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Český rybářský svaz



Český rybářský svaz

• vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství,

• provozovat akvakulturu (chov ryb, rybníkářství, pstruhařství, líhně),

• nákup a distribuce rybích násad pro další produkci a pro 

zarybňování rybářských revírů,

• poskytovat metodickou pomoc pro organizační jednotky ČRS,

• publikační a vzdělávací činnost,

• ochrana životního prostředí,

• rybářský sport, péče o rybářskou mládež,

• mezinárodní aktivity,

• propagace, výstavy,

• …….. 



Český rybářský svaz

• Rada ČRS + 7 územních svazů.

• 487 místních organizací.

• 262 568 členů (227 006 dospělých, 35 562 do

18 let).

• 1 379 rybářských revírů (911 MP, 468 P) o

rozloze 35 384 ha (32 051 ha MP, 3 333 ha P) a

délce 11 355 km (4 993 km MP,

6 362 km P).



Organizační struktura ČRS

340 tisíc organizovaných 

rybářů (ČRS + MRS).



Český rybářský svaz

• 1 978 chovných rybníků o rozloze 2 220 ha (až do

rozlohy 54 ha), produkce cca 1 200 t (ČRS se řadí mezi

nejvýznamnější producenty ryb v ČR – tržní produkce

ryb v ČR 20 991 t, r. 2021).

• Odchovné potoky – 3 958 km (pstruh obecný).

• 47 líhní (pstruh obecný a duhový, siven, lipan, kapr, lín,

štika, candát, sumec, mník, jelec, podoustev, ostroretku,

parma…).

• Potencionální možnost ucházet se o dotace v oblasti

akvakultury.



Český rybářský svaz

• Zarybňování rybářských revírů – každoročně

30 druhů ryb, včetně ohrožených, o hmotnosti

3 433 t, hodnota 235 mil. Kč, 19,1 mil. ks.

• Environmentální význam – bez nároku na

státní finance, a z prostředků rybářů, pečuje o

druhovou rozmanitost a početnost rybích

společenstev ve volných vodách.



Český rybářský svaz
• Na MP a P revírech uloveno 1 468 433 ks ryb o celkové

hmotnosti 2 439 826 kg na 246 433 ks povolenek k

lovu ryb a při 4 624 643 docházek (2021).

• Hospodářský význam – podílí se 1/4 až 1/3 na

spotřebě sladkovodních ryb v ČR (spotřeba ryb v ČR

5,7 kg/obyvatele/rok – 1,3 kg tuzemského původu),

produkce ryb v akvakultuře.

• Ekonomický význam – umožňuje existenci firem

vyrábějících a prodávající rybářské potřeby, oblečení a

ostatní vybavení pro rybáře, podporuje turistický ruch.



OP Rybářství 2014–2020 
• Definice příjemce: Podpora je určena pro podniky akvakultury,

fyzické nebo právnické osoby, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury

provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Podpora může být poskytnuta rybářským svazům a rybářským

spolkům (ČRS i MRS, samostatná právní osobnost).

• Registrace / schválení podniku u Státní veterinární správy (v

rámci ČRS – 85, počet hospodářství „CZ“ – 261, v ČR více než

70 významných producentů ryb s produkcí nad 5 tun ryb ročně a

několik set drobných chovatelů).

• Účetní doklad na prokázání příjmy z akvakultury. Podmínkou

uznání účetního dokladu je platná registrace/schválení chovatelské

činnosti žadatele Krajskou veterinární správou v době vystavení

účetního dokladu.



OP Rybářství 2014–2020

• Od roku 2015 v rámci 21 vyhlášených výzev – subjekty ČRS podaly

135 žádostí o dotace v hodnotě 97 mil. Kč (úspěšné i neúspěšné).

• Doporučeno/schváleno 97 projektů v hodnotě dotace 75,3 mil. Kč:

• Oblast akvakultury – 66 projektů, 37,6 mil. Kč (průměrná hodnota

dotace: 570 tis. Kč), dotace 50 %, ex-post financování,

• Vysazování úhoře říčního – 31 žádostí, 37,7 mil. Kč (100%

dotace, ex-post financování).

• Pracovníci Rady ČRS – koncepční jednání, odborné a plánovací

skupiny, Monitorovací výbor OP Rybářství (princip partnerství kdy

na konkrétním rozdělení a využití prostředků poskytovaných EU v

rámci programů se v co nejširší míře podílejí samotní příjemci).



OP Rybářství 2014–2020

• Žádosti s nižší hodnotou dotace … až do výše

6 mil. Kč.

• Příklady úspěšných projektů: Investice do rybářských

provozů (modernizace nemovitostí), investice do líhní,

rekonstrukce hospodářských budov, výstavba rybníků,

obnova soustavy rybníků, modernizace nebo pořízení

vybavení rybochovných zařízení, modernizace sádek,

pořízení vozidel a vybavení pro přepravu ryb, nákup

bateriového agregátu a drobného vybavení, nákup lodí a

zařízení pro akvakulturu, nákup malotraktoru…



OP Rybářství 2007–2013 

• Rada, územní svazy, místní organizace ČRS – 330

žádostí o dotace v hodnotě 122 mil. Kč (schválené a

proplacené projekty):

• Oblast akvakultury – 94 projektů, 46 mil. Kč,

• Vysazování úhoře říčního – 216 žádostí, 55 mil. Kč,

• Publikace a konference – 14 žádostí, 15 mil. Kč,

• Pilotní projekty – 6 projektů, 6 mil. Kč.

• Pracovníci Rady ČRS – koncepčních jednání, odborné

a plánovací skupiny, Monitorovací výbor OP Rybářství.



Projekty ČRS

• MO Frýdlant nad Ostravicí, Rekonstrukce sádek 1–4 V RZ PSTRUŽÍ.

• Celkové výdaje: 1 832 782 Kč.

• Poskytnutá podpora: 916 391 Kč.

• Původní malé nádrže z lomového kamene s dlážděným dnem nahradily tři nové 

betonové nádrže s postupným průtokem vody a centrálním lovištěm pod sádkami.



Projekty ČRS

• MO Přelouč, Pořízení vybavení (nákup malotraktoru s příslušenstvím)

• Celkové výdaje: 1 035 162 Kč.

• Poskytnutá podpora: 487 696 Kč.



Projekty ČRS

• ÚZEMNÍ SVAZY ČRS, Vysazování monté úhoře říčního a rozkrmeného 

mladého úhoře v revírech ČRS (povodí Labe a Odry).

• V OPR 2014-2020: 31 projektů.

• Poskytnutá podpora: 37,7 mil. Kč.



Projekty ČRS

• MO Pardubice.

• Rozšíření rybníka Křížný.

• Poskytnutá podpora: 2 983 317 Kč.



Publikace



• Konference – Stav

populace a možnosti

zlepšení populace lipana

podhorního a pstruha

obecného.

• Konference – Kormorán

velký a jeho vliv na

ichtyofaunu v rybářských

revírech.

Konference

• ČRS, RADA – poskytnutá

podpora na konference a

publikace: 12,5 mil. Kč.



Děkuji Vám 

za pozornost!

Petrův zdar!


