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ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ  

Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 
(dále MV OP Rybářství) 

 

 
 

Datum konání:    8. listopadu 2011 

Místo konání zasedání:  Budova Autoklubu ČR, Praha 

Jednání řídila:     Ing. Renáta Komiková, místopředsedkyně MV OP Rybářství 

Zapsala:     Bc. Zdeňka Matůšů 

  
 

 

Program jednání: 

 
8. listopadu 2011 

1) Zahájení, úvodní slovo 

2) Zpráva o stavu implementace OP Rybářství  

3) Zpráva o přípravě nového programovacího období 2014+ 

4) Opatření 3.1. Společné činnosti, záměr c) studie proveditelnosti partnerství se třetími 

zeměmi - prezentace a diskuze 

5) Bodovací kritéria opatření 3.1., záměr c) - diskuze 

6) Způsobilé výdaje opatření 3.1., záměr c) - diskuze 

7) Informace o revizi OP Rybářství 

8) Zpráva o realizaci propagační kampaně RYBA DOMÁCÍ 

9) Zpráva o realizaci projektů Technické pomoci a schválení plánu projektů 

10) Různé, závěr 
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Průběh jednání: 

 

1) Zahájení, úvodní slovo 

 
R. Komiková (MZe) – Místopředsedkyně MV OP Rybářství zahájila jednání devátého 

zasedání MV OP Rybářství, přivítala přítomné členy MV, omluvila nepřítomnost pana 

náměstka PhDr. Juraje Chmiela, CSc., paní Ing. Martiny Tuptové, a vzpomenula zesnulou 

předsedkyni MV OP Rybářství prof. Ing. Magdalenu Hrabánkovou, CSc. V úvodním slovu se 

zmínila o úspěšnosti implementace, kde s velkou rezervou bude splněno pravidlo n+2 pro rok 

2009, dále připomněla revizi OP Rybářství, která byla předloţena na posledním zasedání MV 

a později schválena procedurou „per rollam“. Přidala také informaci o výroční zprávě, která 

byla dne 6. září 2011 zveřejněna na webových stánkách MZe. Úvodní slovo zakončila 

zmínkou o Výročním jednání ŘO OP Rybářství, které se uskutečnilo 27. října 2011 se 

zástupci Evropské komise DG MARE. Jednání bylo zaměřeno na současný stav OP Rybářství 

a Evropská komise pochválila ČR za úspěšné čerpání finančních prostředků z Evropského 

rybářského fondu. Na závěr poděkovala za pozornost a vyzvala členy MV k odsouhlasení 

navrţeného programu. 

 

Navržený program byl bez námitek schválen všemi přítomnými členy MV OP Rybářství. 

 

 

2) Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 

 

R. Komiková (MZe) – V úvodu své prezentace seznámila přítomné s dotačními výzvami od 

roku 2008 a podrobně představila výsledky 11. kola příjmu Ţádostí o dotaci, jenţ proběhlo od 

25.10. do 7.11.2011. K tomuto datu bylo zaregistrováno 16 ţádostí do opatření 3.1. a) 

v hodnotě 6 012 455 Kč, 4 ţádosti do opatření 3.3. b) v hodnotě 445 200 Kč a 11 ţádostí do 

opatření 3.4. a) v hodnotě 12 110 000 Kč. Rozhodnutí k 11. kolu budou vydána v období od 

března do dubna 2012. Dále zmínila předpoklad příjmu Ţádostí o dotaci v roce 2012. V únoru 

2012 se uskuteční 12. kolo příjmu Ţádostí o dotaci do opatření 3.3. e), v červnu 2012  pak 

13. kolo opatření 2.1., 2.4. a) a b), 3.1. c), 3.2. b), a v říjnu 2012 14. kolo opatření 3.1. a), 3.3. 

b), 3.3.e), 3.4., 3.1.b). Následně představila současný stav implementace OP Rybářství. 

