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2 Úvod 
Operační program Rybářství 2007 – 2013 (dále jen „OP Rybářství“) je 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) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu 
(dále jen „implementační nařízení“). 

OP Rybářství vychází z Národního strategického plánu pro oblast rybářství 2007 – 2013 (dále jen 
„NSP“) a je vymezen ve vztahu k ostatním operačním programům, se kterými nedochází k překrývání. 
Formulované priority a cíle na úrovni NSP pro oblast rybářství jsou zpřesněny prostřednictvím OP 
Rybářství na úrovni jednotlivých konkrétních opatření. Vláda ČR (dále jen „ČR“) schválila NSP 
usnesením vlády č. 854/2007 a OP Rybářství usnesením vlády č. 855/2007 dne 25. července 2007. 
OP Rybářství 2007 – 2013 byl schválen Evropskou komisí (dále jen „EK“) 11. prosince 2007. 

Prostřednictvím OP Rybářství ČR v programovacím období 2007 – 2013 usiluje  
o konkurenceschopnost v odvětví rybářství vyuţíváním tradičních produkčních systémů za pouţití 
nejmodernějších technologií při šetrném nakládání s přírodním prostředím a o udrţení, v optimálním 
případě o růst, zaměstnanosti, zejména v regionech s významnou koncentrací odvětví. OP Rybářství 
pokrývá oblasti ČR, na které se vztahuje cíl Konvergence. Jedná se o celé území ČR, vyjma území 
hlavního města Prahy s výjimkou zvláštních a odůvodněných případů.  

2.1 Kontext a cíle hodnocení 

Podle článku 27 implementačního nařízení odpovídá kaţdý členský stát za hodnocení Operačního 
programu spolufinancovaného z Evropského rybářského fondu (dále jen „EFF“) v polovině jeho 
období. Toto hodnocení musí být schváleno Monitorovacím výborem (dále jen „MV“ nebo „MV OP 
Rybářství“) a poté zasláno EK do 30. června 2011.  
 
Jak uvádí metodický rámcový podklad „Studie průběţného hodnocení Evropského rybářského fondu“, 
záměrem průběţného hodnocení je poučit se z prvních let implementace programu a přizpůsobit 
obsah probíhající intervence tak, aby odpovídala realitě v dané oblasti a vývoji kontextu.  
 
Střednědobé hodnocení by se mělo zaměřit na zlepšení probíhající intervence vyuţíváním závěrů 
podloţených pozorováním. Vzhledem k tomu, ţe průběţné hodnocení probíhá v počáteční fázi 
implementace programu, lze v tomto stádiu zhodnotit relativně málo výstupů a výsledků, ačkoliv 
součástí průběţného hodnocení je často zpráva o výstupech a analýza dosaţených počátečních 
výsledků a dopadů.  
 
V tomto ohledu se budou výsledky a dopady řešit především v ex-post hodnocení. Očekává se tedy, 
ţe výsledky průběţného hodnocení prováděného v polovině období ovlivní druhé období 
implementace, a tím se zlepší relevance a účinnost programu.  

 
Cíle průběţného hodnocení jsou tyto:  

 určit, zda strategie programu, jak je obsaţena v Operačním programu (dále jen „OP“), je stále 
relevantní s přihlédnutím ke změnám ve Společné rybářské politice (dále jen „SRP“)  
a v sociálně-ekonomickém kontextu, 

 zhodnotit kvalitu a efektivitu implementace a řízení programu, 

 zhodnotit účinnost a sledovat pokrok programu z hlediska dosahování jeho cílů a střednědobých 
cílů uvedených v OP. 

 
Výše uvedený metodický rámcový podkladový dokument uvádí následující dodatečné cíle:  

 poskytnout doporučení pro zlepšení implementace programu (včetně revize cílů, je-li to 
povaţováno za potřebné),  

 identifikovat myšlenky a zpětnou vazbu pro „strategickou rozpravu“, zejména o určitých 
osvědčených postupech identifikovaných v členských státech.  
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2.2 Závěrečná zpráva z hodnocení 

Závěrečná zpráva k projektu „Střednědobé hodnocení Operačního programu Rybářství 2007 – 2013“ 
(dále jen „Závěrečná zpráva“) je třetí a zároveň poslední zprávou v rámci zmíněné zakázky.  
 
Struktura Závěrečné zprávy vychází ze zadání veřejné zakázky na vypracování projektu „Střednědobé 
hodnocení Operačního programu Rybářství 2007 – 2013“ a rovněţ vyplývá z Metodického rámcového 
podkladového dokumentu „Studie průběţného hodnocení Evropského rybářského fondu“. Při 
zpracování Závěrečné zprávy bylo rovněţ navázáno na zjištění a výstupy ze střednědobého 
hodnocení EFF (2007 – 2013), zpracované společností Ernst & Young. 
 
Závěrečná zpráva k projektu obsahuje: 

 popis kontextu a cílů hodnocení, 

 stručné shrnutí metodologie projektu, 

 zjištění zhotovitele při zodpovídání hodnoticích otázek zkoumajících relevanci cílů OP Rybářství 
a z nich vyplývající závěry a doporučení, 

 zjištění zhotovitele při zodpovídání hodnoticích otázek zkoumajících efektivitu implementace 
a řízení a z nich vyplývající závěry a doporučení, 

 zjištění zhotovitele při zodpovídání hodnoticích otázek týkajících se účinnosti operací a z nich 
vyplývající závěry a doporučení, 

 zjištění týkající se problematiky rovných příleţitostí muţů a ţen a problematiky ţivotního prostředí 
(dále jen „ŢP“) a z nich vyplývající závěry a doporučení, 

 souhrn závěrů a doporučení 

2.3 Metodologie 

Hodnocení je zaloţeno na následujících třech hodnoticích kritériích:  

 relevance cílů OP vzhledem k vývoji kontextu intervence a ke změnám v SRP (viz příloha č. 4 
tohoto dokumentu). Posouzení míry, do jaké programové cíle odpovídají potřebám a prioritám na 
místní, regionální a národní úrovni a na úrovni Evropské unie (dále jen „EU“), 

 kvalita a efektivita implementace a řízení při dosahování cílů,  

 účinnost programu a pokrok dosaţený k 31. 12. 2009 a k 31. 12. 2010. Měření výstupů 
a výsledků ve vztahu ke střednědobým cílům OP a hodnocení případných dopadů.  

 
Dokument „Studie průběţného hodnocení Evropského rybářského fondu 2007 – 2013“ uvádí 
následující hlavní evaluační otázky: 
 
Otázky zaměřené na vyhodnocení relevance  

 EQ1: Objevily se od té doby, kdy byl navrţen OP, nějaké nové potřeby vzhledem ke změně 
v regulačním, socioekonomickém a politickém kontextu?  

 EQ2: Do jaké míry řeší počáteční (nebo revidovaný) OP nové poţadavky sektoru v rámci SRP 
vzhledem k tomuto měnícímu se kontextu?  
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Otázky zaměřené na vyhodnocení provádění a řízení 

 EQ3: Jak účinně je při implementaci EFF aplikována zásada partnerství? Jsou zainteresované 
subjekty efektivně zapojeny do implementace EFF? Je implementace EFF správně koordinována 
na národní/místní úrovni? Jsou do implementace EFF zapojeny zainteresované subjekty, jako 
například/zejména ţenské organizace/organizace prosazující rovné příleţitosti můţu a ţen 
a subjekty zabývající se ochranou ŢP/nevládní organizace?  

 EQ4: Do jaké míry umoţňuje zavedený postup (od ţádosti o podporu projektu aţ po vyplacení 
platby) účinně realizovat projekty, které nejlépe splňují cíle programu?  

 EQ5: Jak účinný je systém monitorování programu?  
 
Otázky zaměřené na vyhodnocení účinnosti 

 EQ6: Jaký je stav programu ke konci roku 2010?  

 EQ8: Jakých předběţných výsledků dosáhly projekty Osy 2 ve vztahu ke střednědobým cílům 
OP?  

 EQ9: Jakých předběţných výsledků dosáhly projekty Osy 3 ve vztahu ke střednědobým cílům 
OP?  

 EQ11: Do jaké míry přispělo vyuţití Osy 5 (technická pomoc) k účinné implementaci programu? 
 
Pro zodpovězení výše uvedených hodnoticích otázek vyuţil zhotovitel následující metody sběru dat: 

 získávání primárních dat (zejména technikou individuálního pohovoru, konzultací se 
zainteresovanými subjekty, odborného panelu, průzkumu příjemců a technikou focus groups – 
tedy řízenou hloubkovou skupinovou diskusí), 

 získávání sekundárních dat (zejména analýzou administrativních dat a dat z informačního 
systému (dále jen „IS“ nebo „IS SZIF“), analýzou dokumentů a sekundárních zdrojů dat), 

 manaţerské metody (zejména metody analýzy stakeholderů – tedy zainteresovaných stran 
a metodou benchmarkingu).  

 
S informacemi a daty k projektu dále zhotovitel pracoval za vyuţití následujících metod a technik: 
SWOT analýza, kvantitativní a procesní analýza, syntézy poznatků. Detailnější popis vyuţití metod pro 
zodpovězení evaluačních otázek je uveden níţe: 
 
EQ1: Objevily se od té doby, kdy byl navržen OP, nějaké nové potřeby vzhledem ke změně 

v regulačním, socioekonomickém a politickém kontextu?  

 
Postup hodnotitele: 

 sběr informací o změnách v regulačním, socioekonomickém a politickém kontextu na webových 
stránkách: www.eagri.cz, www.szif.cz, www.rybsvaz.cz, www.mrsbrno.cz, www.rybsdr.fishnet.cz, 
www.czso.cz atd., 

 sběr informací o změnách v regulačním, socioekonomickém a politickém kontextu z dostupné 
dokumentace: např. Výroční zprávy OP Rybářství, Zprávy a working papers EK, důvodové zprávy 
k připravované legislativě, nové mezinárodní smlouvy a další podklady týkající se vývoje SRP, 
data z IS atd., 

 konzultace se zástupci relevantních orgánů: Ministerstva zemědělství ČR (dále jen “MZe”), 
Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen “SZIF”), Rybářského sdruţení ČR (dále jen 
„RS ČR“), Českého rybářského svazu (dále jen „ČRS“), Moravského rybářského svazu (dále jen 
„MRS“), Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), Ministerstva financí (dále jen „MF“)  
a Ministerstva ţivotního prostředí (dále jen „MŢP“), 

 nalezení relevantních sekundárních zdrojů dat, např. relevantní a jiţ existující statistické podklady 
týkající se změn na trhu a v socioekonomickém prostředí v odvětví (statistiky a data zveřejněná 
na webu a v ročenkách Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“), RS ČR, MZe, ČRS, MRS 
a dalších relevantních subjektů), 

http://www.eagri.cz/
http://www.eagri.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.rybsvaz.cz/
http://www.mrsbrno.cz/
http://www.rybsdr.fishnet.cz/
http://www.czso.cz/


8 
 

 analýza dostupných dat a dokumentů, 

 analýza trhu (dopady finanční a hospodářské krize, krize v oblasti pohonných hmot atd.), 

 aktualizace SWOT analýzy, 

 aktualizace potřeb, 

 ověření intervenční logiky programu, 

 syntéza poznatků, 

 stanovení hypotéz ohledně předpokládaného vlivu změn v regulačním, socioekonomickém 
a politickém kontextu, ohledně změn v rámci SWOT analýzy, ohledně intervenční logiky programu 
aj., 

 odborný panel k potvrzení/vyvrácení hypotéz, 

 formulace závěrů a doporučení. 
 
EQ2: Do jaké míry řeší počáteční (nebo revidovaný) OP nové požadavky sektoru v rámci SRP 

vzhledem k tomuto měnícímu se kontextu?  

 
Postup hodnotitele: 

 analýza NSP (zejména kapitol 1 – 4) a OP Rybářství (zejména kapitol 3, 4 a 6), 

 zodpovězení otázky, zda je třeba provést v důsledku změn v kontextu a v souvisejících strategiích 
nějaké změny v NSP a v OP Rybářství, 

 definice nutných úprav a revizí těchto dokumentů, 

 doporučení akčních kroků k provedení změn v NSP i v OP Rybářství v příslušných kapitolách, 

 odborný panel, 

 formulace závěrů a doporučení. 
 
EQ3: Jak účinně je při implementaci EFF aplikována zásada partnerství? Jsou zainteresované 

subjekty efektivně zapojeny do implementace EFF? Je implementace EFF správně 
koordinována na národní/místní úrovni? Jsou do implementace EFF zapojeny 
zainteresované subjekty, jako například/zejména ženské organizace/organizace 
prosazující rovné příležitosti můžu a žen a subjekty zabývající se ochranou ŽP/nevládní 
organizace?  

 
Postup hodnotitele: 

 analýza zainteresovaných skupin a subjektů, 

 analýza dostupné dokumentace: např. OP Rybářství (zejména kapitola 8), NSP (zejména kapitola 
4), zápisy z MV OP Rybářství, sloţení relevantních pracovních skupin a zápisy z nich atd., 

 analýza zapojení zainteresovaných subjektů do provádění programu (vyhodnocení četnosti, 
pravidelnosti a kvality komunikace, schůzek, konzultací atd.), 

 konzultace s vybranými zástupci zainteresovaných stran (např. se zástupci organizací 
prosazujících rovné příleţitosti muţů a ţen, se subjekty zabývajícími se ochranou ŢP 
a eventuálně dalších vytipovaných subjektů po konzultaci se zadavatelem), 

 posouzení kvality koordinace a partnerství v rámci řízení programu, 

 syntéza poznatků, 

 stanovení hypotéz ohledně správné aplikace zásady partnerství v průběhu implementace 
programu, ohledně koordinace a spolupráce v rámci implementace programu aj., 

 odborný panel k potvrzení/vyvrácení hypotéz, 

 formulace závěrů a doporučení. 
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EQ4: Do jaké míry umožňuje zavedený postup (od žádosti o podporu projektu až po vyplacení 
platby) účinně realizovat projekty, které nejlépe splňují cíle programu?  

 
Postup hodnotitele: 

 analýza podkladů – zejména hodnoticích kritérií a pokynů pro hodnotitele, formuláře ţádosti 
o dotaci (dále jen „ŢOD“), pokynů pro ţadatele/příjemce v rámci jednotlivých kol výzev, 
dokumentace o kontrolách a monitoringu (struktura, načasování, četnost, obsah a forma 
monitorovacích zpráv, pravidla při neplnění indikátorů atd.), ţádostí o platbu (dále jen „ŢOP“), 

 kvantitativní analýza dat (na základě monitorovacích dat bude stanoven výskyt určitého fenoménu 
v rámci implementace OP Rybářství – např. počet a poměr ukončených projektů na základě 
dílčích kritérií, počet neschválených projektů na základě vyhodnocení konkrétních parametrů atd.), 

 analýza procesů na straně poskytovatele dotace (v dokumentaci i v praxi), 

 průzkum u příjemců – dotazník směřovaný na příjemce podpory s cílem zjistit, zda a jak museli 
svůj projekt modifikovat z hlediska motivace vyjít vstříc konkrétním kritériím programu, monitoringu 
atd. – oslovený výběrový vzorek činil cca 50 % příjemců z OP Rybářství (tj. ze všech příjemců 
v rámci 1. – 6. kola výzev k předkládání projektů) a byl vybrán tak, aby došlo k rovnoměrnému 
a objektivnímu zastoupení všech skupin příjemců, zejména s ohledem na: 

 velikost projektu, 

 fázi realizace projektu, 

 zaměření projektu, 

 opatření, záměru, ze kterého ţadatel čerpá dotaci, 

 typ ţadatele (mikro, malí, střední i velcí podnikatelé aj.), 

 kolo výzvy k předkládání projektů, 

 regionální aspekty (sídlo ţadatele, místo realizace projektu), 

 konkrétní podoba dotazníků a strategie realizace dotazníkového šetření byly předmětem 
dílčích jednání se zadavatelem,  

 konzultace se zástupci relevantních orgánů: MZe, SZIF, RS ČR, ČRS, MRS a dalších subjektů po 
konzultaci se zadavatelem, 

 syntéza poznatků, 

 stanovení hypotéz ohledně sloţitosti implementace programu, ohledně procesního řízení 
programu, ohledně výběru projektů k realizaci aj., 

 benchmarking zkušeností z jiných operačních programů, ze kterých má zhotovitel detailnější 
přehled díky evaluacím, které v minulosti zpracovával (např. v minulém programovacím období 
Společný regionální operační program, Operační program průmysl a podnikání, Operační program 
Lidské zdroje a zaměstnanost, ve stávajícím programovacím období např. z regionálních 
operačních programů, Operačního programu Podnikání a inovace atd.); jedná se zejména 
o benchmarking srovnatelných aspektů věcného a finančního pokroku, implementace 
a monitoringu, 

 odborný panel k potvrzení/vyvrácení hypotéz, 

 formulace závěrů a doporučení. 
 
