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Přehled činností prováděných v rybníkářství 

Lze uplatnit 

nárok na 

vrácení daně1) 

 

Rybníkářská činnost (výrobní cyklus) uvnitř 1. podniku. 

1.1. 

Doprava ryb v rámci výrobního cyklu (nakládka, dovoz a 

vysazování váčkového plůdku, plůdku, rybích násad, generačních 

ryb).  

Ano  

1.2. Doprava ryb od jiného chovatele.  Ne 

1.3. Doprava ryb k jinému dopravci, obchodníkovi nebo zpracovateli.  Ne 

1.4. 

Jarní a podzimní výlovy rybníků, včetně kontrolních letních 

odlovů - přeprava ryb k sádkování nebo přesuny ryb do jiných 

vlastních rybníků. 

Ano  

1.5. 
Hromadné přesuny pracovníků i brigádníků v rámci výrobního 

cyklu. 

Ano  

1.6. Přesuny mechanizace v rámci výrobního cyklu.  Ano  

1.7. Hnojení rybníků – nakládka a rozvoz hnojiv z vlastního skladu.  Ano  

1.8. Vápnění rybníků – nakládka a rozvoz vápna z vlastního skladu. Ano  

1.9. Doprava hnojiv nebo vápna od výrobce/prodejce.  Ne 

1.10. 
Nakládání a rozvoz krmiv z vlastních skladů k uskladnění v 

provozních zařízeních (např. sila).  

Ano  

1.11. 
Přikrmování obsádek – nakládka a rozvoz krmiv z vlastního 

skladu po vlastních rybnících. 

Ano  

1.12. 

Využití služebního vozidla pro činnosti související s rybářským 

hospodařením, např.: kontrola stavu rybích obsádek a jejich 

ochrana, kontrola kvality vod (včetně měření chemických 

parametrů vody), manipulace s vodou, čištění výpustních zařízení, 

tvorba prohlubní při vytvoření souvislé vrstvy ledu na rybnících. 

Ano  

1.13. Rozvoz a provoz aerační techniky. Ano  

1.14. 

Provoz náhradních zdrojů pro rybníky bez rozvodů elektřiny 

(diesel agregát) - mechanizace výlovu (keser, nakladač, osvětlení, 

aerace). 

Ano  

1.15. Záložní zdroje elektřiny v recirkulačních systémech. Ano  

 

Ostatní činnosti (údržba výrobních prostředků pro chov ryb) uvnitř 1. podniku. 

2.1. 

Neinvestiční péče o vodní dílo (např. opravy a údržba hrázových 

těles, kácení dřevin, odstraňování náletů, mulčování, sekání na 

hrázích a ostatních plochách souvisejících s vodním útvarem) 

Ano  

2.2. 
Odbahňování a čištění rybníků a lovišť, včetně dopravy 

vytěženého sedimentu na deponii vzdálené max. 30 km 

Ano  

2.3. 
Doprava pohonných hmot z vlastních skladů pro techniku 

využívanou v rámci výrobního cyklu 

Ano  

 

1) Oprávněnost nároku bude posouzena příslušným správcem daně 