K 30.9.2011 za rok 2011 bylo v rámci 2., 3. a 5. prioritní osy přijato 363 Ţádostí o dotaci, 

z toho bylo vydáno 185 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. K 30.9.2011 za všechny doposud 

vydané výzvy bylo v rámci 2., 3. a 5. prioritní osy přijato1232 Ţádostí o dotaci, z toho bylo 

vydáno 658 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplaceno 359 projektů v celkové výši 

356 183 000,- Kč. Dále zmínila, ţe v souladu s nařízením o Evropské komise a v souladu 

s nařízením o EFF, ŘO sleduje strukturu vydaných Rozhodnutí dle velikosti podniku přičemţ 

prioritou je v souladu s OP Rybářství podpořit mikropodniky a malé podniky. Tento cíl se ŘO 

daří plnit, v přehledu o počtu vydaných Rozhodnutí dle velikosti podniku např. v opatření 2.1. 

je vidět, ţe mikropodnikům bylo vydáno 176 Rozhodnutí, malým podnikům 149 Rozhodnutí, 

středním podnikům 162 a velkým podnikům 2 Rozhodnutí. Poté postoupila k tématu plánu 

auditů a pozastavila se u plánu auditu pro rok 2011, kde byly plánovány 2 audity, z toho jeden 

byl uzavřen a jeden neuzavřen. Následně předala slovo Ing. Krylové. 

 

K. Krylová (MZe) – Poděkovala za slovo a v úvodu zmínila refundaci prostředků Evropské 

unie do příjmové kapitoly Ministerstva zemědělství, kde bylo refundováno 270 656 139,- Kč. 

V rámci informace o certifikaci podotkla, ţe za období od 1.1.2007 do 31.5.2011 byly 

provedeny 4. certifikace výdajů a ŘO v současné době připravuje 5. certifikaci výdajů, která 

se týká výdajů od 1.6.2011 do 31.10.2011. Dále doplnila, ţe ŘO bude certifikovat 
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270 656 139,- Kč, to znamená, ţe ke konci letošního roku by měl ŘO splnit pravidlo N+2 bez 

započtení záloh. Hranice pro splnění N+2 je 10 580 186,- Kč. Následně předala slovo zpět 

Ing. Komikové. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za přednesenou zprávu a pokračovala v rekapitulaci stavu 

sběru Monitorovacích indikátorů OP Rybářství prostřednictvím Standardní roční 

monitorovací zprávou (SRMZ). V roce 2011 proběhl první pilotní sběr. Následující roky bude 

pravidelně za všechny projekty po dobu udrţitelnosti projektů probíhat sběr dat 

prostřednictvím Portálu farmáře. Dále shrnula důleţité body, které byly projednávány na 

minulém MV a přistoupila k tématu projektu „Návrh dlouhodobé komunikační strategie na 

podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2012 – 2015“ - příprava 

veřejné zakázky“ K tomuto tématu podala základní informace a seznámila přítomné 

s harmonogramem k první a druhé veřejné zakázce. Následně zmínila opakovanou evaluaci 

komunikační kampaně na podporu spotřeby sladkovodních ryb domácí produkce a poté 

pokračovala třetím bodem programu, jímţ byla Zpráva o přípravě nového programovacího 

období 2014+. 

 

Zpráva o stavu implementace OP Rybářství byla přítomnými členy MV OP Rybářství vzata 

na vědomí.  

 

 

3) Zpráva o přípravě nového programovacího období 2014+ 

 

R. Komiková (MZe) – Na začátku upozornila členy MV, ţe tento bod programu neschvalují, 

ale berou na vědomí. Poté pokračovala Společnou rybářskou politikou, zmínila, ţe Kolegium 

Evropské komise přijalo 13.7.2011 balíček legislativních návrhů reformy Společné rybářské 

politiky a tím se završil reformní proces, který začal v dubnu roku 2009 představením Zelené 

knihy o SRP. Dále dodala, ţe reforma SRP zdůrazňuje roli akvakultury jak sladkovodní tak 

mořské jako významného producenta v oblasti zabezpečení zdravých a kvalitních potravin pro 

obyvatele EU. Pohovořila také o rozpočtu pro Evropu 2020, kde EK navrhuje pro nový 