EQ5: Jak účinný je systém monitorování programu?  

 
Postup hodnotitele: 

 analýza dostupných dokumentů (interní dokumentace Řídícího orgánu OP Rybářství (dále jen 
„ŘO“) a zprostředkujícího subjektu k oblasti monitorování – zejména interní metodika 
monitorování, systém monitorovacích zpráv, schéma indikátorů, zápisy z jednání MV OP 
Rybářství, pokyny pro příjemce atd.), 
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 nalezení relevantních sekundárních zdrojů dat, např. dostupných indikátorů na webu 
a v ročenkách ČSÚ, RS ČR, MZe, ČRS, MRS a dalších relevantních subjektů, 

 konzultace a individuální pohovory se zástupci relevantních orgánů: MZe, SZIF, RS ČR, ČRS, 
MRS, MMR – Národního orgánu pro koordinaci atd., 

 zhodnocení nastaveného systému monitorování z hlediska: 

 monitorovacích zpráv – posouzení systému předkládání monitorovacích zpráv, jejich 
poţadovaného obsahu a vypovídací schopnosti, frekvence předkládání, nastavení principů 
komunikace s příjemcem při nedodání zprávy či jejím doplňování atd., 

 IS – posouzení IT řešení, sdílení přístupů do systému, komunikace s poskytovatelem 
systému, komplementarita a provázanost s návaznými systémy, moţnost dalších 
specifikací poţadavků na systém atd., 

 vymezení rolí v rámci monitoringu – sloţení MV OP Rybářství a případně dalších skupin 
a subjektů zapojených do monitoringu, četnost jednání atd., 

 komunikačních toků a toku dat a informací, 

 zhodnocení vlastního provádění monitorování (vyhodnocení výstupů z monitoringu z hlediska 
včasnosti, pravidelnosti, srozumitelnosti, objektivity a správnosti), 

 zhodnocení indikátorů/ukazatelů na všech úrovních (včetně jejich komplementarity 
a kumulovatelnosti, včetně moţností zjišťování dat a způsobu výpočtů sloţených indikátorů, 
provázanosti, jednoznačnosti a změřitelnosti, srozumitelnosti, vyhodnocení moţnosti posouzení 
rovnoprávnosti muţů a ţen a vlivů na ŢP atd.), 

 syntéza poznatků, 

 stanovení hypotéz ohledně funkčnosti IS, ohledně nastavení indikátorové soustavy, ohledně 
systému a načasování monitorovacích zpráv aj., 

 fokusní skupiny k potvrzení/vyvrácení hypotéz, 

 formulace závěrů a doporučení. 
 
EQ6: Jaký je stav programu ke konci roku 2010?  

 
Postup hodnotitele: 

 sběr a analýza dostupných primárních dat (sestavy z monitoringu, data z monitorovacích zpráv 
atd.), 

 sběr a analýza dostupných sekundárních zdrojů dat (např. dostupných indikátorů na webu 
a v ročenkách ČSÚ, RS ČR, MZe, ČRS, MRS a dalších relevantních subjektů) a dalších podkladů 
(např. zápisy z jednání MV OP Rybářství atd.), 

 posouzení finančního pokroku při implementaci programu/priority/opatření, 

 posouzení věcného pokroku při implementaci programu/priority/opatření, 

 syntéza poznatků, 

 stanovení hypotéz a stanovisek zejména k následujícím dílčím otázkám: 

 Jakého věcného a finančního pokroku bylo dosaţeno?  

 Je současný stav odpovídající s ohledem na plnění pravidla N+2? 

 Jaká je prognóza – je program schopen vyčerpat alokované prostředky? Má program 
dostatečnou a rovnoměrnou absorpční kapacitu? Pokud ne, je vhodné ji posílit nebo 
provést jiná opatření – realokaci prostředků atd.? 

 Jaká je prognóza – je program schopen dosáhnout plánovaných cílových hodnot 
indikátorů?  

 fokusní skupiny k potvrzení/vyvrácení hypotéz a stanovisek, 

 formulace závěrů a doporučení. 
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EQ8: Jakých předběžných výsledků dosáhly projekty Osy 2 ve vztahu ke střednědobým cílům 
OP?  

 
Postup hodnotitele: 

 sběr a analýza dostupných primárních dat (sestavy z monitoringu, data z monitorovacích zpráv 
atd.), 

 sběr a analýza dostupných sekundárních zdrojů dat (např. dostupných indikátorů na webu 
a v ročenkách ČSÚ, RS ČR, MZe, ČRS, MRS a dalších relevantních subjektů) a dalších podkladů 
(např. zápisy z jednání MV OP Rybářství atd.), 

 posouzení finančního pokroku při implementaci prioritní osy 2 (dále jen „PO 2“) a jejích opatření, 

 posouzení věcného pokroku při implementaci PO 2 a jejích opatření, 

 průzkumy příjemců (formou dotazníku1) týkající se vyhodnocení zájmu o jednotlivá opatření, 
záměry v rámci PO 2 – oslovený výběrový vzorek činil cca 50 % příjemců v rámci 1., 3. a 5. kola 
výzev k předkládání projektů) z OP Rybářství a byl vybrán tak, aby došlo k rovnoměrnému 
a objektivnímu zastoupení všech skupin příjemců, zejména s ohledem na: 

 velikost projektu, 

 fázi realizace projektu, 

 zaměření projektu, 

 opatření, záměru, ze kterého ţadatel čerpá dotaci, 

 typu ţadatele (mikro, malí, střední i velcí podnikatelé aj.), 

 kolo výzvy, 

 regionální aspekty (sídlo ţadatele, místo dopadu), 
 

 syntéza poznatků, 

 stanovení hypotéz a stanovisek zejména k následujícím dílčím otázkám: 

 Jakého věcného a finančního pokroku bylo dosaţeno?  

 Ve kterých opatřeních lze identifikovat nejmenší pokrok? 

 Jaká je prognóza – je PO 2 schopna vyčerpat alokované prostředky? Jsou některá 
opatření, záměry ohroţeny vracením finančních prostředků z důvodu nevyčerpání? Jaké 
jsou důvody malého čerpání? Mají tato opatření dostatečnou absorpční kapacitu, nebo by 
bylo vhodnější provést realokaci prostředků? 

 Jaká je prognóza – je PO 2 schopna dosáhnout plánovaných cílových hodnot indikátorů? 
Jaké jsou předpokládané výstupy, výsledky a přínosy projektů, u kterých je uzavřena 
smlouva? 

 O která opatření, záměry je největší zájem? O která opatření, záměry je zájem nejmenší? 
Jaké jsou důvody? Jaká lze provést opatření? 

 fokusní skupiny k potvrzení/vyvrácení hypotéz, 

 syntéza poznatků, 

 formulace závěrů a doporučení. 

                                                      
 
1
 Konkrétní podoba dotazníků a strategie realizace dotazníkového šetření byly předmětem dílčích jednání se zadavatelem. 

Vyhodnocení dotazníku k PO 2 tvoří přílohu č. 5 této Závěrečné zprávy. 
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EQ9: Jakých předběžných výsledků dosáhly projekty Osy 3 ve vztahu ke střednědobým cílům 
OP?  

 
Postup hodnotitele: 

 sběr a analýza dostupných primárních dat (sestavy z monitoringu, data z monitorovacích zpráv 
atd.), 

 sběr a analýza dostupných sekundárních zdrojů dat (např. dostupných indikátorů na webu 
a v ročenkách ČSÚ, RS ČR, MZe, ČRS a případných dalších relevantních subjektů) a dalších 
podkladů (např. zápisy z jednání MV OP Rybářství atd.), 

 posouzení finančního pokroku při implementaci prioritní osy 3 (dále jen „PO 3“) a jejích opatření, 

 posouzení věcného pokroku při implementaci PO 3 a jejích opatření, 

 průzkumy příjemců (formou dotazníku2) týkající se vyhodnocení zájmu o jednotlivá opatření, 
záměry v rámci PO 3 – oslovený výběrový vzorek činil cca 50% všech příjemců z PO 3 OP 
Rybářství (tj. z 2., 4. a 6. kola výzev k předkládání projektů) a byl vybrán tak, aby došlo 
k rovnoměrnému a objektivnímu zastoupení všech skupin příjemců, zejména s ohledem na: 

 velikost projektu, 

 fázi realizace projektu, 

 zaměření projektu, 

 opatření, záměru, ze kterého ţadatel čerpá dotaci, 

 typ ţadatele, 

 kolo výzvy k předkládání projektů, 

 regionální aspekty - sídlo ţadatele, místo dopadu 
 
(konkrétní podoba dotazníků a strategie realizace dotazníkového šetření byly předmětem 
dílčích jednání se zadavatelem),  

 syntéza poznatků, 

 stanovení hypotéz a stanovisek zejména k následujícím dílčím otázkám: 

 Jakého věcného a finančního pokroku bylo dosaţeno?  

 Ve kterých opatřeních lze identifikovat nejmenší pokrok? 

 Jaká je prognóza – je PO 3 schopna vyčerpat alokované prostředky? Jsou některá 
opatření, záměry ohroţeny vracením finančních prostředků z důvodu nevyčerpání? Jaké 
jsou důvody malého čerpání? Mají tato opatření dostatečnou absorpční kapacitu, nebo by 
bylo vhodnější provést realokaci prostředků? 

 Jaká je prognóza – je PO 3 schopna dosáhnout plánovaných cílových hodnot indikátorů? 
Jaké jsou předpokládané výstupy, výsledky a přínosy projektů, u kterých je uzavřena 
smlouva? 

 O která opatření, záměry je největší zájem? O která opatření, záměry je zájem nejmenší? 
Jaké jsou důvody? Jaká lze provést opatření? 

 fokusní skupiny k potvrzení/vyvrácení hypotéz, 

 syntéza poznatků, 

 formulace závěrů a doporučení. 
 

                                                      
 
2
 Konkrétní podoba dotazníků a strategie realizace dotazníkového šetření byly předmětem dílčích jednání se zadavatelem. 

Vyhodnocení dotazníku k PO 3 tvoří přílohu č. 6 této Závěrečné zprávy. 



13 
 

EQ11: Do jaké míry přispělo využití Osy 5 (technická pomoc) k účinné implementaci programu? 

 
Postup hodnotitele: 

 sběr a analýza dostupných primárních dat (sestavy z monitoringu, data z monitorovacích zpráv 
atd.), 

 sběr a analýza dostupných sekundárních zdrojů dat (např. zápisy z jednání MV OP Rybářství 
atd.), 

 posouzení finančního pokroku při implementaci prioritní osy 5 (dále jen „PO 5“), 

 posouzení věcného pokroku při implementaci PO 5, 

 syntéza poznatků, 

 stanovení hypotéz a stanovisek zejména k následujícím dílčím otázkám: 

 Jakého věcného a finančního pokroku bylo dosaţeno?  

 Jaká je prognóza – je PO 5 schopna vyčerpat alokované prostředky? Je třeba provést 
nějaké úpravy v rámci prioritní osy – např. úpravy OP, podpora absorpční kapacity, 
zjednodušení administrativy atd.? 

 Jaká je prognóza – je PO 5 schopna dosáhnout plánovaných cílových hodnot indikátorů?  

 Na jaké aktivity jsou prostředky zejména vynakládány (monitoring, publicita, příprava 
příštího programovacího období, IT atd.)? 

 individuální konzultace se zástupci příjemce podpory (MZe, SZIF), 

 formulace závěrů a doporučení. 
 
IS SZIF pracuje s daty a čísly v českých korunách. Předložená Závěrečná zpráva uvádí hodnoty 
v EUR. Pro přepočet z českých korun na EUR využil zhotovitel měnových kurzů, které jsou 
vždy u všech přepočtů uvedeny.  

2.4 Obtíže vzniklé v průběhu hodnocení 

Při zpracování střednědobého hodnocení nečelil zhotovitel ţádným nečekaným nebo 
nepřekonatelným obtíţím či problémům, které by měly závaţný dopad na výstupy či samotné 
zpracování projektu. 
 
Mezi dílčí obtíţe, s jejichţ výskytem se zhotovitel při zpracování projektu vypořádal, patřily následující: 

 některá relevantní statistická data nebyla dostupná – ani na Eurostatu, ani z jiných zdrojů (jednalo 
se např. o údaje o spotřebě sladkovodních ryb v jednotlivých zemích či v EU jako celku, údaje 
o počtu a velikosti subjektů v akvakultuře atd.), 

 při realizaci dotazníkového šetření musel být soubor respondentů upraven vzhledem k tomu, 
ţe některé stejné kontaktní osoby byly uváděny za více různých subjektů, coţ neodporuje ţádným 
platným pravidlům, nicméně by to mělo výrazný vliv na návratnost dotazníků. Z toho důvodu 
zhotovitel dále upravil výběrový vzorek respondentů tak, aby bylo dosaţeno maximální výtěţnosti 
odpovědí na dotazy, 

 intervenční logika současné podoby OP Rybářství a jeho intervencí nebyla nikde explicitně 
uvedena, byť byla hodnocena v rámci ex-ante hodnocení. Zhotovitel ve spolupráci se zadavatelem 
společně současnou podobu intervenční logiky dotvořil. Tato intervenční logika byla dále 
diskutována při úvahách o potřebných změnách a revizích strategických dokumentů.  
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3 Odpovědi na hodnoticí otázky, 

které zkoumají relevanci cílů 

Operačního programu 

3.1 EQ1: Objevily se od té doby, kdy byl navržen OP, nějaké nové 
potřeby vzhledem ke změně v regulačním, socioekonomickém 
a politickém kontextu?  

3.1.1 Dílčí evaluační otázky 

Níţe uvedené dílčí otázky musely být zodpovězeny, aby bylo moţné identifikovat nové potřeby, 
které eventuálně nebyly řešeny v etapě vzniku programu:  

 Jaké prvky (regionální, národní nebo mezinárodní) mohou významně ovlivnit kontext intervence 
od doby, kdy byla vypracována diagnóza ex-ante hodnocení?  

 Zejména: Jaký dopad měla (stále pokračující) finanční/hospodářská krize na celé odvětví? Jak 
ovlivnila odvětví palivová krize z přelomu let 2007/2008?  

 Jaké jsou nové potřeby odvětví vzhledem k těmto změnám?  

 Do jaké míry tyto změny zpochybňují relevanci cílů OP? Ztratily některé cíle zcela nebo částečně 
svůj význam? Které jiné cíle naopak význam získaly? 

3.1.2 Resumé 

Mezi prvky, které mají významný vliv na kontext implementace OP Rybářství na národní úrovni, 
patří povinnost subjektů v odvětví produkčního rybářství naplňovat požadavky náročné 
legislativy zejména v oblasti ŽP (např. ochrana kormorána velkého nebo povinnost většího 
sledování kvality vody atd.) a vysoké administrativní zatížení subjektů v oboru. Tyto prvky 
hrály významnou roli již při tvorbě OP Rybářství.  
 
Zcela novým prvkem na národní úrovni, který ovlivňuje kontext intervence od doby, kdy byla 
vypracována diagnóza ex-ante hodnocení, je pozastavení pravidelného vyhlašování národního 
dotačního programu hrazeného z prostředků státního rozpočtu, zaměřeného na podporu 
mimoprodukčních funkcí rybníků (zkráceně „dotační titul 15“). Pozastavení tohoto dotačního 
titulu z důvodu napjatého státního rozpočtu (na rok 2010 i na roky následující) má zásadní 
dopady na rybáře, kteří prostřednictvím těchto dotací dosud dostávali částečnou kompenzaci 
újmy, která jim vznikala zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků. 
Na financování těchto investic tak musí subjekty v oboru hledat jiné zdroje, nicméně realitou je, 
že častokrát tyto investice z finančních důvodů odkládají na neurčito. To však není pro další 
rozvoj odvětví žádoucí.  
 
