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1. IDENTIFIKACE  
 

Členský stát: Česká republika 
 
Operační program Číslo programu (CCI): 2007CZ14FPO001 
Zpráva o 
provádění 

Rok, za nějž se podává zpráva: 2010 
Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem 9. 6. 2011 

2. SHRNUTÍ 
 

„Operační program Rybářství 2007 – 2013“ (dále jen OP Rybářství) byl pro Českou republiku 
(dále jen ČR) vypracován na základě nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 
27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (dále jen „nařízení o EFF“) a nařízení 
Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES) o EFF (dále jen „implementační nařízení“). OP Rybářství byl schválen 
Evropskou komisí (dále jen „EK“) dne 11. prosince 2007.  
 
Popis Řídících a kontrolních systémů pro OP Rybářství byl schválen EK dne 25. 8. 2009. Tím 
bylo umožněno pro OP Rybářství zahájení průběžného čerpání finančních prostředků 
z Evropského rybářského fondu (dále jen EFF). 
 
Na základě schváleného OP Rybářství 2007 – 2013 jsou implementovány následující osy 
a opatření: 
 
Tabulka č. 1 - Osy a opatření OP Rybářství 

Prioritní osa Opatření Název opatření 

2 

2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury 
2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí 
2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat 
2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh 

3 

3.1. Společné činnosti 
3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin 
3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 
3.4. Pilotní projekty 

5 5.1. Technická pomoc 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

2.1.  Shrnutí pokroku v implementaci OP Rybářství za rok 2010 
 
V roce 2010 byly vyhlášeny v rámci 5., 6. a 7. kola tři výzvy příjmu Žádostí o dotaci 
na opatření 2.1., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. a dále kontinuálně probíhal příjem na opatření 5.1. 
Podrobné informace o vyhlášených výzvách jsou uvedeny v kapitole 3.2. 
 
V roce 2010 proběhlo pět refundací, které byly certifikovány v dubnu a říjnu roku 2010 a OP 
Rybářství tak splnil pravidlo N+2. 
 
V červnu a listopadu roku 2010 se uskutečnila dvě zasedání Monitorovacího výboru OP 
Rybářství (dále jen „MV OP Rybářství“). Podrobnější informace se nacházejí v kapitole 3.5.1. 
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V březnu roku 2010 byl zveřejněn závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) 
ke kontrole „Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004 – 
2008“. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 3.6. 
 
V průběhu roku 2010 byla odborem Auditu a supervize Ministerstva zemědělství (dále jen 
„MZe“) provedena auditní šetření odboru Řídícího orgánu OP Zemědělství a OP Rybářství 
(dále jen „ŘO OP Zemědělství a OP Rybářství“) a Zprostředkujícího subjektu – Státního 
zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“). Dále kontrolu provedl NKÚ u odboru 
ŘO OP Zemědělství a OP Rybářství, SZIFu a jedenácti vybraných příjemců dotace. Přehled 
a popis všech auditních šetření a kontrol je uveden v tabulce č. 2. 
  
Tabulka č. 2 - Přehled auditních šetření a kontrol 
Číslo auditu P14/2010/OP 
Název  Audit OP Rybářství – implementace Opatření 5.1. v rámci ŘO OP 

Rybářství 
Cíl  Ujištění, že ŘO OP Rybářství vytvořil podmínky pro systém implementace 

„Opatření 5.1 – Technická pomoc“ v souladu s legislativními požadavky. 
Termín zahájení 11. 2. 2010 - 25. 3. 2010 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena 
doporučení. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 
 
Číslo auditu P16/2010/OP 
Název  Následný audit nejvýznamnějších zjištění OP Rybářství 
Cíl  Ujištění, že jsou plněna doporučení přijatá v souvislosti s audity OP Rybářství 

provedenými v roce 2009, včetně nastavení ŘKS dle čl. 71, nařízení o EFF. 
Termín zahájení 20. 4. 2010 – 14. 7. 2010 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena 
doporučení. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 
 
Číslo auditu P13/2010/OP 
Název  Audit systému stavu implementace a opatření OP Rybářství 
Cíl  Ujištění, že nastavení systému OP Rybářství pro čerpání finančních prostředků 

z fondu EFF je v souladu s platnou legislativou. 
Termín zahájení 22. 7. - 15. 10. 2010 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena 
doporučení. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 
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Číslo auditu P18/2010/OP 
Název  Nastavení systému finančního řízení OP Rybářství 
Cíl  Ujištění, že v rámci OP Rybářství jsou dodržována ustanovení zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 
Termín zahájení 13. 10. 2010 – 13. 12. 2010 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena 
doporučení. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 
 
Číslo auditu P17/2010/OP 
Název  Kontrola nastavení systému sankcí a procesu hlášení nesrovnalostí 
Cíl  Ujištění o správnosti nastavení systému sankcí a procesů hlášení nesrovnalostí 

v OP Rybářství.  
Termín zahájení 4. 11. 2010 – očekává se vyjádření odboru Auditu a supervize 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 
Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
Dokončit aktualizaci metodického postupu ŘO OP Rybářství Nesrovnalosti (příloha č. 16 Směrnice 
pro provádění Operačního programu Rybářství 2007-2013). 
Vypořádání 
ŘO OP Zemědělství a OP Rybářství aktualizoval v průběhu auditu Metodický postup Nesrovnalosti 
v termínu. 
 
Číslo auditu 11/10/OP 
Název  Audit OP Rybářství - Opatření 3.4. - Pilotní projekty 
Cíl  Přezkoumání, zda systém administrace přijatých žádostí o dotaci z fondu EFF - 

"3.4. Pilotní projekty" je v souladu s platnou legislativou a nastavenými 
postupy. 

Termín zahájení 15. 2. - 24. 3. 2010 
Kontrolovaný 
subjekt 

Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena 
doporučení. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 
 

Číslo auditu 15/10/OP 
Název  Audit OP Rybářství – implementace Opatření 3.3. v rámci SZIF 
Cíl  Ujištění, že SZIF vytvořil podmínky pro systém implementace „Opatření 3.3. 

Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně“ a ten je v souladu 
s legislativními požadavky.  

Termín zahájení 16. 4. - 9. 7. 2010 
Kontrolovaný 
subjekt 

Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena 
doporučení. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 
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Číslo auditu 12/10/OP 
Název  Audit nastavení systému proplácení projektů financovaných z EFF 
Cíl  Přezkoumání systému nastavení IS SZIF pro administraci OP Rybářství 

a ujištění, že SZIF provádí administraci OP Rybářství prostřednictvím tohoto 
IS., včetně přenosu do MSC2007.  

Termín zahájení 16. 8. -15. 10. 2010 
Kontrolovaný 
subjekt 

Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena 
doporučení. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 
 
Číslo kontroly NKÚ č. 09/12 
Název  Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 

2004-2008 
Cíl  Kontrolována byla implementace programů OP RVMZ (část FIFG, období 2004 

- 2006) a OP Rybářství (období 2007 - 2013). 
Termín zahájení duben 2009 - prosinec 2009 
Kontrolovaný 
subjekt 

MZe 
Státní zemědělský intervenční fond 
jedenáct vybraných příjemců finančních prostředků 

Závěry kontroly (doporučení) 
Vzhledem k tomu, že nebyl zapracován zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole do metodických 
postupů ŘO OP Rybářství, bylo ŘO OP Rybářství doporučeno aktualizovat metodické postupy tak, 
aby byly sladěny se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  
Byly zjištěny nedostatky v postupu administrace veřejné zakázky v rámci projektu „Ryba domácí“ 
a bylo identifikováno porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ze strany zadavatele.  
MZe akceptovalo a uhradilo část plnění „provize z mediálního objemu 3 %“ ve výši 21 tis. Kč bez 
DPH (24,9 tis. Kč s DPH) nad rámec platné smlouvy.  
Vypořádání 
ŘO OP Rybářství upravil metodické postupy a poté byly předmětem kontroly auditu MZe č. 
18/10/OP - Nastavení systému finančního řízení. V rámci dané auditní akce bylo ověřeno, že systém 
předběžných a veřejnoprávních kontrol u OP Rybářství je nastaven potřebám pro provádění OP 
Rybářství. 
Pověřený auditní subjekt MZe předal ÚOHS k přezkoumání zadání veřejné zakázky v jednacím 
řízení bez uveřejnění v celém rozsahu. ÚOHS v šetřené věci neshledal důvody pro zahájení správního 
řízení z moci úřední. 
MZe zajistilo v rámci realizace smlouvy o dílo č. 30847/2008-14000 s agenturou Dorland náhradní 
plnění, které bylo realizováno v roce 2010 formou propagačních předmětů.  
Ke zjištěním NKÚ byly podány námitky a řádná odůvodnění. Se zjištěními a nedostatky uvedenými 
v Kontrolním závěru NKÚ se MZe a SZIF ztotožnily jen zčásti. Dané skutečnosti byly uvedeny 
ve stanovisku MZe a SZIF ke Kontrolnímu závěru NKÚ, které bylo vzato na vědomí usnesením 
vlády ČR č. 438, ze dne 7. června 2010. Dle tohoto usnesení bylo MZe a SZIF uloženo realizovat 
přijatá opatření a o jejich plnění informovat vládu ČR v termínu do 31. prosince 2010. 
Ve stanoveném termínu byla členům vlády ČR podána souhrnná informace MZe a SZIF o plnění 
přijatých opatření. 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
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3. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OP RYBÁŘSTVÍ PODLE PRIORITNÍCH OS 
 

3.1. Informace o fyzickém pokroku prioritních os  
 
OP Rybářství ve vztahu k naplňování principů podle čl. 19 nařízení o EFF 
 
OP Rybářství byl zpracován v souladu se Společnou rybářskou politikou a vychází 
z Národního strategického plánu pro oblast rybářství 2007-2013. OP Rybářství pokrývá 
oblasti České republiky, na které se vztahuje cíl Konvergence. Cílem OP Rybářství je vymezit 
oblasti dotací rybářství v ČR tak, aby přispěl k posílení konkurenceschopnosti jak využíváním 
tradičních produkčních systémů za použití nejmodernějších technologií, tak k udržení 
pracovních míst a podílu zaměstnaných žen v oboru. Zohledňuje také cíl zvýšení spotřeby 
sladkovodních ryb a výrobků z nich. 
Řídícím orgánem OP Rybářství jsou nastavena opatření tak, aby přispěla k naplňování 
Lisabonské a Göteborské strategie. V rámci OP Rybářství je implementována prioritní osa 2, 
prioritní osa 3 a prioritní osa 5. Osy jsou dále rozčleněny na jednotlivá opatření. 
Opatření 2.1. se zaměřuje na přímou podporu žadatelům při výstavbě, rozšíření či 
modernizaci rybníků nebo jiných výrobních zařízení a vybavení včetně investic do zařízení, 
podporujících maloobchodní prodej v hospodářství, která jsou nedílnou součástí 
akvakulturního hospodářství. U opatření 2.1. zaznamenává ŘO OP Rybářství soustavný velký 
převis poptávky ze strany žadatelů o podporu na projekty zaměřené na zvýšení 
konkurenceschopnosti firem. 
Opatření 2.4. podporuje modernizaci stávajících zařízení a zavedení energeticky úsporných 
a ekologicky šetrných technologií. Dále napomáhá ke zlepšování kvality pracovních 
podmínek převážně u žen, které tvoří značný podíl pracovníků ve zpracovnách. 
U opatření 2.4. se modernizací provozů daří naplňovat přechodné cíle OP Rybářství. 
Opatření 3.1. přispívá ke zdokonalování odbornosti pracovníků v rybářství a to zejména 
vydáváním odborných publikací a přípravou konferencí zaměřených na akvakulturu. V roce 
2010 byly připraveny podmínky pro poskytnutí dotace na opatření 3.1 záměr b), který 
podporuje partnerství podniků, škol a vědeckých výzkumných institucí v odvětví rybářství při 
vývoji nových technologií chovu ryb a vývoji nových výrobků.  
Opatření 3.2. na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr a) obnova míst pro tření 
nebylo spuštěno z důvodu malé absorpční kapacity, jež je závislá i na legislativních 
omezeních. Na financování projektů podobného charakteru na jeden milión Kč se již 
zaměřuje OP Životní prostřední. V roce 2010 byl poprvé vyhlášen příjem Žádostí do opatření 
3.2 záměr b) vysazování úhoře říčního, který nemohl být spuštěn z důvodu pozdního 
schválení Plánu pro management úhoře ČR ke dni 28. 10. 2009. O opatření byl ze strany 
žadatelů velmi slušný zájem a podařilo se vysadit 451 kg, tj. cca. 1,3 mil. kusů úhořího monté 
a 500 kg, tj. cca 75 tisíc kusů rozkrmeného mladého úhoře. ŘO OP Rybářství připravuje 
dlouhodobý projekt monitoringu úniku úhoře říčního, který přispěje k hodnocení stavu 
populace úhoře říčního. 
Opatření 3.3. zvyšuje informovanost veřejnosti v návaznosti na požadavky zdravé výživy 
a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. K celkovému zlepšení obrazu 
rybářství v ČR přispívá opatření 3.3. záměr a), které je zaměřeno na kampaň podporující 
konzumaci produktů sladkovodní akvakultury. V roce 2010 byla připravena implementace 
opatření 3.3. záměr e), který finančně podporuje propagaci akvakultury jako zdroje zdravých 
potravin a rybníkářství jako tradičního odvětví. 



8 
 

Opatření 3.4. Pilotní projekty je zaměřeno na povzbuzení inovací v rámci celého rybářského 
odvětví a na zvýšení inovativního potenciálu produkčních firem. V roce 2010 bylo přijato 
dalších 13 projektů s vysokou přidanou hodnotou řešení technologických inovací pro celé 
odvětví. 
Ke zlepšení environmentálního rozměru odvětví by mělo přispět opatření 2.2. Opatření na 
ochranu vodního prostředí. V roce 2009 nebylo toto opatření spuštěno z důvodu nastavování 
zákonné opory pro zakreslení vodních ploch rybníků do LPIS. Nadále probíhalo složité 
vyjednání podmínek k tomuto opatření s orgány ochrany přírody. Vzhledem k legislativním 
parametrům nastavení způsobilých výdajů a principu kontrol udržitelnosti projektu provedl 
ŘO OP Rybářství průzkum absorpční kapacity mezi rybářskými subjekty. Bohužel výsledky 
průzkumu naznačují, že se do konce programovacího období nepodaří naplnit ambiciózní cíl 
objemu podpořené vodní plochy. 
Opatření 5.1. Technická pomoc podporuje kvalitu řízení OP Rybářství, jeho monitorování, 
hodnocení, kontrolu, publicitu a přípravu na nové programovací období po roce 2013. 
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Fyzický pokrok prioritních os 
 
Níže uvedené ukazatele odrážejí pokrok, kterého bylo dosaženo při provádění operačního programu a prioritních os ve vztahu k jejich 
konkrétním cílům dle čl. 67 odst. 2 písm. a) nařízení o EFF. Jednotlivé ukazatele jsou pod tabulkami vyhodnoceny. 