Evropský námořní a rybářsky fond (EMFF) a pro Regionální organizace pro řízení rybolovu 

(RFMO) celkovou alokaci 6,7 mld. EUR na období 2014 – 2020, toto však bude ještě 

předmětem jednání o budoucí podobě víceletého finančního rámce. V souvislosti s velmi 

vysokou absorpční kapacitou, tj. zaregistrované Ţádosti o dotaci převyšují téměř o 200 % 

alokované finanční zdroje (36 142 234 EUR, tj. cca 892 mil Kč), by byl ŘO schopen v příštím 

programovacím období pokrýt aţ dvojnásobnou alokaci finančních prostředků. Dále zmiňuje 

faktory, které ovlivňují procento podílu alokovaných finančních zdrojů pro jednotlivé členské 

státy. Těmito faktory jsou např.: velikost sektoru, kvalita nasbíraných dat, průběh čerpání 

finančních prostředků v předchozím období aj. ŘO proto, na základě jednání s EK, usiluje 

o vyšší finanční alokaci pro období 2014+. Následně zrekapitulovala členům MV Kulatý stůl 

ministra zemědělství, kde hlavním tématem byla budoucnost akvakultury ve Společné 

rybářské politice. Poté je seznámila s Nařízením Evropského parlamentu a Rady, a zdůraznila, 

ţe v novém programovacím období bude EMFF součástí celkového legislativního rámce pro 

čerpání evropských fondů, neţ tomu bylo v minulých letech. V budoucnu bude tedy EMFF 

spadat pod Společný strategický rámec, tzn. EK vypracuje Společný strategický rámec, kde se 

promítnou cíle a záměry Strategie Evropa 2020 do klíčových opatření týkajících se všech 

fondů SSR. Na to naváţe Partnerská smlouva, kterou členské státy předloţí EK do tří měsíců 

od přijetí SSR. Nově se zde objeví souhrn naplnění ex-ante kondicionalit, to znamená, ţe 

členský stát se zaváţe k určitým podmínkám. Pokud tyto podmínky nedodrţí, můţe EK  

pozastavit podmíněně platby. Dále se zde nově objeví výkonnostní rezerva, která bude 

představovat 5 % z rozpočtu jednotlivých fondů a bude přidělena Komisí na základě plnění 
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tzv. „milníků“. Ve své prezentaci dále shrnula jednání výboru EFF, které se konalo 

20.10.2011 v Bruselu a Výroční jednání se zástupci EK, které se uskutečnilo v Praze dne 

27.10.2011. Poté pohovořila o strategické debatě a dotaznících ke strategické debatě. Na 

závěr poděkovala za pozornost a předala slovo Ing. Guschlovi. 

 

Zpráva o přípravě nového programovacího období 2014+ byla přítomnými členy MV OP 

Rybářství vzata na vědomí.  

 

 

4) Opatření 3.1. Společné činnosti, záměr c) studie proveditelnosti partnerství se třetími 

zeměmi - prezentace a diskuze 

 

J. Guschl (MZe) – V úvodu tohoto bodu zmínil, ţe na 8. zasedání MV OP Rybářství byla 

navrţena Pracovní skupina k opatření 3.1. Společné činnosti záměr c), která se konala 

15.9.2011. Následně sdělil, ţe nynější návrh tohoto opatření je tedy po zapracování 

připomínek z PS. Dále uvedl, ţe předmětem záměru je zpracování studie proveditelnosti 

spolupráce se třetími zeměmi v odvětví rybářství a cílem záměru c) je navázání a budování 

partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství. Vyzdvihl také moţné příjemce dotace, 

kterými jsou např. vzdělávací subjekty, školní podnik v odvětví rybářství, výzkumné ústavy 

se zaměřením na rybářství, Rybářské sdruţení ČR či rybářské svazy. Poté dodal, ţe PS 

doporučila následující seznam zemí, na něţ bude moţné poţádat dotaci na studie 

proveditelnosti. Mezi tyto země patří Ukrajina, Rusko, Chorvatsko, Mongolsko, Čína, 

