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ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ 

Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 
(dále MV OP Rybářství) 

 
 
 

Datum konání:    9. června 2011 
Místo konání exkurze:   Rybářství Kardašova Řečice 
Exkurzi řídil:                  Ing. Ladislav Štercl 
Místo konání zasedání:  Restaurant Červená Lhota 
Jednání řídila:     Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., Ing. Renáta Komiková 
Zapsala:     Ing. Eliška Balejová 
  
 
Program exkurze:  
 
9. června 2011 

        1)   Uvítání v Rybářství Kardašova Řečice, prohlídka sádek 
        2)   Výlov ryb na plné vodě rybníku Holná, přednesení prezentace 
 
 
Program jednání: 
 
9. června 2011 

1) Zahájení zasedání 
2) Úvodní slovo 
3) Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 
4) Závěrečná zpráva o střednědobém hodnocení OP Rybářství 
5) Návrh revize OP Rybářství dle čl. 18 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF 

vyplývající ze střednědobé evaluace OP Rybářství a schválení realokace mezi 
prioritními osami 

6) Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2010 
7) Zpráva o realizaci propagační kampaně RYBA DOMÁCÍ 
8) Zpráva o realizaci projektů Technické pomoci a schválení způsobilých výdajů 
9) Různé, závěr 
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Průběh exkurze: 
 
1) Uvítání v Rybářství Kardašova Řečice, prohlídka sádek 

 
L. Štercl - Na úvod přivítal zúčastněné členy MV, ředitelku ŘO a zástupkyni z Evropské 
komise. Během prohlídky sádek pohovořil o druzích ryb, které v Rybářství Kardašova Řečice 
chovají a o procesu jejich zpracování. Následně vyzval přítomné k přesunu k rybníku Holná, 
kde proběhla názorná ukázka výlovu ryb na plné vodě. 

 
 

2) Výlov ryb na plné vodě rybníku Holná, přednesení prezentace 

 
L. Štercl – Výlov ryb na plné vodě rybníku Holná byl zahájen za pomoci rybářů natažením 
sítě, do které se postupným zmenšováním vyhrazeného prostoru pro předem na potravu 
nalákané ryby zmenšoval prostor, z něhož pak byly ryby loveny a v bednách přepravovány do 
sádek. Za tento výlov by v síti mělo uvíznout zhruba 15 – 20 tun ryb, převážně kaprů, které 
jsou dále určeny na tržní prodej. 
Pan Štercl, výrobní ředitel společnosti, zahájil svou prezentaci představením historie 
společnosti Rybářství Kardašova Řečice, která vznikla v roce 1994 a jejím hlavním 
předmětem podnikání je chov a prodej tržních a násadových ryb. Uvedl, že společnost o 54 
zaměstnancích se věnuje především chovu kapra obecného, doplňkovými zde chovanými 
rybami jsou lín obecný, amur bílý, štika obecná, candát obecný, okoun říční a také sumec 
velký.  Zmínil, že až 93 % vyprodukovaných ryb prodává společnost Rybářství Kardašova 
Řečice v živém stavu, převážná část těchto ryb je vyvážena na zahraniční trhy, hlavními 
vývozními zeměmi jsou Německo, Rakousko, Belgie, ale také například Polsko a Slovensko. 
Zbývajících 7 % produkce na zakázku zpracovávají renomované zpracovatelské subjekty. 
Dále uvedl, že v současné době firma hospodaří na 363 rybnících s celkovou výměrou 2 956 
hektarů. Převážná část rybníků Rybářství Kardašova Řečice leží v okrese Jindřichův Hradec, 
několik rybníků se nachází v okresech Tábor a Pelhřimov. Poznamenal, že největším 
rybníkem patřící společnosti je rybník Holná s výměrou 244 hektarů. Dále pohovořil o roční 
produkci ryb, která se pohybuje kolem 1 300 tun, z toho produkce kapra tvoří přibližně 90% 
podíl. Jako zajímavost uvedl, že produkce ryb na jeden hektar v roce 2010 přesáhla hodnotu 
515 kg.  
Dále pohovořil o projektech, které společnost Rybářství Kardašova Řečice podala v 9 
vyhlášených kolech příjmu Žádostí o dotaci z OP Rybářství, v rámci nichž společnost 
obdržela 35 Rozhodnutí o poskytnutí dotace s předpokládanou hodnotou 550 tisíc EUR. 
V převážné většině se podané projekty týkaly investování do akvakultury. Z dotací OP 
Rybářství byly například pořízeny lodě, lodní motory, sítě, zásobníky krmiv, elektropřípojky 
k rybníkům, rozmrazovače, nakladače, kombinované lovící zařízení, křovinořezy, motorové 
pily aj. Ostatní projekty byly zaměřeny na dopravní prostředky typu nákladního automobilu, 
traktoru, přípojného vozidla, terénního vozidla a transportních beden na přepravu živých ryb. 
Ve své prezentaci dále představil realizované projekty, které byly podpořené z OP Rybářství. 
Na závěr poznamenal, že Rybářství Kardašova Řečice má v plánu i v příštích kolech příjmu 
Žádostí o dotaci využít možnosti získání dotačních prostředků z OP Rybářství. Svou 
prezentaci uzavřel pozváním na slavnostní výlov rybníku Holná, který se bude konat dne 
28.10.2011. 
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1) Zahájení zasedání 

 
M. Hrabánková (MZe)  – Zahájila jednání osmého zasedání MV OP Rybářství, přivítala 
přítomné členy MV, paní Martinu Tuptovou, zástupkyni Evropské komise, a PhDr. Juraje 
Chmiela, náměstka ministra zemědělství. Členy MV krátce seznámila s navrženým 
programem a vyzvala k jeho odsouhlasení. 
 
 
Navržený program byl bez námitek schválen všemi přítomnými členy MV OP Rybářství. 
 