Na základě dopadů finanční/hospodářské krize vzrostly ceny vstupů v odvětví (energie, 
pohonné hmoty, voda, plyn atd.), ovšem ceny výstupů – tedy produktů akvakultury -
stagnovaly. Navíc se na domácí trh začaly dovážet další substituty sladkovodních ryb a začaly 
k nám směřovat i dotované exporty sladkovodních ryb ze třetích zemí. Vlivem mnoha faktorů 
rovněž za dobu implementace OP Rybářství posílila česká koruna, což způsobilo, že export 
přímou úměrou tomuto růstu naší měny klesal. Výrazně tak oproti předchozím rokům vzrostl 
tlak na konkurenceschopnost sladkovodních ryb a produktů z nich, a dochází tedy k tomu, že 
produkční rybáři trpí nedostatkem volných finančních prostředků na investice.  
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Jak vyplynulo z průzkumu mezi příjemci a z diskusí s vybranými zástupci zainteresovaných 
subjektů v oboru rybářství, nastavení cílů a priorit OP Rybářství je správné. Rovněž plnění cílů 
na úrovni programu a prioritních os není dle dostupných informací (viz kapitoly 5.2 – 5.5 této 
Závěrečné zprávy) ohroženo, z čehož vyplývá, že program a jeho monitorování je nastaven 
správně. Je zřejmé, že potřeby subjektů jsou v OP Rybářství přiměřeně zohledněny (s ohledem 
na znění právních předpisů na úrovni EU i ČR). Relevance cílů OP Rybářství změnami 
v kontextu odvětví zpochybněna nebyla, nicméně jednotlivé cíle a priority nabyly jiných vah, 
než jaké jim byly přiděleny v době přípravy OP Rybářství. Na základě dosavadního pokroku 
programu a vnitřních i vnějších změn v odvětví byla po diskusi v rámci odborného panelu 
aktualizována SWOT analýza odvětví – viz kapitola 3.2.3 této Závěrečné zprávy, která by měla 
být zohledněna při revizi OP Rybářství a přípravě příštího programovacího období. 

3.1.3 Zjištění a jejich interpretace 

Regulační kontext 

Z odpovědí respondentů na otázky dotazníkového šetření (viz přílohy 5 a 6 tohoto dokumentu) 
a z rozhovorů se zástupci zainteresovaných stran vyplývá, že mezi hlavní aspekty při 
provozování jejich činnosti v oboru rybářství (a tím následně) i implementace dotací patří 
legislativa v oblasti ŽP a celková administrativní zátěž v odvětví. 
 
Legislativa v oblasti životního prostředí 
 
Z diskusí se zástupci zainteresovaných stran a z dotazníků pro úspěšné příjemce (otázka č. 22 
v dotazníku pro příjemce v rámci PO 2 a otázka č. 26 v dotazníku pro příjemce v rámci PO 3) vyplývá, 
ţe velké dopady mají na subjekty v oblasti produkčního rybářství změny a zpřísnění dopadů legislativy 
v oblasti ŢP.  
 
Mezi legislativu, která přímo ovlivňuje oblast produkčního rybářství, patří zejména následující 
předpisy, zákony, nařízení a vyhlášky: 
 
Předpisy ES: 

 Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o EFF 

 Nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007, kterým se stanovují prováděcí 
pravidla pro aplikaci Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o EFF 

 Nařízení Komise (EU) č. 1249/2010 ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení Komise 
(ES) č. 498/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF 

 Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udrţitelném vyuţívání 
rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky 

 Nařízení Rady (ES) č. 744/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se zavádí dočasné zvláštní 
opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropského společenství 
postiţených hospodářskou krizí 

 Nařízení Rady (ES) č. 2092/2000 ze dne 28. září 2000, kterým se zakazují dovozy atlantického 
tuňáka obecného (Thunnus thynnus) pocházejícího z Belize, Hondurasu a Rovníkové Guineje 

 Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury 

 Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu 
zemědělských produktů a potravin 

 Nařízení Komise (ES) č. 503/2007 ze dne 8. května 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pohořelický kapr (CHOP) – 
Ţatecký chmel (CHOP) – Pomme du Limousin (CHOP) – Tome des Bauges (CHOP))  

 Rámcová směrnice vodní politiky (ES/60/2000) EU ze dne 23. října 2000 

 Směrnice Rady (ES) č. 2006/88 ze dne 24. října 2006 o veterinárních poţadavcích na ţivočichy 
pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních 
ţivočichů 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2000/60 ze dne 23. října 2000, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2001/42 ze dne 27. června 2001 o posuzování 
vlivů některých plánů a programů na ţivotní prostředí 

 
Předpisy v ČR: 

 Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráţi, ochraně 
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění 
pozdějších předpisů 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní 
zákon) 

 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách 

 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších 
zákonů 

 Zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním 
řízení a o změně některých zákonů 

 Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 
ţivočichy, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Usnesení vlády č. 603/2006 ze dne 24. května 2006 k finančním tokům Společné zemědělské 
politiky a Společné rybářské politiky v České republice pro období let 2007 aţ 2013 a jejich 
institucionálnímu zabezpečení 

 Usnesení vlády č. 854/2007 ze dne 25. července 2007, o Národním strategickém plánu pro oblast 
Rybářství na období 2007 – 2013 

 Usnesení vlády č. 855/2007 ze dne 25. července 2007, o Operačním programu rybářství 2007 – 
2013 

 
Jak vyplývá z dotazníků a rozhovorů se zástupci zainteresovaných stran, mezi opatření, jejichţ 
aplikace rybářům nejvíce komplikuje provozování činnosti, patří: 

 ochrana kormorána velkého, 

 zrušení dotačního titulu 15 (resp. jeho nevyhlášení pro rok 2011), 

 nutnost většího sledování kvality vody, častějších a komplexnějších rozborů vody, 

 kompenzace škod z hlediska nařízeného reţimu hospodaření. 
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Kormorán velký 
 
Hlavní příčinou konfliktu ochrany přírody a rybářů v celé Evropě je rychlý nárůst populace kormorána3. 
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo sinensis), který je chráněným druhem ve většině Evropy, se 
velmi rychle rozmnoţil. Z odhadovaných 800 párů v šedesátých letech se evropská populace zvětšila 
na 250 000 – 400 000 jedinců. Také v ČR se populace kormorána zvýšila (vědci odhadují, ţe jde 
o zhruba 10 000 – 14 000 jedinců, rybáři a myslivci oponují, ţe jde o čísla aţ několikrát vyšší, aţ 
kolem 35 000 kusů), zejména vlivem migrujících jedinců ze severní Evropy, kteří se u nás vyskytují 
zejména v zimním období. Kormoráni loví ve větších skupinách a kromě toho, ţe chytají ryby, značnou 
část rybích obsádek při lovu poškodí, coţ má pro ryby často smrtelné následky (mezi nejohroţenější 
druhy ryb tak v tomto smyslu patří lipan a pstruh). Rybáři usilují o větší regulaci stavu kormoránů, a tak 
přibývá konfliktů mezi nimi a ochránci přírody. Na místní úrovni je jiţ dlouho základní otázkou, jak 
uvést v soulad různé zájmy a pohledy administrativních orgánů (MŢP, MZe, Správy chráněných 
krajinných oblastí a krajských úřadů), rybářů, majitelů rybníků a místních občanů. Krátkodobým 
řešením jsou výjimky od krajských úřadů na odstřel kormoránů (s omezením počtu, techniky a místa 
odstřelu) a placení kompenzací za škody způsobené kormoránem rybářům. Problémem, na který však 
rybáři často upozorňují, je, ţe škody způsobené kormoránem jsou současnými metodami těţko 
odhadnutelné a navíc jsou kompenzace vypláceny za škody způsobené kormoránem pouze na 
chovných rybnících (tedy ne na řekách). Obavy rybářů rovněţ sílí při představě, ţe ekonomické 
kompenzace závisící na státu mohou být za určité situace i zastaveny. Problém s kormoránem ovšem 
nevyţaduje místní řešení, ale spíše celoevropské. 
 
Zrušení dotačního titulu 15 
 
MZe od roku 2003 aţ do roku 2010 (včetně) pravidelně vyhlašovalo dotační program hrazený 
z prostředků státního rozpočtu zaměřený na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků (dotační titul 
15). V roce 2010 byl tento titul sice vyhlášen, nicméně dotace jiţ nebyly přiděleny. Tento program je 
však stále notifikován a stále platný, z důvodu napjatého státního rozpočtu však jiţ nemohl být v roce 
2011 vyhlášen. Účelem tohoto dotačního titulu byla částečná kompenzace újmy rybářským subjektům 
vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků. Dotace se přidělovala 
podnikatelům podnikajícím v zemědělské výrobě za určitých, předem jasně daných, podmínek na 
rybníky plnící rozhodnutí vodoprávních úřadů či orgánů ochrany přírody nebo zajišťující veřejný zájem 
s výměrou nad 5 ha. Mezi nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou 
patřily akumulace vody v krajině, retenční účinek při povodních, zajišťování sportovních a rekreačních 
účelů a zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky. Péče o rybniční fond ve 
veřejném zájmu obsahovala odstraňování sedimentu z loviště – coţ mělo pro rybáře obrovský 
význam. Mezi nařízenou péči o ŢP patřilo zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů, 
omezení vysazování amura nařízené orgány ochrany přírody, omezení krmení ryb krmnými směsmi 
a ostatními krmivy, omezení aplikace minerálních a organických hnojiv a další omezení na základě 
rozhodnutí orgánů ochrany přírody. 
 
Nutnost většího sledování kvality vody, častějších a komplexnějších rozborů vody  
 
Na základě Nařízení vlády 61/2003 Sb., Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, a příslušných vyhlášek musí produkční rybáři 
v případě aplikace krmiv, hnojiv a ostatních látek zaţádat o výjimku pro vnášení závadných látek – 
zejména pro krmiva – kde je třeba rozborů vzorků vod na odtoku z rybníka za sledované období, 
vyjádření týkající se ŢP z obce s rozšířenou pravomocí, vyjádření správce povodí, vyjádření odboru 
ţivotního prostředí příslušného krajského úřadu (pro coţ je třeba vypracování posudku od Agentury 
ochrany přírody a krajiny – dále jen „AOPK“). Rozbory vody se odebírají zpravidla 4x ročně (cca 1000 
Kč za 1 rozbor + náklady na dopravu, administrativu, mzdy atd.) Produkční rybáři nesou přeneseně 
odpovědnost za přirozeně zatíţené podloţí v nádrţi, za splachy ţivin z pozemků nad rybníky a za 
nedostačující nebo nefunkční čistírny odpadních vod. Pomoc rybářům by mohlo sledování kvality 
přítokové vody. 
 

                                                      
 
3
 Volně citováno z projektu podpořeného MŠMT “Biologické, sociální a ekonomické hodnocení nástrojů 

managementu redukujících predaci kormorána v České republice” 
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Kompenzace škod z hlediska nařízeného reţimu hospodaření 
Toto se týká zejména vyřízení výjimky pro chov ryb na území, kde se vyskytují zvláště chránění 
ţivočichové a vztahuje se k tomu Vyhláška č. 432/2005 Sb. (podmínky a způsob poskytování finanční 
náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření). Tato vyhláška stanoví podmínky 
poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, kdy omezení 
vzniklo v důsledku rybářského hospodaření: 

 vyloučení či sníţení rybí obsádky nebo v důsledku jiných omezení vedoucích ke sníţení přírůstku 
rybí obsádky, 

 změny druhové skladby rybí obsádky, 

 mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření. 
 
Náhrady se poskytují na základě zpracované ţádosti (př. ţadatel, bankovní spojení, vypočtená výše 
náhrady, výměra, na níţ se náhrada poţaduje v ha, atd.) a příloh (např. výpis z katastru, parcelní 
číslo, pravomocné rozhodnutí, z něhoţ vyplývá omezení, postup výpočtu výše náhrady, platné 
povolení k nakládání s vodami, základní údaje o rybníce, evidenci o hospodaření – produkční karty, 
rozhodnutí o platné výjimce při pouţití závadných látek atd.) 
 
Administrativa při podávání a realizaci projektů z OP Rybářství 
Z dotazníků i z rozhovorů se zástupci zainteresovaných stran vyplynulo, ţe převáţná většina příjemců 
se domnívá, ţe proces výběru projektů je logický, jasný, srozumitelný a transparentní. Strukturu 
ţádostí včetně příloh hodnotí většina respondentů jako přiměřenou a nemají k ní zásadních 
připomínek. Negativně jsou však hodnoceny administrativní poţadavky související s příjmem ŢOD 
a další administrací úspěšných projektů. Mezi respondenty nejčastěji zmiňovanou administrativní 
zátěţ patřily zejména níţe uvedená témata (více k tomuto tématu – včetně vyjádření a vysvětlivek 
SZIF – v kapitole 4.3.3 této Zprávy): 

a) nadbytečná administrativa, např.  

 ţadatel o dotaci je povinen předkládat ke kaţdé další ţádosti stále stejnou administrativu 
jako u minulých kol – přičemţ technická dokumentace z minulých kol se nevrací, 

 i v rámci realizace jednoho projektu je třeba kopie jednoho a téhoţ dokumentu předloţit 
vícekrát,  

 zbytečné ověřování dokumentů i podpisů – úředníci nemají pravomoc parafovat kopie jako 
ověřené, je třeba přikládat úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku – který je veřejně 
přístupný např. na portálu www.justice.cz, 

 nutnost osobní přítomnosti statutárních zástupců subjektů na SZIF atd., 

b) sloţitá administrativa pro ţadatele/příjemce, např. 

 výzvy k předkládání projektů se od sebe na základě změn Pravidel mezi jednotlivými koly 
výrazně liší, 

c) sloţitá administrativní kontrola, např.  

 neúměrně sloţitá kontrola rozvahy, výkazu zisku a ztrát,  

 suplování či dokonce předčení poţadavků kontroly ze strany finančního úřadu atd. 
 

Produkční rybáři bez ohledu na velikost obhospodařované plochy rybníků si uţ tak (aniţ by ţádali 
o dotace) stěţují na nadměrnou administrativní zátěţ. Alespoň to vyplývá z podnětů k řešení přijatých 
Antibyrokratickou komisí MZe (dále jen „ABK“). Mezi vyţadovanými administrativními úkony, které 
jsou povinni rybáři běţně vykonávat, zmiňují zejména: 

 vyřízení povolení k nakládání s vodami,  

 schválení manipulačních řádů,  

 vyřízení výjimky pro vnášení závadných látek – zejména pro krmiva – kde je třeba rozborů vzorků 
vod na odtoku z rybníka za sledované období, vyjádření týkající se ŢP z obce s rozšířenou 
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pravomocí, vyjádření správce povodí, vyjádření odboru ŢP příslušného krajského úřadu (pro coţ 
je třeba vypracování posudku od AOPK), 

 vyřízení výjimky pro chov ryb na území, kde se vyskytují zvláště chránění ţivočichové atd. 
 
Tuto skutečnost potvrzuje rovněţ zápis ze 4. jednání MV OP Rybářství, který se konal v Chlumci nad 
Cidlinou: „V rámci diskuze se zástupci EK bylo popsáno velmi složité nastavení právního systému ve 
vztahu k chovu ryb. V právním systému a v přístupu orgánů ochrany přírody je chov ryb, konkrétně 
kapra, chápán jako jistý zásah do přírody, místo aby byl chápán jako produkce zdravých a chutných 
potravin, stejně jako každá jiná produkce hospodářských zvířat. Od státního orgánu ochrany přírody je 
zapotřebí v procesu chovu ryb mít udělenou výjimku například pro přihnojování rybníku a přikrmování 
ryb. Žádosti o výjimky jsou spojeny s velkou administrativní zátěží a velkou časovou prodlevou, jelikož 
se k nim v průběhu jejich zpracování a schvalování musí vyjádřit pověřené orgány a instituce. 
Povolení pro hospodaření na rybnících jsou kvůli tomuto procesu vyřizovány i více než dva roky.“  
 
Socioekonomický kontext 

Tabulka č. 1: Druhová struktura produkce tržních ryb v tunách za období 2001 – 2010 

Druhy ryb 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kapr  17,4 16,6 16,9 16,9 17,8 18,0 18,0 17,5 17,3 17,8 

Lososovité ryby 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 

Lín, síhové 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Býložravé ryby 1,2 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 0,7 1,0 1,0 1,0 

Dravé ryby 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ostatní druhy 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 

Celkem 20,1 19,1 19,5 19,2 20,5 20,4 20,5 20,4 20,1 20,4 

Zdroj: RS ČR 
 
Jak je zřejmé z tabulky výše, produkce ryb v ČR v roce 2002 výrazně klesla oproti roku 2001 a tento 
pokles trval aţ zhruba do roku 2004. Od té doby, tzn. od okamţiku počátku implementace OP Rozvoj 
venkova a multifunkční zemědělství (kde bylo opatření 2.3 Rybářství financované z Finančního 
nástroje pro usměrňování rybolovu přímo zacílené na zvýšení produktivity práce, 
konkurenceschopnosti a kvality produktů) produkce vzrostla a tento trend je dále podporován v rámci 
implementace OP Rybářství.  
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Graf č. 1: Druhová struktura produkce tržních ryb v tunách za období 2001 – 2010 

Zdroj: RS ČR 

Je zřejmé, ţe druhová struktura ryb zůstává prakticky neměnná, pouze produkce kapra (která tvoří 
majoritní část produkce v ČR) významně poklesla v roce 2002 a tento pokles trval aţ do roku 2004. 
Od počátku implementace pomoci z EU (zaměřené mimo jiné i na oblast rybářství) začala produkce 
kapra opět růst. 
 