Malajsie, Turecko, Mexiko a Vietnam. Všechny země budou jmenovitě uvedeny 

v Pravidlech. Poté se zmínil o způsobilých výdajích opatření 3.1., záměru c), kde ŘO chce 

omezit výdaje na sluţby ke zpracování a zhotovení studie proveditelnosti maximálně do výše 

25 % celkových způsobilých výdajů projektu (kromě kódu 001). Projektová dokumentace je 

omezena maximálně do výše 5000 Kč. Dále dodal, ţe záměrem je dotovat pouze jednu studii 

proveditelnosti v rámci jednoho projektu na jednu zemi a limitovat ji částkou 250 000,- 

Kč celkových způsobilých výdajů, na které můţe být poskytnuta dotace. Na závěr zmínil, ţe 

Způsobilé výdaje byly projednány PS a poté byly doporučeny ke schválení MV OP Rybářství. 

K bodovacím kritériím uvedl, ţe na PS nedošlo ke shodě ohledně způsobu, jakým by měla být 

bodovací kritéria hodnocena. Tudíţ tento návrh vychází z podnětů, které vzešly z PS a ŘO. 

Následně poţádal místopředsedkyni MV OP Rybářství, aby vyvolala diskuzi k předloţeným 

návrhům.  

 

 

5) Bodovací kritéria opatření 3.1., záměr c) - diskuze 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala panu Ing. Guschlovi za prezentaci a otevřela diskuzi 

k bodovacím kritériím. 

 

J. Hůda (RS ČR) – Vrátil se k prezentaci o Novém programovacím období 2014+, a chtěl 

vysvětlit význam spojení „vznik sdruţených organizací“, jenţ je zmíněné v následující větě:  

EK klade důraz na vznik sdruţených organizací a dotazovala se na postoj České republiky. 

 

R. Komiková (MZe) – Reagovala, ţe se jedná o reformu Společné rybářské politiky. Dodala, 

ţe v této reformě je několik nařízení a částí. Jednou z částí je Organizace společných trhů, kde 

EK předpokládá do budoucna po ČR poskytování producentských sítí.  

 

J. Hůda (RS ČR) – Poděkoval za odpověď a vyzval zástupce Ministerstva ţivotního 

prostředí o větší vstřícnost a spolupráci s RS ČR. Upozornil, ţe se jedná zvláště o osu 2.  
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R. Komiková (MZe) – Poděkovala prezidentovi RS ČR panu Hůdovi za příspěvek, vyzvala 

však členy MV OP Rybářství, aby se vrátili k diskuzi o bodovacích kritériích. 

 

P. Kozák (JČU ČB) – Nejprve souhlasil se slovy pana Hůdy ohledně spolupráce 

s Ministerstvem ţivotního prostředí a poté se vrátil k diskuzi o opatření 3.1. záměr c). 

Poděkoval ŘO za precizní zpracování tohoto opatření, jenţ zahrnuje všechny podměty, které 

jiţ byly vzneseny. Dále se zeptal, zda 2. bodovací kritérium - Zkušenosti předkladatele 

projektu, jsou pouze za zkušenosti s komoditními studiemi se třetími zeměmi, a druhý dotaz 

vedl k výběru zemí, zda bude moţnost případného doplnění dalších zemí. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala panu Kozákovi za dotazy a předala slovo panu 

Guschlovi. 