M. Hrabánková (MZe) – Předala slovo k přednesení úvodního bodu programu panu 
náměstkovi Chmielovi. 
 
 
2) Úvodní slovo 
 
J. Chmiel (MZe) – Poděkoval za pozvání na toto zasedání, kterého se velmi rád účastní 
a v úvodu zmínil, že OP Rybářství učinil za první polovinu svého programovacího období 
velký pokrok v implementaci. Pohovořil o úspěších, kterých ŘO OP Rybářství 
prostřednictvím certifikace výdajů a dosud proplacených projektů dosáhl. Dále uvedl, že OP 
Rybářství významně přispívá ke stabilizaci odvětví produkčního rybářství, a proto se MZe již 
nyní aktivně zapojilo do debaty s EK o podobě nového finančního nástroje pro naplňování 
Společné rybářské politiky a jeho významu pro ČR. Doplnil, že ministr zemědělství 
prezentoval na Radě ministrů pro zemědělství a rybářství společnou deklaraci pěti 
vnitrozemských států EU k budoucí roli sladkovodní akvakultury a vnitrozemského rybolovu 
prostřednictvím reformy Společné rybářské politiky, k ní se také připojilo dalších 14 
členských států. ČR se připojila ke společnému prohlášení nových členských států  
o  evropském financování odvětví rybolovu po roce 2013. Na závěr vyjádřil přání, aby tyto 
kroky povedly k náležité prezentaci a podpoře sladkovodní akvakultury na evropské úrovni  
a  aby byly zdůrazněny její významné funkce při produkci zdravých potravin. 
 
M. Hrabánková (MZe) – Poděkovala panu náměstkovi za přednesení úvodního slova  
a  předala slovo Ing. Komikové, ředitelce Řídicího orgánu OP Rybářství. 
 
 
3) Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 
 
R. Komiková (MZe) – Poděkovala za slovo a v úvodu své prezentace představila současný 
pokrok v implementaci OP Rybářství. K 30.4.2011 bylo v rámci 2., 3. a 5. prioritní osy přijato  
1 185 Žádostí o dotaci, z toho bylo vydáno 489 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. K 31.5.2011 
bylo v rámci 2., 3. a 5. prioritní osy proplaceno 308 projektů v celkové výši 279 589 869,- Kč. 
K jednotlivým opatřením zmínila úspěšnost žadatelů v čerpání dotace dle počtu podaných 
Žádostí o dotaci a dle velikosti podniku. Dodala, že v souladu s nařízením  
o  EFF je ŘO povinen zajistit zvýhodnění mikropodniků a malých podniků a podpořit je 
prostřednictvím bodovacích kritérií. Následně pohovořila o výsledcích OP Rybářství za roky 
2010 a 2011. Podrobně představila výsledky 8. kola příjmu Žádostí, v rámci kterého bylo 
zaregistrováno 301 Žádostí v hodnotě 347,8 mil Kč a dále pohovořila o výsledcích 9. kola 
příjmu Žádostí, v kterém bylo zaregistrováno 9 Žádostí v hodnotě přes 1 mil. Kč. V rámci 
informace o certifikaci zmínila, že v roce 2011 proběhla 3. certifikace výdajů a ŘO 
v současné době připravuje 4. certifikaci výdajů.  Pro splnění pravidla N+2 pro alokaci roku 
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2009 je nutné do konce roku 2011 certifikovat v souhrnu (kumulativně od roku 2007) částku 
ve výši přes 10 580 186 EUR podílu EU. Pravidlo N+2 OP Rybářství splní již při  
4. certifikaci výdajů. Dále přítomné členy seznámila s  příznivou zprávou, která zazněla 
na květnovém zasedání Výboru Evropského rybářského fondu v Bruselu, že OP Rybářství byl 
v evaluaci, kde byly porovnávány ČS a jejich programy čerpající z EFF, vzhledem k pokroku 
implementace a čerpání programu hodnocen velice pozitivně. Uvedla, že na tomto výboru 
EFF byl představen harmonogram EK k přípravě nového programovacího období, v červenci 
2011 by měl být znám objem alokace finančních prostředků pro nadcházející období a na 
přelomu října a listopadu tohoto roku by mělo být předloženo nové nařízení. Následně 
představila připravované výzvy a aktivity ŘO OP Rybářství v roce 2011, mezi které patří 
otevření 10. kola příjmu Žádostí na opatření 3.2. záměr b) vysazování úhoře říčního ve dnech 
9.6. až 20.6.2011 a v říjnu otevření 11. kola příjmu Žádostí na opatření 3.4. Pilotní projekty. 
Informovala, že ŘO momentálně připravuje nadlimitní veřejnou zakázku na výběr dodavatele 
propagační kampaně, která v letech 2012 až 2015 bude navazovat na kampaň Ryba domácí. 
V rámci prezentace o implementaci jednotlivých opatření uvedla, že zůstává neotevřeno 
opatření 3.1. záměr c). Cílem tohoto záměru mají být studie proveditelnosti partnerství se 
třetími zeměmi v odvětví rybářství a  příjemci dotace mohou být mj. vzdělávací subjekty  
a školní podniky v odvětví rybářství. V rámci průzkumu absorpční kapacity tohoto opatření, 
kterým byly osloveny tři univerzity (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendlova 
univerzita v Brně a Česká zemědělská univerzita), bylo zjištěno, že jeden ze tří respondentů 
má o záměr c) opatření 3.1 zájem. Vyzvala proto přítomné členy MV, aby k této problematice 
o opatření 3.1. c) vznesli své návrhy. 
 
M. Hrabánková (MZe) – Vyzvala k diskuzi o opatření 3.1. c) a o hlasování, zda má být tento 
záměr otevřen či nikoliv. 
 
P. Kozák (JČU ČB) – Navrhl do způsobilých výdajů opatření 3.1. c) zahrnout i náklady na 
cestovné a to buď v podobě cestovného pro žadatele, který vycestuje za účelem studie do 
zahraničí, nebo v podobě cestovného pro zahraniční spolupracovníky.  
 
R. Komiková (MZe) – Vstoupila do diskuze se sdělením, že bude ustanovena Pracovní 
skupina MV OP Rybářství pro opatření 3.1. c), na které budou projednány způsobilé výdaje, 
díky kterým by bylo možno efektivně a účelně čerpat prostředky z EFF. 
 
J. Štípek (ČRS) – Zeptal se, jaká alokace je určena na opatření 3.1. záměr c). 
 
R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že alokace je určena celkově na prioritní osu 3, ze které 
je dle návrhu evaluátora střednědobého hodnocení OP Rybářství navržen přesun finančních 
prostředků do prioritní osy 2, nicméně na opatření 3.1. c) je počítáno s finanční podporou 
v řádu několika miliónů korun. 
 
O. Pecha (Rybářství Hodonín) – Zeptal se, zda zmínka o prioritách ČR v akvakultuře po 
roce 2013, v rámci které bylo zmíněno, že jádrem české akvakultury jsou střední podniky  
a  dotace pro rybáře je třeba směřovat jim, není vůči malým podnikům diskriminační.   
 