 
Tabulka č. 2: Užití sladkovodních tržních ryb vyprodukovaných chovem (tisíc tun živé hmotnosti) 

   Užití 

Rok Produkce tržních 
ryb 

Prodej živých ryb 
v tuzemsku 

Ryby určené pro 
zpracování 

Vývoz živých ryb 

2000 19,5 8,5 2,1 9,2 

2001 20,1 7,8 2,1 10,0 

2002 19,2 7,6 1,6 9,7 

2003 19,7 7,8 1,8 9,4 

2004 19,4 8,2 1,7 9,5 

2005 20,5 8,6 2,2 9,3 

2006 20,4 8,5 1,9 10,0 

2007 20,4 8,6 1,9 9,6 

2008 20,4 8,4 1,7 9,0 

2009 20,1 9,1 1,6 8,9 

2010 20,4 9,5 1,8 9,1 

Zdroj: RS ČR 
 
Z uvedené tabulky č. 2 vyplývá, ţe pokud je od produkce trţních ryb odečteno mnoţství prodaných 
ţivých ryb v tuzemsku i v zahraničí, pak zhruba 10 % produkce trţních sladkovodních ryb je určeno 
pro zpracování4.  

                                                      
 
4
 Jak je uvedeno v kapitole 5.3.4 této Závěrečné zprávy, v tabulkách č. 26 a 27, celková produkce zpracovaných ryb a výrobků 

z nich činí v ČR cca 5,3 tis. tun (k 31. 12. 2010). Tato hodnota obsahuje nejen produkci zpracovaných sladkovodních ryb, ale i 
těch mořských. Zpracovny v ČR mají dostatečnou kapacitu a ceny mořských ryb určených ke zpracování jsou natolik příznivé, 
ţe zhruba 2/3 zpracovávaných ryb a výrobků z nich tvoří v CR ryby mořské.  
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Graf č.  2: Produkce tržních ryb a jejich užití 

 
Zdroj: RS ČR 
 
Od roku 2009 se změnil poměr vyuţití produkce ţivých ryb. Aţ do roku 2009 byla větší část ţivých ryb 
určena na vývoz a druhá, menší, část ţivých ryb byla určena k prodeji v tuzemsku. Tento poměr se 
v roce 2009, kdy byly zřejmé první výsledky implementace OP Rybářství, obrátil. To je mimo jiné 
způsobené faktem, ţe oproti letům 2006 – 2007, kdy docházelo k formulaci OP Rybářství, posílila 
česká měna oproti kurzu EUR (viz graf č. 10), coţ způsobilo, ţe export přímou úměrou tomuto růstu 
koruny klesal. 
 
Graf č.  3: Podíl nabídky pro domácí trh (ve vztahu k produkci sladkovodních ryb v ČR) 

 
Zdroj: RS ČR 
 
Z grafu č. 3 je zřejmé, ţe podíl nabídky pro domácí trh v posledních třech letech postupně roste 
a v roce 2010 přesáhl 55 %. 
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Tabulka č. 3: Přehled o úrovni a užití zpracovaných sladkovodních ryb v ČR v letech 2000 – 2010 
(v tunách v živé hmotnosti) 

Rok Objem zpracovaných ryb 
v živém 

Z toho užití 

ve vnitřním trhu na vývoz 

2000 2 115 1 601 514 

2001 2 097 1 725 372 

2002 1 610 1 373 237 

2003 1 800 1 309 491 

2004 1 720 1 161 559 

2005 2 170 1 314 856 

2006 1 920 1 474 446 

2007 1 904 1 414 490 

2008 1 716 1 248 468 

2009 1 595 1 183 412 

2010 1 806 1 361 445 

Zdroj: RS ČR 
 
Jak je zřejmé z výše uvedené tabulky výše, objem zpracovaných ryb určených na vývoz se od roku 
2006 prakticky nezměnil. Nejvyšších hodnot dosáhl export zpracovaných ryb v roce 2005, od té doby 
klesá. Tento pokles je způsoben posilováním české měny v posledních letech, coţ má za následek 
horší konkurenceschopnost českých produktů na zahraničních trzích. 
 
Graf č.  4: Užití zpracovaných ryb v tunách v živé hmotnosti 

 
Zdroj: RS ČR 
 
Objem zpracovaných ryb vyuţitých na vnitřním trhu kolísá – nejvíce ryb bylo za posledních 10 let 
vyuţito v letech 2000 – 2001, poté tento objem klesal. Od roku 2004, kdy začala být implementována 
pomoc z EU v ČR, objem zpracovaných ryb určených k vyuţití na vnitřním trhu rostl aţ do roku 2007, 
kdy začal klesat. Opětovný růst je zřejmý od roku 2009, kdy začaly být zřejmé první efekty OP 
Rybářství a posilování české měny. 
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Tabulka č. 4: Spotřeba ryb v kg/obyv./rok 

Druh 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ryby celkem 5,3 5,4 5,4 5,3 5,5 5,8 5,7 5,8 5,5 6,2  N/A 

 Z toho: 
sladkovodní 

1,0 0,9 0,9 1,395 1,357 1,380 1,407 1,375 1,323 1,373 1,415 

 Z toho: 
mořské 

4,3 4,5 4,5 3,9 4,1 4,4 4,3 4,4 4,2 4,8  N/A 

Zdroj: RS a ČSÚ. Pozn.: data za spotřebu ryb celkem v roce 2010 ještě nebyla k datu zpracování této 
zprávy k dispozici.  
 

Jak vyplývá z tabulky č. 4 a z grafu č. 5, vzrostla za posledních deset let spotřeba rybího masa na 
domácím trhu cca o 17 %. Spotřeba sladkovodních ryb vzrostla oproti roku 2000 o 37 %5.  
 
 
Graf č.  5: Spotřeba ryb v kg/obyv./rok v ČR 

 
Zdroj: RS ČR a ČSÚ 
 
Za posledních 10 let byla spotřeba sladkovodních ryb nejniţší v roce 2001 a od té doby postupně 
roste. Vzhledem k tomu, ţe od roku 2008 se do dat týkajících se spotřeby potravin významnou měrou 
odráţí i dopady ekonomické/finanční krize, lze setrvalý růst přičíst zejména vlivu kampaně Ryba 
domácí podporované z OP Rybářství, která probíhá od roku 2008. 
  

                                                      
 
5
 Zde je však třeba upozornit, ţe od roku 2003 se změnila metodika výpočtu spotřeby sladkovodních ryb. Od tohoto roku se do 

spotřeby ryb započítávají nejen ryby získané chovem, ale i ryby ulovené na udici.  
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Graf č.  6: Vývoj spotřeby sladkovodních ryb v ČR od roku 2000 do roku 2010 

 
 
Zdroj: RS ČR 
 
Dle vyjádření RS ČR je produkce ryb chovem prakticky ustálená, coţ je základem téměř standardní 
úrovně spotřeby takto získávaných sladkovodních ryb v průběhu let. RS ČR se domnívá, ţe 
v rozmanité nabídce substitučních potravin je růst spotřeby sladkovodních ryb úspěchem, k němuţ 
v posledních letech dochází zejména zásluhou zvolené marketingové strategie. Výkyvy se projevují ve 
výlovech ryb na udici, kdyţ například v roce 2002 bylo vyloveno 4 983 tun, v roce 2006 činily úlovky 
4 546 tun, zatímco v loňském roce pouze 3 990 tun (roky 2002 a 2006 byly poznamenány povodněmi, 
kdy ve výlovech ryb na udici došlo k určitému „oţivení“ - ryby byly chytány na udici sportovními rybáři, 
kdyţ unikly z rybníků a malých vodních nádrţí do „volných vod“). 
 
Dle vyjádření zástupců zainteresovaných subjektů i dle vyjádření hodnotitelů kampaně „Ryba domácí“, 
společnosti IPSOS Tambor (více viz kapitola 5.4.4.1 této Zprávy), spotřeba sladkovodních ryb roste 
i vlivem propagační kampaně Ryba domácí, která je na území ČR realizována od roku 2008.  
 
Tabulka č. 5: Přehled o zaměstnanosti v sektoru produkčního rybářství v letech 2000 – 2010 

Zaměstnanci 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Muži 1 455 13 93 1 395 1 460 1 387 1 450 1 286 1 165 1 180 1 176 1 205 

Ženy 337 318 311 307 292 264 235 214 223 224 223 

Celkem 1 792 1 711 1 706 1 767 1 679 1 714 1 521 1 379 1 403 1 400 1 428 

Zdroj: RS ČR  
 
Celková zaměstnanost v sektoru produkčního rybářství za posledních 10 let klesla o 21 %. Je však 
třeba zdůraznit, ţe počet zaměstnanců v sektoru produkčního rybářství byl historicky nejniţší v roce 
2007, kdy byl OP Rybářství teprve schválen. Od tohoto roku celkový počet zaměstnanců v sektoru 
produkčního rybářství opět mírně roste. Otázkou vývoje zaměstnanosti a z toho vyplývajících dopadů 
se zabývá kapitola 5.2.3 této Závěrečné zprávy. 
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Graf č.  7: Zaměstnanost v sektoru produkčního rybářství 

 
Zdroj: RS ČR 
 
Jak je dále rozpracováno v kapitole č. 5 této Zprávy, pokles zaměstnanosti v sektoru produkčního 
rybářství odráţí celkový trend zaměstnanosti v ČR v uplynulých letech (viz graf níţe).  
 
Graf č.  8: Vývoj nezaměstnanosti v ČR 

 
 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 
Jak je zřejmé z výše uvedeného grafu, od roku 2005 docházelo aţ do poloviny roku 2008 k poklesu 
nezaměstnanosti, ovšem s nástupem ekonomické krize začala nezaměstnanost prudce stoupat 
a kulminovala na jaře 2010. Od té doby dochází ke stagnaci a dle prognóz MF nelze v dohledné době 
počítat s výraznými změnami. Vzhledem ke zpoţdění vývoje zaměstnanosti oproti oţivení ekonomiky 
došlo za celý rok 2010 k poklesu zaměstnanosti v rozsahu 1,0 % a pro roky 2011 a 2012 MF stále 
počítá s výrazně méně neţ jednoprocentními růsty.  
 
Vzhledem k poklesu celkové zaměstnanosti v sektoru produkčního rybářství se jeví jako logické, ţe 
docházelo k propouštění zejména ţen, které nemohou zastat těţkou fyzickou práci v odvětví a jsou 
tedy vyuţívány zejména k administrativním pracím nebo práci ve zpracovnách. Vlivem vzrůstající 
automatizace zpracoven a postupného zvyšování efektivity práce ve zpracovnách však dochází 
k propouštění i tam, a tudíţ opět jsou propouštěny zejména ţeny.  
 
Otázka č. 23 v dotazníku k PO 2 zjišťovala stanoviska respondentů k dopadům změn ve vývoji 
ekonomiky na jejich hospodaření za posledních 5 let. Zhruba jedna třetina respondentů se vyjádřila, 
ţe vývoj ekonomiky nemá na jejich podnikání ţádný vliv. Druhá třetina nedokázala dopady vývoje 
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ekonomiky posoudit. Poslední třetina respondentů se vyjádřila v tom smyslu, ţe vývoj ekonomiky 
za posledních 5 let má vliv na jejich podnikání, a to zejména v následujících oblastech: 

 nedostatečný nárůst cen produktů akvakultury oproti nárůstu cen zboţí a sluţeb ve spotřebním 
koši, podle kterého se počítá inflace, 

 výrazné zvýšení cen vstupů v této oblasti podnikání (růst cen energií, vody, pohonných hmot atd.), 

 zvýšení tlaku na konkurenceschopnost ryb a produktů z nich. 
 
Následkem těchto vlivů dochází mimo jiné i k tomu, ţe produkční rybáři mohou trpět nedostatkem 
volných finančních prostředků na investice.  
 
Rozhovory se zástupci zainteresovaných stran ukazují, ţe dopady změn ve vývoji ekonomiky na 
oblast rybářství jsou zřetelné zejména v tom smyslu, ţe došlo ke stagnaci cen ryb a výrobků z nich 
oproti stálému růstu vstupů do produkce. Růst cen produktů akvakultury bohuţel není moţný 
vzhledem k tlakům na konkurenceschopnost jejich substitutů ve spotřebním koši (zejména se jedná 
o drůbeţí maso, dováţené sladkovodní ryby a mořské ryby, včetně produktů z nich).  
 
Řešení nastalé situace vidí respondenti dotazníků ve zvýšení konkurenceschopnosti rybářství 
a podpoře odbytu produktů akvakultury, o čemţ svědčí zejména jejich následující náměty k zařazení 
do způsobilých výdajů v tomto nebo příštím programovacím období (pořadí je nahodilé):  

 podpora mimoprodukčních funkcí rybníků, 

 nákup chladírenských vozů6 a mobilních prodejních zařízení na prodej produktů akvakultury7, 

 sníţení administrativní zátěţe v odvětví, 

 vývoj a dotace na pořízení informačního systému pro zefektivnění řízení a výroby v oblasti 
rybářství, 

 nutnost vzdělávání a propagace, 

 modernizace chovatelských postupů, 

 modernizace zpracovatelských provozů (např. vícesměnný provoz atd.), 

 odbahnění, modernizace rybníků a obnova, modernizace a inovace technických zařízení  
a technologií. 

Tyto potřeby ze strany respondentů dotazníků byly předmětem diskuse na odborném panelu 
zaměřeném na relevanci cílů OP Rybářství a byly zohledněny v aktualizované SWOT analýze, která je 
uvedena v kapitole 3.2.3 níţe.  

Jedním z témat odborného panelu zaměřeného na relevanci cílů OP Rybářství byl rovněţ vliv dopadů 
změn ve vývoji ekonomiky (potaţmo vliv ekonomické krize) na počet subjektů v odvětví. Odborníci, 
kteří se zúčastnili odborného panelu, se shodli, ţe počtu subjektů v odvětví se ekonomická krize 
nedotkla. Toto tvrzení bylo porovnáno s dostupnými statistikami na ČSÚ – viz tabulka níţe8.  

 

 
 

                                                      
 
6
 V současném programovacím období je nákup chladírenských vozů podporován v opatření 2.4 

7
 V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu je z OP Rybářství 

podporován maloobchodní prodej v hospodářství, pouze pokud takový prodej tvoří nedílnou součást akvakulturního 
hospodářství – 2.1.e) 
8
 Do roku 2007 se subjekty registrovaly dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) a v roce 2007 byla tato 

klasifikace nahrazena Klasifikací ekonomických činností (CZ-NACE).  
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Tabulka č. 6: Počet subjektů s převažující činností v oblasti rybářství 

OKEČ/NACE/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 březen 
2011 

OKEČ 50 000 Rybolov, chov ryb 
a související činnosti 

26 22  –   –   –   –  

OKEČ 50 100 Rybolov a související 
činnosti 

33 31  –   –   –   –  

OKEČ 50 200 Chov ryb a související 
činnosti 

631 653  –   –   –   –  

NACE 30 000 Rybolov a akvakultura  –   –   –   –  1  –  

NACE 31 200 Sladkovodní rybolov  –   –   –  2 2 2 

NACE 32 000 Akvakultura  –   –   –   –  1 1 

NACE 32 100 Mořská akvakultura  –   –   –  2 1 1 

NACE 32 200 Sladkovodní 
akvakultura 

 –   –  608 480 496 507 

CELKEM 690 706 608 484 501 511 

Zdroj: ČSÚ 
 
Jak je patrné z výše uvedené tabulky, počet subjektů s převaţující činností v oblasti rybářství od roku 
2007 (tedy od schválení OP Rybářství) do roku 2009 klesnul, a to aţ o třetinu. V roce 2010 počet 
subjektů začal opětovně růst. Tento trend nelze relativizovat s dopady krize, neboť trendy těchto 
dopadů nejsou ve statistice patrné a logicky zdůvodnitelné. 
 