 

J. Guschl (MZe) – Odpověděl na první dotaz, tím, ţe bodovací kritérium Zkušenosti 

předkladatele projektu, bude posuzováno na základě čestného prohlášení, které bude 

obsahovat seznam komoditních studií, nebo odvětvových studií, nebo odborných studií 

v nějaké zemi. Jinými slovy, ţadatel předloţí čestné prohlášení se seznamem tohoto typu 

studií a na základě čestného prohlášení mu budou přiděleny body. Poté se vyjádřil k druhému 

dotazu, jenţ byl poloţen k seznamu zemí, s tím, ţe tento podmět byl projednáván na PS. 

PS došla k názoru, ţe nejprve vyhlásí opatření 3.1. záměr c) na jiţ určený seznam zemí (viz. 

bod 4) a poté, před vyhlášením dalšího kola příjmu ţádostí, se vypustí země, na které jiţ byly 

studie proveditelnosti zpracovány nebo kde zpracování studií běţí, a bude-li zájem doplnit do 

seznamu další země, bude moţné seznam doplnit o další země. Následně znova zdůraznil, ţe 

bude kladen důraz na záměr, jehoţ cílem je dotovat pouze jednu studii proveditelnosti v rámci 

jednoho projektu na jednu zemi.  

 

Tabulka č. 1 – Bodovací kritéria opatření 3.1. c) 

 

č. kritérium moţný bodový zisk 

 

1. 

 

Projekt je zaměřen na tyto země: Rusko, Ukrajina  10 

 

2. 

 

Zkušenosti předkladatele projektu
1
 

 

3 

 

3. 

 

Projekt je zaměřen na sladkovodní akvakulturu
2
  

 

10 

4. 

 

Projekt je zaměřen na oblasti subtropického a mírného 

pásu severní polokoule
3
. Subtropické pásmo zaujímá 

prostor mezi 30°- 40° severní zeměpisné šířky. Mírné 

pásmo se rozkládá mezi 40°- 60° severní zeměpisné šířky.  

 

 

5 

 

 

Vysvětlivky k tabulce Bodovací kritéria – opatření Společné činnosti, záměr c) studie 

proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství: 

 

 1) Zkušenosti předkladatele projektu ţadatel doloţí čestným prohlášením obsahující seznam 

komoditních studií, nebo odvětvových studií, nebo odborných studií v nějaké zemi. 

 2) Body za toto bodovací kritérium budou ţadateli přiděleny na základě přihlášení se 

k tomuto bodovacímu kritériu v Ţádosti o dotaci. 
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 3) Body za toto bodovací kritérium budou ţadateli přiděleny za studie proveditelnosti 

v těchto zemích: Ukrajina, Rusko, Chorvatsko, Mongolsko, Čína a Turecko.  

 

J. Guschl (MZe) – Dále dodal, ţe pokud bude zaregistrován větší počet Ţádostí o dotaci na 

jednu zemi, bude rozhodovat výše celkových způsobilých výdajů projektu a podpořena bude 

pouze jedna studie proveditelnosti s nejniţšími celkovými způsobilými výdaji projektu, 

ostatním studiím na tutéţ zemi bude ukončena administrace. V případě stejných celkových 

způsobilých výdajů projektu dvou a více studií proveditelnosti na jednu zemi bude rozhodovat 

datum a čas registrace Ţádosti o dotaci. Později registrovaným studiím na tutéţ zemi bude 

ukončena administrace. 

 

R. Komiková (MZe) – Vyzvala členy MV k hlasování o představeném návrhu bodovacích 

kritérií opatření 3.1. c). 

 

Bodovací kritéria opatření 3.1. c) byla všemi přítomnými členy MV OP Rybářství schválena. 

Žádný člen se hlasování nezdržel ani nehlasoval proti návrhu. 

 

 

6) Způsobilé výdaje opatření 3.1., záměr c) - diskuze 

 

J. Guschl (MZe) – V úvodu zopakoval, ţe způsobilé výdaje byly projednány PS (viz. tabulka 

č. 2) a poté byly doporučeny ke schválení MV OP Rybářství. Následně shrnul Číselník 

způsobilých výdajů a poţádal místopředsedkyni MV OP Rybářství, aby vyvolala diskuzi 

k předloţeným návrhům.  