3.1.1. Prioritní osa 2 
 
Tabulka č. 3 - Prioritní osa: 2  
(Cíl byl stanoven na celé programové období, přechodný cíl na rok 2010) 

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 
Produkce tržních ryb  
(v tis. tun) 
 

Dosažené výsledky - 20,4 20,1 20,4      20,4 
Cíl  NP NP NP 20 NP NP NP NP 20 20 
Výchozí stav  20,4         20,4 

Produkce 
zpracovaných ryb  
a výrobků z nich 
(v tis. tun) 

Dosažené výsledky - 4,4 5,1 5,3      5,3 
Cíl NP NP NP 5,05 NP NP NP NP 5,9 5,9 
Výchozí stav  4,9         4,9 

Plocha rybníků se 
zlepšeným vodním 
prostředím 

Dosažené výsledky - 0 0 0      0 
Cíl  NP NP NP NP NP NP NP NP 2 200 ha 2 200 ha 
Výchozí stav  0         0 

Počet zaměstnaných 
žen v odvětví 
rybářství 

Dosažené výsledky - 223 224 223      223 
Cíl  NP NP NP NP NP NP NP NP 280 280 
Výchozí stav  214         214 

Zdroj: Rybářské sdružení ČR, ŘO OP Rybářství 
  
Ukazatel Produkce tržních ryb (v tis. tun) – v roce 2010 došlo ke zvýšení produkce o 0,3 tis. tun ve srovnání s rokem 2009. Byl splněn 
nastavený přechodný cíl k roku 2010. Produkce tržních ryb se z dlouhodobého hlediska stabilně pohybuje okolo 20 tis. tun a ze zvýšení hodnoty 
oproti roku 2009 je možné predikovat mírně rostoucí trend. V ukazateli je kromě celoroční produkce tržních ryb zohledněn i počáteční stav 
(zásoba z minulého roku), objem importovaných tržních ryb a ztráty, což představuje celkovou bilanci (včetně konečné zásoby živých ryb). 
 
Ukazatel Produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich (v tis. tun) – v roce 2010 se hodnota zvýšila na 5,3 tis. tun, čímž byla překročena cílová 
hodnota roku 2010. Hodnota indikátoru zahrnuje produkci sladkovodních i mořských zpracovaných ryb. Oproti roku 2009 se jedná o zvýšení 
o 0,2 tis. tun. Růst produkce a zvýšený zájem o zpracované ryby zejména v letním období významně ovlivnila propagační kampaň Ryba domácí. 
V rámci této kampaně jsou pořádány akce za účelem podpory spotřeby a konzumace sladkovodních ryb. 
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Ukazatel Plocha rybníků se zlepšeným vodním prostředím – v průběhu roku 2009 byla ŘO OP Rybářství započata příprava Pravidel k opatření 
2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí. K implementaci čl. 30, odst. 2, písm. a) nařízení o EFF bylo třeba zákonné opory pro zakreslení 
vodních ploch rybníků do LPIS. V září 2009 byla schválena novela zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, která umožňuje zakreslení vodních 
ploch rybníků do LPIS. Samotný proces však představoval složité vyjednání podmínek s orgány ochrany přírody. V termínu 2. – 31. července 
2010 proběhl průzkum absorpční kapacity opatření 2.2. Odpovědělo 16 rybářů, z nich 9 projevilo zájem podat Žádost o dotaci na 117 rybníků o 
katastrální výměře 278 ha, tj. 12,6 % závazného ukazatele 2 200 ha. Na 7. zasedání MV OP Rybářství v listopadu 2010 zaznělo definitivní 
rozhodnutí pro spuštění opatření 2.2. Příjem Žádostí proběhne v 9. kole 28. 3. – 8. 4. 2011, pětiletý závazek trvá od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015. 
 
Ukazatel Počet zaměstnaných žen v odvětví rybářství - v roce 2010 bylo v oblasti akvakultury zaměstnáno celkem 1 428 pracovníků, z nichž 
bylo 223 žen a 1 205 mužů. Počet zaměstnanců v sektoru produkčního rybářství byl historicky nejnižší v roce 2007, kdy byl OP Rybářství teprve 
schválen. Od tohoto roku celkový počet zaměstnanců v sektoru produkčního rybářství opět mírně roste. Od roku 2000 je zaznamenán pokles 
celkové zaměstnanosti v sektoru produkčního rybářství. Pokles zaměstnaných žen je zejména podmíněn skutečností, že práce v sektoru 
produkčního rybářství je fyzicky náročná a ženy jsou tedy zaměstnány zejména ve zpracovnách nebo administrativních úsecích. Vlivem 
vzrůstající automatizace zpracoven a postupného zvyšování efektivity práce ve zpracovnách však dochází k propouštění i tam, a tudíž jsou 
propouštěny zejména ženy.  
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3.1.2. Prioritní osa 3 
 
Tabulka č. 4 - Prioritní osa: 3  
(Cíl byl stanoven na celé programové období, přechodný cíl na rok 2010) 

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 
Zvýšení přidané 
hodnoty (v %) 

Dosažené výsledky - - - 0      0 
Cíl  NP NP  NP 1 NP NP NP NP 5 5 
Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Spotřeba 
sladkovodních ryb 
v kg/obyvatele a rok 

Dosažené výsledky - 1,32 1,37 1,42      1,42 
Cíl NP NP NP 1,45 NP NP NP NP 1,55 1,55 
Výchozí stav  1,4 - - - - - - - - 1,4 

Počet projektů na 
zarybnění druhy ryb 
dle legislativy EU 

Dosažené výsledky  0 0 0      0 
Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 5 5 
Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Počet projektů na 
zvyšování odborných 
znalostí 

Dosažené výsledky - 0 0 2      2 
Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 7 7 
Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Počet projektů 
testovaných 
technologických 
postupů 

Dosažené výsledky - 0 0 0      0 
Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 8 8 
Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Zdroj: Rybářské sdružení ČR, ŘO OP Rybářství 

 
Ukazatel Zvýšení přidané hodnoty (v %) – dle § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád velké procento žadatelů účetně uzavírá rok až 6 měsíců 
po uplynutí zdaňovacího období. Rok 2010 bude tedy účetně uzavřen až k datu 30. 6. 2011, proto přidanou hodnotu není možné vykázat 
za uzavřený kalendářní rok 2010. Nasbíraný vzorek žadatelů, kteří účetnictví již mají uzavřeno, by měl velmi nízkou vypovídající hodnotu 
a statisticky by významně ovlivnil výpočet přidané hodnoty. Hodnota by byla zcela nerelevantní, proto bude ukazatel Zvýšení přidané hodnoty 
za rok 2010 prezentován Řídicím orgánem OP Rybářství na Výročním jednání, které se uskuteční na podzim roku 2011 a bude uveden 
ve Výroční zprávě za rok 2011. Vzhledem k podpořeným aktivitám bude ukazatel vykazován v rámci prioritní osy 2, kde je také sbírán 
z podpořených projektů. 
 
Ukazatel Spotřeba sladkovodních ryb v kg/obyvatele a rok -  nárůst spotřeby sladkovodních ryb na 1,42 kg/obyv./rok oproti sledovanému 
období roku 2009 je důsledkem zvýšeného celoročního zájmu spotřebitelů o zpracované ryby a výrobky z nich. Tento zájem je podpořen 
reklamní kampaní Ryba domácí, především v populárních kulinářských pořadech tuzemských televizních i rozhlasových stanic, které se 
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problematice využití sladkovodních ryb a rybích výrobků v kuchyni věnují v rámci projektu Ryba domácí. Spotřeba sladkovodních ryb oproti 
sledovanému období roku 2009 se zvýšila o 0,05 kg/obyv./rok. Přechodná cílová hodnota pro zvýšení spotřeby 0,05 kg/obyv./rok oproti hodnotě 
výchozího roku nebyla sice o minimální hodnotu naplněna (o 0,03 kg/obyv./rok), ale na základě rostoucího trendu spotřeby sladkovodních ryb je 
předpokládáno naplnění cíle v roce 2015.  
  
Ukazatel Počet projektů na zarybnění druhy ryb dle legislativy EU – ukazatel se vztahuje k opatření 3.2. Opatření na ochranu vodních živočichů 
a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního. Toto opatření bylo spuštěno v 6. kole příjmu Žádostí o dotaci v roce 2010. Vydáno bylo 43 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale žádný projekt nebyl předfinancován během roku 2010. Již nyní je zřejmé, že cílový ukazatel roku 2015 bude 
naplněn a vysoce překročen projekty, které budou předfinancovány počátkem roku 2011. 
 
Ukazatel Počet projektů na zvyšování odborných znalostí – vztahuje se k opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalování odbornosti 
pracovníků v odvětví rybářství. Toto opatření bylo spuštěno v roce 2009 ve 2. kole a v roce 2010 v 5. a 6. kole příjmu Žádostí. Celkem bylo 
vydáno 19 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V roce 2010 byly předfinancovány 2 projekty. Předpokladem je naplnění cílové hodnoty roku 2015. 
 
Ukazatel Počet projektů testovaných technologických postupů – vztahuje se k opatření 3.4. Pilotní projekty. V tomto opatření bylo vydáno 11 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale žádný projekt nebyl předfinancován během roku 2010. První Žádosti o platbu s technickými zprávami byly 
předloženy v listopadu 2010. ŘO OP Rybářství na základě výběrového řízení uzavřel v prosinci 2010 rámcovou smlouvu se třemi dodavateli, 
kteří budou zajišťovat odborné posouzení technických zpráv. První posouzení proběhnou na začátku roku 2011. V současné době tedy lze 
očekávat splnění cílové hodnoty pro rok 2015 a její překročení. 

3.1.3. Prioritní osa 5 
 
Tabulka č. 5 - Prioritní osa: 5  
(Cíl byl stanoven na celé programové období, přechodný cíl na rok 2010) 

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 
Počet informačních a 
propagačních akcí 

Dosažené výsledky - 3* 4* 5*       12* 
Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 20 20 
Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
Pozn.: * V předchozích Výročních zprávách byly do počtu informačních a propagačních akcí zahrnuty pouze předfinancované projekty. 
Z hlediska komplexnosti a lepší informovanosti o počtu informačních a propagačních akcí jsou ve Výroční zprávě za rok 2010 uvedeny všechny 
akce, které se konaly. V rámci těchto akcí byly distribuovány propagační předměty OP Rybářství. Propagační předměty jsou podrobněji uvedeny 
v kapitole 5.1.
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V roce 2008 se uskutečnilo 2. a 3. zasedání MV OP Rybářství a ŘO OP Rybářství se podílel 
aktivní účastí na konání výstavy „Země živitelka“. 
 
V roce 2009 se uskutečnilo 4. a 5. zasedání MV OP Rybářství, byla uspořádána Výroční 
konference OP Rybářství a ŘO OP Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy 
„Země živitelka“. 
 
V roce 2010 se uskutečnilo 6. a 7. zasedání MV OP Rybářství. Byla uspořádána Výroční 
konference OP Rybářství a ŘO OP Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy 
„Země živitelka“. Do počtu informačních a propagačních akcí v rámci roku 2010 je zahrnut 
i tisk informačních brožur a letáků. 
 

3.1.4. Další přechodné cíle 
 
Pro rok 2010 byly v operačním programu stanoveny další přechodné cíle. 
 
Tabulka č. 6 – Přechodné cíle 

Ukazatel  2006 2008 2009 2010 
Zvýšení obratu 
(hodnota produktů 
kapra obecného 
uvedených na trh) 

Dosažené výsledky - - - 860 255 tis. Kč 

Cíl  NP NP  NP 911 545 tis. Kč 
Výchozí stav  884 995 tis. Kč - - - 

Finanční objem podílu 
projektů s výrobou 
šetrnou k životnímu 
prostředí (v %)* 

Dosažené výsledky - - - 13,95 
Cíl NP NP NP 25 

Výchozí stav  0 - - - 

Míra zvýšení 
povědomí o OP 
Rybářství a jeho 
aktivitách v sektoru 
produkčního rybářství  
(v %) 

Dosažené výsledky  - - 62 
Cíl NP NP NP 60 

Výchozí stav  0 - -  

*Parametry budou sčítány pouze za podpořené podniky 
Zdroj: RS ČR, ŘO OP Rybářství 
 
Ukazatel Zvýšení obratu (hodnota produktů kapra obecného uvedených na trh) – indikátor 
je stanoven jako součin podílu kapra obecného na tržní produkci (tj. 17 746 t za rok 2010)  
a ceny za měsíc prosinec roku 2010 (tj. 48,476 Kč/kg kapra). Cílová hodnota roku 2010 
nebyla naplněna z důvodu meziročního kolísání produkce kapra obecného, kdy oproti roku 
2006 klesla o 260 t a dále poklesem ceny za kg kapra oproti roku 2006.  
 