R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že tato priorita vznikla po dlouhodobé diskuzi s RS ČR, 
který navrhuje podporovat mikropodniky, malé a střední podniky na stejné úrovni. 
V současné době nařízení o EFF říká, že ŘO má upřednostnit mikropodniky a malé podniky. 
Snahou RS ČR směřující k EK bylo předložit návrh, díky němuž by bylo možné  
v  novém programovacím období ve sladkovodní akvakultuře podporovat mikropodniky, 
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malé a střední podniky bez rozdílu. V tomto případě se tedy nejedná o diskriminaci 
zmíněných malých podniků. 
 
M. Hrabánková (MZe) – Pro dokončení zprávy o implementaci OP Rybářství předala slovo 
Ing. Komikové.  
 
R. Komiková (MZe) – Svou prezentaci navázala sdělením, jakým způsobem je OP Rybářství 
monitorován a jaké indikátory jsou sledovány. Zdůraznila, že v červenci roku 2011 budou 
vyzváni všichni příjemci dotace k předání údajů o plnění monitorovacích indikátorů za 
kalendářní rok 2010. V dalších letech budou plnění monitorovacích indikátorů žadatelé 
Řídicímu orgánu sdělovat prostřednictvím tzv. Standardní roční monitorovací zprávy, která se 
bude vyplňovat po dobu pětileté udržitelnosti prostřednictvím Portálu farmáře. K 30.4. ji 
odevzdají příjemci dotace, kteří podávají daňová přiznání k 31.3. a k 31.7. jí odevzdávají ti 
příjemci dotace, kteří podávají daňová přiznání k 30.6. Dodala, že Standardní roční 
monitorovací zpráva bude odevzdávána příjemci dotace za každý proplacený projekt, přičemž 
příjemci dotace z prioritní osy 2 ji budou poprvé odevzdávat již v roce 2011. Na závěr 
zrekapitulovala cíle a aspekty střednědobého hodnocení OP Rybářství a následně předala 
slovo zástupci z agentury Deloitte Advisory, který byl jako nezávislý evaluátor vybrán pro 
hodnocení OP Rybářství v  polovině programovacího období. 
 
 
4) Závěrečná zpráva o střednědobém hodnocení OP Rybářství 
 
V. Fleischmannová (Deloitte) – Poděkovala za slovo a v úvodu své prezentace uvedla, že 
střednědobé hodnocení vycházelo ze zadávacích podmínek, potažmo ze Studie průběžného 
hodnocení EFF, ze kterého pramenily hodnotící otázky, na něž má evaluátor odpovídat. 
Zmínila, že těchto hodnotících otázek bylo pro podmínky ČR relevantních celkem 9. Dále 
představila tři oblasti hodnocení, kterými se hodnotitel zabýval – 1. relevance cílů OP 
Rybářství, 2. efektivita implementace, 3. účinnost operací. Sdělila, že hodnocení je 
vypracováno k referenčním datům 31.12.2009 a 31.12.2010 a že údaje jsou analyzovány  
z  1. až 6. kola příjmu Žádostí. Následně pohovořila o metodice zpracování, která byla 
založena na dotazování zainteresovaných skupin, tzn. ŘO, SZIF, RS ČR, ČRS, MRS,  
prostřednictvím interview. V dotazníkovém hodnocení bylo osloveno více než 50 % 
úspěšných příjemců dotace, přičemž návratnost odpovědí byla 60%. Doplnila, že pro 
střednědobé hodnocení byla ustanovena fokusní skupina, odborný panel a steering committee, 
na nichž byly diskutovány průběžné výsledky evaluace. V další části své prezentace přítomné 
členy podrobně seznámila se závěry a doporučeními vztahujícími se ke 3 oblastem hodnocení. 
Relevance cílů OP – V rámci dílčích hodnotících otázek relevance cílů OP bylo zjištěno, že 
rozvoj oblasti rybářství se mění na národní i mezinárodní úrovni a že nastavení cílů a priorit 
zůstává správné, nicméně tyto nabývají jiných vah.  
Evaluátor doporučuje zvážit zahrnutí aktivit podporovaných z dotačního titulu 15 do nového 
OP v případě, kdy tento titul nebude obnoven. Dále doporučuje na základě kontextových 
změn, které nastaly, například přepracováním SWOT analýzy; přehodnocením cílů a priorit; 
přehodnocením alokací, revidovat OP. Doporučuje také i nadále podporovat reklamní kampaň 
k propagaci sladkovodních ryb a rybích výrobků v ČR a také snažit se o zrovnoprávnění 
přístupu subjektů k možnostem čerpání podpory. 
Efektivita řízení a implementace OP – Závěr při hodnocení této oblasti zní, že do přípravy OP 
i do jeho implementace byly zapojeny všechny relevantní subjekty, v procesech řízení OP 
jsou jasně nastavené a rozdělené kompetence i zodpovědnosti, partnerství jednotlivých 
subjektů v rámci přípravy, řízení i implementace OP nevykazuje žádné dlouhodobé či 
neodstranitelné obtíže a dále že povědomí o OP je vysoké. Dalším závěrem je, že všechny 
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Žádosti o platby byly proplaceny v souladu se lhůtami dle platné Metodiky finančních toků  
a z hlediska kvality dat Informačnímu systému byl tento vyhodnocen jako úplný, průkazný  
a přehledný.  
Doporučením v efektivitě řízení a implementaci OP je, aby při přípravě příštího OP byl 
kladen důraz na absorpční kapacitu a zejména na přípravu intervenční logiky a aby následně 
byly definovány výběrová kritéria a způsobilé výdaje. Evaluátor dále doporučuje 
minimalizovat složitou administrativu, pracovat na dalším vývoji Portálu farmáře a více 
zdůraznit podporu rovnoprávnosti mužů a žen u výběrových kritérií. Za důležité považuje 
stanovit maximální lhůtu, do které je třeba administrovat a proplatit příjemcem předloženou 
Žádost o platbu, pokud je předložena před termínem uvedeným v Rozhodnutí. 
Účinnost intervencí – Z hodnocení vyplývá, že k 31.12.2010 bylo zazávazkováno 57 % 
alokace a příjemcům bylo proplaceno 21 % alokace, ke shodnému datu bylo přijato 869 
Žádostí o dotaci a bylo vydáno 472 Rozhodnutí. Dále bylo zjištěno, že nejnižší poměr počtu 
vydaných Rozhodnutí k počtu zaregistrovaných projektů je u opatření 2.1. a 2.4., největší 
zájem je tedy o prioritní osu 2, kde je také největší převis poptávky. Současný poměr alokací 
mezi jednotlivými prioritními osami je 44 % na prioritní osu 2, 51 % na prioritní osu 3 a 5 % 
na prioritní osu 5. Hodnotitel doporučil změnu tohoto poměru alokací následovně: 53 % na 
prioritní osu 2, 42 % na prioritní osu 3 a 5 % na prioritní osu 5. V případě realokace dle 
zmíněného návrhu by na prioritní ose 2 po realokaci zbylo zazávazkovat přes 6,1 mil EUR., 
na prioritní ose 3 přes 7,9 mil EUR a alokace prioritní osy 5 by zůstala nezměněna na 1,2 mil 
EUR. 
Doporučením k účinnosti intervencí na základě střednědobého hodnocení je realokovat 
prostředky mezi prioritní osou 2 a 3, upravit indikátor ,,Plocha rybníků se zlepšeným vodním 
prostředím“ podle analýz absorpční kapacity a podle výsledků 9. kola výzvy  
a dále sledování ukazatele ,,Zvýšení přidané hodnoty“ přesunout z prioritní osy 3 do prioritní 
osy 2. Evaluátor dále doporučuje vyloučit z OP záměr c) opatření 2.4. a záměr c) a d) opatření 
3.3. z důvodu překryvů podporovaných aktivit a vzhledem k výsledkům analýzy absorpční 
kapacity navrhuje z OP vyloučit také záměr c) opatření 3.1. a záměr a) opatření 3.2. 
 
