II.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Nově navržený dotační program vychází z doprovodného usnesení Zemědělského
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 64 z 15. schůze
konané dne 14. 1. 2015 a k usnesení ZEV č. 63 ze dne 14. 1. 2015 k Dotačním
programům zemědělství pro rok 2015 poskytovaným podle § 1, 2 a 2d zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/.
Ministerstvo zemědělství připravilo dotační program „K2015 – Podpora
mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015“, který naplňuje doporučení
ministru zemědělství v bodě 4 výše uvedeného usnesení.
Dotační program „K2015 – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro
rok 2015“, vychází z dikce § 1 písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 252/1997 Sb.“), který stanoví, že stát
přispívá k vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství,
které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší
a k udržování osídlené a kulturní krajiny; tím, že provádí opatření v rámci programů
určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů.
Dotační programy jsou podle § 2d výše uvedeného zákona prováděny Ministerstvem
zemědělství (dále jen „ministerstvo“) a jsou administrovány na základě ministerstvem
vydaných zásad.
Předkládaný materiál obsahuje dotační program pro rok 2015, jehož účel včetně
rozsahu finančních prostředků podle § 2d odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., schvaluje
po projednání vládou Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.
Poskytování národních podpor je legislativně zakotveno v článcích 107 až 109
Smlouvy o fungování EU. Hlavním smyslem této právní úpravy je snaha, aby státní
podpory nepřispívaly k narušování hospodářské soutěže společného trhu. Dotační
titul je určen pro rybářské revíry, v nichž je prováděn výkon rybářského práva, jehož
nedílnou součástí je rekreační rybolov. Tato oblast výkonu rybářského práva
uskutečňovaná ve vnitrozemských vodách není začleněna do rámce Společné
rybářské politiky EU, a proto není žádný důvod k tomu, aby navržený dotační titul byl
notifikován ze strany EU. Tato finanční podpora z národních zdrojů prostřednictvím
předkládaného programu, se v roce 2015 nepřekrývá s opatřeními OP rybářství.
Návrh finančních prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly zemědělství, určených
pro dotační program K2015 pro rok 2015 je stanoven ve výši 15 mil. Kč, dotací
k hospodářskému výsledku (neinvestiční dotace). Dotace bude realizována
vypočtenou částkou na jeden hektar plochy rybářského revíru, kterou obdrží
uživatelé rybářských revírů, přičemž maximální částka na jeden hektar činí 500,-- Kč.
Částka dotace pro příjemce bude stanovena na základě koeficientu Kć/1 ha,
vypočtené z celkové ha výměry rybářských revírů všech žadatelů a finančních
prostředků, které jsou k dispozici.
Každý žadatel obdrží tedy dotaci ve výši vypočtené z celkové výměry rybářských
revírů, k nimž prokáže, že je jejich uživatel, vynásobený koeficientem, který nesmí
překročit 500.

Důvodem předložení tohoto nového dotačního titulu určeného pouze pro rok 2015,
je skutečnost, že na rybí obsádky v rybářských revírech v České republice téměř ve
všech lokalitách existuje tlak různých negativních faktorů systematicky působících na
jejich druhovou skladbu, početní stavy a kvalitu, včetně jejich stability, udržitelnosti
a odolnosti, přičemž jedním z těchto významných činitelů je kormorán velký.
Účelem dotačního programu je podpora biologické diverzity rybích populací
v povrchových vodách určená uživatelům rybářských revírů.
Vláda České republiky schválila zřízení dotačního programu „K2015 – Podpora
mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015“ na svém zasedání dne 26.
října 2015 a přijala k tomuto dokumentu usnesení č. 866.
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