Ukazatel Finanční objem podílu projektů s výrobou šetrnou k životnímu prostředí (v %) –
snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod 
šetrných k životnímu prostředí je sledována u opatření 2.4. Ukazatel je tedy vypočten jako 
podíl finančního objemu vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace v opatření 2.4. ku 
vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace na celé prioritní ose 2. Podíl finančního objemu 
činí 13, 95 %.  Cíl pro rok 2010 není zcela naplněn, ale na základě výsledků vyhlášeného 8. 
kola příjmu Žádostí o dotaci lze očekávat, že tento ukazatel bude mít rostoucí tendenci 
a přiblíží se tak ke stanovené cílové hodnotě v roce 2015. 
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Ukazatel Míra zvýšení povědomí o OP Rybářství a jeho aktivitách v sektoru produkčního 
rybářství  (v %) – ŘO OP Rybářství provedl dotazníkové šetření ke sběru dat. K distribuci 
dotazníků oslovil RS ČR, MRS a ČRS. Dotazník se skládal z devíti otázek, z nichž dvě 
poslední byly informativního charakteru. V případě, že respondenti odpověděli alespoň 60 % 
správně ze sedmi otázek, byli klasifikováni, že mají povědomí o OP Rybářství. Dotazníky 
byly distribuovány Rybářským sdružením ČR 30 subjektům, Českým rybářským svazem 7 
územním svazům včetně Rady a 274 místním organizacím a za Moravský rybářský svaz 103 
místním organizacím. Návratnost dotazníků byla v počtu 131 ks. 18 dotazníků bylo vyřazeno 
na základě neprovozování činnosti v sektoru produkčního rybářství. Ze 113 zpracovaných 
dotazníků bylo zjištěno, že 70 respondentů, tj. 62 %, má povědomí o OP Rybářství. 
 

3.2. Konkrétní informace pro prioritní osy a opatření 
 
Česká republika neimplementuje prioritní osy 1 a 4. 
 
V roce 2010 byla v rámci prioritních os 2 a 3 realizována tři kola příjmu Žádostí o dotaci: 
 
Páté kolo 
Příjem Žádostí o dotaci proběhl 18. 2. – 8. 3. 2010.  
Žádosti byly přijímány na opatření  2.1. záměry a), b), c), d), e), 2.4. záměry a), b), 3.1. záměr 
a), 3.3. záměr b) 
 
Šesté kolo 
Příjem Žádostí o dotaci proběhl 24. 6. – 30. 6. 2010.  
Žádosti byly přijímány na opatření  3.1. záměr a) a na nově otevřené opatření 3.2. záměr b) 
 
Sedmé kolo 
Příjem Žádostí o dotaci proběhl 18. 10. – 25. 10. 2010.  
Žádosti byly přijímány na opatření 3.4. 
 
Kontinuální příjem 
V průběhu roku probíhal kontinuální příjem Žádostí o dotaci na opatření 5.1. 
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3.3. Finanční údaje (všechny finanční údaje jsou uvedeny v €)      
Tabulka č. 7 - Regiony způsobilé podle cíle „Konvergence“ – 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 

Prioritní osa 1 NP NP NP NP NP NP NP

Prioritní osa 2 8 922 133,52   4 391 359,89   3 293 518,89   4 394 736,32   3 296 050,98   3 176 361,87   3 176 361,87   

Prioritní osa 3 2 883 316,05   2 365 308,61   1 773 981,37   2 364 465,31   1 773 348,88   61 607,86   61 607,86   

Prioritní osa 4 NP NP NP NP NP NP NP

Prioritní osa 5 80 193,11   69 932,45   52 449,30   69 932,45   52 449,30   53 973,50   53 973,50   

Celkový součet 11 885 642,68   6 826 600,95   5 119 949,56   6 829 134,08   5 121 849,16   3 291 943,23   3 291 943,23   

Výdaje zaplacené 
příjemci zahrnuté 

v žádostech o platby 
zaslaných řídícímu 

orgánu 1)

Příslušný 
příspěvek 

z veřejných 

zdrojů 1)

Příslušný 

příspěvek EFF 1)

Účast EFF zaručená 

řídicím orgánem 1)

Celkové platby 
obdržené od 

Komise*)

Výdaje 
zaplacené 
subjektem 

odpovědným za 
platby 

příjemcům 1)

Celkové platby 
požadované 

Komisí Určete 
základ pro 

výpočet příspěvku 

Společenství *)

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
Na prioritní ose 2 Výdaje zaplacené subjektem odpovědným za platby příjemcům zahrnují jeden projekt navíc oproti sloupci Příslušný příspěvek z veř. zdrojů z důvodu předfinancování 
projektu v roce 2010, ale předložení Žádosti o platbu v roce 2009 (již bylo uvedeno ve Výroční zprávě za rok 2009). 
 
Tabulka č. 8 - Regiony způsobilé podle cíle „Konvergence“ – 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010 

Prioritní osa 1 NP NP NP NP NP NP NP

Prioritní osa 2 10 235 479,88   5 057 228,89   3 792 920,37   5 056 188,98   3 792 140,22   3 176 361,87   3 176 361,87   

Prioritní osa 3 2 883 316,05   2 365 308,61   1 773 981,37   2 364 465,31   1 773 348,88   61 607,86   61 607,86   

Prioritní osa 4 NP NP NP NP NP NP NP

Prioritní osa 5 80 193,11   69 932,45   52 449,30   69 932,45   52 449,30   53 973,50   53 973,50   

Celkový součet 13 198 989,04   7 492 469,95   5 619 351,04   7 490 586,74   5 617 938,40   3 291 943,23   3 291 943,23   

Výdaje zaplacené 
příjemci zahrnuté 

v žádostech o platby 
zaslaných řídícímu 

orgánu 2)

Příslušný 
příspěvek 

z veřejných 

zdrojů 2)

Příslušný 

příspěvek EFF 2)

Výdaje 
zaplacené 
subjektem 

odpovědným za 
platby 

příjemcům 2)

Účast EFF zaručená 

řídicím orgánem 2)

Celkové platby 
požadované 

Komisí Určete 
základ pro 

výpočet příspěvku 

Společenství *)

Celkové platby 
obdržené od 

Komise*)

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

1) – přepočteno průměrným ročním kurzem ECB za rok 2010 = 25,284 Kč / 1 € 
2) – přepočteno průměrným ročním kurzem ECB za rok 2010 = 25,284 Kč / 1 € u předfinancovaných projektů v roce 2010 a u předfinancovaných projektů v roce 2009 je přepočteno 

průměrným ročním kurzem ECB za rok 2009 = 26,435 Kč / 1 € *)- (Čl. 76 odst. 1 nebo čl. 76 odst. 2 nařízení o EFF) Celkové platby požadované a obdržené od EK jsou 
uvedeny průměrným měsíčním kurzem, který byl platný v měsíci, v němž výdaje zaúčtoval certifikační orgán. 
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Tabulka č. 9 – Přehled předfinancovaných, refundovaných a certifikovaných finančních 
prostředků a celkových plateb požadovaných a obdržených od EK – údaje v €  

Rok Osa Předfinancováno 
Refundace 
(podíl EU) 

Certifikace 
(EU+NZ) 

Celkové 
platby 

požadované            
od EK 

Celkové 
platby 

obdržené               
od EK 

2008 

  € € € € € 

2 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 

2008 CELKEM 0 0 0 0 0 

2009 
2 661 452,66   0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 

2009 CELKEM 661 452,66    0 0 0 0 

2010 

2 4 394 736,32    3 176 360,64    4 235 149,25    3 176 361,87   3 176 361,87   

3 2 364 465,31    61 607,82    82 143,81    61 607,86    61 607,86    

5 69 932,45    53 973,46    71 964,67    53 973,50    53 973,50    

2010 CELKEM 6 829 134,08    3 291 941,92    4 389 257,73    3 291 943,23   3 291 943,23   

CELKEM 7 490 586,74   3 291 941,92    4 389 257,73    3 291 943,23   3 291 943,23   

 Zdroj: ŘO OP Rybářství 
Pozn.: 
Předfinancované projekty v roce 2009 jsou přepočteny průměrným ročním kurzem ECB za rok 2009 = 26,435 
Kč/1 € a předfinancované projekty v roce 2010 jsou přepočteny průměrným ročním kurzem ECB za rok 2010 = 
25,284 Kč/1 €. 
Refundované, certifikované výdaje, celkové platby požadované a obdržené od EK jsou uvedeny průměrným 
měsíčním kurzem, který byl platný v měsíci, v němž výdaje zaúčtoval certifikační orgán. 
 
Do konce roku 2010 byly předfinancovány projekty ve výši 7 490 586,74  € veřejných zdrojů 
celkem, podíl EU byl refundován ve výši 3 291 941,92 € a celkem veřejných zdrojů bylo 
certifikováno 4 389 257,73 €. Dvě platby požadované PCO od EK v roce 2010 byly v celkové 
výši 3 291 943,23 €. PCO obdržel od EK dvě platby ve stejné výši.  
 

3.3.1. Čerpání finančních prostředků a certifikace  
 

ČR obdržela od EK dvě předběžné platby: 
1 897 467,25 € dle čl. 81, odst. 1 nařízení o EFF dne 21. 12. 2007, 
1 897 467,25 € dle čl. 20, odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 744/2008, kterým se zavádí dočasné 
zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropského 
společenství postižených krizí dne 12. 12. 2008.  
 
ŘO OP Rybářství v rámci čl. 75 nařízení o EFF provedl finanční odhad čerpání pro rok 2010 
ve výši 4 000 000,00 €. V roce 2010 bylo skutečně vyžádáno a obdrženo od EK 3 291 943,23 
€.  Odhad čerpání byl stanoven na základě předpokladu předložení Žádostí o platbu projektů 
ze strany příjemců dotace. V důsledku toho, že druhá certifikace OP Rybářství byla provedena 
z výdajů zaúčtovaných v IS Viola k 31. 10. 2010, nebyly certifikovány výdaje proplacené 
v listopadu a prosinci 2010, a tím nebyl odhad čerpání zcela naplněn. 
 
Nejvíce prostředků bylo vyžádáno od EK na osu 2 a to celkem 3 176 361,87 €. 
Nejvýznamnější podíl na tomto čerpání mělo opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice 



17 
 

do akvakultury ve výši 2 732 681,85 €, což je cca 86 % čerpání osy 2. V rámci osy 3 bylo 
čerpání v roce 2010 ve výši 61 607,86 €, což lze v porovnání s osou 2 klasifikovat jako nízké 
čerpání, avšak důvodem toho je skutečnst, že nosné opatření této osy - opatření 3.3. Podpora 
a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, zejména propagační kampaň ,,Ryba domácí“ 
budou certifikovány až v roce 2011. Čerpání osy 5 ve výši 53 973,50 € v opatření 5.1. 
Technická pomoc, se řídilo potřebami ŘO OP Rybářství a harmonogramem realizace 
projektů. 
 
Graf č. 1 – Platby požadované od EK – údaje v € 

0,00 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00

Osa 5

Osa 3

Osa 2

53 973,50

61 607,86

3 176 361,87

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

3.3.2. Nesrovnalosti 
 

V roce 2010 byl v rámci OP Rybářství na vnější úrovni hlášení zaznamenán jeden případ 
podezření na nesrovnalost pod číslem CZ.1.25/3.3.00/08.00286/10/001. Případ byl vzhledem 
k charakteru údajného pochybení dle „Metodického pokynu – Nesrovnalosti“ předán 
k prošetření na ÚOHS. Podezření nebylo ze strany ÚOHS potvrzeno a případ byl  ŘO OP 
Rybářství v prosinci roku 2010 uzavřen bez nesrovnalosti. Detailněji je tento případ podezření 
na nesrovnalost uveden v kapitole 3.6.  

3.4. Kvalitativní analýza 
 
Kvalitativní analýza se zaměřuje na typy projektů, přehled příjemců podle velikosti podniku, 
vliv projektů na rovné příležitosti, partnerství mezi ŘO OP Rybářství a jinými subjekty. 
Kapitola je dále věnována informacím o pokroku v implementaci opatření (přehledy 
zaregistrovaných Žádostí o dotaci, vydaných Rozhodnutí, ukončených administrací 
a předfinancovaných projektů), probíhající kampani Ryba domácí a jejímu hodnocení.  
 
Informace o pokroku v implementaci opatření 

3.4.1. Typy projektů 
 
Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 31. 12. 2010 pokrývají 57 % celkové alokace OP 
Rybářství. 
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Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 31. 12. 2010 tvoří cca 81 % celkové alokace 
prioritní osy 2, 39 % alokace prioritní osy 3 a 29 % alokace prioritní osy 5 OP Rybářství. 
 
Finanční prostředky, které byly jako dotace vyplaceny v roce 2010 na jednotlivé projekty, 
byly žadateli v rámci prioritní osy 2 využity zejména na modernizaci rybářských provozů, 
obnovu vozového parku, nákup techniky a zařízení pro vybavení rybníků, nákup lodí, 
zkvalitnění chovu ryb a pro vybavení a modernizaci zpracoven. Na prioritní ose 3 byly 
vyplacené finanční prostředky použity především na propagaci Pohořelického kapra 
a produktu Třeboňský kapr, zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství a realizaci 
dlouhodobé komunikační strategie na spotřebu sladkovodních ryb. Z poskytnutých finančních 
prostředků na technickou pomoc byly zaplaceny provedené analýzy, evaluace a stabilizace 
pracovníků ŘO OP Rybářství. 
 
V průběhu roku 2010 bylo na prioritní ose 2 zaregistrováno 250 Žádostí o dotaci 
(na jednotlivá opatření: 2.1. - 226 a 2.4. - 24).  Na prioritní osu 3 bylo zaregistrováno 73 
Žádostí o dotaci (na jednotlivá opatření: 3.1. - 12, 3.2. - 44, 3.3. - 4 a 3.4. -13). 4 Žádosti 
o dotaci byly zaregistrované na opatření 5.1. na prioritní ose 5. 
 
Prioritní osa 2 
Nejčastější typy projektů, na které byly zaregistrovány Žádosti o dotaci na prioritní ose 2 
v jednotlivých opatřeních, jsou: 
Opatření 2.1. - Modernizace rybářských provozů, obnova vozového parku, nákup techniky 
a zařízení pro vybavení rybníků aj. 
Opatření 2.4. - Žadatelé zaregistrovali většinu Žádostí o dotaci k projektům na modernizaci 
a vybavení zpracoven.  
Největší zájem ze strany žadatelů na prioritní ose 2 je o opatření 2.1. záměr a), v jehož rámci 
je možné žádat o dotaci na vybavení rybníků, výstavbu, odbahnění, rozšíření rybníků nebo 
rybničních soustav do 1 ha a odbahnění lovišť u rybníků nad 30 ha.  
 