 
Graf č.  9: Vývoj počtu subjektů s převažující činností v odvětví rybářství 

 
Zdroj: ČSÚ 

 
Výše uvedená statistika zveřejněná ČSÚ je však jediným dostupným materiálem týkajícím se 
oficiálního počtu subjektů zaregistrovaných v odvětví rybářství. Příčiny vývoje počtu subjektů 
v rybářství patrného z této tabulky se v rámci odborného panelu nepodařilo vysvětlit. Tato tabulka 
a její zdůvodnění byly předmětem diskuse odborného panelu a jednotlivé zúčastněné subjekty 
konstatovaly, ţe tento přehled bohuţel nelze ověřit z jiných dostupných a oficiálních zdrojů. Z toho 
důvodu není ani moţno ověřit strukturu právních forem subjektů v odvětví, jejich regionální rozloţení 
či velikost.  
 
Dle informací od RS ČR bylo v roce 2010 v ČR zhruba 48 hospodářství s produkcí ryb 5 – 100 tun, 
zhruba 36 hospodářství s produkcí nad 100 tun a zbylá hospodářství jsou v kategorii pod 5 tun 
produkce ryb za rok. U těchto malých hospodářství nelze rozlišit, zda se jedná o produkci trţních ryb 
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nebo o celkovou produkci chovem včetně násad (v ČR je zhruba 2 000 ha rybníků vlastněno, 
obhospodařováno nebo naopak zanedbáváno velkým mnoţstvím uţivatelů, jejichţ případná produkce 
ryb většinou slouţí k naturální spotřebě). 
 
Z dalších dostupných, avšak neoficiálních zdrojů vyplývá, ţe na začátku května 2011 bylo 
v Integrovaném zemědělském registru zaregistrováno 169 chovatelů plemenných ryb (určených dále 
na chov) a 689 chovatelů neplemenných ryb (tzn. určených pro finální spotřebu). Z těchto 689 
chovatelů neplemenných ryb je 196 místních organizací rybářských svazů, 11 obcí a 10 dalších 
subjektů, jako jsou např. různá sdruţení, o.p.s. atd., u nichţ se jedná o dobrovolnou činnost, jejímţ 
smyslem a základem není ziskovost. U zbylých 474 subjektů lze předpokládat, ţe se jedná o různě 
velké chovatele z různých regionů – zhotoviteli se bohuţel nepodařilo z dostupných zdrojů získat 
informace o jejich velikosti, regionu registrace či počtu zaměstnanců.  
 
Na základě další diskuse v rámci odborného panelu zaměřeného na relevanci OP Rybářství se 
potvrdilo, ţe vlivem dopadů krize skutečně vzrostly ceny vstupů (energie, pohonné hmoty, voda, plyn 
atd.), ovšem ceny výstupů stagnovaly. Navíc přibyly další substituty, levné a mraţené ryby ze 
zahraničí (např. produkty z Asie, kde platí zcela jiné hygienické a veterinární normy neţ v ČR, 
potaţmo v celé EU) nebo dotované exporty ze třetích zemí, jejichţ nízkým cenám nemohla čerstvá 
sladkovodní ryba krmená a lovená za velmi přísných veterinárních i potravinářských legislativních 
podmínek konkurovat.  
 
Odborníci na odborném panelu se rovněţ shodli, ţe oproti letům 2006 – 2007, kdy docházelo 
k formulaci OP Rybářství, posílila česká měna v průběhu let oproti EUR, coţ způsobilo, ţe export 
přímou úměrou tomuto růstu koruny klesal. Producenti byli z důvodu ochabující konkurenceschopnosti 
na zahraničních trzích nuceni zlepšit propagaci a zvýšit prodej na domácím trhu. K tomu jim 
dopomohla kampaň Ryba domácí financovaná z OP Rybářství, na kterou lokální producenti volně 
navázali a posílili svůj marketing. Producenti se více zaměřili na prodej v tuzemsku, vyuţili moţnosti 
prodeje na stále populárnějších farmářských trzích, vyuţili moţnosti podpory prodeje do hypermarketů 
atd. Posílením přímého prodeje koncovým spotřebitelům rentabilita producentů posílila, neboť 
producenti nebyli nuceni do svých prodejních cen kalkulovat zprostředkovatelské marţe a další 
náklady související s prodejem v zahraničí.  
 
Na OP Rybářství na celé programové období 2007 – 2013 bylo alokováno celkem 36 142 234 EUR 
(dohromady z EFF i národních zdrojů), coţ k 1. lednu 2007 činilo v přepočtu cca 995 mil. Kč.  
 
Tabulka č. 7: Finanční plán na jednotlivé prioritní osy OP Rybářství na programové období 2007 – 2013 
(v EUR) 

Prioritní osa Příspěvek z EFF  Příspěvek ČR Celkem  

2: Akvakultura, vnitrozemský rybolov, 
zpracování produktů rybolovu a akvakultury 
a jejich uvádění na trh 

11 926 937 3 975 646 15 902 583 

3: Opatření společného zájmu 13 824 404 4 608 135 18 432 539 

5: Technická pomoc 1 355 334 451 778 1 807 112 

CELKEM 27 106 675 9 035 559 36 142 234 

Zdroj: OP Rybářství, kapitola 7. Finanční ustanovení 
 
Vlivem vývoje směnného kurzu CZK/EUR, kdy v posledních letech došlo k posílení české koruny, se 
alokace na OP Rybářství v přepočtu na českou měnu reálně sníţila o přibliţně 100 mil. Kč. Viz tabulka 
s přepočtem alokace a graf vývoje směnného kurzu níţe. 
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Tabulka č. 8: Přepočet alokace na OP Rybářství z EUR na Kč k referenčním datům 

Prioritní 
osa (PO) 

Alokace v 
EUR 

Alokace v Kč k 
1. 1. 2007 

Alokace v Kč k 
31. 12. 2009 

Alokace v Kč k 
31. 12. 2010 

Rozdíl mezi původní 
alokací a alokací  

k 31. 12. 2010 (v Kč) 

PO 2 15 902 583 437 957 136 416 425 038 393 716 150 -44 240 986 

PO 3 18 432 539 507 632 124 482 674 466 456 352 801 -51 279 323 

PO 5 1 807 112 49 767 864 47 321 035 44 740 479 -5 027 386 

CELKEM 36 142 234 995 357 124 946 420 540 894 809 429 -100 547 695 

Zdroj: Deloitte. K přepočtům bylo využito kurzu ECB k 1. 1. 2007 (27,54 Kč/EUR), k 31. 12. 2009 
(26,186 Kč/EUR) a k 31. 12. 2010 (24,758 Kč/EUR). 
 
Pokud se současný trend posilování české měny ani do budoucna nezmění, je logické, ţe alokace na 
další vyhlašované výzvy (zejména ke konci programovacího období) budou muset být tomuto faktu 
přizpůsobeny. Prakticky tak bude příjemcům moţno poskytnout méně prostředků na jejich projekty.  
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Graf č.  10: Vývoj směnného kurzu od doby programování OP Rybářství do 31. 12. 2010 

 
 
Zdroj: Webový portál EK (http://ec.europa.eu) 
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Politický kontext 

Od okamţiku schválení OP Rybářství se konaly níţe uvedené volby: 

 2008 Senát Parlamentu ČR, 

 2008 zastupitelstva krajů, 

 2009 Evropský parlament, 

 2010 Senát Parlamentu ČR, 

 2010 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 

 2010 zastupitelstva obcí.  
 
Z diskusí se zástupci zainteresovaných stran a z dotazníků pro úspěšné příjemce (otázka č. 24 
v dotazníku pro příjemce v rámci PO 2 a otázka č. 28 v dotazníku pro příjemce v rámci PO 3) vyplývá, 
ţe ţádná změna v politickém kontextu vyvolaná volbami v letech 2007 – 2010 neměla výrazný přímý 
vliv na oblast rybářství.  
 
Jako nepřímý vliv změn v politickém sloţení veřejné správy je respondenty dotazníků nejčastěji 
zmiňováno zrušení národních dotačních titulů pro zemědělce a rybáře (zejména se jedná o dotační 
titul 15 „Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků“, coţ byla částečná kompenzace újmy rybářským 
subjektům vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků). Dotační titul 
15 byl naposledy vyhlášen pro rok 2010 (avšak dotace nebyla vyplacena) a poté jiţ nebyl z důvodu 
napjatého státního rozpočtu vyhlášen (více viz kapitola 3.1.2.1 této Zprávy). Většina subjektů v oblasti 
produkčního rybářství se s následky jeho zrušení (resp. opětovného nevyhlášení pro rok 2011) velmi 
těţce vyrovnává, neboť zejména náklady odstraňování sedimentu z loviště (tedy na odbahnění 
rybníků) jsou vysoké a vliv odbahnění na produkci je sledovatelný aţ ve střednědobém 
aţ dlouhodobém horizontu. Mnoho subjektů v oboru tuto investici musela z finančních důvodů odloţit, 
coţ se ovšem nejeví jako vhodné řešení pro další rozvoj jejich činnosti. 
 
Mezi další nepřímé vlivy změn v politickém sloţení veřejné správy uvádí respondenti dotazníků 
i zástupci zainteresovaných skupin, se kterými byla vedena interview, zpřísnění legislativy v oblasti ŢP 
(viz kapitola 3.1.2.1 výše). 
 
Ţádné další změny v odvětví rybářství vlivem změn politického kontextu nebyly hodnotitelem 
zaznamenány.  
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3.2 EQ2. Do jaké míry řeší počáteční (nebo revidovaný) OP nové 
požadavky sektoru v rámci SRP vzhledem k tomuto měnícímu se 
kontextu? 

3.2.1 Dílčí evaluační otázky 

Bylo třeba odpovědět na tyto dílčí otázky:  

 Byl NSP přepracován tak, aby v něm byl zohledněn nový kontext? Pokud ne, jaká byla provedena 
analýza zaměřená na relevanci strategie, zejména pokud jde o EFF?  

 Změnila (kvantitativně nebo kvalitativně) nebo odstranila tato změna kontextu některé z cílů 
původního OP? Byla důvodem pro doplnění nových cílů? Změnilo se z důvodu nového kontextu k 
lepšímu pořadí priorit mezi osami nebo opatřeními?  

 Pokud došlo k přepracování, byly stanoveny vhodnější cíle?  

3.2.2 Resumé 

Vzhledem k pozdějšímu spuštění implementace OP Rybářství (první výzvy k předkládání ŽOD 
byly vyhlášeny až v polovině roku 2008) nebyla dosud provedena žádná změna ani v NSP, ani 
v OP Rybářství. Všemi zainteresovanými subjekty byla střednědobá evaluace vnímána jako 
vhodný prostředek pro vyhodnocení dosavadního pokroku implementace a zohlednění změn 
v kontextu, které nastaly po dobu dosavadní implementace OP. 
 
Jak vyplývá ze zjištění a závěrů v kapitole 3.1 výše a jak bylo potvrzeno formou diskuse na 
odborném panelu, váha priorit a cílů OP Rybářství byla původně koncipována tak, že podporou 
propagačních kampaní zaměřených na zvýšení spotřeby ryb, vzděláváním subjektů v rybářství 
a pilotními projekty zvyšujícími inovativnost v oboru dojde k větší propagaci rybářství a jeho 
produktů mezi konzumenty na trhu a ke zvýšení zájmu spotřebitelů o sladkovodní rybu. 
Předpokládalo se, že až v návaznosti na tuto zvýšenou poptávku bude třeba zvýšit produkci 
a z toho důvodu i modernizovat hmotný a nehmotný majetek vlastníků rybníků, producentů 
a zpracovatelů ryb.  
 
Ze střednědobého hodnocení ovšem vyplývá, že cíle a priority stávajícího OP byly vesměs 
nastaveny správně a odpovídaly potřebám subjektů v oboru. Synergickým působením 
propagačních aktivit, zvyšováním povědomí o produktech akvakultury a vlivem externích 
ekonomických vlivů však nejdříve došlo k okamžitému a výraznému zájmu o výstavbu, 
modernizaci a obnovu majetku producentů a zpracovatelů ryb, kteří tak nejen udrželi původní 
produkci ryb, ale připravují se i na zvýšený zájem ze strany konzumentů. Teprve postupným 
zvyšováním spotřeby sladkovodních ryb a modernizací oboru postupně roste přirozený tlak na 
využití inovací a vzdělávání v oboru. Z toho důvodu je třeba přehodnotit váhy jednotlivých cílů 
a priorit, stejně tak i dílčích alokací na ně. Rovněž SWOT analýza odvětví byla na základě změn 
v odvětví a v celé národní ekonomice (více viz kapitola 3.1.3 této Závěrečné zprávy) v průběhu 
střednědobé evaluace přepracována. Tato přepracovaná SWOT analýza lépe reflektuje 
současný stav silných a slabých stránek odvětví, příležitostí a ohrožení produkčních rybářů. 
 
Na základě závěrů ze střednědobého hodnocení uvedených v této Závěrečné zprávě navrhuje 
zhotovitel provést revizi OP Rybářství, která lépe zohlední změny působící zevnitř i zvenčí na 
OP Rybářství a subjekty v odvětví. 

3.2.3 Zjištění a jejich interpretace 

Zjištění a závěry učiněné v kapitole 3.1 této Zprávy byla ověřena prostřednictvím odborného panelu 
a bylo přistoupeno k reformulaci silných a slabých stránek odvětví, stejně tak jako k opětovnému 
posouzení příleţitostí a hrozeb pro odvětví rybářství.  
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Ověření SWOT analýzy  

Za posledních 5 let – tedy od doby programování OP Rybářství do poloviny současného 
programovacího období – se situace v odvětví rybářství změnila tak, ţe je třeba přehodnotit potřeby, 
silné a slabé stránky, příleţitosti i ohroţení v oboru rybářství.  
 
V níţe uvedené SWOT analýze jsou zapracovány úpravy, které byly provedeny na základě odborného 
panelu, který se konal 28. 4. 2011 se zástupci hlavních zainteresovaných skupin majících vliv 
na program a na evaluaci.  
 
