukazatelem je velikost tržeb jednotlivých společností. Ty nám 

potvrzují postavení na trhu. Tržby u podniků často nejsou jen tržby za ryby (je 

v tom i něco jiného, např. prodej vodní drůbeže právě třeba u Chlumce nebo 

zpracovny nakoupených ryb zase Chlumec. Největší je Rybářství Třeboň a.s., 

které je největším výrobcem sladkovodních ryb v České republice i v Evropě. 

Rybářství Třeboň je navíc ještě holding, kam spadá Třeboň, Hluboká, Mariánské 

lázně a je tím pádem obrovské. Jeho podíl na celkové produkci ryb v ČR tvoří cca 

15 %. Toto postavení v produkci a zpracování ryb je především způsobeno 

prvním zakládáním rybníků na jihu země. Vybrané Rybářství Litomyšl má asi jen 

třetinový podíl trhu než její zmínění konkurenti.  
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Substituční produkty 

Dalo by se říci, že chov ryb je velmi specifický obor podnikání a není zjevná 

možnost nalezení adekvátní náhrady. Konkurence nespočívá pouze ve 

sladkovodních rybách, ale také v rybách mořských a v jiných substitučních 

potravinách. Současně je na trhu poskytováno velké množství jiných masných 

výrobků, které potlačují prodej ryb. Problémy způsobují produkčnímu rybářství 

také reklamní kampaně ve prospěch substitučních potravin. 

Noví konkurenti 

Konkurenceschopnost odvětví se s ohledem na jeho charakter opírá o nízkou cenu 

práce. Je téměř vyloučeno snižovat náklady v podmínkách stagnující poptávky a 

rostoucí ceně vstupů do výroby a ani vyšší míra mechanizace tento problém 

neřeší. S problematikou nízké ekonomické návratnosti souvisí i další slabé 

stránky.  

V roce 1991 vzniklo Rybářské sdružení ČR. Členové profesního sdružení 

fyzických a právnických osob vytvořili společně podporovanou organizaci, která 

není financována z veřejných zdrojů. Rybářské sdružení ČR koordinuje zájmy 

producentů a informuje veřejnost o své činnosti i činnosti svých členů. 

Nedostatečná poptávka je také příčinou, proč se v ČR doposud více nerozvinul 

chov ryb v uzavřených systémech. 

Vliv Dodavatelů 

Společnost je závislá na svých dodavatelích pouze v otázce krmiva. Zde má 

velkou možnost si vybírat. Výhodou společnosti je vyjednávací síla s dodavatelem 

vzhledem k objemu objednávaného produktu. 

Vliv odběratelů (zákazníci) 

Konzervativní přístup zákazníků k produktům akvakultury dosud zásadním 

způsobem nezměnily ani ojedinělé propagační akce výrobců. Propagace se v 

těchto případech příliš nezaměřila na kvalitu rybího masa a jeho zdravotní 

prospěšnost. Nejsou v dostatečné míře využívány cílené reklamní kampaně k 

propagaci ryb a rybích výrobků. Návyky spotřebitelů v konzumaci sladkovodních 

ryb v České republice jsou tradičně orientovány zejména na vánoční svátky. V 
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průběhu kalendářního roku o sladkovodní ryby většina obyvatelstva nejeví zájem. 

Průzkumy také ukazují, že ryby jsou potravou spíše starší generace, což opět 

souvisí se stravovacími zvyklostmi. 

3.2.3 Model „7S“ firmy McKinsey 

Hlavní faktory úspěchu firmy definuje rámec 7S faktorů firmy McKinsey. 

Znalost těchto klíčových faktorů firmě dopomůže k úspěšnosti a prosperitě. Jedná 

se i o určitou prevenci před podnikatelskými riziky. 

 

7S McKinsey 

Strategie 

výstavba nových rybníků 

nová prodejní místa v okolí 

rozšíření vlastního chovu ryb o ryby dovážené ze 

zahraničí 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

Organizační 

struktura 

liniově štábní struktura 

jasné kompetence 

jednoduché vztahy podřízenosti a nadřízenosti 

delegování rozhodovacích pravomocí 

Informační 

systém 

zpřehlednění činnosti firmy 

maximální urychlení a zpřesnění 

efektivní vyhodnocování firmy a controlling 

Styl řízení demokratický styl řízení 

Spolupracovníci 
dlouhodobý proces cílené tvorby kultury firmy 

otevřená komunikace mezi všemi liniemi 

spolupracovníků 

Sdílené hodnoty 
loajálnost a věrnost zaměstnanců 

silná propojenost zaměstnanců s podnikem 

Schopnosti 

zaměstnanci s dlouholetou praxí 

vysoce kvalifikovaní zaměstnanci 

program benefitů 

Tabulka 15 Analýza "7S" (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.2.4 Analýza SWOT 

Podstata celé analýzy spočívá v zamyšlení se a v nalezení co nejvíce 

charakteristik a příkladů v rámci každé skupiny a jejich vzájemném porovnání. 