 

Tabulka č. 2 – Číselník způsobilých výdajů opatření 3.1. c). 

 

O P A T Ř E N Í   3 . 1. 

Záměr c) studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství 

001 

 

výdaje na sluţby ke zpracování a zhotovení studie proveditelnosti maximálně do výše 

25 % celkový způsobilých výdajů projektu (mimo kód 001) 

zpracování a zhotovení studie proveditelnosti (služby ke zpracování studie, tisk studie, 

zhotovení CD/DVD) 

 

002 

 

cestovní výdaje spojené se studií proveditelnosti 

cestovní výdaje spojené se studií proveditelnosti (výjezd z ČR do cílové země, příjezd  

z cílové země do ČR) 

 

003 

 

osobní náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění, hrazeného ţadatelem 
osobní náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění, hrazeného žadatelem 

 

004 

 

projektová dokumentace maximálně do výše 5000 Kč 

zpracování Žádosti o dotaci, povinných a nepovinných příloh, zadávacího řízení  
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R. Komiková (MZe) – Vyzvala členy MV k dotazům a připomínkám a následně k hlasování 

o představeném číselníku způsobilých výdajů opatření 3.1. c). 

 

Způsobilé výdaje opatření 3.1. záměru c) byly všemi přítomnými členy MV OP Rybářství 

schváleny. Žádný člen se hlasování nezdržel ani nehlasoval proti návrhu.  

 

 

7) Informace o revizi OP Rybářství 

 

K. Krylová (MZe) – V úvodu tohoto bodu podrobně shrnula proces revidované verze 

OP Rybářství. Zmínila, ţe ŘO OP Rybářství obdrţené připomínky od kompetentních orgánů 

v rámci procesu zapracoval a upravil revidovaný OP Rybářství. Finální návrh revize 

OP Rybářství byl po odsouhlasení MV později odeslán do EK, která jej posoudí 

v předpokládaném termínu, tj. do konce roku 2011. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za přednesení bodu programu a zmínila, ţe tuto zprávu 

berou členové MV na vědomí. Předala slovo k představení dalšího bodu programu. 

 

 

8) Zpráva o realizaci propagační kampaně RYBA DOMÁCÍ 

 

A. Kapraňová (Dorland) – Na úvod krátce představila kampaň RYBA DOMÁCÍ, dodala, ţe 

tato kampaň byla vypsaná na čtyři roky a zahájena byla 1. září 2008. Smlouva tedy vyprší 

v letošním roce 2011 a bude vypsáno nové výběrové řízení. Dále doplnila základní cíle 

a hlavní aktivity realizované v roce 2011, mezi které pod sdělením ,,Sladkovodní ryba je 

zdravá a chutná“ patřil sponzoring TV pořadů, road show, kuchařská show, ochutnávky 

v hypermarketech, expozice na výstavách a veletrzích, kurzy pro profesionální kuchaře, 

propagační materiály, publikace, inzerce v tisku, rozhlasové spoty  

a v neposlední řadě internetová prezentace. V závěru zrekapitulovala kampaň Rybu domácí za 

4 roky. Zmínila, ţe v prvním, startovacím roce 2008 bylo soustředěno nejvíce finančních 

prostředků. Tento rok byl zaměřen hlavně na sdělení, které bylo rozděleno na dva kroky 

(Varování, Seznámení a poznání). Roky 2009 – 2011 byly zaměřeny na tři hlavní období roku 

a to, jaro – Velikonoce, léto – grilování, rekreační aktivity a rybolov a podzim – rybolov, čas 

výlovů. Dodala, ţe v poslední době zaznamenalo kampaň mnoho nových respondentů. 

V lednu a únoru 2010 vědělo o kampani Ryba domácí 21 % veřejnosti, letos ve stejném 

období to bylo jiţ 31 %. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za přednesení zprávy o realizaci kampaně Ryba domácí, 

která je členy MV brána na vědomí a předala slovo Ing. Frýdlové. 