Prioritní osa 3 
Na prioritní ose 3 jsou zejména zaregistrovány Žádosti o dotaci k projektům na: 
Opatření 3.1. - Zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství, organizaci konferencí 
a seminářů a vydávání odborných publikací. 
Opatření 3.2. - Vysazování úhoře říčního pro zajištění rozvoje populace v rybářských revírech 
ČRS. 
Opatření 3.3. - Propagaci Třeboňského a Pohořelického kapra. 
Opatření 3.4. - Pilotní projekty, které mají za cíl získat technické nebo ekonomické poznatky 
o nových technologiích a zvýšení inovativního potenciálu produkčních firem.  
Příklady pilotních projektů: 
- Ověření technologie hormonální synchronizace umělého výtěru jikernaček lososovitých 

ryb. 
- Ověření tepelných úprav obilných krmiv v chovu tržního kapra. 
- Praktické ověření vlivu předchozí výživy a délky sádkování na zvyšování úrovně 

omega3MK v mase kapra. 
- Využití monosexní obsádky pstruha duhového s cílem zvýšení produkce v intenzivním 

chovu. 
- Ověření technologie produkce tržního candáta obecného v podmínkách recirkulačního 

systému. 
Nejvíce Žádostí o dotaci na prioritní ose 3 bylo přijato v rámci opatření 3.2. záměr b) 
pro vysazování druhů ryb dle platné legislativy EU a 3.4. záměr a) pro testování inovačních 
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technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám nebo ekonomické poznatky 
o nových technologiích. 
 
Prioritní osa 5 
Na prioritní ose 5 byly zaregistrovány Žádosti o dotaci k projektům, které se váží 
ke Střednědobému hodnocení OP Rybářství, právní analýze komunitárních norem ES, 
zveřejnění úspěšných projektů a ke stabilizaci pracovníků ŘO OP Rybářství. 
 

3.4.2. Rozdělení příjemců dle velikosti podniku 
 
ŘO OP Rybářství sleduje na ose 2 rozdělení příjemců dotace dle velikosti podniku. Od roku 
2008 do roku 2010 bylo vydáno 376 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na ose 2, přičemž 138 
příjemců byly mikropodniky, 115 malé podniky, 115 střední podniky a 8 velké podniky (viz 
tabulka č. 10). Z uceleného pohledu lze tedy konstatovat, že nastavení poskytování dotace 
upřednostňuje mikro a malé podniky v souladu s čl. 29 odst. 2. a čl. 35 odst. 5. nařízení 
o EFF. Na druhou stranu v České republice hrají v rybářství významnou roli převážně střední 
podniky. Jsou to podniky se stabilním vývojem a značně přispívají k udržení produkce, což je 
jedním z hlavních cílů OP Rybářství. 
 
Tabulka č. 10 – Rozdělení příjemců dotace z osy 2 dle velikosti podniku za 1., 3., 5. kolo 

Opatření Záměr Celkem 
Velikost podniku 

Mikro Malý Střední Velký 

Osa 2 celkem 376 138 115 115 8 

2.1. 

Celkem 350 137 108 103 2 

a 224 50 80 92 2 

b 54 52 2 - - 

c 54 27 20 7 - 

d 11 7 - 4 - 

e 7 1 6 - - 

2.4. 

Celkem 26 1 7 12 6 

a 21 1 7 11 2 

b 5 - - 1 4 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
Graf č. 2 – Grafické zobrazení rozdělení příjemců dotace z osy 2 dle velikosti podniku  
 

mikro
37%

malý
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střední
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Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 



20 
 

3.4.3. Rovné příležitosti 
 

Tabulka č. 11 - Vliv projektu na rovné příležitosti 
Opatření 2.1. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 5.1. Celkem 

Neutrální 339 22 19 43 13 11 11 458 

Pozitivní 10 4  - -   - -   - 14 

Cíleně zaměřen 1  - -   - -   - -  1 

CELKEM 350 26 19 43 13 11 11 473 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
Z výše uvedeného přehledu je patrné, že vliv projektů na rovné příležitosti je převážně 
neutrální, z čehož plyne, že rovné příležitosti jsou zachovány. Vzhledem k vysokému podílu 
manuální a fyzicky náročné práce nejsou podmínky pro uplatnění žen v oboru rybářství 
příznivé. Není uplatňováno žádné selektivní diskriminační hledisko při výběru zaměstnanců 
do terénu, nicméně ženy o tato místa ani nejeví zájem. Ženy jsou zaměstnány především 
ve zpracovnách, prodejnách a administrativě, což vyjadřuje celkový počet 15 projektů 
s pozitivním nebo cíleným zaměřením na rovné příležitosti. Rovnost mužů a žen je rovněž 
uplatňována i na úrovni univerzit a výzkumných ústavů, kde jsou podmínky a příležitosti 
pro muže i ženy identické. Dohled nad rovnými příležitostmi mužů a žen v odvětví je také 
garantován složením MV OP Rybářství a ŘO OP Rybářství, kde převládají ženy. 
 

3.4.4. Princip partnerství 
 
ŘO OP Rybářství informoval o partnerských subjektech ve Výroční zprávě v roce 2009 a tyto 
subjekty zůstaly nezměněny. Subjekty Výzkumný ústav vodohospodářský v Praze, 
Mendelova univerzita v Brně a Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzita byly 
vybrány ve veřejné zakázce jako hodnotitelé technických zpráv pilotních projektů. Posouzení 
provádějí vždy dva posuzovatelé, kteří se musí shodnout na výsledku, zhodnocení naplnění 
cílů projektu a přínosu pro další inovace v odvětví rybářství, aby pilotní projekt mohl být 
předfinancován. 
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3.4.5. Žádosti o dotaci 
 
V roce 2010 bylo zaregistrováno 327 Žádostí o dotaci ve výši 11 904 tis. €, vydáno 232 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 5 097 tis. €, ukončena administrace 43 projektům 
ve výši 2 473 tis. € a předfinancováno 163 projektů ve výši 6 829 tis. €. 
 
Tabulka č. 12 – Žádosti o dotaci – 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 -  přehled dle jednotlivých os, 
opatření a záměrů 

1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 

Opatření Záměr 
Zaregistrované 

Žádosti 
Vydaná 

Rozhodnutí 

Ukončené 
administrace 

(celkem) 

Předfinanco- 
vané 

2.1. 

  počet tis. €* počet tis. €* počet tis. €* počet tis. €* 

a 138 4 186 110 2 496 18 360 87 2 096 

b 35 1 242 22 470 13 772 25 867 

c 48 2 530 19 608 5 555 21 860 

d 3 9 3 9 0 0 4 13 

e 2 37 2 36 2 197 1 38 

  2.1. CELKEM   226 8 003 156 3 619 38 1 884 138 3 875 

2.4. 
a 20 1 975 10 358 3 582 8 520 

b 4 523 2 134 0 0 0 0 

2.4. CELKEM   24 2 498 12 492 3 582 8 520 

Osa 2 celkem   250 10 501 168 4 111 41 2 466 146 4 395 

3.1. a 12 275 11 270 1 5 2 11 

 3.1. CELKEM   12 275 11 270 1 5 2 11 

3.2. b 44 325 43 322 1 2 0 0 

3.2. CELKEM   44 325 43 322 1 2 0 0 

3.3. 
a 0 0 0 0 0 0 1 2 267 

b 4 53 4 53 0 0 8 87 

3.3. CELKEM   4 53 4 53 0 0 9 2 354 

3.4. a 13 549 0 0 0 0 0 0 

3.4. CELKEM   13 549 0 0 0 0 0 0 

Osa 3 celkem   73 1 202 58 645 2 7 11 2 364 

5.1. a 4 202 0 341 0 0 6 70 

5.1. CELKEM   4 202 6 341 0 0 6 70 

Osa 5 celkem   4 202 6 341 0 0 6 70 

CELKEM 327 11 904 232 5 097 43 2 473 163 6 829 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
*Všechny údaje jsou přepočteny průměrným ročním kurzem ECB za rok 2010 = 25,284 Kč / 1 € 
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Tabulka č. 13 - Ukončené administrace po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Ukončené administrace po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Rok ukončení administrace Opatření Počet tis. € 

2009 2.1. 3 28 

2010 
2.1. 9 824 

2.4. 2 554 
CELKEM   14 1405 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
Během let 2009 a 2010 bylo ukončeno 14 administrací po vydání Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ve výši 1 405 tis. €. V roce 2008 nebyla ukončena žádná administrace po vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
 
Graf č. 3 – Zaregistrované Žádosti o dotaci, vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a ukončené administrace po vydání Rozhodnutí v roce 2010 – údaje v ks 
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Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
Graf znázorňuje převisy zaregistrovaných Žádostí o dotaci nad vydanými Rozhodnutími 
o poskytnutí dotace. Nejvíce znatelný je převis u opatření 2.1. 
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Graf č. 4 – Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2010 – podíl jednotlivých 
opatření v % 

2.1. 67%2.4. 5%

3.1. 5%

3.2. 19%

3.3. 2% 5.1. 3%

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
Pozn.:  Procenta jsou zaokrouhlena na celá čísla. 
 
Z uvedeného grafu je zřejmé, že v roce 2010 bylo nejvíce vydaných Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na opatření 2.1. a 3.2. 
 
Tabulka č. 14 – Důvody pro ukončení administrace projektů – 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010 

Důvody pro ukončení administrace projektů Počet 

Podíl na 
celkovém 

počtu 
ukončených 
administrací 

Chybně zaregistrovaná Žádost 13 14% 

Na základě supervize 10 11% 

Nedodržen termín předložení Žádosti o proplacení 4 4% 
Žadatel se nedostavil se k doplnění administrativní 
kontroly 20 21% 

Nesplnění kritérií přijatelnosti 2 2% 

Stažení Žádosti žadatelem 12 13% 

Vyřazeno po administrativní kontrole 33 35% 

Ostatní 1 1% 

CELKEM 95 100% 
  
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
Pozn.:  Procenta jsou zaokrouhlena na celá čísla. 
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Graf č. 5 – Důvody pro ukončení administrace projektů 
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o proplacení Nesplnění kritérií 

přijatelnosti
Ostatní

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 
Z výše uvedeného grafu a tabulky jsou zřejmé důvody, pro které byly administrace projektů 
ukončovány. Jedná se o celkový počet ukončených projektů. 81 projektů bylo ukončeno ještě 
před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, převážně z důvodu administrativních 
nedostatků v Žádostech o poskytnutí dotace. Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo 
ukončeno zbývajících 14 projektů z celkového počtu 95 ukončených. V těchto případech byly 
administrace projektů ukončeny převážně z důvodu stažení Žádosti žadatelem, což bylo 
zdůvodňováno nedostatkem finančních prostředků na straně žadatele. Ve čtyřech případech 
žadatelé nedodrželi termín, určený k předložení Žádosti o proplacení. 
Celkem ukončené administrace projektů činí 10,93 % z celkového počtu zaregistrovaných 
Žádostí o dotaci. Ukončené administrace projektů po vydání Rozhodnutí činí 6,78 % 
z celkového finančního objemu vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
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Tabulka č. 15 – Žádosti o dotaci – 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010 - dle jednotlivých os, opatření 
a záměrů 

1. 1. 2007 – 31. 12. 2010 

Opatření Záměr 
Zaregistrované 

Žádosti 
Vydaná 

Rozhodnutí 

Ukončené 
administrace 

(celkem) 

Předfinanco-
vané 

2.1. 

  počet tis. €* počet tis. €* počet tis. €* počet tis. €* 

a 342 11 403    224 5 803    38 1 014    112 2 677   

b 198 10 488    54 1 786    23 1 897    25 867    

c 106 6 877    54 3 142    17 1 138    24 912    

d 12 76    11 71    1 5    4 13    

e 10 693    7 392    4 435    1 38    

2.1. CELKEM   668 29 537    350 11 194    83 4 488    166 4 507   

2.4. 
a 77 10 788    21 1 500    7 1 484    10 579    

b 9 1 154    5 315    1 131    0 0    

2.4. CELKEM   86 11 943    26 1 815    8 1 615    10 579    

Osa 2 celkem   754 41 480    376 13 009    91 6 103 176 5 086   

3.1. a 20 355    19 350    1 5    2 11    

 3.1. CELKEM   20 355    19 350    1 5    2 11    

3.2. b 44 325    43 322    1 2    0 0    

3.2. CELKEM   44 325    43 322    1 2    0 0    

3.3. 
a 1 5 930    1 5 930    0 0    1 2 267   

b 12 142    12 142    0 0    8 87    

3.3. CELKEM   13 6 072    13 6 072    0 0    9 2 354   

3.4. a 26 1 055    11 431    2 75    0 0    

3.4. CELKEM   26 1 055    11 431    2 75    0 0    

Osa 3 celkem   103 7 808    86 7 176    4 82 11 2 364   

5.1. a 12 587    11 520    0 0    6 70    

5.1. CELKEM   12 587    11 520    0 0    6 70    

Osa 5 celkem   12 587    11 520    0 0    6 70    

CELKEM 869 49 875    473 20 705    95 6 185    193 7 521   

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
*Všechny údaje jsou přepočteny průměrným ročním kurzem ECB za rok 2010 = 25,284 Kč / 1 € 
Pozn. – ve Výroční zprávě za rok 2009 byl uveden finanční objem zaregistrovaných Žádostí včetně 5. kola 
příjmu Žádostí o dotaci 
 
Do konce roku 2010 bylo zaregistrováno 869 Žádostí o dotaci ve výši 49 875 tis. €, 473 
vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 20 705 tis. €, 95 všech ukončených 
administrací ve výši 6 185 tis. € a předfinancovaných projektů bylo 193 v částce 7 521 tis. €. 
 
Z výše uvedených přehledů je zřejmý velký převis zájmu žadatelů o poskytnutí dotace z OP 
Rybářství 2007 – 2013 v opatřeních prioritní osy 2 v porovnání s jejich zájmem a objemem 
finančních prostředků, které jsou na jednotlivé prioritní osy v současné době alokovány. 
Zájem žadatelů se po celou dobu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 soustřeďuje 
především na opatření 2.1. záměr a) a b). Tento zájem je dán provozními potřebami subjektů, 
hospodařících v odvětví rybářství a velkou finanční náročností projektů, které jsou zaměřeny 
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na odbahnění či výstavbu rybníků. Obdobný trend lze pozorovat u projektů zaměřených 
v opatření 2.4. na výstavbu nových provozoven či jejich modernizaci. 
 