SWOT analýza 

  Silné stránky Slabé stránky 

In
te

rn
í 

a
n

a
lý

za
 

Zázemí společnosti 

Nízká ekonomická návratnost 

podnikání v rybářství 

Kvalitní péče o rybářské revíry Nízká spotřeba ryb a výrobků z nich 

Tradice rybníkářství v ČR Nedostatečná propagace produktů 

Vysoká kvalita plemenného 

materiálu Malý zájem o rybářství jako profese 

Existence legislativního rámce pro 

rybochovné i ochranářské aktivity 

Vyšší technologické náklady kvůli 

roztroušenosti rybníků 

Existence organizace, která 

koordinuje zájmy rybářství 

Sezónnost trhu a omezený zájem 

spotřebitelů o ryby a produkty z nich 

mimo sezónu 

Dlouhodobé zkušenosti 

Omezení hospodářské činnosti v 

rybnících z důvodů životního 

prostředí 

Odbornost pracovníků Historicky daná orientace na kapra 

  Délka chovného období kapra 

E
x

te
rn

í 
a

n
a
lý

za
 

Příležitosti Ohrožení 

Vstup na nové zahraniční trhy 

Možnost výskytu nebezpečných nákaz 

ryb 

Zvyšování vzdělanosti 

Import levnějších ryb a výrobků z 

nich (především mořských), případně 

produktů lépe vyhovujících 

spotřebitelské poptávce 

Rozvoj rybářské turistiky Vliv rybožravých predátorů 

Další zlepšování kvality vod v tocích Vlivy extrémních klimatických jevů 

Možná změna legislativy 
Konkurence jiných druhů potravin na 

trhu, odklon konzumentů od 

sladkovodních ryb a výrobků z nich 

Růst cen mořských ryb 
Zvýšení vlivu konkurence 

Rozvoj výzkumných aktivit 

Tabulka 16 Matice SWOT společnosti Rybářství  
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3.2.5 Analýza rizik společnosti  

  
Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad Návrhy opatření 

Výsledná snížená hodnota 

rizika 

1 
nová konkurence na trhu 

potravin 

nedosažení zvýšení počtu zákazníků 

nebo dokonce snížení počtu 

zákazníků 

vysoká 
velký nepříznivý 

dopad 

posun preferencí od konzumace 

konkurenčních potravin, průzkum 

konkurence na trhu 

riziko je snížené, ale i přesto 

přetrvává a není možné ho 

výrazněji redukovat 

2 omezené zdroje 
málo financí určených na propagaci 

ryb 
střední 

střední 

nepříznivý 

dopad 

využít úspor z rozsahu produkce 
riziko je minimalizované, 

snaha o iniciování poptávky 

3 
snížená produkce a nižší 

hospodářský výsledek 

rybníky obsahují vysoký obsah 

sedimentu, rostoucí škody způsobené 

predátory 

střední 

střední 

nepříznivý 

dopad 

zvýšení retenční schopnosti, 

zvýšit vliv na přírodní prostředí 

dané lokality 

při opatřeních, riziko odpadá 

4 
podmínky pro 

rozmnožování ryb 

neposkytnutí optimálních podmínek 

pro chov ryb 
střední střední 

upravit líhně a sádky pro kvalitní 

péči o rybářský revír 

opatření snižuje riziko na 

minimum 

5 rozmanitost druhů 
malá šance pro zvýšení rozmanitosti 

druhů žijících ve vodních tocích 
nízká nízký 

návrat k původním tažným 

druhům 
pro firmu je riziko nulové 

6 nedostatek kvalitní vody 

negativně ovlivní produkční výsledky 

hospodaření a zdravotní stav ryb v 

rybnících 

střední střední 
podporovat funkční akvakulturu, 

revitalizace vodních toků 

dodržení správných podmínek 

nezaručí úplnou eliminaci 

hrozby, v současnosti tento 

problém souvisí i s globálním 

oteplováním 

7 nízká ziskovost 
problém vychází ze stále rostoucích 

cen vstupů do odvětví 
vysoká střední 

udržovat optimálního růstu zisku 

za pomoci bonusových programů 

riziko přetrvává a není možné 

ho ovlivnit úplně 

Tabulka 17 Identifikace rizik ½, (zdroj: vlastní zpracování) 
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Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad Návrhy opatření 