 

 

9) Zpráva o realizaci projektů Technické pomoci a schválení plánu projektů 

 

M. Frýdlová (MZe) – V úvodu své prezentace shrnula přehled zaregistrovaných projektů 

opatření 5.1. Technická pomoc. Celkem bylo zaregistrováno 22 projektů, na něţ bylo vydáno  

Rozhodnutí v plné výši poţadované dotace 25 254 000,- Kč. Dále členům MV představila 
Plán realizace projektů k opatření 5.1. Technická pomoc (viz. tabulka č. 3) a poţádala 

místopředsedkyni MV OP Rybářství, aby vyvolala hlasování. 
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Tabulka č. 3 – Plán realizace projektů opatření 5.1. Technická pomoc 

 

O P A T Ř E N Í   5 . 1. - PLÁN REALIZACE PROJEKTŮ 

Monitoring výchozího stavu úniku úhoře říčního z území ČR 

Evaluace nové komunikační kampaně Ryba domácí 2012 – 2015 

Informační technika pro administraci OP Rybářství 

Kontrola opatření 2.2. 

Úspěšné projekty OP Rybářství 

Monitorovací výbory a konference 2013+ 

Stabilizace pracovníků MZe (10/2011 – 2015) 

Ukončování OP Rybářství 

Příprava na nové programové období 

(Přeprogramování OP Rybářství dle výsledků Střednědobého hodnocení OP Rybářství) 

(Analýza souladu legislativy pro OP Rybářství) 

 

 

R. Komiková (MZe) – Vyzvala členy MV k hlasování o Plánu realizace projektů opatření 

5.1. Technická pomoc. 

 

Plán realizace projektů opatření 5.1. byl všemi přítomnými členy MV OP Rybářství 

schválen. Žádný člen se hlasování nezdržel ani nehlasoval proti návrhu. 

 

 

10) Různé, závěr 

 

R. Komiková (MZe) – Vyzvala přítomné členy MV OP Rybářství k dotazům 

a připomínkám.  

 

J. Postránecký (MMR) – Navázal na předchozí Zprávu o přípravě nového programovacího 

období 2014+ a dodal, ţe dojde k zásadním změnám celého systému u všech Evropských 

fondů v příštím programovacím období oproti současnému období. Poté dodal, ţe jedno 

společné nařízení nastaví základní pravidla pro všechny fondy jednotně. Bude proto 

zapotřebí, aby byly nastaveny dvě věci, a to, koordinační mechanismy a integrační přístupy, 

tak, aby efekty alokací z rybářského fondu směřovaly ve prospěch rozvoje jiných odvětví. 

Poté navrhl schůzku s ŘO OP Rybářství, na které se domluví o uţívání informačního systému, 

jenţ by mělo pozitivní dopad jak do současného tak do budoucího OP Rybářství.    

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala panu Postráneckému za komentář a přidala poznámku, ţe 

rozpočet pro politiky směrem k rybářství se zvyšuje. V minulém období měl fond 4,3 miliard 

EUR a v dnešní době dosahuje 6,7 miliard EUR. Je však nutno počkat na Návrh nařízení, aby 

ŘO zjistil, jakým způsobem se budou restrukturalizovat finanční zdroje. 

 

M. Tuptová (EK) – V připomínkách k zápisu doplnila, ţe v budoucím programovacím 

období se bude z jediného fondu financovat nejen rybářská politika, ale i námořní politika a 

také všechny aktivity, které spadají pod přímé řízení. To znamená, ţe prostředky na 

financování investic v rámci OP nemusí být zákonitě navýšené v budoucím programovacím 

období. 
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L. Štercl (RS ČR) – Reagoval na předpoklad příjmu Ţádostí o dotaci v roce 2012. První 

otázku směřoval k alokaci opatření 2.1. a 2.4. Dále vyzval k zamyšlení, aby termín pro 

opatření 2.1. a 2.4., které je plánované na červen 2012, bylo posunuto na únor 2013. Poté 

poloţil druhou otázku, která směřovala k časovému hledisku jako druhého rozřazovacího 

kritéria určujícího pořadí projektů při shodném počtu bodů 

. 

