
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa 
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 
i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami 

rybołówstwa 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 218/03) 

Nr pomocy: XF 10/10 

Państwo członkowskie: Republika Czeska 

Region/organ przyznający pomoc: Česká republika – Minis
terstvo zemědělství ČR 

Nazwa programu pomocy: Podpora mimoprodukčních funkcí 
rybníků 

Podstawa prawna: 

— Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 

— Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského 
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných 
zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 

— Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

— Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
70 mln CZK 

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 % (zgodnie 
z art. 30 i załącznikiem II do rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1198/2006) 

Data realizacji: dnia 1 stycznia 2011 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej (nie później niż do dnia 30 czerwca 
2014 r.); uściślić: dnia 30 czerwca 2014 r. 

Cel pomocy: Pomoc przeznaczona na środki wodnośrodowi
skowe, wsparcie dla różnych form akwakultury, włącznie 
z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego, zasobów 
naturalnych i różnorodności genetycznej oraz utrzymanie kraj
obrazu i tradycyjnych cech charakterystycznych dla obszarów 
akwakultury. 

Wskazanie, który z art. 8–24 ma zastosowanie: Artykuł 12: 
„Pomoc przeznaczona na środki wodnośrodowiskowe” 

Sektory gospodarki: Częściowa rekompensata strat poniesio
nych przez podmioty rybackie w związku z obowiązkiem 
utrzymania funkcjonowania jezior w charakterze narzędzi 
gospodarki wodnej oraz dóbr publicznych, dostępnych dla 
ogółu społeczeństwa. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministerstvo zemědělství ČR 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny 
tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie 
z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc przyznawana 
poza jakimkolwiek programem pomocy: 

http://eagri.cz/public/eagri/dotace/narodni-dotace/zasady- 
zemedelstvi-potravinarstvi 

Uzasadnienie: 

Program zapewnia częściową rekompensatę strat ponoszonych 
przez podmioty rybackie wskutek obowiązującego prawodaw
stwa oraz decyzji podejmowanych przez odpowiednie organy 
kompetentne w zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony 
środowiska (w myśl obowiązujących ustaw). Podmioty rybackie 
ubiegają się o objęcie dobrowolnym programem operacyjnym 
„Rybářství” (Rybołówstwo), prowadząc działalność na zasadach 
programu o odmiennej strukturze. Program operacyjny „Rybář
ství” nie przewiduje rekompensaty kosztów wypływających 
z ustawowych zobowiązań podmiotów. 

Wydatki związane z utrzymaniem funkcji jezior niezwiązanych 
z produkcją winny być ponoszone przez sektor rybołówstwa, 
i nie przewiduje się ich kompensowania przez właściwe organy 
państwowe. 

Program związany z istniejącym krajowym programem pomocy 
państwa CZ – 84/2004 – Podpora mimoprodukčních funkcí 
rybníků (pomoc na rzecz nieproduktywnych funkcji jezior), 
w ramach którego przewiduje się wypłaty dotacji do dnia 
31 grudnia 2010 r.
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