Výsledná snížená 

hodnota rizika 

8 environmentální vlivy 
zvyšující se nepříznivé vlivy při 

vypouštění odpadních vod 
nízká střední 

podpora technologie a zařízení 

snižující nepříznivé vlivy 

riziko je snížené na 

minimum 

9 
nekvalitně zpracovaná 

dokumentace 

v důsledku chyby v dokumentaci 

dojde k podhodnocení nákladů 
nízká 

velký nepříznivý 

dopad (překročení 

rozpočtu 

pravidelný audit vytvářené 

dokumentace 
po auditu je riziko nulové 

10 
negativní reakce na 

kvalitu ryb 
zákazníci nebudou nakupovat  střední 

střední nepříznivý 

dopad 

dodržení tradice chovu ryb a 

kontrola jakosti 

dodržení návrhů může 

eliminovat hrozbu 

11 import plodů moře 
velká nabídka mořských produktů 

zvláště u velkých obchodních řetězců 
velká střední 

neustálá informovanost 

zákazníků 

hrozba je i přes opatření 

stále reálná 

12 pokles renomé společnosti odběratelé přejdou ke konkurenci nízká 
střední (záleží na 

počtu zákazníků) 
bonusový program, jiné výhody 

riziko je snížené na 

minimum 

13 logistika 

značná vzdálenost mezi rybníky 

vytváří společnosti vysoké náklady na 

dopravu 

střední střední zefektivnit celkový provoz 
při aplikaci ošetření riziko 

odpadá 

14 legislativní faktory 
náročné požadavky Ministerstva 

zemědělství 
střední nízké 

přesné dodržování pravidel pro 

chov ryb 
opatření snižuje riziko 

15 vandalismus 

otrava ryb, vhazování předmětů do 

rybníků střední vysoký častější kontroly rybníků 

i přes toto opatření je riziko 

značné 

16 úhyn ryb nemoci, kontaminace střední vysoký zabezpečení  riziko nelze příliš ovlivnit  

17 pytláctví přítomnost pytláků v revíru vysoká střední 
častější kontroly rybníků i přes toto opatření je riziko 

značné 

18 
zvýšení nákladů na 

krmiva rostoucí ceny krmiv vysoká střední 

předzásobení se, přechod ke 

konkurenci 

toto riziko nelze příliš 

ovlivnit, nicméně lze ho o 

něco snížit 

Tabulka 18 Identifikace rizik 2/2 (zdroj: vlastní zpracování)
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Katalog rizik před opatřením 

Identifikují se ty hrozby, které připadají pro analýzu v úvahu. Při stanovení 

úrovně zranitelnosti se vychází z faktorů jako citlivost a kritičnost. Následující 

tabulka zobrazuje identifikaci rizik a jejich ohodnocení před zavedením opatření 

pro snížení těchto rizik. 

  Riziko Pravd. Dopad P*D 

1 nová konkurence na trhu potravin 4 4 16 

2 omezené zdroje 3 4 12 

3 snížená produkce a nižší hosp. výsledek 3 4 12 

4 podmínky pro rozmnožování ryb 3 3 9 

5 rozmanitost druhů 1 2 2 

6 nedostatek kvalitní vody 3 3 9 

7 nízká ziskovost 4 3 12 

8 environmentální vlivy 1 2 2 

9 nekvalitně zpracovaná dokumentace 2 4 8 

10 negativní reakce na kvalitu ryb 3 3 9 

11 import plodů moře 4 3 12 

12 pokles renomé společnosti 1 3 3 

13 logistika 3 3 9 

14 legislativní faktory 2 1 2 

15 vandalismus 4 5 20 

16 úhyn ryb 3 5 15 

17 pytláctví 5 3 15 

18 zvýšení nákladů na krmiva 5 3 15 

Tabulka 19 Identifikace rizik, ohodnocení před opatřením (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Mapa rizik před opatřeními 

Mapa rizik je grafickým znázorněním relativního postavení a významnosti 

hlavních rizik. Je to dvourozměrný graf poloh rizik v souřadnicích 

„pravděpodobnost“ a „dopad rizika“. Čáry oddělují oblast kritických, závažných a 

běžných rizik. 
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Graf 3 Mapa rizik před opatřeními (zdroj: vlastní zpracování) 

Z tabulky a grafu vyplývá, že nejvíce podnik ohrožuje vandalismus, příchod nové 

konkurence, možnost úhynu ryb, například vlivem hromadné nákazy ryb. Dalším 

významným rizikem je pytláctví nebo zvýšení nákladu na krmivo pro ryby. 

Naopak nejmenší hrozbu představují environmentální vlivy, pokles renomé 

společnosti či legislativní faktory. 

Pro snížení těchto pro firmu významnějších rizik byly zvoleny následující 

opatření: 

Vandalismus: pravidelná nebo častější kontrola rybníků porybným. I přes toto 

opatření je riziko značné. 

Nová konkurence na trhu potravin: posun preferencí od konzumace 

konkurenčních potravin, průzkum konkurence na trhu. Riziko se sníží, ale i přesto 

přetrvává a není možné ho výrazněji ovlivňovat a redukovat. 

Zvýšení nákladů na krmiva: Jako opatření se nabízí například předzásobení se, 

přechod ke konkurenčním dodavatelům, popř. dovoz krmiva ze zahraničí. 

Úhyn ryb: Může to být způsobeno vlivem narušeného kyslíkového režimu nebo 

kolísání pH. 

Pytláctví: Opatřením by bylo stejně jako u vandalismu častější kontrola rybníků.  
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Katalog rizik po zavedení opatření 

V tabulce 20 jsou zachycena rizika a jejich ohodnocení po zavedení opatření pro 

snížení těchto rizik. 