M. Hrabánková (MZe) – Poděkovala za prezentaci a s omluvou svého předčasného odchodu 
se rozloučila a popřála úspěšné pokračování tohoto jednání.  
 
Jednání monitorovacího výboru dále řídila místopředsedkyně MV OP Rybářství, R. 
Komiková. 
 
R. Komiková (MZe) – Otevřela diskuzi k představené zprávě střednědobého hodnocení  
OP  Rybářství a dodala, že členové MV udělují ŘO mandát pro zapracování případných 
připomínek vzešlých z tohoto jednání. Následně bude o této zprávě hlasováno. 
 
M. Tuptová (EK)  – Poděkovala za slovo a připomněla, že se jedná o zprávu nezávislého 
hodnotitele, která má za cíl navrhnout objektivní doporučení na zlepšení implementace OP, 
tudíž není nutno tuto zprávu Monitorovacím výborem schvalovat. Monitorovací výbor ji 
může prodiskutovat a vznášet k ní připomínky. Doplnila, že dle nařízení o EFF je ŘO povinen 
Závěrečnou zprávu střednědobého hodnocení OP Rybářství v řádném termínu zaslat do EK. 
 
R. Komiková (MZe) – Na základě Statutu MV OP Rybářství potvrdila slova paní Tuptové, 
že není nutno zprávu střednědobého hodnocení OP Rybářství na MV schvalovat, otevřela 
tedy k této zprávě diskuzi. 
 
M. Tuptová (EK)  – Poděkovala za představení výsledků střednědobého hodnocení, ze 
kterých vyplývá, že na implementaci OP Rybářství bylo vynaloženo hodně úsilí. Avšak 
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nepodpořila názor, že by přístup k dotacím pro střední podniky měl být rovnocenný, neboť 
finanční podpora z veřejných zdrojů by přednostně měla směřovat tam, kde je to nejvíce 
potřebné, tedy mikropodnikům a malým podnikům. Pro podpoření většího počtu žadatelů a to 
hlavně v prioritní ose 2, navrhla ke zvážení, zda by nepomohla částečně snížena sazba 
spolufinancování, jestli by byl o to zájem ze strany příjemců pomoci. Následně vznesla 
připomínky, které navrhuje do zprávy střednědobého hodnocení zapracovat: 
- ve zprávě navrhuje překontrolovat číselné údaje, neboť např. v kapitole 5.4.4.1 není na 
přepočet údajů uváděných v Kč do EUR použit vždy stejný kurz;  
- v kapitole 5.4.4.1. v části ,,Postup a výsledek šetření případu“ požádala o doplnění textu tak,  
jak bylo na její žádost doplněno ve Výroční zprávě za rok 2010. 
 
Na závěr poznamenala, že EK zajímá názor sektoru na hodnocení a požádala přítomné členy 
MV nejen z řad rybářských subjektů, aby se k Závěrečné zprávě střednědobého hodnocení OP 
Rybářství vyjádřili.  
 
R. Komiková (MZe) – Poděkovala za přínosná doporučení a vyjádřila domněnku, že  
o  snížení míry spolufinancování je možné diskutovat, avšak tato změna by nevyřešila velký 
převis absorpční kapacity v prioritní ose 2, nicméně ŘO může EK požádat o schválení 
revidovaného OP Rybářství i s tím, že pro další kolo výzvy na opatření prioritní osy 2 by bylo 
navrženo snížení míry spolufinancování.  
 
L. Štercl (RS ČR) – Vyjádřil názor, že snížením procenta spolufinancování by docházelo  
s větší pravděpodobností k nedokončování projektů a to v souvislosti s pětiletou udržitelností, 
během které je příjemce dotace povinen dodržovat předem stanovené podmínky. Dále sdělil, 
že nynější přístup podpory středních podniků v porovnání s podporou mikropodniků a malých 
podniků považuje za nerovnoměrný a zmínil, že cíl OP Rybářství v udržení roční produkce 
ryb na výši 20 tis. tun ryb je ze 70 % zajišťováno právě středními podniky, proto by také tyto 
měly být podporovány.  
 
M. Tuptová (EK)  – Označila za znepokojivé, že zaměstnanost v sektoru rybářství v ČR 
klesá, proto doporučuje směřovat podporu malým, byť regionálním investicím, díky kterým 
by se zvýšila šance, že by zaměstnanost vzrostla. 
 
L. Štercl (RS ČR) – Reagoval na poznámku paní Tuptové sdělením, že zaměstnanost 
v odvětví rybářství v posledních letech neklesla o více než 5 % oproti zaměstnanosti před 
rokem 2007 a dodal, že v případě Rybářství Kardašova Řečice efektivita a produktivita 
naopak vzrostla. 
 