Graf č. 6 – Přehled Žádostí o dotaci – 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010 – údaje v tis. € 
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Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
Uvedený graf znázorňuje stav od počátku implementace OP Rybářství k 31. 12. 2010 
zaregistrovaných Žádostí o dotaci, ukončených administrací, vydaných Rozhodnutí 
a předfinancovaných projektů v tis. €. Z grafu je zřejmý velký převis zaregistrovaných 
Žádostí o dotaci u prioritní osy 2 nad osami 3 a 5.  

3.4.6. Informace o realizaci propagační kampaně Ryba domácí opatření 3.3., záměr 
a) kampaně ve prospěch produktů sladkovodní akvakultury 

 

K 31. 12. 2010 proběhlo již 9 etap realizace projektu a bylo vyčerpáno cca 4 830 024,6 €  
(122 mil. Kč bez DPH veřejného spolufinancování celkem). V rámci projektu zbývá vyčerpat 
celkem cca 1 100 317,6 € (28 mil. Kč), z toho 825 238,2 € (21 mil. Kč spolufinancování 
z Evropského rybářského fondu) a cca 275 079,4 € (7 mil. Kč z českého spolufinancování). 

První část kampaně, která probíhala v roce 2008, byla zaměřena na upozornění veřejnosti 
na nízkou spotřebu sladkovodních ryb a rybích produktů. Kampaň byla zacílena především 
na ženy 20+ a odbornou veřejnost. Druhá část kampaně je realizována v letech 2009 – 2011 
a soustředí se především na podporu konzumace ryb a jejich výrobků. Jejím hlavním cílem je 
dosáhnout poznání kvality sladkovodních ryb a u spotřebitelů zvýšit jejich oblibu. V rámci 
jednoho roku je kampaň rozčleněna do tří fází, které jsou zaměřeny na období jarních měsíců 
– především na Velikonoce, letní grilování a také na podzimní výlovy rybníků.  

V průběhu roku 2010 tvořil významnou část marketingového mixu sponzoring TV pořadů 
o vaření a nákup rozhlasových spotů. Dále byla kampaň podpořena inzercí v celostátním 
a regionálním tisku, časopisech pro ženy, internetových serverech zaměřených na zdravý 
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životní styl a vaření, ochutnávkami v hypermarketech nebo účastí na různých regionálních 
akcích, veletrzích a výstavách. 
 
V roce 2010 byla kampaň „Ryba domácí“ zaměřena především na budování vztahu veřejnosti 
ke konzumaci sladkovodních ryb a jejich pozitivního vlivu na zdraví. Maso sladkovodních 
ryb je kvalitní, obsahuje omega 3 – mastné kyseliny a z dietologického hlediska velmi 
prospěšné pro organismus - prospívá oběhovému ústrojí, omezuje riziko infarktu, posiluje 
obranyschopnost organismu a pomáhá k formování štíhlé postavy. Při celosvětovém poklesu 
zásob mořských ryb představuje maso sladkovodních ryb rovněž významný obnovitelný zdroj 
rybího masa, přičemž kvalita je s masem mořských ryb zcela srovnatelná. 

 

V rámci OP Rybářství je zároveň realizován projekt „Opakovaná evaluace komunikační 
kampaně na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v ČR – Ryba domácí“, 
jehož cílem je vyhotovení opakované evaluační studie, kterou pro zadavatele provádí externí 
dodavatel Ipsos Tambor, spol. s.r.o. Evaluační studie je financována z finančních prostředků 
prioritní osy 5. Projekt je orientován na analýzu a zhodnocení míry informovanosti, 
srozumitelnosti a líbivosti celé kampaně cílovými skupinami. Dva graficky zpracované 
výsledky evaluační studie společnosti Ipsos Tambor, spol. s.r.o. jsou uvedeny v grafu č. 7 a 8. 

 
Graf č. 7 – Znalost propagační kampaně Ryba domácí 
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Zdroj: Ipsos Tambor, spol. s.r.o.; (úprava ŘO OP Rybářství) 
 
Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že kampaň „Ryba domácí“ zaznamenává stále větší 
procento veřejnosti – 31 % populace. Zhodnocení kampaně, které probíhá v jednotlivých 
vlnách, je vždy prováděno zpětně k předchozímu roku. V průběhu třech let realizace 
komunikační kampaně výrazně stoupla její znalost i znalost hlavního poslání kampaně, tedy 
podpory prospěšnosti konzumace sladkovodních ryb.  
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Graf č. 8 – Struktura konzumentů sladkovodních ryb 
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Zdroj: Ipsos Tambor, spol. s.r.o.; (úprava ŘO OP Rybářství) 
 
Z grafu vyplývá, že od roku 2009 došlo k pozitivní změně ve struktuře konzumentů 
sladkovodních ryb - snížil se počet nekonzumentů a naopak roste počet častých konzumentů. 
Konzumenti jsou rozděleni na základě častosti konzumace ryb. Častí konzumenti sladkovodní 
ryby konzumují alespoň 2 – 3x měsíčně, občasní konzumenti občas během roku 
a nekonzumenti pouze na Vánoce nebo nikdy. 

 
Společnost Ipsos Tambor na základě provedených šetření zpracovala doporučení k dalšímu 
pokračování kampaně se zaměřením na zvýšení konzumace sladkovodních ryb a jejich 
pozitivního vlivu na zdraví, s maximálním využitím nejrozšířenějších komunikačních kanálů 
především v průběhu jarních měsíců a letního grilování. 
 
Jak vyplývá ze zdrojů Rybářského sdružení ČR, od roku 2008 vzrostl prodej ryb na vnitřním 
trhu na úkor exportu o cca 13 %, aniž by rostla produkce ryb. Vybraným produkčním rybářům 
se za poslední dva roky až trojnásobně zvedly prodeje ryb v období grilování. Z výsledků 
výzkumu a ze statistik rybářského sdružení je vidět pozitivní vliv kampaně na postoj 
veřejnosti ke konzumaci sladkovodních ryb a k odvětví rybníkářství jako k producentovi 
kvalitní potraviny. 
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Ukázky reklam, nasazených v médiích v průběhu roku 2010 a jejich hodnocení 
 

 
 

Reklama byla nasazena v médiích na jaře. Sdělením reklamy je podle většiny prospěšnost 
konzumace sladkovodních ryb na zdraví a zdravý životní styl. Reklama by motivovala více 
než polovinu respondentů k tomu, aby si šli koupit sladkovodní rybu. 
 

 
 

Reklama byla nasazena v médiích v letním období. Cílem reklamy je podle respondentů 
informovat formou receptu o možných způsobech přípravy ryb, především formou grilování. 
Více než polovinu respondentů by tato reklama inspirovala k nákupu sladkovodních ryb, 
19 % by si sladkovodní rybu koupilo určitě, 39 % by tuto možnost zvažovalo. 

3.5. Pravidla pro monitorování 
 
V případě ukazatelů kapitoly 3.1., které jsou vyhodnocovány ŘO OP Rybářství a mají cílovou 
hodnotu v roce 2010 nebo 2015, připravil ŘO OP Rybářství metodiku pro zjišťování těchto 
údajů. Způsob monitorování je rozepsán v níže uvedených kapitolách. 
 

3.5.1. Monitorování operačního programu a prioritních os 
 
Monitorování pokroku při provádění operačního programu a prioritních os dle čl. 67 odst. 2 
písm. a) nařízení o EFF je zabezpečeno ze strany ŘO OP Rybářství tak, aby věcné a finanční 
ukazatele, vč. změn byly představeny MV OP Rybářství a dále pak sděleny EK ve Výroční 
zprávě. 
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Monitorovací výbor OP Rybářství 
 
V roce 2010 se uskutečnila dvě zasedání: 
 
Šesté zasedání 8. 6. 2010 v Mušově – Pasohlávkách 
 
Šesté zasedání MV OP Rybářství se uskutečnilo v Mušově-Pasohlávkách za předsednictví 
Prof. Ing. Magdalény Hrabánkové, CSc. a za účasti zástupců EK, Martiny Tuptové a Jolanty 
Swiątkovské. Na exkurzi v Rybníkářství Pohořelice, a.s., která byla součástí tohoto MV OP 
Rybářství, měli členové MV OP Rybářství možnost si za odborného výkladu ředitele podniku 
Ing. Romana Osičky prohlédnout sádky a líheň.  
V rámci šestého zasedání MV OP Rybářství byla schválena Výroční zpráva OP Rybářství 
za rok 2009. Pro sedmé kolo příjmu Žádostí o dotaci, které bylo otevřeno v říjnu roku 2010, 
byla schválena bodovací kritéria a číselník způsobilých výdajů opatření 3.4.  
MV OP Rybářství dále prodiskutoval možnosti způsobilých výdajů pro záměry, které nebyly 
dosud vyhlášeny v žádném kole příjmu Žádostí o dotaci. Členové MV OP Rybářství 
se zabývali záměrem c) opatření 2.4., neboť investice do pořízení již vyvinutých technologií 
jsou již dotovány ze záměrů 2.4. a) a 2.4. b). Dále bylo MV OP Rybářství schváleno, že záměr 
c) opatření 3.3. nebude otevřen, neboť výzkum spotřebitelského trhu s rybami je již prováděn 
z opatření 5.1. při hodnocení propagační kampaně Ryba domácí. Dalším záměrem, o jehož 
otevření se hlasovalo, byl záměr a) opatření 3.2, u kterého bude nejprve proveden průzkum 
absorpční kapacity a v případě příznivých výsledků z průzkumu bude tento záměr otevřen. 
(Průzkum byl proveden a jeho závěrem je, že pro opatření 3.2., záměr a) neexistuje absorpční 
kapacita.) U záměru b) v opatření 3.1. členové MV OP Rybářství odhlasovali jeho otevření. 
 
Sedmé zasedání 12. 11. 2010 v Praze 
 
Sedmé zasedání MV OP Rybářství se konalo v Praze za účasti zástupců z EK, Martiny 
Tuptové a Michaela Roitmanna, a za účasti náměstka ministra, PhDr. Juraje Chmiela, CSc.  
Na tomto jednání bylo přítomnými členy pro 8. kolo příjmu Žádostí o dotace schváleno 
procentuální rozdělení finančních alokací jednotlivých záměrů opatření 2.1. a 2.4. Dále byl 
MV OP Rybářství pro 8. kolo příjmu Žádostí o dotace schválen číselník způsobilých výdajů 
opatření 2.1., 2.4., 3.1. b) a 3.3. e). Pro shodné kolo příjmu Žádostí o dotace byla schválena 
i bodovací kritéria platná pro opatření 2.1., 3.1. b) a 3.3. e). U opatření 3.1. b) byla dále členy 
jednohlasně odsouhlasena bodovací kritéria výběrové komise. V souvislosti s nutností 
upřesnit některé body v Jednacím řádu MV OP Rybářství byl tento dokument ve svém novém 
znění členy MV OP Rybářství jednomyslně odsouhlasen. 
Členové MV OP Rybářství byli dále Ing. Renátou Komikovou, ředitelkou Řídícího orgánu, 
seznámeni s probíhajícími přípravami Střednědobého hodnocení OP Rybářství, jehož cílem je 
posoudit kvalitativní a kvantitativní aspekty implementace operačního programu za období 
2007-2010. Dále zmínila, že v rámci podlimitního výběrového řízení byla jako dodavatel 
střednědobého hodnocení vybrána firma Deloitte advisory, s.r.o.  
MV OP Rybářství byl také Ing. Renátou Komikovou informován o přípravách komunikační 
kampaně na podporu zvýšení spotřeby sladkovodních ryb, která by v letech 2012 až 2015 
navazovala na dosavadní kampaň Ryba domácí. V následném hlasování o navazujícím 
pokračování této propagační kampaně na podporu zvýšení spotřeby sladkovodních ryb 
členové vyjádřili jednomyslný souhlas. Paní Tuptová v této souvislosti upozornila 
na podmínku, aby se realizátor propagační kampaně vyvaroval odkazů na konkrétní původ 
propagovaných ryb v kampani a že samotná kampaň i její publicita musí mít všeobecný 
charakter. 
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Mechanismy sběru věcných a finančních ukazatelů 
 
Sběr věcných a finančních ukazatelů provádí ŘO OP Rybářství a RS ČR tak, jak je nastaveno 
v OP Rybářství. RS ČR je každoročně osloveno za účelem poskytnutí oficiálních údajů 
do Výroční zprávy. ŘO OP Rybářství zjišťuje ukazatele za podpořené podniky.  
 
Pro vykázání cílových hodnot k roku 2010 u přechodných cílů, byl ŘO OP Rybářství nastaven 
následující postup: 
 
Zvýšení přidané hodnoty - sběr bude probíhat prostřednictvím Standardní roční monitorovací 
zprávy (SRMZ). Poprvé budou příjemci předfinancovaných projektů odevzdávat SRMZ 
v roce 2011. Vzhledem k účetní závěrce příjemců dotace pro rok 2010, a to k 31. březnu nebo 
30. červnu roku 2011, ŘO OP Rybářství vykáže údaje do Výroční zprávy za rok 2011. 
 
Míra zvýšení povědomí o OP Rybářství a jeho aktivitách v sektoru produkčního rybářství – 
ŘO OP Rybářství provedl sběr dat prostřednictvím dotazníků. Distribuci dotazníků zajistilo 
RS ČR, ČRS a MRS.  
 
Finanční objem podílu projektů s výrobou šetrnou k životnímu prostředí – ke sběru dat byly 
využity data z IS SZIF. 
  
K vykázání dalších fyzických a finančních ukazatelů z kapitol 3.1. a 3.3. byly použity data 
z IS SZIF. 
 

3.5.2. Monitorování projektů  
 
Základem pro monitorování projektů OP Rybářství je nařízení o EFF, prováděcí nařízení 
Komise (ES) č. 498/2007 a OP Rybářství. Data jsou sbírána z následujících dokumentů: 
 
Žádost o dotaci – u kvantitativních ukazatelů příjemce dotace vyplní výchozí a plánovanou 
hodnotu, u kvalitativních ukazatelů se příjemce přihlásí k ukazateli, který souvisí s projektem. 
 
Závěrečná monitorovací zpráva -  zpráva je odevzdávána se Žádostí o platbu, kde příjemce 
vykazuje skutečně dosaženou hodnotu. 
 