  Riziko Pravd. Dopad P*D 

1 nová konkurence na trhu potravin 3 3 9 

2 omezené zdroje 3 3 9 

3 snížená produkce a nižší hosp. výsledek 3 2 6 

4 podmínky pro rozmnožování ryb 1 2 2 

5 rozmanitost druhů 1 1 1 

6 nedostatek kvalitní vody 2 2 4 

7 nízká ziskovost 3 3 9 

8 environmentální vlivy 1 1 1 

9 nekvalitně zpracovaná dokumentace 2 2 4 

10 negativní reakce na kvalitu ryb 2 2 4 

11 import plodů moře 3 3 9 

12 pokles renomé společnosti 1 2 2 

13 logistika 2 2 4 

14 legislativní faktory 1 1 1 

15 vandalismus 3 4 12 

16 úhyn ryb 3 4 12 

17 pytláctví 4 3 12 

18 zvýšení nákladů na krmiva 4 3 12 

Tabulka 20 Rizika a jejich ohodnocení po opatření (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Mapa rizik po zavedení opatření 

Po zavedení opatření stále mezi největší hrozby patří poslední čtyři rizika a to: 

vandalismus, úhyn ryb vlivem nemocí, kontaminace vody, pytláctví a zvýšení 

nákladů na krmivo. 
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Graf 4 Mapa rizik po zavedení opatření (zdroj: vlastní zpracování) 

Z pavučinového grafu je patrné, že nejvíce se podařilo redukovat riziko č. 1 – 

příchod nové konkurence na trh potravin a riziko č. 15 – vandalismus. Přesto by 

měla společnost dbát zvýšené pozornosti u uvedených rizik. 

 

 

Graf 5 Pavučinový graf (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.3 Výchozí parametry 

Společnost Rybářství Litomyšl si ve svém kraji vybudovala solidní 

zázemí, pro zefektivňování svojí činnosti však potřebuje moderní a funkční 

vybavení, které splňují požadované podmínky EU a legislativy ČR. Projekt, 

výstavba líhně, který se společnost rozhodla uskutečnit, bude financovaný 

převážně z evropské dotace přes operační program Rybářství, který čerpá 

z Evropského rybářského fondu.  

Projekt bude předložen v rámci OSA 2 Opatření pro produktivní investice do 

akvakultury, které je zaměřené především na modernizaci již existujících 

výrobních zařízení a dále na podporu výstavby nových. Dotace je určena pro malé 

a střední podniky s ročním obratem nižším než 200 milionů EUR. Poskytnutá 

dotace může dosahovat až 60% způsobilých výdajů na projekt. Skutečná výše 

dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně 

vynaložených a prokázaných způsobilých výdajů.  

Do oblasti problematiky OP Rybářství je orientován projekt zpracovaný v této 

práci, kde se uvažuje o výstavbě líhně, jako místo realizace projektu byla vybrána 

obec Vračovice. Tento projekt spadá do problematiky OSA 2 a právě z tohoto 

fondu bude o dotaci zažádáno. 

Realizací projektu a podporou z veřejných zdrojů dojde ke kvalitativnímu posunu 

rybného hospodářství společnosti Rybářství Litomyšl a zkvalitnění výroby rybí 

násady se následně promítne do celkového hospodaření a produkce ryb ve 

společnosti. 

Výsledkem projektu bude plně funkční a vybavená líheň ryb pro odlíhnutí a chov 

ryb. 
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4 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato část práce se zabývá samotným realizováním projektu výstavby líhně 

a podáním žádosti o dotaci z tematického operačního programu Rybářství. 

V rámci projektu by investice měla být z 60% pokryta dotací z Evropské Unie, 

zbytek uhradí žadatel projektu, který bude zároveň vlastník a provozovatel nové 

líhně, společnost Rybářství Litomyšl.  

4.1 Popis a vize projektu 

První pokusy s umělým výtěrem pstruha obecného byly u nás provedeny 

už v letech 1823. Následně postupně vznikaly první rybí líhně či „ústavy pro 

umělé pěstování ryb“. Rybí líhně přešly na umělý výtěr a produkci plůdků jak 

domácích (pstruh obecný), tak i nepůvodních (pstruh duhový, siven americký) 

druhů lososovitých ryb. (5) 

V roce 1904 bylo na území dnešní ČR 61 rybích líhní, které produkovaly přes 30 

milionů jiker lososovitých ryb, z čehož na pstruha obecného připadalo přibližně 

60%. V postupech umělého chovu lososovitých ryb se v průběhu první poloviny 

20. století téměř nic nezměnilo. V současnosti funguje v České republice několik 

desítek rybích líhní, které provádějí umělý výtěr a odchov plůdku lososovitých 

ryb. Pro obhospodařování vod má umělý chov těchto ryb a podpůrné vysazování 

odchovaných násad rostoucí význam. 