R. Komiková (MZe) – Uvedla na pravou míru, že od roku 2005, který byl výchozím rokem 
v monitorovacích indikátorech pro nastavení OP Rybářství, je nebývale vysoká zaměstnanost 
v sektoru rybářství a to 1714 zaměstnanců, poté tento vzrůstající trend prudce klesá a v době 
spuštění OP Rybářství, tedy v roce 2007, začíná být v zaměstnanosti stagnace až mírný 
nárůst. Nepopřela však, že bude problematické dosáhnout zaměstnanosti, která je jako cíl OP 
Rybářství stanovena na hodnotu zaměstnanosti roku 2005. Názor EK, že podporou 
mikropodniků a malých podniků se rozšiřují možnosti pro zvýšení zaměstnanosti v sektoru 
rybářství je správný, nicméně se domnívá, že záleží na socioekonomických podmínkách ČR. 
 
V. Špeta (RS ČR) – Vyjádřil souhlas k závěrům, které byly předneseny v rámci zprávy  
o  střednědobém hodnocení OP Rybářství. K problematice zaměstnanosti se domnívá, že 
podniky, které mají rybářství vedené jako vedlejší pracovní činnost, nemusí být do celkových 
statistik zaměstnanosti v sektoru rybářství zahrnovány, to může být důvodem zkreslení 
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statistických údajů. Dále zmínil, že v souvislosti s cíli OP Rybářství musí rybáři neustále svou 
produkci stabilizovat a čelit konkurenci, a to i za nepříznivých podmínek Ministerstva 
životního prostředí. Zdůraznil, že pro konkurenceschopnou produkci podniku je důležitá 
zejména kvalitní a stabilní struktura zaměstnanců. 
 
R. Komiková (MZe) – Připomněla, že problematika zrovnoprávnění středních podniků vůči 
mikropodnikům a malým podnikům je na Monitorovacích výborech a odborných panelech 
diskutována již druhým rokem, závěry a doporučení, která jsou součástí diskutované zprávy 
střednědobého hodnocení OP Rybářství, vzešly právě z těchto jednání. Dodala, že 
implementace zde představených změn bude záviset na tom, jak se EK k této zprávě vyjádří. 
 
V. Špeta (RS ČR) – Vyjádřil pochybnost, zda je správné se domnívat, že mikropodniky 
a malé podniky zajišťují větší zaměstnanost v sektoru rybářství. Vyjádřil domněnku, že 
naopak vyšší míru zaměstnanosti v tomto sektoru podporují právě střední podniky, které ve 
většině případů mají svá hospodářství ve více okresech a obcích, takže na regionální úrovni je 
zaměstnanost podpořena právě jimi. Odůvodnil, že právě proto je také produkčními rybáři 
vyvíjen tlak, aby zrovnoprávnění středních podniků, mikropodniků a malých podniků bylo ze 
strany EK akceptováno. 
 
R. Komiková (MZe) – Reagovala sdělením, že ukazatel míry zaměstnanosti v odvětví 
rybářství bude ve vztahu k roku 2005 velice těžko naplňován, proto veškerá dosavadní 
implementace by měla směřovat k naplňování cílů, které již byly stanoveny. Dodala, že ač 
evaluátor zjišťoval důvod pro téměř 20% pokles zaměstnanosti v odvětví rybářství a ač se 
touto problematikou zabývalo také RS ČR, nebylo možno definovat, co bylo důvodem pro tak 
náhlý a prudký pokles zaměstnanosti v sektoru rybářství. 
 
V. Fleischmannová (Deloitte) – Sdělila, že míra zaměstnanosti v odvětví rybářství je jeden 
ze zjišťovaných indikátorů, hlavním cílem je však podpora konkurenceschopnosti. Jedním 
z důvodů, co mohlo mít dopad na snížení zaměstnanosti, jak poté zmínila, mohla být finanční 
krize, v rámci které docházelo k redukci zaměstnanců. Další negativní vliv na vykazované 
snížení zaměstnanosti v sektoru rybářství mohla mít také změna v zjišťování zaměstnanosti  
v ČR, konkrétně přechod z číselníku OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností) 
na kódy číselníku CZ-NACE (Klasifikace ekonomických činností), v rámci kterého došlo 
k přesunu subjektů mezi statistickými skupinami a v nynější době je velmi obtížné zjistit, 
které podniky spadají do oblasti rybářství. Na závěr poznamenala, že čím více bude kladen 
důraz na vyšší efektivitu, větší konkurenceschopnost a na snižování nákladů, tím více bude 
zaměstnanost v negativním protikladu. 
 
P. Kozák (JČU ČB) – Vyjádřil souhlasné stanovisko k realokaci finančních prostředků  
z  prioritní osy 3 na prioritní osu 2 a přihlásil se k účasti na Pracovní skupině MV OP 
Rybářství pro opatření 3.1. záměr c). Projednání problematiky tohoto opatření považuje za 
velmi důležité, neboť možnost čerpat dotaci na studie partnerství se třetími zeměmi může 
rybářům do budoucnosti přinést více možností v diverzifikaci výroby a oboustranně 
výhodnou mezinárodní spolupráci. 
 
R. Komiková (MZe) – Poděkovala za podnět a za ŘO sdělila, že členové MV budou vyzváni 
k ustanovení Pracovní skupiny MV OP Rybářství pro opatření 3.1. záměr c). 
 
M. Tuptová (EK)  – Na ukončení diskuze o rovnoprávní podpoře podniků zmínila, že 
Evropský rybářský fond je co do objemu finančních prostředků nejmenším fondem, který EK 
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členským státům poskytuje, takže nelze podporovat střední podniky v takové míře jako 
mikropodniky a malé podniky. 
 
R. Komiková (MZe) – Poděkovala za přínosné podněty a konstatovala, že členové MV vzali 
Závěrečnou zprávu střednědobého hodnocení OP Rybářství na vědomí.  
 
Závěrečná zpráva střednědobého hodnocení OP Rybářství byla přítomnými členy MV OP 
Rybářství vzata na vědomí.  
 