R. Komiková (MZe) – K první poznámce uvedla, ţe ŘO počítá s návrhem alokace cca 

100 miliónů korun, která bude sloţena z realokovaných finančních zdrojů z osy 3, kde ŘO 

navrhuje cca 80 miliónů korun. To však záleţí na kurzu České koruny k Euru a na rezervách 

z ukončených administrací. K další poznámce uvedla, ţe termín opatření 2.1. a 2.4. závisí na 

vývoji implementace projektů, na která jsou jiţ vydána Rozhodnutí. K poslední poznámce, 

ohledně časového hlediska, poznamenala, ţe se tato problematika prodiskutovávala na 

dřívějších monitorovacích výborech, kde ŘO navrhoval finanční zdraví.  

 

L. Štercl (RS ČR) – Reagoval na termín opatření 2.1. a 2.4. v červnu 2012. Udal důvod, jenţ 

by tato opatření posunul na pozdější termín.  

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, ţe ŘO zatím podal návrh termínu na vyhlášení 

zmíněných opatření. Pokud by však byly důvody k posunu tohoto termínu, je moţné tuto 

problematiku řešit dále na PS.  

 

J. Hůda (RS ČR) – Souhlasil s panem Šterclem, a poté informoval, ţe se RS ČR účastnil 

zasedání Evropského rybářského sdruţení, kde se spolu s dalšími státy zasadili o vyšší přísun 

peněz do akvakultury. Nakonec apeloval na Ministerstvo ţivotního prostředí o spolupráci. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za komentář a navrhla ustanovení PS pro Pravidla 

opatření 2.1. a 2.4. Poté předala slovo paní Sochové. 

 

E. Sochová (MŢP) – Reagovala na poznámky, které padly ve vztahu k MŢP. Přislíbila za 

MŢP spolupráci jak s ŘO, tak s Rybářským sdruţením.  

 

R. Komiková (MZe) – Pozvala všechny členy MV na Výroční konferenci, která se koná 

6. prosince 2011 v Praze, poté vyzdvihla důleţitost další akce AQUA 2012, která se koná od 

1. do 5. září 2012 v Kongresovém centru v Praze a tématem je Globální akvakultura – 

zabezpečení naší budoucnosti.  

 

P. Kozák (JČU ČB) – Souhlasil s Ing. Komikovou o důleţitosti pořádané akce a dodal, ţe se 

na této konferenci, která se koná jednou za tři roky, předpokládá 2 aţ 3 tisíce účastníků 

z celého světa.  

  

R. Komiková (MZe) – Poděkovala panu Kozákovi za doplnění a uzavřela Monitorovací 

výbor poděkováním členům MV OP Rybářství za jejich účast, diskuzi a se všemi přítomnými 

se rozloučila. 
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Závěry z jednání: 

 

Členové MV: 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství schválili program 9. zasedání MV OP 

Rybářství. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství vzali na vědomí Zprávu o stavu 

implementace OP Rybářství 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství vzali na vědomí Zprávu o přípravě 

nového programovacího období 2014+. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství schválili Bodovací kritéria opatření 3.1. 

záměr c). 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství schválili Číselník způsobilých výdajů 

opatření 3.1. záměr c).  

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství vzali na vědomí Informace o revizi OP 

Rybářství. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství vzali na vědomí Zprávu o realizaci  

kampaně RYBA DOMÁCÍ. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství schválili Plán realizace projektů opatření 

5.1. Technická pomoc. 

 

Úkoly pro Řídicí orgán OP Rybářství: 

 

 Ustanovit PS pro Pravidla k opatření 2.1. a 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 23. listopadu 2011 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