Standardní roční monitorovací zpráva – zpráva bude poprvé odevzdávána příjemci dotace 
osy 2 v roce 2011 vzhledem k prvotně předfinancovaným projektům v roce 2009. Zpráva je  
rozdělena na 3 části: účetní část (indikátory přidané hodnoty, produktivity práce, zisku aj.), 
projektová část (ukazatele nařízení Komise (ES) č. 498/2007 – opatření 2.1.; opatření 2.2.; 
opatření 2.4.), environmentální část (environmentální indikátory). 
 
E-mailové šetření, dotazník – v případě potřeby ŘO OP Rybářství přistupuje ke sběru 
indikátorů rozesláním dotazníku nebo přes elektronickou korespondenci. 
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3.6. Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 
 
V roce 2009 bylo MZe podrobeno kontrole ze strany NKÚ pod číslem 09/12 „Podpora 
rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004 – 2008“. V rámci OP 
Rybářství byla předmětem kontroly NKÚ komunikační kampaň „Ryba domácí“. 
V kontrolním protokolu NKÚ č. 09/12 a v Kontrolním závěru, který byl zveřejněn v roce 
2010, jsou uvedeny nedostatky v postupu a administraci veřejné zakázky a identifikováno 
porušení zákona č. 137/2006 Sb. ze strany MZe.  
Dle „Metodického postupu - nesrovnalosti“ pro období 2007 – 2013, kterým se MZe 
při šetření podezření na nesrovnalosti musí řídit, podalo v květnu 2010 podnět k prošetření 
veřejné zakázky na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který je dle zadavatele 
a Ministerstva financí jako jediný oprávněný rozhodnout o případném porušení zákona 
o veřejných zakázkách. ÚOHS neshledal v postupu zadání veřejné zakázky pochybení 
a nebylo tedy zahájeno správní řízení z moci úřední proti MZe.  
ŘO OP Rybářství případ zaregistroval jako podezření na nesrovnalost v MSC2007, ale 
vzhledem k tomu, že nebylo podezření na nesrovnalost potvrzeno, případ byl MZe v prosinci 
roku 2010 uzavřen. Výsledek šetření ÚOHS byl oznámen EK při výročním jednání 
k implementaci OP Rybářství dne 15. 11. 2010 v Bruselu. EK navrhla pokračovat v realizaci 
projektu a výdaje předat k certifikaci a profinancovaní z Evropského rybářského fondu. EK si 
však vyhradila právo vrátit se k celé záležitosti, pokud by po následném šetření tohoto případu 
měla další připomínky. Certifikace dosud předfinancovaných finančních prostředků projektu 
proběhne začátkem roku 2011. Tato skutečnost v roce 2010 vážně ohrozila finanční řízení a 
splnění pravidla N+2. 
 
Během tří kol příjmu Žádostí o dotaci v roce 2010 nebyly identifikovány žádné další závažné 
problémy. 

3.7. Doporučení EK po výročním přezkoumání operačního programu 
 
Výroční setkání za rok 2009 se uskutečnilo dne 15. 11. 2010 v Bruselu mezi zástupci ŘO OP 
Rybářství a DG MARE. Náplní setkání byla prezentace pokroku v implementaci OP 
Rybářství, jeho současný stav a výhledy do budoucna, řízení a kontrola programu, 
střednědobé hodnocení a uzavírání FIFG 2004 – 2006. 
 
Z jednání vyplynulo několik doporučení a požadavků ze strany EK k ŘO OP Rybářství, která 
jsou následující: 
 
EK požádala o uvádění finančních dat do následujících výročních zpráv jak pro stávající rok, 
tak zároveň i kumulativně od počátku programovacího období.  
Požadavek EK byl ŘO OP Rybářství v této výroční zprávě již zapracován. 
 
EK doporučila zahrnout příklady nejlepší praxe informačních a propagačních opatření a jejich 
vysvětlení v následujících výročních zprávách.  
Požadavek EK byl ŘO OP Rybářství v této výroční zprávě již zapracován. 
 
EK požádala u zveřejněných příjemců OP Rybářství na webových stránkách MZe o vyjádření 
finančních částek také v EUR. 
Požadavek EK byl realizován počátkem roku 2011. 
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3.8. Vrácená nebo znovu použitá pomoc 
 
V průběhu roku 2010 nedošlo k vrácení ani opětovnému použití finančních prostředků.  

3.9. Podstatná změna ve smyslu článku 56 nařízení o EFF  
 
V rámci OP Rybářství byla v roce 2010 otevřena tři kola příjmu Žádostí o dotaci na opatření 
2.1., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. V průběhu roku se nevyskytly žádné okolnosti, které by ukládaly 
ŘO OP Rybářství uvědomit EK o změnách ve smyslu článku 56 nařízení o EFF. 

3.10. Změny souvislostí a obecných podmínek provádění operačního programu 
 
V ČR pokračovala v roce 2010 ekonomická krize, která se dále promítala i do příjmů 
v odvětví rybářství. 
 
Důsledkem úsporných opatření vlády ČR v roce 2010 bylo omezení národních dotací 
pro rybářství v ČR. Snížily se tak příjmy rybářských podniků v ČR a disponibilních zdrojů 
pro investice. 
 
Implementace čl. 30, odst. 2, písm. a) nařízení o EFF byla zbrzděna skutečností, že opatření 
nařizovaná orgány ochrany přírody na rybnících dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny se mohou překrývat s dobrovolnými závazky chovatelů ryb. Jako zcela nevhodné 
byly shledány rybníky na území národních parků, v první zóně chráněných krajinných oblastí 
a národních přírodních rezervací. Přesto nelze zcela vyloučit, že rybníky, na nichž při podání 
Žádosti o dotaci žádná opatření nařízena orgány ochrany přírody překrývající se 
s dobrovolnými závazky chovatelů ryb nejsou, v tomto stavu zůstanou po celou dobu 
pětiletého závazku. 
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4. VYUŽITÍ TECHNICKÉ POMOCI 
  

V průběhu roku 2010 byly zaregistrovány 4 projekty: 
 
Právní analýza komunitárních norem ES a české legislativy k procesu výběrového řízení 
v rámci OP Rybářství – předmětem projektu je zpracování právní analýzy pro stanovisko ŘO 
OP Zemědělství a OP Rybářství ke kontrolnímu protokolu NKÚ a zpracování námitek proti 
předloženým zjištěním k procesu zadávacího řízení, a to v souladu s českou legislativou 
a komunitárními normami ES, ve vztahu ke komunikační kampani Ryba domácí. 
 
Způsobilé výdaje: 6 328 € (160 000,- Kč)* 
Výdaje EFF: 4 746 € (120 000,- Kč)* 
 
Zveřejnění úspěšně realizovaných projektů OP Rybářství – projekt je zaměřen na zveřejnění 
dosažených výsledků v rámci OP Rybářství a informování široké veřejnosti o pokroku 
v implementaci a využití prostředků z EFF. 
 
Způsobilé výdaje: 77 005 € (1 947 000,- Kč)* 
Výdaje EFF: 57 754 € (1 460 250,- Kč)* 
 
Stabilizace pracovníků Ministerstva zemědělství v programovacím období 2007 - 2013 
(10/2010 – 9/2011) – cílem projektu je stabilizace zaměstnanců prostřednictvím finanční 
motivace, kterou lze dle čl. 46 nařízení o EFF čerpat z prostředků technické pomoci. 
Výsledkem projektu je motivovaný tým pracovníků odboru ŘO OP Zemědělství a OP 
Rybářství, který přispívá ke stabilizaci řízení a efektivní realizaci OP Rybářství Rybářství. 
 
Způsobilé výdaje: 51 416 € (1 300 000,- Kč)* 
Výdaje EFF: 38 562 € (975 000,- Kč)* 
 
Střednědobé hodnocení Operačního programu Rybářství – předmětem projektu je posouzení 
kvantitativních a kvalitativních aspektů implementace programu v první polovině 
implementačního období. Bude posouzena relevance programu z hlediska strategického 
rámce, kvality provádění programu a účinnosti definovaných opatření ve vztahu k jejich cílům 
a upravit je tak, aby se zlepšila kvalita pomoci a její provádění v druhé polovině 
implementačního období. 
 
Způsobilé výdaje: 66 979 € (1 693 500,- Kč)* 
Výdaje EFF: 50 234 € (1 270 125,- Kč)* 
 
Alokace na prioritní osu 5 Technická pomoc přestavuje celkem 1 355 334 € spolufinancování 
z EFF. Výše výdajů na projekty zaregistrované v rámci opatření 5.1 Technická pomoc v roce 
2010 překračuje částku 151 296 € spolufinancování z EFF, což představuje 11,2 % z celkové 
alokované částky v rámci prioritní osy 5 Technická pomoc. Celkem k 31. 12. 2010 jsou 
výdaje na projekty zaregistrované v rámci opatření 5.1 Technická pomoc v částce 439 559 € 
spolufinancování z EFF, což představuje 32,4 % z celkové alokované částky v rámci prioritní 
osy 5 Technická pomoc. 
 
*  Pozn. - Přepočteno průměrným ročním kurzem ECB za rok 2010 = 25,284 Kč/€ 
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Tabulka č. 16 – Projekty v opatření 5.1. Technická pomoc 

 

Rok 
zaregistrování 

Žádosti             
o dotaci 

Rok vydání 
Rozhodnutí 

Registrační číslo projektu Název projektu 
Rozhodnutí 
o poskytnutí 

dotace 

Dotace           
EU z EFF 

Dotace NZ 

2009 

2009 

  
  

€ € € 

CZ.2.25/5.1.00/09.00303 Analýza absorpční kapacity 12 656 9 492 3 164 

CZ.2.25/5.1.00/09.00523 DVD s úspěšnými projekty a propagační předměty 76 656 57 492 19 164 

CZ.2.25/5.1.00/09.00524 Monitorovací výbory a konference 76 728 57 546 19 182 

CZ.2.25/5.1.00/09.00525 Analýza kvality nastavení parametrů komunikační kampaně 7 633 5 725 1 908 

CZ.2.25/5.1.00/09.00539 Stabilizace pracovníků odboru 14120 (8-9/2009) 5 933 4 449 1 483 

2009 celkem vydaná Rozhodnutí 179 607 134 705 44 902 

2010 

CZ.2.25/5.1.00/09.00540 Opakovaná evaluace komunikační kampaně 135 263 101 448 33 816 

CZ.2.25/5.1.00/09.00541 Stabilizace pracovníků odboru 14120 (10/2009-9/2010) 47 461 35 596 11 865 

CZ.2.25/5.1.00/09.00542 Výroba a distribuce informačních materiálů 23 216 17 412 5 804 

2010 

CZ.1.25/5.1.00/10.00001 
Právní analýza kom.  norem ES a české legislativy k procesu 
výběrového řízení v rámci OP Rybářství 6 328 4 746 1 582 

CZ.1.25/5.1.00/10.00312 Zveřejnění úspěšně realizovaných projektů OP Rybářství 77 005 57 754 19 251 

CZ.1.25/5.1.00/10.00313 Stabilizace pracovníků MZe (10/2010-9/2011) 51 416 38 562 12 854 
* CZ.1.25/5.1.00/10.00327 Střednědobé hodnocení OP Rybářství (odeslání EK 06/2011) 66 979 50 234 16 745 

    2010 celkem vydaná Rozhodnutí 340 690 255 517 85 172 

CELKEM vydaná Rozhodnutí 520 296 390 222 130 074 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
Pozn.: 
- přepočteno průměrným ročním kurzem ECB za rok 2010 = 25,284 Kč / 1 €;  
- * Žádost o dotaci pro projekt Střednědobé hodnocení OP Rybářství byla zaregistrována v roce 2010. Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Střednědobé 
hodnocení OP Rybářství bylo vydáno 15. 4. 2011. 
 
 
V rámci opatření 5.1. a) bylo zaregistrováno osm Žádostí o dotaci v roce 2009 a čtyři v roce 2010. V roce 2009 byla vydána Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace pro pět Žádostí o dotaci ve výši 179 607 € a v roce 2010 pro šest Žádostí o dotaci ve výši 340 690 €. Celkem pro opatření 
5.1. a) bylo do konce roku 2010 vydáno jedenáct Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 520 296 €.  
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5. INFORMOVANOST A PROPAGACE  
 

Informování a propagace OP Rybářství vychází z článku 51 nařízení o EFF. ŘO OP Rybářství 
neměl povinnost vypracovat Komunikační akční plán, ale dle vlastního plánu provádí činnosti 
za účelem informovanosti a propagace, a tím je naplňován ukazatel Počet informačních 
a propagačních akcí. Účinnost realizovaných akcí potvrzuje i skutečnost, že 62 % 
respondentů dotazníků má povědomí o OP Rybářství a jeho aktivitách v sektoru produkčního 
rybářství. 

5.1. Nástroje informovanosti a propagace 
 
Pro zajištění informování a propagace OP Rybářství se uskutečňují akce, na kterých je 
prezentován OP Rybářství a jsou zde zodpovídány dotazy jak odborné veřejnosti, tak 
i stávajících a potenciálních žadatelů. Internetové stránky MZe představují další důležitý 
propagační a komunikační kanál. Pravidla pro žadatele, brožury a letáky, informační 
materiály, tiskové zprávy, zveřejnění úspěšně realizovaných projektů prostřednictvím televize 
a propagační předměty slouží ke zvýšení informovanosti žadatele a povědomí o OP Rybářství.  
 
Akce, na kterých byl OP Rybářství prezentován pracovníky ŘO OP Rybářství 
 
Dle čl. 51 odst. 2 nařízení o EFF byl v průběhu každého roku pracovníky ŘO OP Rybářství 
představen a prezentován OP Rybářství na několika akcích. 
 