 
5) Návrh revize OP Rybářství dle čl. 18 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF vyplývající 

ze střednědobé evaluace OP Rybářství a schválení realokace mezi prioritními osami 
 
R. Komiková (MZe) – V úvodu tohoto bodu zmínila, že ŘO by rád členům MV poskytl 
možnost vyjádřit se k navrhovaným revizím OP Rybářství a k navržené realokaci mezi 
prioritními osami, které vyplývají ze střednědobého hodnocení, a tyto změny dále nechal MV 
schválit. Pohovořila o závěrech, které vyplynuly z technické konzultace ŘO se zástupci EK 
k postupu při změně OP na základě výsledků střednědobé evaluace. Výsledkem tohoto 
jednání, které se uskutečnilo 4.5.2011, bylo odsouhlasení postupu a harmonogramu revize OP 
Rybářství, ten v návaznosti představila. Dále zmínila, že ŘO předpokládá, že se v rámci 
návrhu realokace finančních zdrojů mezi prioritními osami 2 a 3 bude postupovat tak, jak 
navrhl evaluátor. Podle sdělení zástupců EK, které zaznělo na této technické konzultaci, však 
nelze dopředu určit ani odhadnout jaké stanovisko v rámci meziresortní konzultace bude EK 
k navrženým změnám OP Rybářství zastávat. Poté představila změny ve finančních 
hodnotách, které by u  jednotlivých opatření nastaly po navrhovaném přesunu 9 % alokace  
z prioritní osy 3 na prioritní osu 2. Následně členy poinformovala, že ŘO plánuje návrh revize 
OP Rybářství zaslat i s odůvodněním navrhovaných změn v termínu do 30.9.2011 EK, která 
má na posouzení a vyjádření lhůtu 3 měsíce. Nové znění OP Rybářství by mělo vejít 
v platnost začátkem roku 2012. Na závěr vyzvala přítomné členy k diskuzi o navržených 
změnách OP Rybářství. 
 
M. Tuptová (EK)  – V souvislosti s opatřením 3.2. záměr a), který je zacílen na obnovu míst 
pro tření, vznesla dotaz, zda by na úrovni členského státu mohlo dojít k dohodě mezi 
vlastníkem pozemku a žadatelem, který by na tomto pozemku prováděl úpravy potřebné pro 
vlastní realizaci tohoto opatření. V souvislosti s udržením projektu připomenula, že nařízení  
o  EFF umožňuje v případě nesrovnalostí finanční korekce, takže ŘO může rozhodnout  
o zamítnutí celé dotace nebo jenom její části. Vyzvala přítomné členy MV, aby zvážili, zda 
opatření 3.2. záměr a) otevřít. 
 
J. Štípek (ČRS) – Odpověděl, že uživatel rybářského revíru by jako žadatel a příjemce dotace 
náplň opatření 3.2. záměr a) realizoval na vodách, ke kterým nemá žádný právní vztah, tudíž 
by jemu poskytnutá dotace byla uplatňována na cizím pozemku. Jako další důvod proč ČRS 
nemá zájem o opatření 3.2. záměr a), uvedl, že příjemce dotace by musel zajistit pětiletou 
udržitelnost a v případě například povodně by mu bylo znemožněno udržet toto místo pro 
tření. Za ČRS zastal názor, že opatření 3.2. záměr a) je smysluplný, avšak u rybářů, které ČRS 
oslovil, zda by chtěli toto opatření využít, se setkal s negativními odpověďmi.  
 
R. Krej čí (MRS) – Podpořil slova pana Štípka a sdělil, že v MRS jsou důvody pro nezájmem 
čerpání dotací z opatření 3.2. záměr a) obdobné. Doplnil, že v rámci rybářských revírů je 
přednostně podporována spíše ochrana před povodněmi, než ochrana životního prostředí 
jakou je například udržení třecích míst na tocích. 
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R. Komiková (MZe) – Dovolila si podotknout, že ČRS zaznamenal velký úspěch 
v zarybňování úhořem, což považuje za pozitivní dopad v ochraně životního prostředí. 
Dodala, že ač ŘO nechává zástupcům rybářského sektoru volbu, zda určité opatření využít či 
nevyužít, v případě analýzy zájmu čerpání dotaze z opatření 3.2. záměr a) byl výsledek jasně 
negativní. 
 
J. Štípek (ČRS) – Doplnil, že obnova třecího místa by znamenala provést jisté stavební 
práce, které by se neobešly bez získání stavebního povolení. Považuje za zbytečné, aby se 
alokovaly finanční prostředky do opatření, které by nebylo využito. 
 
M. Tuptová (EK)  – Poznamenala, že při tvorbě Národního strategického plánu a OP 
Rybářství byl cíl, který je součástí opatření 3.2. záměr a) nevhodně nastaven. 
 
R. Komiková (MZe) – Reagovala sdělením, že při tvorbě OP Rybářství, který byl prvním 
operačním programem tohoto druhu, byla snaha využít všechny možnosti podpory s tím, že 
praxe ukáže, které cíle a která konkrétní opatření jsou pro podmínky ČR využitelné. 
Na závěr této debaty dala hlasovat, zda OP Rybářství přepracovat v souladu se závěry 
střednědobého hodnocení. 
 
Návrh revize OP Rybářství a návrh realokace mezi prioritními osami byl všemi přítomnými 
členy MV OP Rybářství jednomyslně schválen. Žádný člen nehlasoval proti, žádný člen se 
hlasování nezdržel. 
 