Pro společnost, jakou je Rybářství Litomyšl, má tedy kvalitně vybavená líheň 

velký význam. Zmodernizovaná rybí líheň zajistí reprodukci hlavních 

hospodářských druhů ryb, ale také reofilních i okrasných druhů ryb. Především 

líheň slouží pro výtěry a odchovy váčkového plůdku kapra, štiky, jelce, bolena a 

dalších druhů ryb a lze v této líhni provádět i počáteční odchov mladých kategorií 

dalších druhů ryb. Zcela nová moderní líheň ryb v obci Vračovice – Orlov bude 

sloužit k výtěru, odchovu jiker a odchovu mladých kategorií ryb za předpokladu 

využití nejmodernější technologie a postupů úpravy vody (mikrosítová filtrace, 

desinfekce UV lampami, řízení technologie počítačem, kontinuální monitoring 

fyzikálně – chemických parametrů vody, či aerace). Pstruzi zde vylíhnutí budou 

opravdovou známkou kvality. (34) 
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4.2 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti je základní analytický dokument vyžadovaný u 

všech žádostí o dotaci z fondů EU. Smyslem této studie je provést analýzu a 

poskytnout základní informace o míře realizovatelnosti výstavby líhně. Realizace 

bude posuzována z hlediska technického, ekonomického a finančního. Výsledek 

analýzy má za úkol prokázat životaschopnost projektu. 

Pro úspěšné splnění všech podmínek je důležité se řídit obecně závaznými 

právními předpisy, které upravují práva a povinnosti příjemce dotace a to od 

samotného začátku vypracování studie proveditelnosti. Patří sem: 

1. Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. 7. 2006 o Evropském 

rybářském fondu; 

2. Nařízení Komise (ES) č. 498/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla; 

3. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; 

4. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; 

5. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; 

6. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě; 

7. Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů; 

8. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech; 

9. Vyhláška 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního 

vypořádání vztahů se státním rozpočtem; 

10. Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu; 

11. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství; 

12. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu; 

13. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků; 

14. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. (13) 
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4.2.1 Popis projektu 

Studie proveditelnosti se vztahuje k projektu „ Líheň Vračovice“, který se 

rozhodla společnost Rybářství Litomyšl realizovat. Předmětem projektu je 

výstavba rybí líhně včetně plynových a elektrorozvodů, vodovodní přípojky, 

ústředního vytápění, tlakového vzduchu, vybavení potřebnou technologií a 

zařízením. Stávající budova líhně je ve zchátralém stavu a již nevyhovuje 

provozně ani technologicky požadavkům na líhnutí ryb. Před zahájením výstavby 

bude tato budova zdemolována. Bude tak docíleno: 

 modernizace vybavení 

 doplnění vybavení 

 úspory nákladů 

 úspory nákladů na opravu a údržbu 

 zlepšení welfare ryb. 

Realizací projektu a podporou z veřejných zdrojů dojde ke kvalitativnímu posunu 

rybného hospodářství společnosti Rybářství Litomyšl. Zkvalitnění výroby rybí 

násady se následně promítne do celkového hospodaření a produkce ryb ve 

společnosti. 

Výsledkem projektu je vytvořit plně funkční a vybavená líheň ryb pro odlíhnutí a 

chov ryb. Líheň bude funkčně propojovat jak oblast teoretickou (výzkum), tak i 

především oblast praktickou.  

Realizace projektu 

Předmětem projektu bude: 

1. výstavba objektu rybí líhně včetně kanceláře a zázemí pro zaměstnance, 

jímky kalové a odpadní a vybudování zpevněných ploch 

2. výstavba vodovodní přípojky výhradně pro potřeby líhně 

3. vybavení líhně technologií a potřebným zařízením. 

Pro zefektivnění realizace projektu je důležité nastínit kroky, které budou 

následovat pro dosažení a zajištění cíle. Je zde především snaha o snížení 
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neinformovanosti zaměstnanců a zjednodušení administrativy. Přínosem bude 

určitě také snížení provozních nákladů a zvýšení produktivity práce. 

Postup realizace projektu: 

1. výběrové řízení na dodavatele stavby a technologie 

2. na základě výběrového řízení uzavření smlouvy a následná realizace 

stavby podle prováděcí dokumentace včetně nezbytného technologického 

vybavení 

3. vybudování vodovodní přípojky – rozšíření stávajícího potrubního vedení 

tak, aby byl zajištěn dostatek pitné vody pro provoz rybí líhně 

4. nákup zařízení – stojany, žlaby, Zugské láhve 

5. kolaudace a uvedení do provozu. 

Místo realizace: 

Pozemky (stavební a pozemkové parcely), které byly vybrány jako nejvhodnější a 

z důvodů, již stojícího objektu staré rybí líhně, jsou v majetku Rybářství Litomyšl. 

Jedná se, o parcely v obci Vračovice – Orlov, která se nachází v okresu Ústí nad 

Orlicí v Pardubickém kraji. Celá tato oblast spadá do území NUTS 2 

Severovýchod. Bude nutné vyřešit otázky týkající se výstavby vodovodní 

přípojky, která se dotkne pozemků nepatřících do majetku žadatele. Nejlépe, 

kdyby vodovodní přípojka byla zajištěna zřízením věcného břemene s vlastníky 

dotčených pozemků. Dle katastru nemovitostí se všechny tyto pozemky nacházejí 

v katastrálním území obce Vračovice. 