Tabulka č. 17 – Přehled akcí 1/2 

Název akce Datum Místo konání 
rok 2008 

Přípravný výbor RS ČR 24. 1. 2008 Lipnice u Dačic 
Rada RS ČR 21. 2. 2008 České Budějovice 
Petrův zdar 6. – 7. 3. 2008 Praha 
Rybaření 2008 26. 3. 2008 Brno 
ČRS - aktiv 3. 4. 2008 Ostrava 
Přípravný výbor RS ČR 17. 4. 2008 Klatovy 
ČRS - aktiv 6. 5. 2008 Plzeň 
ČRS - aktiv 13. 5. 2008 Praha 
XVIII. Vodňanské rybářské dny 15. - 17. 5. 2008 Vodňany 
ČRS - aktiv 16. 5. 2008 Frymburk 
Rada RS ČR 29. 5. 2008 České Budějovice 
ČRS - aktiv 2. 6. 2008 Brno 
MV OP Rybářství - 2. zasedání 4. 6. 2008 Jindřichův Hradec 
ČRS - aktiv 19. 6. 2008 Hradec Králové 
Přípravný výbor RS ČR 26. 6. 2008 Protivín 
Přípravný výbor RS ČR 21. 8. 2008 Litomyšl 
Země živitelka 21. - 26. 8. 2008 České Budějovice 
Rada RS ČR 11. 9. 2008 České Budějovice 
Výstava 20. 9. 2008 Všeradice 
Přípravný výbor RS ČR 23. 10. 2008 Třeboň 
RS ČR - aktiv 28. 11. 2008 Protivín 
MV OP Rybářství - 3. zasedání 2. 12. 2008 Praha 

Rada RS ČR 4. 12. 2008 České Budějovice 
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Tabulka č. 17 - Přehled akcí 2/2 
Název akce Datum Místo konání 

rok 2009 
Přípravný výbor RS ČR 12. 2. 2009 Velké Meziříčí 
Přípravný výbor RS ČR 16. 4. 2009 Vráž u Písku 
Rada RS ČR 14. 5. 2009 Vodňany 
Vodňanské dny 14. 5. – 16. 5. 2009 Vodňany 
Výstava Fishtech v rámci Vodňanských dnů 14. 5. – 16. 5. 2009 Vodňany 

MV OP Rybářství - 4. zasedání 19. 6. 2009 
Hradec Králové, exkurze 
v Rybářství Chlumec nad 
Cidlinou 

Země živitelka 27. 8. – 1. 9. 2009 České Budějovice 
Rada RS ČR 10. 9. 2009 České Budějovice 
MV OP Rybářství - 5. zasedání 23. 11. 2009 Praha 

Výroční konference OP Rybářství 4. 12. 2009 Praha 

rok 2010 
Plenární zasedání 11. 3. 2010 České Budějovice 

MV  OP Rybářství - 6. zasedání 8. 6. 2010 Mušov-Pasohlávky, exkurze 
v Rybníkářství Pohořelice 

Výkonný výbor 19. 8. 2010 Jindřichův Hradec 
Země živitelka 26. 8. - 31. 8. 2010 České Budějovice 
MV OP Rybářství - 7. zasedání 12. 11. 2010 Praha 

Výroční konference OP Rybářství 6. 12. 2010 Praha 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
Výroční konference 
ŘO OP Rybářství v souladu s nařízením o EFF každý rok pořádá Výroční konferenci, která je 
zaměřena na vyhodnocení stavu implementace OP Rybářství za uplynulé období a na další 
možnosti a perspektivy odvětví. Výroční konference je určena široké odborné veřejnosti z řad 
produkčních rybářů (potenciálních i současných žadatelů). ŘO OP Rybářství ve snaze zajistit 
řádné fungování operačního programu usiluje o co nejkvalitnější spolupráci se zástupci z řad 
produkčních rybářů, rybářských svazů a zástupců z veřejnoprávních institucí při zajišťování 
monitorování a hodnocení OP Rybářství, z čehož vyplývá, že pořádání Výročních konferencí 
mimo jiné také přispívá k naplňování principu partnerství. Výroční konference je tradiční 
příležitostí pro setkání a výměnu odborných názorů a informací a je plně v souladu 
s požadavky legislativy pro EFF.  
 
Internet 
Důležitým propagačním a komunikačním kanálem jsou internetové stránky MZe 
www.eAgri.cz. Veškeré informace týkající se OP Rybářství jsou zveřejňovány v subportálu 
„Dotace“, v sekci „Operační program Rybářství“. Internetová adresa: 
 
http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/ 
 
Na těchto internetových stránkách jsou zveřejňovány všechny aktuální dokumenty potřebné 
k úspěšnému předložení Žádosti o dotaci z OP Rybářství, zejména programové dokumenty 
a Pravidla pro žadatele včetně příloh a upřesňujících výkladů. Dále jsou zde zveřejňovány 
informace týkající se MV OP Rybářství včetně zápisů z jednání, důležité kontakty a další 
aktuální informace týkající se OP Rybářství, jako například seznamy schválených projektů 
v rámci jednotlivých opatření či výroční zprávy za jednotlivé roky. Kumulativní seznam 
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schválených a předfinancovaných projektů za jednotlivá opatření je zveřejňován v rámci OP 
Rybářství v sekci ,,Prioritní osa 2“ a v sekci ,,Prioritní osa 3“.  
 
 
Informační a propagační opatření 
V rámci informovanosti a propagace ŘO OP Rybářství vydal v roce 2010 k vyhlášeným 
výzvám Pravidla pro žadatele na opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice 
do akvakultury a 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměry a) a b), dále 
na opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků 
v odvětví rybářství OP Rybářství 2007 – 2013, na opatření 3.2. Opatření na ochranu vodních 
živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) a na opatření 
3.4. Pilotní projekty OP Rybářství 2007 - 2013. 
 
Pravidla pro žadatele v tištěné podobě byla vydána v roce 2009 pro žadatele na opatření 3.1. 
a 2.4. záměry a) a b) a na opatření 3.4. a v roce 2008 pro žadatele na opatření 2.1.; 2.4.; 3.1. 
záměr a) a 3.3. záměr b) OP Rybářství 2007 – 2013. 
 
 Informační materiály 
 
V rámci informovanosti a propagace ŘO OP Rybářství realizoval projekt na výrobu 
a distribuci informačních materiálů, které mimo jiné zahrnují brožuru – Průvodce OP 
Rybářství 2007 – 2013 a letáky na osu 2 a na osu 3 OP Rybářství. 
 
Tiskové zprávy (ukázky)    
 
Zdrojem informovanosti a propagace OP Rybářství a komunikační kampaně Ryba domácí 
jsou i tiskové zprávy a tiskové konference. V roce 2010 byly uskutečněny čtyři tiskové 
konference ke kampani Ryba domácí a celkem bylo vydáno osmnáct tiskových zpráv. 
Tiskové zprávy obsahovaly zejména informace ohledně kampaně Ryba domácí, vyhlášených 
kol příjmu Žádostí o dotaci. 
 
Průběh kampaně Ryba domácí je hodnocen úspěšně (zveřejněno 18. 5. 2010) 
Ministerstvo zemědělství České republiky realizuje dlouhodobou komunikační kampaň 
na podporu spotřeby sladkovodních ryb - RYBA DOMÁCÍ, která je spolufinancována 
Evropským rybářským fondem. Oficiálně byla zahájena 1. 9. 2008. Její průběh a dosavadní 
výsledky hodnotí MZe jako úspěšné. 
 
Další etapa kampaně Ryba domácí (zveřejněno 3. 6. 2010) 
Ministerstvo zemědělství ČR hodnotí dosavadní průběh kampaně RYBA DOMÁCÍ velmi 
pozitivně. Kampaň na podporu konzumace sladkovodních ryb, která je spolufinancována 
Evropským rybářským fondem, byla oficiálně zahájena 1. 9. 2008 a plánována je do konce 
roku 2011. V současnosti probíhá další fáze kampaně RYBA DOMÁCÍ – letní grilování.  
 
O dotace z Operačního programu Rybářství se bude v roce 2011 žádat elektronicky 
(zveřejněno 13. 12. 2010) 
Harmonogram výzev k předkládání žádostí do Operačního programu Rybářství na celý příští 
rok i nové podmínky programu projednal monitorovací výbor. Počínaje 8. kolem příjmu 
Žádostí o dotaci, které bude otevřeno počátkem února 2011, bude Státní zemědělský 
intervenční fond tyto žádosti přijímat pouze prostřednictvím Portálu farmáře.  
Zdroj: portál eAGRI 
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Zveřejnění úspěšně realizovaných projektů OP Rybářství 
ŘO OP Rybářství v souladu s evropskou legislativou zajišťuje poskytování informací 
a propagaci OP Rybářství. V rámci plnění informační povinnosti o úloze Evropské unie 
a o výsledcích OP Rybářství připravil ŘO OP Rybářství minipořad, který obsahuje propagaci 
úspěšných projektů z OP Rybářství zaměřených na investice do akvakultury, podporu 
modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a zlepšení sortimentu výrobků 
ze sladkovodních ryb. 
 
Propagační předměty a dvd 
ŘO OP Rybářství realizoval projekt na výrobu propagačních předmětů a dvd s úspěšnými 
projekty. 

5.2. Hodnocení výsledků informačních a propagačních opatření z hlediska 
zviditelnění operačního programu 
    

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006, článku 51, jsou členské státy povinny 
informovat o operačním programu, příspěvku Společenství, operacích a zajistit jejich 
propagaci pro širokou veřejnost. 
Cílem informačních a propagačních opatření na úrovni ŘO OP Rybářství, které se vztahují 
k pomoci z EFF, je informovat všechny níže zmíněné cílové skupiny o podpoře z EFF a OP 
Rybářství a příležitostech, které tento fond a operační program nabízí pro rozvoj akvakultury 
a produkčního rybářství v ČR. 
ŘO OP Rybářství nastavuje podmínky, kterými se řídí přístup k financování a v rámci nich 
informuje o výši příspěvku Společenství. 
V rámci jednotlivých projektů je vždy náležitě zdůrazněn podíl spolufinancování z EFF 
na jejich realizaci, aby příjemci a široká veřejnost měli povědomí o roli, kterou EU hraje 
v souvislosti s financováním akcí zaměřených na sektor rybářství. 
V zájmu dosažení zvýšeného povědomí veřejnosti a porozumění podpory z OP Rybářství je 
nezbytné, aby komunikace probíhala v jasné a srozumitelné formě. Stejně významná je 
i dostupnost informací. Pro implementaci informačních a propagačních opatření je proto 
využíváno různých forem informování veřejnosti s ohledem na jednotlivé cílové skupiny a typ 
zveřejňovaných informací.  
Hlavním cílem prováděných informačních a propagačních opatření v rámci OP Rybářství 
pro období 2007-2013 je celkové zvýšení povědomí široké veřejnosti o pomoci poskytované 
České republice z EFF, zvýšení její transparentnosti a vytvoření jednotné představy o této 
pomoci na všech úrovních implementace. 
 
Specifické cíle prováděných informačních a propagačních opatření jsou následující: 

− Zajistit úspěch realizace nástrojů Společné rybářské politiky v rámci OP Rybářství 
prostřednictvím široké komunikace o existenci a možnostech zapojení se do programu. 

− Zajistit realizaci úspěšných projektů prostřednictvím včasné, strukturované 
a dostatečně kvalitní komunikace pro potenciální i skutečné příjemce podpory se 
zaměřením na informace o příležitostech, které OP Rybářství nabízí pro jejich rozvoj, 
o následných správních postupech, mechanismech pro vyřízení žádostí, výběrových 
kritériích, apod. 

 
Cílovou skupinou poskytování informací o pomoci z EFF, o výsledcích výběru projektů 
a jejich realizaci je široká veřejnost. Ve vztahu k samotné implementaci OP Rybářství jsou 
propagační aktivity směrovány do následujících skupin: 

− Potenciální příjemci pomoci z EFF, resp. OP Rybářství, 
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− Odborná veřejnost zapojená v odvětví rybářství, 
− Profesní organizace, 
− Subjekty zabývající se prosazováním rovnosti žen a mužů, 
− Široká veřejnost, 
− Sdělovací prostředky, 
− Monitorovací výbor, 
− Evropská komise. 

 
Pro zajištění adekvátní informovanosti a komunikace s jednotlivými cílovými skupinami byly 
jako vhodné identifikovány následující nástroje informovanosti a publicity. Nejedná se 
o uzavřenou skupinu nástrojů, v závislosti na vývoji potřeb cílových skupin je možné další 
nástroje doplnit, případně některé z nástrojů nevyužít. 
 
Tabulka č. 18 – Nástroje informovanosti a publicity 

Nástroj Forma Cílová skupina 
Internet webové stránky, kde jsou 

uveřejňovány informace o OP 
Rybářství 

všechny 

Tištěné a audiovizuální 
materiály 

brožury, informační letáky, 
Pravidla pro žadatele, propagační 
spoty, DVD, apod. 

potencionální příjemci pomoci, 
široká veřejnost, odborná veřejnost 
zapojená do odvětví rybářství, 
profesní organizace 

Výroční zprávy  elektronická a písemná podoba všechny 
Konference, veletrhy prezentace OP Rybářství potencionální příjemci pomoci, 

široká veřejnost, sdělovací 
prostředky, odborná veřejnost 
zapojená do odvětví rybářství, 
profesní organizace 

Propagační předměty propisovací tužky, bloky, hrnečky, 
deštníky, apod. 

všechny 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
Hodnocení výsledků informačních a propagačních opatření zahrnuje projekty z opatření 5.1. 
Technická pomoc, které byly realizovány v roce 2010 a jejich účelem je propagace 
a zviditelnění operačního programu. 
 