Výroky označené ţlutě byly zhotovitelem po diskusi se zainteresovanými subjekty doplněny, naopak 
výroky červeně přeškrtnuté byly po diskusi s odborníky ze SWOT analýzy vyjmuty (zdůvodnění změn 
je popsáno pod tabulkou). 
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Silné stránky 

 know-how českého rybníkářství 

 vysoká kvalita plemenného materiálu 

 mimoprodukční funkce rybníků  

 kvalitní péče o rybářské revíry 

 udrţování skladby rybích společenstev 
v rybářských revírech 

 vyuţití rybářských revírů a rybničních soustav 
širokou veřejností pro rekreační aktivity 

 konkurenceschopnost rybníkářských podniků 

 existence organizace, která koordinuje zájmy 
rybářství 

 dostatek zpracovatelských kapacit 

  věda a školství 

 ochranné známky 

 rybářská legislativa 

 stabilizovaný trh 
 

Slabé stránky 

 potravinářská legislativa 

 veterinární legislativa 

 zabahnění (sedimenty v rybnících) 

 roztroušenost rybníků 

 nedostatek vhodných zdrojů vody pro chov lososovitých 
ryb 

 nízká ekonomická návratnost  

 délka chovného období kapra 

 vysoký podíl fyzické práce 

 stáří a opotřebovanost technických zařízení 

 nedostačující propagace rybích produktů 

 sezónnost trhu a omezený pomalý růst zájem zájmu 
spotřebitelů o ryby a produkty z nich  

 konzervativní postoje spotřebitelů 

 vlivy ryboţravých predátorů 

 nevhodné hospodaření v povodí nad rybníky způsobující 
nadměrnou erozi  

 pokles zásahy do biodiverzity a ekologické stability 
rybničních ekosystémů způsobený vysokou intenzifikací 
zemědělské činnosti v 2. polovině minulého století  

 omezení hospodářské činnosti v rybnících sníţením 
intenzity produkčních metod z důvodů přijatých právních 
norem v oblasti ţivotního prostředí 

 vliv vnějších ekonomických faktorů 

Příležitosti 

 konkurenceschopnost rybníkářských podniků 

 stabilizovaný trh 

 diverzifikace činností souvisejících 
s odvětvím rybolovu 

 věda a výzkum, inovace a zavádění nových 
technologií 

 propagace produktů akvakultury 

 rozšíření produkce o další druhy ryb 
v řízeném prostředí 

 rozšíření sortimentu výrobků 
ze zpracovaných ryb 

 podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 

 modernizace technického vybavení 
zpracoven 

 obnova, modernizace a inovace technických 
zařízení a technologií 

 obnova, výstavba a modernizace rybníků 
a dalších jednotek akvakultury  

 zprůchodnění říčního systému pro migrující 
druhy 

 opatření k prevenci chorob 

 vyuţívání technologií sniţujících nepříznivé 
dopady na ţivotní prostředí 

 zrovnoprávnění přístupu subjektů k 
moţnostem čerpání podpory 

Ohrožení 

 rybářská legislativa 

 omezení hospodářské činnosti v rybnících sníţením 
intenzity produkčních metod z důvodů zavádění nových 
právních norem v oblasti ţivotního prostředí 

 import levnějších ryb a produktů  

 hrozba substitučních potravin 

 nízká úroveň prodeje  

 neprostupnost říčního systému, přerušené migrační trasy 

 ekologická zátěţ ve sloţení sedimentů 

 zavlečení nebezpečných nákaz ryb 

 vlivy extrémních klimatických jevů 

 omezení podpory mimoprodukčních funkcí rybníků  

 ryboţraví predátoři 
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 konkurenceschopnost rybníkářských podniků 

Finanční krize, která způsobila pokles koupěschopnosti spotřebitelů a vyšší tlak na ceny produktů, 
a dále i dovoz ryb z mimoevropských zemí s dumpingovými cenami způsobily prudký pokles 
konkurenceschopnosti subjektů v odvětví rybářství. Z toho důvodu byla konkurenceschopnost 
rybníkářských podniků přesunuta ze silných stránek do příleţitostí. 

 Rybářská legislativa  

Z důvodu obav zainteresovaných skupin z předpokládaného schválení nové prováděcí vyhlášky 
k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), byla rybářská 
legislativa přesunuta ze silných stránek do ohroţení. 

 Stabilizovaný trh 

Trh se sladkovodními rybami byl v tuzemsku při přípravě programovacího období 2007-2013 primárně 
zásobován domácími produkty, coţ bylo příznivé pro národní ekonomiku. Od té doby však došlo ke 
změnám nejen na domácím, ale i na zahraničních trzích. Vzrostl import levných a dotovaných ryb ze 
zahraničí, na jejichţ chov a zpracování nejsou aplikována tak přísná hygienická a veterinární pravidla 
jako na ryby chované a zpracované v ČR. Rovněţ export doznal značných změn: původně hlavní 
exportní odbytiště Německo vystřídaly země jako Polsko a Slovensko. Z toho důvodu byl stabilizovaný 
trh přesunut ze silných stránek do příleţitostí. 

 Potravinářská a veterinární legislativa 

Potravinářská a veterinární legislativa kladou vysoké nároky na parametry chovu a kvalitu zpracování 
ryb ve zpracovnách. Na druhé straně však do země proudí importované ryby a zpracované produkty z 
ryb, jejichţ kvalita chovu ani zpracování není nijak na vstupu do země kontrolována a v zemi jejich 
produkce je potravinářská a veterinární legislativa benevolentnější. Tlak veterinárních kontrol a jejich 
frekvence zvyšují náklady na zpracování ryb, a proto je většina zpracoven v zemi ztrátová. Z toho 
důvodu byla potravinářská a veterinární legislativa vloţena do slabých stránek odvětví.  

 Stáří a opotřebovanost technických zařízení 

Vlivem dosavadní podpory z OP Rybářství jiţ byla velká část starého a opotřebovaného technického 
zařízení vyměněna či modernizována. Nicméně důraz by měl být i nadále kladen na další modernizaci 
tohoto zařízení, ale rovněţ i jeho inovaci a inovace technologií. Z toho důvodu byla modernizace 
technického zařízení a inovace technologií přesunuta do příleţitostí. 

 Nedostačující propagace rybích produktů 

Podpora propagační kampaně Ryba domácí částečně změnila přístup zákazníků k produktům 
akvakultury. I nadále by však měly být vyuţívány cílené reklamní kampaně k propagaci sladkovodních 
ryb a rybích výrobků v ČR. Z toho důvodu byla propagace rybích produktů přesunuta ze slabých 
stránek do příleţitostí.  

 Konzervativní postoje spotřebitelů 

Návyky spotřebitelů v konzumaci sladkovodních ryb v ČR jsou nedostatečné. Spotřebitelé se pouze 
pomalu učí, jak s rybami pracovat a jak je upravovat. Při koupi ryb se konzervativní spotřebitelé 
tradičně řídí zejména cenou, kvalitu rybího masa se teprve učí vyhodnocovat. Z toho důvodu byly 
konzervativní postoje spotřebitelů zařazeny mezi slabé stránky.  

 Zásahy do biodiverzity a ekologické stability rybničních ekosystémů  

Na základě legislativy zaměřené na ochranu ŢP jsou často ochranáři přírody iniciovány změny v druhové 
skladbě a ekologické stabilitě vodního prostředí. Na základě těchto zásahů poté dochází k rozkolísání 
přirozeného prostředí ve vodě i v jejím okolí a uvedení přírodního prostředí do původního stavu je poté 
náročný a dlouhodobý proces. 

 Vliv vnějších ekonomických faktorů 

Vlivem souhry mnoha faktorů ve vnějším i vnitřním prostředí světové ekonomiky došlo k posílení 
české koruny, a tím i ke sníţení konkurenceschopnosti české produkce v zahraničí (více viz kapitola 
3.1.3 této Závěrečné zprávy). Z toho důvodu byl vliv vnějších ekonomických faktorů přiřazen do 
slabých stránek odvětví.  
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 Diverzifikace činností souvisejících s odvětvím rybářství 

Produkční funkce rybníků mohou být doplněny činnostmi, jeţ tuto produkční funkci neoslabují, naopak 
vyuţívají produkce např. k přilákání turistů (agroturistika či gastroturistika). Podporou těchto 
doplňujících činností dojde k dalšímu zvýšení odbytu a navíc tak dojde ke vzdělávání spotřebitelů 
v přirozeném venkovském prostředí, coţ můţe změnit nákupní zvyklosti konzumentů. Z toho důvodu 
byla diverzifikace činností zařazena do příleţitostí v odvětví. 

 Věda a výzkum, zavádění nových technologií 

Stejně jako při přípravě OP Rybářství na stávající programovací období by měl být i do budoucna 
kladen důraz na podporu nových technologií a další vědu a výzkum, které mohou pomoci zvýšit 
produkci ryb a jejich kvalitu, ev. sníţení nákladů produkce, a tím i podporu spotřeby sladkovodních 
ryb. Z toho důvodu byla tato aktivita přidána do příleţitostí.  

 Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 

Větší část rybníků vedle chovu ryb slouţí k vodohospodářským účelům jako retenční nádrţe, včetně 
schopnosti zachycení extrémních povodňových průtoků. Z pohledu ochrany krajiny rybniční soustavy 
umoţňují zachovat druhovou pestrost fauny a flóry. Rybníky dále pozitivně ovlivňují hladinu 
podzemních vod, plní čistící funkce povrchových vod a v neposlední řadě mají krajinotvorný, 
rekreační, historický a estetický význam. Do budoucna lze očekávat zvyšování veřejné poptávky po 
mimoprodukčních funkcích rybničních ploch, a z toho důvodu by o moţnosti podpory 
mimoprodukčních funkcí rybníků z veřejných zdrojů mělo být uvaţováno i pro příští programovací 
období. Z toho důvodu je kromě silných stránek přiřazena podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 
i do příleţitostí. Omezení podpory mimoprodukčních funkcí rybníků pak lze chápat jako ohroţení 
v oboru. 

 Obnova, modernizace a inovace technických zařízení a technologií  

I po zbytek stávajícího programovacího období a v příštím programovacím období lze předpokládat 
vysoký zájem o provádění obnovy, modernizace a inovace technických zařízení a technologií. Tato 
obnova, modernizace a inovace by však měly jít ruku v ruce s měnící se poptávkou zákazníků po 
sortimentu rybích výrobků. Proto byly přidány do příleţitostí v odvětví.  

 Zrovnoprávnění přístupu subjektů k možnostem čerpání podpory  

V oblasti rybářství jsou v ČR specifické podmínky: vzhledem ke kolektivizaci v 50. letech je v ČR velký 
podíl středních podniků. Mikro a malé podniky jsou sice majoritou v mnoţině všech subjektů v odvětví, 
nicméně do mikro a malých podniků lze v některých případech započítat i místní organizace a územní 
svazy ČRS. V současné době preferuje stávající legislativa na evropské úrovni zejména mikro a malé 
podniky. V podmínkách ČR je však silná poptávka subjektů v akvakultuře zejména po tom, aby 
podpora byla udělována hlavně na základě dlouhé tradice subjektu v odvětví rybářství a historie 
v podnikání v oblasti produkčního rybářství jako převaţující činnosti hospodaření. ČR tedy preferuje 
zrovnoprávnění přístupu subjektů k moţnostem čerpání podpory, a to z důvodu silného vlivu nejen 
malých, ale i středních a velkých podniků, na naplňování cílů OP (zejména na udrţení produkce). Dle 
vyjádření ŘO se střední a velké podniky podílí na produkci cca 20 tis. tun sladkovodních ryb/rok 
zhruba z 63 %, přičemţ vydaná Rozhodnutí pro tyto subjekty mají objem poskytované podpory cca 28 
%. Současný stav (daný současným znění nařízení o EFF) mění v podmínkách ČR podporu mikro a 
malých subjektů v oboru na diskriminaci středních a větších subjektů. Proto byl tento aspekt připojen 
do příleţitostí.  

 Hrozba substitučních potravin 

Kromě dovezených a importovaných potravin ze zahraničí jsou ohroţením pro zvýšení spotřeby 
sladkovodních ryb i další substituty rybího masa. Jedná se zejména o kuřecí maso, jehoţ cena 
neustále klesá. Z toho důvodu je hrozba substitučních potravin ohroţením pro zvýšení spotřeby rybího 
masa.  

 Nízká úroveň prodeje  

Rybáři k prodeji ryb a z nich zpracovaných produktů často vyuţívají sítí hypermarketů a velkých 
obchodů, které mají velký příliv zákazníků. Úroveň prodeje je však v těchto typech obchodů často 
nedostačující, podmínky pro skladování a manipulaci s rybami nedostatečné. Ryby poškozené 
nesprávným skladováním, manipulací a výlovem pak mohou odradit zákazníky, kteří se rozhodnou ke 
koupi ryby. Z toho důvodu je nízká úroveň prodeje ohroţením pro zvýšení spotřeby sladkovodních ryb.  
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 Rybožraví predátoři  

Produkční rybářství a hospodaření v rybářských revírech je silně ovlivňováno ryboţravými predátory. 
Velké škody jsou např. způsobované vydrou říční, kormoránem velkým a volavkou popelavou. 
Rozloha rybníků, roztroušenost v krajině a další okolnosti znemoţňují účinnou ochranu rybích 
společenstev před škodami způsobenými těmito predátory. Rybníkáři v mnoha případech nemohou 
účinně chránit svůj majetek. Rovněţ dochází k poškozování vyváţených rybích společenstev 
a především v malých vodních tocích (v pstruhových revírech) postupně mizí celá řada dříve běţných 
rybích druhů, a to včetně druhů chráněných. Z toho důvodu lze ryboţravé predátory řadit k ohroţením 
v oboru. 

3.3 Závěr a doporučení týkající se relevance 

Vlivem synergického působení podnětů na národní úrovni (např. pozastavení dotačního titulu 
15 financovaného z národních zdrojů) a na mezinárodní úrovni (např. dopady 
finanční/hospodářské krize a posílení české měny ve vztahu k EUR) došlo ke změnám 
v kontextu rozvoje rybářství v ČR. SWOT analýza odvětví byla na základě změn v odvětví 
a v celé národní ekonomice v průběhu střednědobé evaluace přepracována. 
 
Ze střednědobého hodnocení OP Rybářství vyplývá, že nastavení cílů a priorit OP Rybářství 
bylo v době programování správné, a stanovené cíle a priority jsou i nadále platné. Nicméně je 
zřejmé, že jednotlivé cíle a priority nabývají jiných vah, než jaké jim byly přiděleny v době 
přípravy OP Rybářství.  
 
V návaznosti na výsledky střednědobého hodnocení a v důsledku změn kontextu a změn 
v potřebách a preferencích potencionálních příjemců je vhodné přiměřeně upravit OP 
Rybářství pro zbytek programovacího období 2007 – 2013. Pokud by k úpravě OP Rybářství 
nedošlo, nebyly by dostatečně zohledněny změny v kontextu odvětví ani potřeby jednotlivých 
zainteresovaných subjektů v oboru.  
 
K posouzení a revizi operačního programu spolufinancovaného z EFF se může na základě 
článku 18 nařízení o EFF přistoupit, vyskytnou-li se závažné obtíže při jeho provádění, dojde-li 
k zásadním strategickým změnám v odvětví nebo v zájmu řádného řízení. Předpokladem pro 
otevření diskuse s EK je schválení záměru revize MV. Jedním z hlavních impulsů pro revizi 
operačního programu je zejména hodnocení v polovině období a dále jsou to výroční zprávy 
o provádění a roční hodnocení pokroku programu. Lze konstatovat, že požadavky pro revizi OP 
Rybářství vyplývající z nařízení o EFF jsou naplněny. 

3.4 Poučení, určení osvědčených postupů 

NSP pro období 2007 – 2013 je strategický dokument, který byl na základě článku 15 nařízení 
o EFF přijat po náležité konzultaci s partnery na národní úrovni a byl spolu s předloženým OP 
předmětem dialogu mezi ČR a EK. NSP byl východiskem pro tvorbu OP Rybářství. Jeho tvorba 
měla při přípravě OP Rybářství časově a logicky předcházet a z tohoto dokumentu měly 
následně vyplývat dílčí cíle a konkrétní opatření OP Rybářství.  
 
Plánovaná revize OP Rybářství se strategie rozvoje odvětví rybářství obsažené v NSP 
nedotkne, neboť tento dokument obsahuje základní východiska a principy pro koncepci OP 
Rybářství, které jsou stále platné. Není tedy v této fázi účelné revidovat rovněž NSP. 
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4 Odpovědi na hodnoticí otázky 

týkající se efektivity 

implementace a řízení 

4.1 Úvod do implementace a řízení pomoci z EU 

4.1.1 Systém řízení OP Rybářství 

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 24. května 2006 č. 603 bylo řídícím orgánem EFF v ČR 
ustanoveno MZe. V rámci MZe byl k tomuto účelu ustanoven odbor Řídící orgán OP Zemědělství 
a OP Rybářství (dále jen „ŘO“). ŘO deleguje část svých pravomocí, ale ne celkovou odpovědnost za 
řízení programu, na zprostředkující subjekt na základě „Dohody o delegování pravomocí“.  