4.2.2 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Jak již bylo výše zmíněno, investorem je společnost Rybářství Litomyšl. 

Manažerem projektu je ekonom společnosti. Samotnou výstavbu líhně a veškeré 

pracovní činnosti má na starosti pracovník Rybářství, specialista pro životní 

prostředí a vodní prostředí, který vystudoval obor rybářství na vysoké škole. 
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4.2.3 Technické a technologické řešení projektu 

Objekt líhně bude umístěn na místě stávající líhně, která bude před 

zahájením prací zdemolována. 

Technické řešení 

Jako nejlepší varianta je navržen dvoupodlažní objekt o půdorysu 8,8 x 14,55 m, 

nebude podsklepený a bude mít pultový přístřešek. Zastavěná plocha objektu 

včetně přístřešku bude činit 216,44 m
2
. V prvním nadpodlažním patře bude 

umístěna líheň ryb a sklad. V druhém nadpodlažním patře bude místnost 

technologie, kotelna, sprcha, šatna a denní místnost, dále zde bude kancelář a 

kuchyňka. Do těchto prostor bude samostatný vstup po venkovním schodišti. 

Nosné zdivo budovy je navrženo z tepelně izolačních keramických bloků 

Porotherm. Zastřešení je sedlovou střechou s betonovou taškovou krytinou. 

Vytápění objektu bude řešeno plynovou kotelnou na propan (zásobník bude 

umístěný na pozemku). V kotelně budou umístěny dva kotle o jednotlivém 

výkonu 50 kW.  

Dále se předpokládá vybudování dvou jímek – odpadní, plastová dvouplášťová a 

kalová, betonová dvoukomorová. 

Na závěr by měly být vybudovány zpevněné plochy – komunikace. Jednalo by se 

o betonovou plochu s odvodňovacími žlaby. 

Komponenty technologie líhně 

 Monitorovací systém pro sledování kvality vody 

Jedná se o technologii úpravy vody pro použití v líhni včetně řízení desinfekce 

UV zářením, měřících míst a elektronického vyhodnocování. Systém lze využít 

pro měření několika veličin. 
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Obrázek 10 XBM měřící systém (25) 

 Filtrační zařízení 

Nejvhodnější je mikrosítový bubnový filtr, který je určen k odfiltrování nečistot 

v rybniční vodě. Dokáže zachytit 5x menší částice než běžný štěrbinový filtr. 

Zařízení je špičkové, plně automatické, mikrosítové a mechanické. Filtr je 

umístěn v ocelové vaně nad zemí. Jeho výkon je do 16 l/s. 

 

 

Obrázek 11Bubnový filtr (36) 
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 Speciální odchovný systém 

Speciální odchovný systém je soubor zařízení a nádrží pro zabezpečení odchovu. 

 Líhňařské aparáty včetně stojanů 

Jedná se o stojany s inkubačními aparáty a sběrné žlaby. Stojany jsou oboustranné 

vždy s 5 Zugskými lahvemi na jedné straně. Stojany jsou řazeny po čtyřech okolo 

sběrného žlabu. V líhni budou umístěny 3 tyto sestavy na celkem 50 Zugských 

lahví ve 12 stojanech plus 3 sběrné nádoby. 

 

Obrázek 12 Zugské lahve (36) 

4.2.4 Dopad projektu na životní prostředí 

Výsledek projektu je v souladu se strategickými cíli opatření 2.1 OP 

Rybářství, a to především zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, 

důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního 

prostředí. (14) 

Jedná se o vlastní technologie chovu ryb, použité znalosti z etologie a následné 

jejich aplikace do hospodaření jsou v souladu s požadavky na kvalitní životní 

prostředí. Je zde snaha o recirkulační systémy a perfektní zvládnutí metody umělé 

reprodukce. Dopad by měl být minimální, líheň nemá negativní vliv na životní 

prostředí. 
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4.2.5 Způsob zajištění projektu 

Dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční 

pomoci na projekty OP Rybářství, musí příjemce dotace (zadavatel) předložit 

dokumentaci a to týkající se: 

 zadávací dokumentace, 

 nabídky zájemců, 

 prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti, 

 smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení. 

(13) 

Společnost Rybářství Litomyšl vypracovala dokumentaci k zadávacímu řízení, 

která obsahuje informace o druhu a předmětu zadávané zakázky, dále 

identifikační údaje, lhůtu a místo pro podání nabídek, údaje o hodnotících 

kritériích, zde byla zvolena ekonomická výhodnost nabídky a další kvalifikační 

předpoklady.  