 
6) Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2010 
 
K. Krylová (MZe)  – V úvodu své prezentace uvedla, že vypracování Výroční zprávy vychází 
z čl. 67 nařízení o EFF a ŘO ji EK zasílá vždy k 30.6. kalendářního roku. Zmínila, že byť 
byla členům MV tato zpráva zaslána v řádném termínu dvou týdnů před vlastním MV, byly 
v ní dodatečně zapracovány některá upřesnění (podle předběžných návrhů EK), ta následně 
představila. V rámci informace o  fyzickém pokroku prioritních os zmínila, že pro opatření 
2.2. byl v roce 2010 proveden mezi rybářskými subjekty průzkum absorpční kapacity a bylo 
rozhodnuto, že toto opatření bude spuštěno v roce 2011. Pohovořila o opatření 3.2. záměr b) 
vysazování úhoře říčního, který byl poprvé spuštěn v roce 2010 a v rámci něhož se podařilo 
vysadit přibližně 1,3 mil. kusů úhořího monté a cca 75 tisíc kusů rozkrmeného mladého 
úhoře. Doplnila, že v současné době ŘO připravuje v rámci opatření 5.1. Technická pomoc 
dlouhodobý projekt monitoringu úniku úhoře říčního. Zmínila, že v roce 2010 proběhla 
příprava implementace opatření 3.3. e), dále v tomto roce bylo do opatření 3.4. přijato dalších 
13 projektů a opatření 3.2. záměr a) obnova míst pro tření nebyl spuštěn z důvodu neexistující 
absorpční kapacity. Následně pohovořila o finančním pokroku OP Rybářství v roce 2010  
a o částkách, které byly certifikovány a refundovány. Členy MV informovala, že v průběhu 
roku 2010 bylo provedeno 8 auditů interním auditem MZe, v rámci kterých nebyl zjištěn 
žádný nedostatek ani pochybení. Sdělila, že v roce 2009 byla provedena kontrola NKÚ na 
komunikační kampaň ,,Ryba domácí“, jejíž Kontrolní závěr NKÚ se zjištěnými nedostatky, se 
kterými se MZe a SZIF ztotožnil jen z části, byl zveřejněn v roce 2010. Stanovisko MZe  
a SZIF k tomuto závěru bylo vzato 10.6.2010 na vědomí usnesením vlády č. 438, na základě 
kterého bylo MZe a SZIF uloženo realizovat přijatá opatření a o jejich plnění informovat 
vládu do 31.12.2010, to bylo splněno. Ohledně vypořádání této kontroly dále uvedla, že 
Pověřený auditní subjekt MZe dal ÚOHS podnět k přezkoumání veřejné zakázky projektu 
,,Ryba domácí“, ÚOHS však v šetřené věci neshledal důvody pro zahájení správního řízení 
z moci úřední, proto byl tento případ ze strany MZe v prosinci roku 2010 uzavřen. Ve své 
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prezentaci dále navázala zmínkou o  komunikační kampani ,,Ryba domácí“, na kterou již bylo 
vyčerpáno přibližně 122 mil. Kč bez DPH veřejného spolufinancování. Zdůraznila, že na 
základě hodnocení této kampaně, kterou provádí nezávislý hodnotitel, společnost Ipsos 
Tambor, kampaň zaznamenává stále větší procento veřejnosti. Díky této kampani také došlo 
k pozitivní změně ve struktuře konzumentů sladkovodních ryb, snížil se počet nekonzumentů 
a naopak vzrostl počet častých konzumentů. Jako pozitivní zjištění dále uvedla, že od roku 
2008 vzrostl prodej ryb na vnitřním trhu na úkor exportu o cca 13 %, aniž by rostla produkce 
ryb a vybraným produkčním rybářům se za poslední dva roky až trojnásobně zvedly prodeje 
ryb v období grilování. Doplnila informaci, že hodnotitel kampaně na základě provedených 
šetření zpracoval doporučení k dalšímu pokračování kampaně se zaměřením na zvýšení 
konzumace sladkovodních ryb a na jejich pozitivní vliv na zdraví.  
 
R. Komiková (MZe) – Otevřela diskuzi k představené Výroční zprávě za rok 2010 a poté 
vyzvala členy MV k hlasování. 
 
Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2010 byla všemi přítomnými členy MV OP Rybářství 
schválena. Žádný člen se hlasování nezdržel ani nehlasoval proti.  
 
 
7) Zpráva o realizaci propagační kampaně RYBA DOMÁCÍ 
 
A. Kapraňová (Dorland) – V úvodu své prezentace zrekapitulovala cíle kampaně a uvedla 
přehled aktivit a typy komunikace s veřejností. Těmi jsou například TV pořady – Kluci 
v akci, S Italem v kuchyni, Receptář prima nápadů, Jak na ryby, dalšími typy komunikace 
jsou road show, kuchařská show, ochutnávky v hypermarketech, expozice na výstavách  
a  veletrzích, kurzy pro profesionální kuchaře, propagační materiály a publikace, inzerce 
v tisku, rozhlasové spoty, internet a další. Zmínila, že třemi tematickými bloky kampaně jsou 
Velikonoce, v létě grilování a rekreační aktivity a na podzim výlovy. Následně podrobně 
pohovořila o vydané inzerci v tisku, o spotech odvysílaných v rozhlase, o internetové 
kampani, o zrealizovaných kurzech pro profesionální kuchaře, dále o promoakcích, které 
proběhly v rámci městských kulturních akcí a o ochutnávkách ve vybraných hypermarketech. 
Na závěr uvedla plán komunikace a přehled aktivit pro rok 2011. 
 
R. Komiková (MZe) – Poděkovala za představení zprávy o realizaci kampaně Ryba domácí, 
kterou členové MV berou na vědomí. 
 
 
8) Zpráva o realizaci projektů Technické pomoci a schválení způsobilých výdajů 
 
M. Frýdlová (MZe)  – Svou prezentaci uvedla sdělením, že na opatření 5.1. Technická pomoc 
bylo dosud zaregistrováno 18 projektů, na něž byla k 30.4.2011 vydána Rozhodnutí v plné 
výši požadované dotace v celkové částce přibližně 21 mil. Kč. Následně představila projekty, 
které byly zaregistrovány od 7. zasedání MV, a pohovořila o projektech plánovaných pro 
období do roku 2013. Mezi nejdůležitější připravované projekty vyzdvihla monitoring 
výchozího stavu úniku úhoře říčního z území ČR, evaluaci nové komunikační kampaně Ryba 
domácí v letech 2012 až 2015, kontrolu opatření 2.2. a také projekt na ukončování OP 
Rybářství s přípravou na nové programové období. Doplnila, že dle případných požadavků ze 
strany EK na doplnění analýz ke zdůvodnění navrhovaných změn OP Rybářství, je ŘO 
připraven zahájit projekt na přeprogramování OP Rybářství dle výsledků střednědobého 
hodnocení OP Rybářství. Dále pohovořila o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na 
monitoring výchozího stavu úniku úhoře říčního, která je se svým rozpočtem 3 mil. Kč bez 
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DPH plánována na 46 měsíců a jejíž výsledky zpracované do Souhrnné zprávy by ze dvou 
plánovaných monitoringů úhoře říčního měly být k dispozici v polovině března roku 2015. 
Dále členům MV představila dva nové způsobilé výdaje, které ŘO plánuje zařadit do opatření 
5.1 (viz tabulka č.1). 
 
 
   Tabulka č. 1 – Přehled navržených způsobilých výdajů opatření 5.1. 
 

záměr a) příprava, monitorování, řízení, hodnocení, publicita, kontrola a audit OP Rybářství 

kód 015 
Vzdělávání pracovníků Řídicího orgánu a účast na jednáních v rámci implementace 
OP Rybářství 

záměr b) příprava navazujícího programovacího období 

kód 002 Vzdělávání pracovníků Řídicího orgánu, účast na jednáních a zajišťování konferencí 

 
 
R. Komiková (MZe) – Vyzvala členy MV k dotazům k přednesenému bodu o Technické 
pomoci a následně k hlasování o představeném návrhu způsobilých výdajů opatření 5.1.  
 