ŘO odpovídá za řízení a provádění OP v souladu se zásadou řádného finančního řízení, zejména 
následující činnosti: 

 zajišťuje, aby operace pro financování byly vybírány na základě kritérií pro OP a po celou dobu 
provádění zůstávaly v souladu s platnými předpisy Společenství a s vnitrostátními předpisy, 

 ověřuje, zda byly spolufinancované produkty dodány a sluţby poskytnuty a zda byly výdaje 
vykázané příjemci skutečně vynaloţeny a zda jsou v souladu s předpisy Společenství 
a vnitrostátními předpisy; ověřování na místě týkající se jednotlivých operací mohou být 
prováděna na základě vzorku v souladu s prováděcími pravidly přijatými Komisí postupem podle 
čl. 101 odst. 3 nařízení o EFF, 

 zajišťuje existenci systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě 
pro kaţdou operaci v rámci OP a shromaţďování údajů o provádění nezbytných pro finanční 
řízení, monitorování, ověřování, audit a hodnocení, 

 zajišťuje předávání relevantních dat do informačních systémů, 

 zajišťuje, aby příjemci dotace a jiné subjekty zapojené do provádění operací vedli buď oddělený 
účetní systém, nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací, aniţ by 
byly dotčeny vnitrostátní účetní předpisy, 

 zajišťuje, aby se hodnocení operačních programů podle článků 48 a 49 provádělo v souladu 
s článkem 47 nařízení o EFF, 

 stanoví postupy k zajištění toho, aby všechny dokumenty týkající se výdajů a auditů nezbytné pro 
zajištění odpovídajících revizních záznamů se zaměřením na finanční toky byly uchovávány 
v souladu s poţadavky článku 87 nařízení o EFF, 

 zajišťuje, aby certifikační orgán a auditní orgán obdrţely pro účely certifikace a auditu všechny 
nezbytné informace o postupech a ověřeních prováděných v souvislosti s výdaji, 

 řídí práci monitorovacího výboru a poskytuje mu potřebné dokumenty umoţňující sledovat kvalitu 
provádění operačního programu s ohledem na jeho konkrétní cíle, 

 vypracovává výroční a závěrečné zprávy o provádění a po schválení monitorovacím výborem je 
předkládá EK, 

 zajišťuje soulad s poţadavky na poskytování informací a propagaci stanovenými v článku 51 
nařízení o EFF, 

 dbá na shodu s politikami Společenství. 
 
Odbor auditu a supervize je samostatný vnitřní útvar MZe, který je funkčně a organizačně oddělen od 
odboru ŘO. Odbor auditu a supervize MZe není součástí procesu implementace OP Rybářství. Odbor 
auditu a supervize MZe je pověřený odborem Auditní orgán – MF k zajištění činnosti podle čl. 61 odst. 
1 písm. a) a b) nařízení o EFF. Odbor ŘO v odůvodněných případech můţe vznést na odbor auditu 
a supervize MZe podnět k provedení auditu. Odbor auditu a supervize MZe informuje o svých 
nálezech z provedeného auditu odbor ŘO. 
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V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 24. května 2006 č. 603 byl zprostředkujícím subjektem pro 
OP Rybářství určen SZIF. SZIF vyuţívá sítě regionálních odborů (na kaţdý NUTS 2 je určen jeden 
regionální odbor SZIF, tedy 7 odborů) a Finančního útvaru. Zprostředkující subjekt: 

 přijímá, registruje, zpracovává, posuzuje a vyhodnocuje ŢOD v souladu se směrnicemi 
SZIF, 

 provádí kontroly plnění podmínek poskytnutí dotace, zejména z hlediska způsobilosti výdajů 
a způsobu a výše financování projektu, 

 přijímá, registruje a zpracovává ŢOP, včetně kontrolní činnosti s tím spojené v souladu se 
směrnicemi SZIF, 

 sumarizuje ŢOP a veškerou dokumentaci předává ke schválení a autorizaci platby ŘO,  

 zajišťuje ověření na místě podle čl. 59 nařízení o EFF a čl. 39 implementačního nařízení.  

SZIF – Finanční útvar: 

 eviduje a zpracovává jednotlivé schválené ŢOP v IS SZIF tak, aby u záznamů byla zajištěna 
jejich správnost, úplnost, průkaznost, aktuálnost, srozumitelnost, přehlednost, včetně 
zajištění uchovávání veškerých záznamů pro účely administrativních a fyzických kontrol 
v souladu s platnými právními předpisy a předpisy MZe. Veškeré údaje budou zpracovány 
tak, aby byl zajištěn správný podklad pro zaúčtování na MZe, 

 vyhotovuje platební příkazy a zajišťuje provádění platby na účet příjemce dotace na základě 
dispozičního práva k účtům MZe, 

 zajišťuje data potřebná pro zaúčtování finančních výdajů, které mají být kryty prostředky EU 
a prostředky státního rozpočtu v souladu s Postupem, který je přílohou č. 2 k Pokynu 
k řízení finančních toků OP Rybářství, 

 eviduje informace o provedených platbách, včetně příslušných kontrol, 

 odboru ŘO OP Zemědělství a OP Rybářství předkládá „Přehledy proplacených projektů OP 
Rybářství“ neprodleně po obdrţení posledního výpisu za předcházející měsíc z České 
národní banky, 

 eviduje pohledávky vzniklé z titulu neoprávněně provedených plateb v Knize dluţníků, 

 spolupracuje s  ŘO při vypracovávání a předkládání finančního plánu v souladu se 
směrnicemi SZIF, 

 zajišťuje vypracování podkladů k výkazu výdajů ve formě a termínech stanovených 
Metodikou certifikace MF a následně je předává ŘO. 

 
V souladu s čl. 63 nařízení o EFF ustanovilo MZe MV OP Rybářství. Podrobnosti týkající se sloţení, 
organizace a činnosti MV OP Rybářství jsou uvedeny ve Statutu a Jednacím řádu MV OP Rybářství. 
Předsedou MV OP Rybářství je zástupce MZe, jeho členy jsou zástupci ministerstev podílejících se na 
realizaci programu, ekonomičtí a sociální partneři, zástupci nevládních organizací. Z vlastního 
podnětu se práce MV OP Rybářství účastní zástupce EK v poradním postavení. Povinností MV OP 
Rybářství je dohlíţet na realizaci OP Rybářství, zvláště sledovat soulad s nařízeními EK a legislativou 
ČR, naplňování cílů OP Rybářství, efektivnost vyuţívání veřejných zdrojů a další. 
 

4.1.2 Kontext 

Administrace operačních programů spolufinancovaných z EFF obsahuje několik po sobě následujících 
kroků, které pokrývají celý programový cyklus od plánování a programování na národní úrovni aţ po 
finální uzavření programu.  
 
Plánování programu, stejně tak jako procesy certifikace výdajů EK a implementace auditní strategie, 
nejsou předmětem tohoto střednědobého hodnocení OP Rybářství 2007 – 2013. Tyto procesy 
pokrývá studie střednědobého hodnocení EFF zpracovaná společností Ernst & Young pro EK. 
 
Střednědobé hodnocení OP Rybářství se zaměřuje na samotnou implementaci OP Rybářství. Tato 
fáze implementace programu zahrnuje následující procesy, kterým je v rámci střednědobého 
hodnocení OP Rybářství věnována pozornost: 

 komunikace moţnosti podpory a jejích přínosů potencionálním příjemcům, výzvy k předkládání 
projektů, 

 výběr projektů, 

 implementace projektů, 
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 platby příjemcům, 

 monitoring. 
 
 
Schéma č. 1: Implementace EFF programů 

 
 

Zdroj: Střednědobé hodnocení EFF (2007 – 2013), únor 2011 (zpracovatel: Ernst & Young)  

4.1.3 Princip partnerství 

Jak je uvedeno v článku 8 Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006, těsná spolupráce mezi EK a členským 
státem je předpokladem dosaţení cílů EFF. Kaţdý členský stát je navíc zodpovědný za organizaci 
partnerství s relevantními regionálními, místními a ostatními veřejnými autoritami, stejně jako 
s ekonomickými a sociálními partnery. Toto zapojení příslušných zainteresovaných skupin klade 
zvláštní důraz na rovnost muţů a ţen, stejně jako na udrţitelný rozvoj a ochranu ŢP. Princip 
partnerství aplikuje v kaţdé fázi implementace EFF v členském státě přípravu, implementaci, 
monitoring a evaluaci.  
 
 

Příprava NSP Příprava OP Popis řídících a kontrolních systémů

EK 

schvaluje

EK 

schvaluje

Komunikace s pontencionálními 

příjemci

Vyhlašování výzev k předkládání 

projektů

Výběr projektů
Implementace 

projektů

Monitoring

Platby příjemcům

Příprava programu

Řízení programu

Certifikace programu

Kontrola a certifikace Platba EK členskému státu
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4.2 EQ3: Jak účinně je při implementaci EFF aplikována zásada 
partnerství? Jsou zainteresované subjekty efektivně zapojeny do 
implementace EFF? Je implementace EFF správně koordinována 
na národní/místní úrovni? Jsou do implementace EFF zapojeny 
zainteresované subjekty, jako například/zejména ženské 
organizace/organizace prosazující rovné příležitosti mužů a žen 
a subjekty zabývající se ochranou ŽP/nevládní organizace?  

4.2.1 Dílčí evaluační otázky 

Při zodpovídání této otázky je třeba zodpovědět i následující dílčí otázky: 

 Byly zainteresované subjekty především ţenské organizace a partneři z oblasti ochrany ŢP, a to 
jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni, zapojeny do vypracování programu? Jsou zapojeny 
do monitorování programu v různých fázích implementace, zejména v MV?  

 Zahrnuje řízení programu správné účastníky na správné úrovni? Je rozdělení úkolů jasné 
a vyhovující? Je koordinace mezi národními a regionálními orgány zapojenými do řízení programu 
bezproblémová a efektivní? Jak funguje koordinace s ostatními resorty (národními nebo 
regionálními), jako je například ŢP?  

 Funguje partnerství mezi EK a řídícími orgány bez problémů?  

 Jaká zlepšení systému řízení a implementace byla od předchozího programového období 
provedena pro zvýšení efektivnosti a sníţení nákladů na řízení?  

4.2.2 Resumé 

Při tvorbě OP byly zapojeny vybrané relevantní zainteresované subjekty na národní i evropské 
úrovni – a to jak z oblasti rybářství, tak i z dalších oblastí národního hospodářství. Silné 
zastoupení v pracovní skupině zaměřené na přípravu OP Rybářství měly i subjekty z oblasti ŽP, 
které do procesu vnášely své náměty a připomínky. Tyto byly následně do OP zapracovávány 
tak, že celý OP úspěšně prošel hodnocením SEA.  
 
V ČR nebyly v době programování OP Rybářství identifikovány žádné relevantní ženské 
organizace, které by byly schopny a měly zájem se vyjádřit k tvorbě OP Rybářství. Nicméně 
rovnost mužů a žen byla při přípravě OP Rybářství garantována přítomností zástupců 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) jakožto gestora této problematiky na 
národní úrovni. MPSV ČR mělo rovněž možnost vnášet podněty a připomínky k tvorbě OP 
Rybářství a také této možnosti využívalo. Tyto připomínky a náměty byly následně do OP 
zapracovány. 
 
Do implementace OP Rybářství jsou zapojeny vybrané relevantní subjekty na národní 
i evropské úrovni. Z analýzy stakeholderů (neboli zainteresovaných skupin) vyplývá, že jsou 
zapojeni správní účastníci na správné úrovni, žádný relevantní subjekt není v procesu 
implementace opomíjen a má možnost se sám, anebo prostřednictvím zástupců jednotlivých 
zainteresovaných skupin, vyjádřit. Jak vyplývá z písemných dohod uzavřených mezi ŘO 
a zprostředkujícím subjektem, z interních směrnic obou těchto orgánů a ze statusu MV OP 
Rybářství, rozdělení úkolů je jasné, přehledné a funkční, žádný zainteresovaný subjekt 
k tomuto rozdělení nevznesl v průběhu střednědobého hodnocení žádných námitek.  
 
Součástí MV OP Rybářství jsou nejen zástupci produkčních rybářů, ale i orgány z oblasti ŽP 
a garant rovnosti mužů a žen na národní úrovni. Nejen ve složení MV OP Rybářství, ale i ve 
složení Odboru ŘO OP Rybářství převládají ženy, což garantuje dohled nad rovnými 
příležitostmi mužů a žen v odvětví. Práce v rybářství je většinou doménou mužů, neboť je velmi 
fyzicky náročná a podmínky pro fyzické uplatnění žen v terénu nejsou příznivé. Nicméně ve 
zpracovnách a v administrativě ženy převládají. Rovnost mužů a žen je rovněž uplatňována i na 
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úrovni univerzit a výzkumných ústavů, kde jsou podmínky a příležitosti pro muže i ženy 
identické. 
Z diskusí se zainteresovanými subjekty i ze zápisů z MV OP Rybářství a relevantních 
pracovních skupin vyplývá, že koordinace mezi regionálními a národními subjekty nevykazuje 
žádné problémy. Rovněž partnerství ŘO OP Rybářství s pověřenými zástupci EK funguje bez 
problémů, ŘO zástupce EK pravidelně informuje o pokroku OP a vývoji odvětví na národní 
úrovni (jak vyplývá z nařízení o EFF). Zástupce EK se rovněž účastní MV OP Rybářství a má 
možnost vznášet své náměty a připomínky. 
 
OP Rybářství 2007 – 2013 je prvním samostatným OP zaměřeným na oblast rybářství v ČR. 
V období před vstupem ČR do EU bylo rybářství spolu s dalšími odvětvími zemědělství 
podporováno z programu SAPARD a v programovacím období 2004 – 2006 bylo podporováno 
z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (kde mělo samostatné opatření 2.3 Rybářství 
financované z Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu – FIFG).  
 
Porovnání efektivity a nákladů na řízení a implementaci OP Rybářství a předchozích intervencí 
není prakticky proveditelné, neboť se jedná o jiný model implementace podpory rybářství. 
V minulém i současném programovacím období byl sice shodně uplatňován decentralizovaný 
systém řízení (který zaručuje tlak na větší transparentnost implementace a umožňuje 
příjemcům efektivnější komunikaci s partnery přímo v jejich regionu působení), nicméně od 
současného programovacího období má odvětví rybářství poprvé svůj samostatný OP. 
Pracovníci regionálních odborů SZIF pověřeného vybranými úkoly implementace OP Rybářství 
jsou v současném programovacím období zapojeni i do implementace Programu rozvoje 
venkova, tudíž není možné přesně přidělit jejich personální kapacity a náklady na implementaci 
OP Rybářství.  
 
Na základě zkušeností z předchozího i z právě probíhajícího programovacího období byla 
provedena nebo se připravují určitá zlepšení systému řízení a implementace. Mezi 
nejzásadnější opatření nejen pro zvýšení efektivnosti a zlepšení systému řízení, ale i pro 
zjednodušení a větší transparentnost výběru projektů pro žadatele patří spuštění Portálu 
Farmáře, ve kterém mohou žadatelé zadávat své ŽOD a mají rovněž náhled do dalších 
funkcionalit tohoto softwaru. Rovněž hodnoticí kritéria a administrativa s podáváním ŽOD a 
následnou administrací úspěšných projektů procházely vývojem a je snahou všech 
relevantních stran, aby i nadále tento vývoj pokračoval tak, aby přinášely žadatelům/příjemcům 
větší komfort.  
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4.2.3 Zjištění a jejich interpretace 

Spolupráce s EK 

 
S EK ŘO intenzivně spolupracoval jiţ od počátku přípravy OP Rybářství 2007 – 2013 a dále i 
v procesu schvalování tohoto programu. Od okamţiku schválení OP Rybářství jsou zástupci EK (resp. 
DG Mare) pravidelně zváni k účasti na pravidelných zasedáních MV OP Rybářství a na výročních 
konferencích. 
 
ŘO OP Rybářství zástupce DG Mare rovněţ kaţdoročně osobně – v rámci „Annual Examination  
Meeting“ – informuje o vývoji implementace OP Rybářství a společně pravidelně konzultují mimo jiné 
následující témata: 

 implementace OP Rybářství (na tomto jednání je vţdy prezentována výroční kontrolní zpráva 
za kaţdý rok a současný stav implementace programu) – jak vyplývá z článku 61, odstavce 1e) 
nařízení o EFF, 

 řízení programu a jeho kontrola (ŘO seznamuje zástupce DG Mare se stavem fungování řídicího 
a kontrolního systému, s uplatňováním principu partnerství při implementaci programu, 
předpovědí a perspektivou dalšího vývoje programu a stavem monitorování věcného a finančního 
pokroku), 

 další aktuální témata (např. pokrok informační kampaně „Ryba domácí“ atd.). 
 
Tato pravidelná kaţdoroční jednání se dosud konala v následujících termínech: 

 12. 3. 2009 (vyhodnocení implementace za rok 2007),  

 15. 10. 2009 (vyhodnocení implementace za rok 2008) a  

 15. 11. 2010 (vyhodnocení implementace za rok 2009.  

V zápisech z těchto jednání a z diskusí s ŘO OP Rybářství neidentifikoval zhotovitel ţádný 
potencionální problém týkající se partnerství mezi DG Mare a ŘO OP Rybářství.  
 