Jelikož hodnota zakázky přesáhne 500 000 Kč, je zde zákonem daná povinnost 

předložit nabídku nejméně od tří dodavatelů. Výběrového řízení se uskuteční na 

základě obdržených nabídek v rámci lhůty pro předávání nabídek. Společnost 

zveřejní výsledek výběrového řízení a vybere nabídku, která bude pro Rybářství 

nejvýhodnější z důvodů nejnižší cenové nabídky. Společnost s takovouto 

nabídkou bude realizovat projekt výstavby líhně Vračovice.  

Na závěr jsou sepsány nejčastější chyby/rizika, kterých by se mohl žadatel dotace 

v rámci OP Rybářství dopustit. 

 Projekt není realizován dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Pravidel 

 Vybrán dodavatel nevyhovující podmínky v rámci zákona o veřejných 

zakázkách 

 Harmonogram projektu není dodržen 

 Nesprávné uvedení některých kontaktních údajů 

 



 74 

4.2.6 Finanční plán projektu 

Rozpočet projektu je sestaven podle poskytnutých cenových nabídek. 

Podle jeho zpracování se bude celý projekt řídit. Základním východiskem při jeho 

sestavení je pokrytí výdajů na celou výstavbu a pořízení zařízení k produkci ryb.  

Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace. Mezi výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování, patří např. 

nákup použitého vybavení, odpisy či projektová žádost. Následuje rozpis 

jednotlivých výdajů a celkové shrnutí. 

 

Způsobilé výdaje projektu 7 233 620 Kč 

    projektová dokumentace 5 000 Kč 

    tabulka s informací o dotaci z ERF 2 000 Kč 

    pořízení zařízení k vlastní produkci ryb 1 466 100 Kč 

    výstavba nemovitosti 5 067 029 Kč 

    pořízení vodního zdroje 497 410 Kč 

    výstavba zpevněných ploch a komunikací 96 185 Kč 

    výstavba jímek - kalové, odpadní 99 896 Kč 

 

Nezpůsobilé výdaje projektu 1 461 724 Kč 

    nadlimitní částka projektové dok. 15 000 Kč 

    nezpůsobilé výdaje 1 446 724 Kč 

 

Způsobilé výdaje pořízení zařízení k vlastní produkci ryb obsahují monitorovací 

systémy pro sledování kvality vody (měření pH a O2 na nátoku, modul 

signalizace, měření výšky hladiny žlabu, filtrační zařízení či mikrosítový filtr), 

kabelové rozvody, elektroinstalace a revize, dále speciální odchovné systémy a 

líhňařské aparáty včetně stojanů (sběrné nádržky, Zugské láhve, atd.).  
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Celkové výdaje projektu 8 695 344 Kč 

    1. Nezpůsobilé výdaje projektu 1 461 724 Kč 

    2. Způsobilé výdaje projektu 7 233 620 Kč 

Procento dotace 60% 

    Výdaje pro spolufinancování 4 340 172 Kč 

    Příspěvek společenství - EU % 75% 

        Příspěvek společenství - EU Kč 3 255 129 Kč 

    Příspěvek z národních zdrojů % 25% 

        Příspěvek z národních zdrojů Kč 1 085 043 Kč 

Dotace  4 340 172 Kč 

Soukromé výdaje 4 355 172 Kč 
 

Dotace bude poskytnuta v celkové maximální výši 4 340 172 Kč, z toho 

maximálně 1 085 043 Kč z ostatních prostředků poskytnutých ze státního 

rozpočtu na část národního spolufinancování, tj. 25% výše dotace a maximálně 

3 255 129 Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování 

výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské dotace, tj. 75% výše 

dotace. Skutečná výše dotace, která bude příjemci dotace poskytnuta, bude určena 

na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných 

způsobilých výdajů. 

Společnost je povinna zajistit financování projektu z vlastních zdrojů před 

podáním žádosti o platbu. Soukromé zdroje činí 4 355 172 Kč z celkové částky, tj. 

60% výše projektu. Pro realizaci projektu budou použity vlastní a cizí zdroje. 

Společnost bude nucena pro financování podniku využít úvěr. 

4.2.7 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

S ohledem na specifika daného projektu nelze hovořit a hodnotit finanční 

rentabilitu projektu. Výsledky samotné produkce ryb odpovídají dané úrovni 

chovatelské technologie. V současné době se počet plůdku z umělých líhní 

v Rybářství Litomyšl pohybuje okolo deseti milionů. Na základě výše uvedených 

předpokladů by mělo být do pěti roků dosaženo roční produkce sladkovodních ryb 

v líhni na úrovni 25 milionů. Perspektivou produkčního rybářství je rovnováha 

mezi objemem produkce a jejím zhodnocením trhem. Rybářství docílí výstavbou 

moderní líhně nejefektivnější a nejšetrnější metodou výtěru ryb. 
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4.2.8 Harmonogram projektu 

Příjemce dotace je povinen zajistit, že účelu dotace bude dosaženo ve lhůtě 

maximálně do 24 měsíců od podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace. 