Název projektu: Výroba a distribuce informačních materiálů v rámci Operačního programu 
Rybářství 
 
Tabulka č. 19 – Přehled informačních materiálů 

Propagační předmět 
Náklad 

(ks) 

Rok 2010 

Průvodce OP Rybářství 2007 - 2013 4000 

leták na Osu 2 OP Rybářství 1000 

leták na Osu 3 OP Rybářství 1000 

Pravidla pro žadatele 900 

Výroční zpráva OP Rybářství 2009 1200 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
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Název projektu: DVD s úspěšnými projekty a propagační předměty v rámci Operačního 
programu Rybářství 
 
Tabulka č. 20 – Přehled propagačních předmětů 

Propagační předmět 
Náklad 

(ks) 
Propagační 

předmět 
Náklad 

(ks) 

Rok 2009 

hrnky s potiskem 400 kuličkové pero 2000 

skládací deštníky 400 igelitové tašky 2000 

rybí koření 800 papírové tašky 1000 

USB disk s logem 800 bloky 1000 

nožík ve tvaru rybičky 400 desky na dokumenty 2000 

podložky pod myš 400 samolepky s logem 5000 

nástěnné kalendáře 2010 125 diáře pro rok 2010 300 

DVD s úspěšnými projekty 500     

Rok 2009 

diáře pro rok 2011 300 nástěnné kalendáře 2011 125 

 Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
ŘO OP Rybářství v souladu s evropskou legislativou zajišťuje poskytování informací 
a propagaci OP Rybářství. V rámci plnění informační povinnosti o úloze Evropské unie 
a o výsledcích OP Rybářství připravil ŘO OP Rybářství DVD s minipořadem, který obsahuje 
propagaci úspěšných projektů z OP Rybářství zaměřených na investice do akvakultury, 
podporu modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a zlepšení sortimentu 
výrobků ze sladkovodních ryb. 
Výše zmíněné propagační a informační materiály byly distribuovány v roce 2010 
na významných propagačních akcích, na kterých ŘO OP Rybářství prezentoval pokrok 
v implementaci a v řízení operačního programu a dále byly poskytnuty na pravidelných 
zasedáních MV OP Rybářství či jeho pracovních skupinách a na dalších významných 
jednáních spojených s řízením operačního programu. 
V roce 2010 bylo na tuzemském veletrhu Země živitelka v rámci propagace OP Rybářství 
rozdáno návštěvníkům přibližně 30 ks hrnků, 130 ks kuličkových per, 50 ks rybího koření, 60 
ks podložek pod myš, 30 ks deštníků a stejné množství USB disků a 200 ks nožíků Rybička. 
Zájemcům byla také poskytnuta Pravidla k jednotlivým opatřením a záměrům OP Rybářství 
a vlastní dokument Operační program Rybářství 2007 – 2013 v českém i anglickém jazyce. 
Další informační materiály, které návštěvníci na tomto veletrhu v roce 2010 obdrželi:  
Průvodce Operačním programem OP Rybářství 2007-2013 a letáky na osu 2 a osu 3.  
Propagační předměty; například kuchařky sladkovodních ryb, pexeso, DVD s televizním 
pořadem Kluci v akci; vyrobené v rámci komunikační kampaně Ryba domácí také významně 
přispěly o rozšíření povědomí o OP Rybářství a o výše zmíněné kampani. 
V rámci jarního zasedání MV OP Rybářství bylo členům tohoto výboru rozdáno 40 ks 
kuličkových per, stejné množství deštníků, koření na ryby a bloků. Na zimním zasedání MV 
OP Rybářství poskytl ŘO OP Rybářství ke své propagaci hrníčky, kuličková pera, bloky, 
USB disky a Výroční zprávu za rok 2009 v množství po 35 kusech. 
Výroční konference OP Rybářství pořádané pro veřejnost v roce 2010 se účastnilo více jak 70 
hostů. Mezi propagační a informační předměty poskytnuté na této konferenci bylo 70 ks 
kuličkových per, bloků, koření na ryby, kalendářů a diářů, stejné množství brožur a letáků 
a dále 70 ks Výročních zpráv za rok 2009. Na této výroční konferenci byly taktéž hostům 
pod hlavičkou Ryba domácí rozdány dárky v podobě propagačních předmětů. 
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ŘO OP Rybářství své propagační a informační materiály poskytl v roce 2010 také 
spolupracujícím veřejnoprávním institucím, produkčním rybářům a zástupcům z výzkumných 
ústavů při příležitostných jednáních a pracovních skupinách a dále také během služebních cest 
do zemí EU, kde prezentoval jak propagační materiály operačního programu, tak materiály 
kampaně Ryba domácí. 
 
Název projektu: Zveřejnění úspěšně realizovaných projektů OP Rybářství 
 
Minipořad, který byl vytvořen v rámci projektu zaměřeného na výrobu DVD s úspěšnými 
projekty, byl vysílán ve veřejnoprávní televizi v průběhu června až srpna 2010. Jeho hlavní 
náplní byla propagace úspěšně realizovaných projektů a informování široké veřejnosti 
o využití prostředků z EFF a rovněž zvýšení motivace pro potencionální žadatele v rámci OP 
Rybářství.  
Minipořad, jehož odvysílání v médiích proběhlo 21. 6. 2010 – 18. 7. 2010, byl zaměřen 
na cílovou skupinu v rozmezí 18 až 65 let, která představuje více než 6 890 000 obyvatel. 
Minipořad o stopáži 60“ byl vysílán ve veřejnoprávní televizi na kanálech České televize (ČT 
1, ČT 2 a ČT 24). 
 
Ve výše uvedeném období bylo v plánu odvysílat 47 spotů, tento plán byl však s celkem 
odvysílanými 53 spoty překročen o 12,8 % (16 spotů na na ČT 24, 15 spotů na ČT 2 a 22 
spotů na ČT 1 oproti původně plánovaným 16).  
 
Graf č. 9 – Sledovanost minipořadu 
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ČT 1

ČT 2

ČT 24

71%

19%

9%

  
Zdroj: ATO - Mediaresearch;(úprava ŘO OP Rybářství) 
 
V grafu je uvedena sledovanost cílové skupiny 15+, na kterou byl primárně projekt cílen. 
V hlavním vysílacím čase bylo odvysíláno 61 % spotů, mimo tzv. prime time 39 %. Téměř 
31 % lidí zhlédlo spot alespoň 1x a 12 % lidí vidělo spot 3x. 
 
Název projektu: Monitorovací výbory a konference 
 
V roce 2010 se uskutečnilo šesté zasedání MV OP Rybářství s celkovým počtem 28 účastníků 
a sedmé zasedání MV OP Rybářství, kterého se účastnilo 34 pozvaných hostů. V prosinci 
byla pro veřejnost uspořádána Výroční konference OP Rybářství pro 71 účastníků. 
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6. INFORMACE O SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČENSTVÍ 
 

OP Rybářství je nastaven v souladu s právními předpisy Společenství a v průběhu roku 
nedošlo k žádným závažným problémům v souladu s těmito předpisy. 
 

7. VZÁJEMNÉ DOPLŇOVÁNÍ S JINÝMI NÁSTROJI 
 

OP Rybářství je nastaven tak, že se nepřekrývá a vhodně se doplňuje s dalšími fondy EU 
(EAFRD, ERDF, ESF, Fond soudržnosti). Nepřekrývání s dalšími fondy EU je dostatečně 
popsáno v textu OP Rybářství u příslušných prioritních os. 
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8. UKÁZKY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ  
 

Opatření pro produktivní investice do akvakultury – opatření 2.1. 
 
Název projektu: Pásový malotraktor s přídavnými stroji 
 
Příjemce dotace: Rybníkářství Pohořelice, a.s. 
Celkové náklady projektu: cca 130 517 €  
Dotace: cca 62 529 € 
Popis projektu: Pásový malotraktor umožňuje sečení až do okrajů rybníků a je s ním možné 
pracovat i v pozdním létě, kdy rybníky vysychají. Používáním pásového malotraktoru se 
zkvalitní údržba rybníků a zlepší se pracovní podmínky zaměstnanců. 
 
Fotodokumentace projektu 
 
Pásový malotraktor 
 

 
 
Pásový malotraktor 
 

 
Zdroj: Fotodokumentace Rybníkářství Pohořelice, a.s. 
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Pilotní projekty – opatření 3.4. 
 
Název projektu: Řízená reprodukce generačních ryb parmy obecné (Barbus barbus L.) 
v kontrolovaných podmínkách 
 
Příjemce dotace: Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o. 
Celkové náklady projektu: cca 46 503 € 
Dotace: cca 40 341 € 
Popis projektu: Cílem projektu bylo ověření technologie řízené reprodukce parmy obecné 
v kontrolovaných podmínkách prostředí. Záměrem pilotního projektu bylo otestování 
metodiky umělého výtěru generačních ryb, zahrnující postup chovu generačních ryb včetně 
krmení, úpravy teploty, proudění vody a dalších faktorů v průběhu celého období odchovu. 
Speciální pozornost byla věnována přípravě ryb na výtěr, úpravě vnějších podmínek 
a hormonální stimulaci.  
 
Fotodokumentace projektu 
 
Odběr mlíčí     Výtěr jikernačky 
 

  
 
Oplozování jiker     Inkubační láhve 
 

   
Zdroj: Technická zpráva pilotního projektu CZ.1.25/3.4.00/09.00528 
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Název projektu: Zavedení intenzivní a plně kontrolované produkce tržního okouna říčního 
v produkčním chovu ryb v ČR 
 
Příjemce dotace: Ing. Jaroslav Švarc 
Celkové náklady projektu: cca 47 065 € 
Dotace: cca 25 994 € 
Popis projektu: Projekt měl za cíl ověřit a zavést do praxe českého rybářství intenzivní chov 
okouna říčního chovaného v kontrolovaných podmínkách recirkulačního systému. Mezi dílčí 
cíle projektu můžeme zahrnout i ověření takzvané potravní a prostorové adaptace rychleného 
plůdku okouna, který byl od larválního stádia odchováván v rybničních podmínkách 
na přirozené potravě. Dále projekt ověřoval produkční ukazatele vlastního chovu 
adaptovaných okounů do kategorie tržních ryb. Nezbytnou součástí bylo i ověření 
ekonomické efektivity v tržních podmínkách ČR. Výsledky by měli přispět ke zhodnocení 
získaných vědeckých poznatků v praktické sféře akvakultury, konkrétně k rozvoji moderního 
intenzivního chovu okouna říčního a poukázat na možnosti zvýšení konkurenceschopnosti 
české akvakultury v evropském měřítku. 
 
Fotodokumentace projektu 
 
Výlov rychleného plůdku okouna z rybníků „pod hrází“ 
 

 
 

Třídení, jehož cílem je co největší eliminace kanibalujících jedinců, kteří jsou zpravidla 2x 
větší než kořist 

 

    
Zdroj: Technická zpráva pilotního projektu CZ. 1.25/3.4.00/09.00529 
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Investice do zpracování a uvádění na trh - opatření 2.4. 
 
Názvy projektů:  Rybný závod Sedlčany – výstavba výrobního úseku 
   Rybný závod Sedlčany – výstavba administrativního úseku 
   Rybný závod Sedlčany – výstavba marinovacího úseku 
 
Příjemce dotace: ATLANTIK PRODUKT Třešňák, s.r.o. 
Celkové náklady projektu: cca 1,2 mil. € 
Dotace: cca 613 tis. € 
Popis projektu: Předmětem projektu byla výstavba nové zpracovny ryb s názvem Rybný 
závod Sedlčany, která nahradí stávající zpracovnu ryb umístěnou v Sedlčanech. Nová 
zpracovna je rozdělena na tři základní části: Rybný závod Sedlčany – výrobní úsek, Rybný 
závod Sedlčany – administrativní úsek a Rybný závod Sedlčany – marinovací úsek. Na novou 
zpracovnu ryb byly vypsány tři projekty na základě výstavby jednotlivých úseků. Výstavba 
jednotlivých úseků zpracovny ryb zajistila splnění povinností provozovatelů potravinářských 
podniků při výrobě a uvádění potravin do oběhu v souladu s potravinářskou legislativou, která 
prochází harmonizačním procesem s předpisy ES. Uskutečnění stavebních i technologických 
investic umožnilo rozšíření výroby a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ATLANTIK 
PRODUKT Třešńák, s.r.o. na českém i zahraničním trhu.  
 
Fotodokumentace projektu 
  

Výrobní dílna  
     

 
 
 
Sekundární balení (dílna) 
 

 

 
 
 
 
Administrativní úsek 
 

Zdroj: Fotodokumentace ATLANTIK PRODUKT Třešňák, s.r.o.
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9. PŘÍLOHY 

9.1. Příloha č. 1 - Fotodokumentace ze zasedání MV OP Rybářství a Výroční 
konference OP Rybářství  

 
 

Odborná exkurze, která proběhla v rámci 6. zasedání MV OP Rybářství dne 8. června 2010 
v Rybníkářství Pohořelice, a.s. 
 

 
 

6. MV OP Rybářství – exkurze v akciové společnosti Rybníkářství Pohořelice se konala 
za odborného výkladu Ing. Romana Osičky, ředitele společnosti. 
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7. zasedání MV OP Rybářství se konalo v Praze dne 12. listopadu 2010 za předsednictví Prof. 
Ing. Magdalény Hrabánkové, CSc.  
 

 
 

7. zasedání MV OP Rybářství – zprava: Ing. Renáta Komiková, ředitelka Řídicího orgánu; 
PhDr. Juraj Chmiel, CSc., náměstek ministra; Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., 
předsedkyně MV OP Rybářství; Ing. Martina Tuptová, zástupkyně EK; Michael Roitmann, 
zástupce EK. 
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Výroční konference OP Rybářství se dne 6. prosince 2010 v Praze účastnila pozvaná 
veřejnost z řad produkčních rybářů, současní i potencionální žadatelé, členové MV OP 
Rybářství, zástupci z výzkumných ústavů a univerzit a zástupci spolupracujících institucí 
a ministerstev. 
 

 
 

Výroční konference OP Rybářství – paní Prof. Ing. Hrabánková, CSc., předsedkyně MV OP 
Rybářství, a pan Ing. Hůda, Ph.D., prezident RS ČR. 
 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
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9.2. Příloha č. 2 -  Zkratky 
 
Zkratka Vysvětlení zkratky 
ČR Česká republika 

ČT Česká televize 

ČRS Český rybářský svaz 

DG MARE Directorate general for maritime affairs and fisheries 
Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov 

EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

ECB Evropská centrální banka 

EFF Evropský rybářský fond 

EK Evropská komise 

ES Evropská společenství 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

FIFG Financial Instrument for Fisheries Guidance 
Finanční nástroj na podporu rybolovu 

IS SZIF Informační systém, který zabezpečuje SZIF a slouží k administraci 
projektů 

LPIS Geografický informační systém, který je tvořen primárně evidencí využití 
zemědělské půdy 

MRS Moravský rybářský svaz 

MSC2007 Monitorovací systém Central 2007 - 2013 

MV OP 
Rybářství 

Monitorovací výbor 

MZe Ministerstvo zemědělství 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

NP není programováno (není obsaženo v OP Rybářství) 

NZ Národní zdroje 

OP Rybářství Operační program Rybářství 2007 – 2013 

PCO Platební a certifikační orgán; Odbor Národní fond (MF) 

PS Pracovní skupina pro řízení a koordinaci opatření 3.3., záměr a) 
OP Rybářství 

RS ČR Rybářské sdružení České republiky 

ŘO  
OP Rybářství 

Odbor Řídící orgán Operačního programu Rybářství 

SRMZ Standardní roční monitorovací zpráva 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond – Zprostředkující subjekt 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

 