Navržené způsobilé výdaje opatření 5.1. byly všemi přítomnými členy MV OP Rybářství 
schváleny. Žádný člen se hlasování nezdržel ani nehlasoval proti návrhu. 
 
 
10) Různé, závěr 
 
R. Komiková (MZe) – Na závěr v souvislosti s ustanovením Pracovní skupiny MV OP 
Rybářství k opatření 3.1. záměr c)  zmínila, že dle aktualizovaného Jednacího řádu MV OP 
Rybářství může být tato PS maximálně desetičlenná a měli by se do ní přednostně přihlásit 
zástupci těch subjektů, kterých se zmíněná problematika týká. Následně vyzvala přítomné 
členy MV, aby se vyjádřili, zda se budou chtít do zmíněné PS na opatření 3.1. c) přihlásit. 
O účast na Pracovní skupině MV pro opatření 3.1. c) se přihlásil za Jihočeskou univerzitu 
v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech pan 
Kozák, za RS ČR pan Špeta a za SZIF paní Machačová a pan Vavrečka.   
 
P. Kozák (JČU ČB)  – Konstatoval, že spuštění opatření 3.1. záměr c) může otevřít pro příští 
programovací období nové možnosti a spolupráce se zahraničními kolegy může nabýt většího 
významu. Na příkladu uvedl, že Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích má nyní 
možnost návštěvy Malajsie na pozvání tamního Ministerstva zemědělství, v rámci které by 
mohl být dojednán výměnný pobyt studentů. Považuje za účelné, aby se produkční rybáři 
zahraničních debat a jednání účastnili. 
 
V. Špeta (RS ČR) – Zeptal se, zda příjemcem dotace na opatření 3.1. záměr c) mohou být 
také produkční rybáři. 
 
J. Guschl (MZe) – Odpověděl, že vzdělávací subjekty a školní podniky jsou 
nejpravděpodobnějšími příjemci dotace na prioritní ose 3, avšak dodal, že pokud by některý 
z rybářských podniků našel důvod pro vyhotovení studie, kterou by zveřejnil pro ostatní, byť 
konkurenční podniky, i on by mohl z tohoto opatření čerpat. 
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R. Komiková (MZe) – Za ŘO potvrdila, že nejvhodnějšími subjekty pro využívání podpory 
z opatření 3.1. záměr c) jsou univerzity a vzdělávací instituce. 
 
M. Tuptová (EK)  – Navázala na slova pana Kozáka sdělením, že na říjnovém jednání 
vnitrozemských členských států například vyslovilo Maďarsko zájem pro mezinárodní 
spolupráci ve vědecké a výzkumné oblasti. K harmonogramu o vypořádání Závěrečné zprávy 
střednědobého hodnocení OP Rybářství sdělila, že EK po přijetí střednědobých zpráv od 
jednotlivých členských států provede analýzu závěrů a doporučení a v polovině prosince roku 
2011 za účasti členských států proběhne strategická debata, v rámci níž bude diskutován 
pokrok v implementaci národních strategických plánů a možnosti případných revizí 
operačních programů. Dále ŘO doporučila s dostatečným předstihem stanovit termín dalšího 
MV a Výroční konference. Na závěr se zeptala, v jaké výši bude ČR certifikovat finanční 
prostředky do konce roku 2011. 
 
M. Šuma (MF) – Odpověděl, že v rámci aktuálně prováděné certifikace s datem zaúčtování 
výdajů v IS Viola do 31.5. bude certifikováno cca 1,98 mil. EUR. Tato žádost o platbu bude 
odeslána do EK v červenci tohoto roku.  
 
M. Tuptová (EK)  – Sdělila, že závazky určené na roky 2010 a 2011 jsou již otevřené, takže 
ŘO již může bezproblémově čerpat prostředky nezávisle na schválení alokací stanovených 
pro jednotlivé roky. 
 
M. Šuma (MF) – Reagoval, že snahou ŘO i MF je získat při plnění pravidla N+2 určitý 
náskok, aby nemusely být při výpočtu plnění pravidla N+2 využívány zálohy. 
 
M. Tuptová (EK)  – K reformě Společné rybářské politiky sdělila, že EK plánuje obsah této 
politiky přijmout již v polovině července roku 2011 a 12. července 2011 se uskuteční 
prezentace reformy SRP zástupci DG MARE. Dále zmínila, že do konce listopadu roku 2011 
by mělo být schválené nové nařízení o novém rybářském fondu (na úrovni Kolégia Komise). 
Na závěr poděkovala ŘO za přípravu tohoto zajímavého a přínosného MV a vyslovila 
spokojenost s organizací exkurze a průběhem vlastního zasedání. 
 
L. Štercl (RS ČR) – Zeptal se zástupkyně EK, jakým způsobem EK rozděluje finanční 
prostředky z EFF na akvakulturu mezi jednotlivé vnitrozemské členské státy. 
 
M. Tuptová (EK)  – Odpověděla, že o výši finančních příspěvků z EFF si členské státy 
požádali sami a to dle toho, jakou výši finančních příspěvků jsou a budou schopny cíleně 
uplatnit.  
 
R. Komiková (MZe) - 8. zasedání MV OP Rybářství uzavřela poděkováním přítomným 
členům a hostům za jejich účast a za přínosnou diskuzi, zástupkyni Evropské komise za 
návrhy a doporučení a se všemi přítomnými se rozloučila. 
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Závěry z jednání: 

 

Přítomní členové MV OP Rybářství: 

� schválili Výroční zprávu OP Rybářství za rok 2010; 
� vzali na vědomí Závěrečnou zprávu střednědobého hodnocení OP Rybářství; 
� schválili návrh revize OP Rybářství vyplývající ze střednědobé evaluace OP Rybářství 

a návrh realokace mezi prioritními osami; 
� schválili rozšíření způsobilých výdajů opatření 5.1. Technická pomoc. 

 
 
 
Úkoly pro Řídicí orgán OP Rybářství: 
 

� Řídicí orgán OP Rybářství připraví podkladové materiály pro Pracovní skupinu MV 
OP Rybářství pro opatření 3.1. záměr c) a zajistí vše potřebné pro její organizaci.  

 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 15.7.2011                                             v. r. Hrabánkováv. r. Hrabánkováv. r. Hrabánkováv. r. Hrabánková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