Realizace projektu výstavby rybí líhně byla zahájena 1. 1. 2013 a potrvá do 

prosince 2014. V rámci projektu jsou naplánovány tři etapy a to předinvestiční, 

investiční a provozní. Od ledna do března probíhala klíčová část a to samotná 

příprava projektové dokumentace. V srpnu již započnou aktivní práce na výstavbě 

budovy. Ukončení projektu a zahájení provozu je naplánováno na konec roku 

2014. 
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Harmonogram realizace projektu 

Fáze projektu Časový harmonogram realizace projektu 
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Předinvestiční fáze 

Příprava projektové 

dokumentace     

Podání žádosti o dotaci       

Realizace výběrového řízení       

Investiční fáze 

Realizace projektu       

Kolaudace objektu       

Provozní fáze 

Zahájení provozu     

Podání žádosti o platbu     

Tabulka 21Harmonogram projektu Líheň Vračovice (zdroj: vlastní zpracování) 
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4.2.9 Závěrečné a shrnující hodnocení projektu 

Projekt výstavby líhně Vračovice se stal pro společnost nezbytný 

z hlediska neustálého technického a technologického pokroku v tomto oboru. 

V současné době také dochází k nárůstu objemu konzumace chovaných ryb na 

českém trhu, kdy je velký zájem především o živého kapra. V zájmu společnosti 

je proces umělého výtěru ryb zkvalitnit a zároveň docílit vyšší ekonomické 

efektivity v odchovu plůdku a mladých kategorií ryb a posílit tak konkurenční 

vztah vůči ostatním rybářským podnikům a zabezpečit nezávislost společnosti na 

nákupu násadového materiálu. 

Pro samotný záměr výstavby byla vybrána lokalita, kde se nachází líheň již 

nevyhovující těmto podmínkám. Dobře naplánovaná technická a technologická 

vybavenost zajišťuje vysoce kvalitní odchov plůdku. Díky pořízení nejnovějších 

monitorovacích systémů pro sledování kvality vody, dojde ke snížení počáteční 

úmrtnosti výtěru. Dalším nezbytným prvkem jsou líhňařské aparáty a speciální 

odchovné systémy, které zajistí maximální výtěžnost plůdku. Umělý výtěr spočívá 

v ovlivnění závěrečné fáze zrání produktů, regulací teploty vody a následný 

odchov až do stádia aktivního pohybu a jejich vysazení. Tyto faktory bude líheň 

Vračovice  splňovat na vysoké úrovni. 

Potřeby produkčního rybářství se odvíjejí směrem, který formuluje předpokládané 

a dosažitelné cíle udržitelnosti v sektoru chovu ryb. Udržitelnost tohoto projektu 

tedy spočívá ve zkušenosti vlastní produkce ryb. Zárukou by mělo být navázání 

na profesionální plnění práce. 

Realizace projektu z pohledu financování výstavby by měla být schopna firma 

dobře zvládnout i za rizika využití cizích zdrojů od banky. Výstavba líhně bude 

pro společnost Rybářství Litomyšl dle této studie prospěšná. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zpracovat studii proveditelnosti 

projektu „Výstavba líhně Vračovice-Orlov“ pro společnost Rybářství Litomyšl, s. 

r. o. částečně financovaný z evropských dotačních prostředků.  

Pro úspěšné vypracování studie proveditelnosti bylo nutné se v této práci zabývat 

teorií týkající se projektového managementu a evropských fondů. V teoretické 

části je proto stručný přehled historie a pojmů EU. 

Evropská unie, evropské fondy, dotace jsou pojmy, které po vstupu České 

republiky do Evropské unie, je dobré znát a orientovat se v nich. Produkčnímu 

rybářství jsou prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu 

nabízeny evropské dotační programy, které doplňují národní dotační programy. 

Pro období 2007-2013 byla z evropského rozpočtu pro OP Rybářství vyčleněna 

částka ve výši 650 mil. Kč. Byla by proto škoda ji nevyužít.  

Společnost Rybářství Litomyšl má dobré jméno, dobré postavení na trhu a je 

jedním z předních produkčních rybářství ve východních Čechách. Již v minulosti 

firma zrealizovala několik finančně náročnějších investičních akcí za pomoci 

dotačních programů. Firma se snaží neustále zlepšovat svou výrobu a tím 

zkvalitňovat své výrobky. Aby společnost dosahovala těchto předpokladů, musí 

neustále inovovat a zlepšovat svoji výrobu. Po provedené analýze jsem došla 

k zjištění, že daná firma a projekt splňují podmínky dotačního titulu pro Opatření 

2. 1. modernizace rybářských provozů, obnova vozového parku, nákup techniky a 

zařízení pro vybavení rybníků, aj. 

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že vliv projektu na společnost je převážně 

příznivý a pozitivní. Rybářství docílí výstavbou moderní líhně nejefektivnější a 

nejšetrnější metodou výtěru ryb. Uskutečnění stavebních i technologických 

investic umožní rozšíření výroby a zvýší konkurenceschopnost společnosti 

Rybářství Litomyšl s. r. o., na českém, ale i zahraničním trhu. 
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