Spolupráce při tvorbě OP Rybářství 2007 – 2013 

 
Ke konzultacím při tvorbě NSP a OP Rybářství byli ŘO OP přizváni zástupci níţe uvedených 
organizací: 

 MF, 

 MŢP, 

 MMR, 

 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), 

 MPSV, 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), 

 ČSÚ, 

 Státní veterinární správa ČR, 

 SZIF, 

 AOPK,  

 RS ČR, 

 Rybářství Třeboň a.s., Rybářství Hodonín s.r.o., Klatovské rybářství, a.s., Rybníkářství Pohořelice 
a.s. a některé další rybářské podniky, 

 ČRS, 
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 MRS, 

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 
ve Vodňanech, 

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta, Zemědělská fakulta, 

 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 

 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 

 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 

 DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, 

 ENKI, o.p.s., 

 Český svaz ochránců přírody. 

 
Pro zajištění aktivního přístupu rybářů k přípravě NSP a OP Rybářství se v průběhu roku 2005 konaly 
čtyři neformální diskuse a setkání s producenty a zástupci zájmových svazů. Následně MZe vytvořilo 
dvě pracovní skupiny, které pokryly celé území ČR. Sloţení pracovních skupin bylo koncipováno tak, 
aby postihlo zástupce zabývající se profesně rybářstvím od vlastních produkčních podniků, 
zpracovatelských a obchodních firem přes zájmové svazy hospodařící v rybářských revírech aţ po 
školní výrobní podniky, střední školy a univerzity a dále Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve 
Vodňanech. Do procesu tvorby NSP a OP Rybářství byly zapojeny i nevládní neziskové organizace 
jako je např. AOPK. 

Dne 7. června 2007 se ve Vodňanech uskutečnilo další setkání pracovní skupiny pro tvorbu NSP a 
OP Rybářství, jehoţ se zúčastnili zástupci výše uváděných institucí a MZe. Produkční rybáři zde 
jednoznačně vyjádřili svůj záměr soustředit svou budoucí produkci převáţně na kapra. 

V rámci meziresortního připomínkového procesu, který byl rozšířen i o subjekty neziskového sektoru, 
byly při zpracovávání OP Rybářství vyzvány ostatní resorty partnerské organizace ke vznesení 
připomínek. Připomínky byly zapracovány do materiálu OP Rybářství na oficiálním vypořádání, které 
se konalo dne 12. července 2007. 

Spolupráce při implementaci OP Rybářství  

Spolupráce v rámci MV OP Rybářství 2007 – 2013 
 
MV dohlíţí na realizaci opatření z EFF a především sleduje soulad s nařízeními EK a legislativou ČR, 
naplňování cílů EFF, efektivitu vyuţívání veřejných zdrojů atd. 
 
MV OP Rybářství se od svého ustanovení v roce 2007 schází pravidelně dvakrát ročně. Jeho členy 
byli ministrem zemědělství jmenováni: 

 předsedkyně MV OP Rybářství a její náhradník, 

 4 zástupci za RS ČR (a jejich 4 náhradníci), 

 1 zástupce za ČRS (a jeho jeden náhradník), 

 1 zástupce za MRS (a jeho jeden náhradník), 

 1 zástupce Rybářství Hodonín, s.r.o. (a jeden jeho náhradník), 

 1 zástupce za MF (a jeden jeho náhradník), 

 1 zástupce za MŢP (a jeden jeho náhradník), 

 1 zástupce za MMR (a jeden jeho náhradník), 

 1 zástupce za MPSV (a jeden jeho náhradník), 

 1 zástupce za SZIF (a jeden jeho náhradník), 

 1 zástupce za Ústav zemědělské ekonomiky a informací – (dále jen „ÚZEI“) – (a jeden jeho 
náhradník), 

 1 zástupce za Jihočeský kraj (a jeden jeho náhradník), 
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 1 zástupce za Jihomoravský kraj (a jeden jeho náhradník), 

 1 zástupce za Svaz měst a obcí (a jeden jeho náhradník), 

 1 zástupce za Český svaz ochránců přírody (a jeden jeho náhradník), 

 1 zástupce za Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích (a jeden jeho náhradník). 

 
Při návrhu jmenování členů MV OP Rybářství byl kladen velký důraz na rovné podmínky muţů a ţen a 
na kompletní zastoupení relevantních stran (včetně zástupců zajišťujících ochranu ŢP). Od okamţiku 
schválení OP Rybářství aţ do předloţení této Zprávy se uskutečnilo sedm zasedání MV OP Rybářství 
a zhotovitelem nebyly na základě dostupných informací a zápisů z těchto jednání identifikovány ţádné 
nedořešené rozpory v názorech či nekonstruktivní konflikty zúčastněných stran.  
 
Členové MV OP Rybářství jsou rovněţ vyzývání k ad-hoc projednávání aktuálních témat. Např. 
30. června 2010 byli členové MV OP Rybářství vyzváni k písemnému projednání bodovacích kritérií 
a způsobilých výdajů opatření 2.2, opatření 3.1 záměr b), a opatření 3.3 záměr e) OP Rybářství. 
Členové MV OP Rybářství byli tímto vyzváni k vyjádření svého stanoviska, navrţení bodovacích 
kritérií a způsobilých výdajů k výše uvedeným intervencím. V návaznosti na toto písemné projednání 
se 2. září 2010 uskutečnila pracovní skupina, které se zúčastnili následující subjekty: 
 

Tabulka č. 9: Zastoupení subjektů při písemné proceduře k bodovacím kritériím a způsobilým výdajům k 
intervencím 2.2, 3.1 záměr b) a opatření 3.3 záměr e) 

Osoba s hlasovacím právem 
jmenovaná za subjekt 

Osoba bez hlasovacího práva jmenovaná za subjekt Počet 
osob 

MZe X 1 

MŠMT X 1 

x MF 1 

ÚZEI X 1 

Jihomoravský kraj X 1 

Rybářství Třeboň Rybářství Třeboň 2 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

Jihočeská univerzita Výzkumný ústav rybářský 
a hydrobiologický ve Vodňanech 

2 

MMR X 1 

SZIF SZIF 2 

MŢP X 1 

Rybářství Hodonín X 1 

Blatenská ryba X 1 

Rybníkářství Pohořelice X 1 

ČRS ČRS 2 

Celkem osob  18 

 
Řídící výbor ke střednědobé evaluaci OP Rybářství 2007 – 2013 
 
Tento výbor slouţí k řízení a koordinaci střednědobé evaluace OP Rybářství a scházel se průběţně 
dle potřeby v době od listopadu 2010 do června 2011. Mezi členy tohoto výboru patří zástupci ŘO, 
SZIF, ČRS, Rybářství Pohořelice a.s., RS ČR a MMR).  
 
Spolupráce v rámci pracovní skupiny pro řízení a koordinaci opatření 3.3 a) 
 
Tato pracovní skupina byla zřízena předsedkyní MV OP Rybářství a má za cíl řízení a koordinaci 
kampaně „Ryba domácí“ a její realizaci, zabývá se řízením, hodnocením a návrhy postupů a korekcí 
projektu, seznamuje se s analytickými dokumenty, s kampaní „Ryba domácí“, zabývá se nastavením 
komunikační strategie. Tato pracovní skupina se schází 11x ročně, tedy kaţdý měsíc. Mezi členy této 
pracovní skupiny na základě Statutu a jednacího řádu této skupiny patří: 
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Tabulka č. 10: Složení pracovní skupiny pro řízení a koordinaci opatření 3.3 a) 

 Počet členů Počet hlasů 

Předseda (ŘO OP Rybářství) 1 2 

Ředitel odboru komunikace MZe 1 2 

Zástupce RS ČR 3 3 

Zástupci ČRS nebo MRS 1 1 

Zástupce – Nezávislí producenti  1 1 

Tajemník (ŘO OP Rybářství) 1 2 

Celkem 8 11 

 
Této pracovní skupiny se rovněţ účastní dva zástupci realizátora kampaně, tedy společnosti Dorland. 
Součástí těchto pravidelných jednání je rovněţ prezentace hodnotitele kampaně – tedy společnosti 
IPSOS Tambor – který členy pracovní skupiny seznámí s výsledky opakované evaluace. 
 
Pracovní skupiny pro řešení specifických problematik 
 
Pracovní skupiny pro řešení specifických problematik OP Rybářství ustanovuje na základě potřeby 
předseda MV OP Rybářství (ustanovení těchto pracovních skupin vyplývá z jednacího řádu MV OP 
Rybářství). Pracovní skupiny zřízené v rámci MV OP Rybářství jsou tvořeny členy MV OP Rybářství, 
zástupci ŘO a zprostředkujícího subjektu, případně zástupci odborných útvarů podílejících se na 
realizaci OP Rybářství a dalšími odborníky zabývajícími se danou problematikou. Pracovní skupiny 
předkládají na základě výsledků své činnosti návrhy a doporučení MV OP Rybářství. Pracovní skupiny 
mohou být svolány nejen k osobní účasti na jednání, ale i k písemnému projednání daných témat. 
 
Např. 31. března 2009 byla ustanovena pracovní skupina pro opatření 3.4. Pilotní projekty OP 
Rybářství. Tato pracovní skupina měla za cíl projednat bodovací kritéria a způsobilé výdaje opatření 
3.4. Pilotní projekty a navrhnout MV OP Rybářství znění těchto dokumentů k novému projednání. 
Sloţení této pracovní skupiny bylo následující: 
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Tabulka č. 11: Složení pracovní skupiny pro opatření 3.4 

Osoba s hlasovacím právem jmenovaná za subjekt Osoba bez hlasovacího práva 
jmenovaná za subjekt 

Počet 
osob 

RS ČR RS ČR 2 

ČRS ČRS  1 

RS ČR RS ČR  2 

Jihočeská univerzita Výzkumný ústav rybářský 
a hydrobiologický ve Vodňanech 

X 1 

SZIF SZIF 2 

MF ČR, Odbor Národní fond X 1 

MRS X 1 

MZe X 1 

ÚZEI ÚZEI 2 

MŢP MŢP 2 

Svaz měst a obcí X 1 

Celkem osob   16 

 
Dále se uskutečnily následující písemné procedury ke specifickým záleţitostem implementace OP 
Rybářství, kdy byli k vyjádření osloveni zástupci MZe, RS ČR, ČRS, MRS, Rybářství Hodonín, 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, SZIF, MF, MŢP, MMR, MPSV, MŠMT, ÚZEI, 
Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Svazu měst a obcí a Českého svazu ochrany přírody: 
 

 14. dubna 2009 – bodovací kritéria a způsobilé výdaje k opatření 3.4, 

 27. listopadu 2009 – bodovací kritéria k opatření 2.2 a 3.1, projednání způsobilých výdajů 
k opatření 3.3 e), 

 17. února 2010 – bodovací kritéria a způsobilé výdaje k opatření 3.2 b), 

 19. března 2010 – způsobilé výdaje k 3.2 b), 

 6. prosince 2010 – změna bodovacích kritérií číslo 3 a 5 k opatření 2.1. 
 
Spolupráce v rámci implementace EU fondů v ČR 
 
V době implementace OP Rybářství byly ustanoveny další specifické pracovní skupiny, které jsou 
svolávány z iniciativy MMR (resp. Národního orgánu pro koordinaci), kterých se zástupci za OP 
Rybářství zúčastní, ale které se neváţí explicitně k OP Rybářství, nýbrţ k celkové implementaci EU 
fondů v ČR. Mezi tyto pracovní skupiny patří např.: 
 

 pracovní skupina Kontrola, audit, nesrovnalosti (dále jen „PSKAN“). Tato pracovní skupina 
byla zaloţena s cílem zajistit efektivní koordinaci při implementaci Národního strategického 
referenčního rámce (dále jen „NSRR“) v oblasti kontrolních mechanismů a auditu, 
harmonizace postupů při zjišťování, řešení a hlášení nesrovnalostí. Členové této pracovní 
skupiny jsou zástupci Národního orgánu pro koordinaci, řídících orgánů operačních programů, 
Platebního a certifikačního orgánu, Auditního orgánu a zástupci bodů AFCOS, 

 pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém, coţ je poradní orgán MMR pro oblast 
koordinace jednotnosti monitorovacího systému pomoci v rámci fondů EU v ČR. Pracovní 
skupina projednává a schvaluje návrhy a poţadavky Odboru řízení a koordinace NSRR jako 
centrálního koordinačního orgánu, samostatného oddělení publicity MMR, řídících orgánů 
operačních programů, Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“) a Auditního orgánu 
na rozvoj jednotného monitorovacího systému, slouţí k zajištění aplikace centrální metodiky 
monitorování do všech úrovní monitorovacího systému, jeho údrţbě a rozvoji s cílem zajistit 
aktuální a srovnatelná data. Tato pracovní skupina se schází dvanáctkrát ročně (tzn. kaţdý 
měsíc).  

 
Spolupráce při zajištění finančních toků 

Dle Metodiky certifikace výdajů pro programové období 2007 – 2013 bylo na základě Usnesení vlády 
ČR č. 603 ze dne 24. května 2006 PCO pro OP Rybářství pověřeno MF. V rámci MF je výkonem 
funkce PCO pro strukturální fondy, Fondu soudrţnosti a EFF pověřen odbor Národní fond. Certifikaci 
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na úrovni PCO zajišťuje oddělení Certifikace a akreditace, které je součástí odboru Národní fond. 
Certifikace výdajů představuje specifickou činnost stanovenou předpisy evropských společenství, 
jejímţ cílem je, aby PCO získal ujištění o řádném vynakládání výdajů v rámci jednotlivých operačních 
programů. Certifikace výdajů zahrnuje ověření výkazu výdajů, ověření, zda nastavený systém 
implementace poskytuje řádné ujištění, ţe výdaje zahrnuté ve výkazu výdajů byly vynaloţeny 
v souladu s předpisy evropských společenství a předpisy ČR, a vytváří tak dostatečné předpoklady 
pro řádnou certifikaci těchto výdajů. Výsledkem certifikace je zpracování a zaslání ţádosti PCO 
o průběţnou platbu nebo platbu konečného zůstatku do EK. Nedílnou součástí kaţdé ţádosti jsou 
certifikát a výkaz výdajů.  

ČR obdrţela od EK dvě předběţné platby na OP Rybářství: 1 897 467,25 EUR dle čl. 81, odst. 1 
nařízení o EFF a 1 897 467,25 EUR 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 postiţených krizí dne 12. prosince 2008.  

Do 31. 12. 2009 ţádná certifikace neproběhla. Do 31. 12. 2010 proběhly dvě certifikace: První za 
období od 1. ledna 2007 do 30. dubna 2010 (od EK bylo vyţádáno 929 265,56 EUR) a druhá za 
období od 1. května 2010 do 31. října 2010 od EK bylo vyţádáno 2 362 677,67 EUR podílu EFF. 
Celkem bylo vyţádáno od EK 3 291 943,23 EUR k 31. prosinci 2010.  

 
Dle Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu 
soudrţnosti a EFF na programové období 2007 – 2013 bylo výkonem funkce auditního orgánu (dále 
jen “AO”) OP Rybářství pověřeno MF. Svou činnost vykonává v souladu s čl. 61 nařízení o EFF. 
Výkonem funkce AO pro byl rozhodnutím ministra financí pověřen odbor Auditní orgán – Centrální 
harmonizační jednotka MF, který je funkčně nezávislý na ŘO a na PCO. Odpovědný AO musí před 
podáním ţádosti o platbu u kaţdého programu poskytnout osvědčení o tom, ţe příslušné řídicí 
a kontrolní systémy splňují stanovené poţadavky a poté na konci kaţdého roku nahlásit výsledky 
provedených auditů.  

V roce 2008 provedl nezávislý auditor BDO ověření souladu ŘKS OP Rybářství s články 57 aţ 61 
nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 auditem shody. Toto ověření proběhlo jak na úrovni ŘO a 
zprostředkujícího subjektu, tak PCO, AO i pověřeného auditního subjektu se zaměřením na přidělení 
funkcí, jmenování orgánů a oddělení funkcí. U konkrétních subjektů auditor posoudil organizační 
strukturu, písemné smlouvy, stav, kompetence, počet a odpovědnosti zaměstnanců, oddělení funkcí a 
písemné postupy.  
 
Po provedeném auditu shody (období 2007 – 2008) byl EK zaslán popis Řídicích a kontrolních 
systémů pro OP Rybářství 2007 – 2013 (dále OP Rybářství) podle čl. 71 nařízení Rady č. 1198/2006, 
které EK schválila dne 25. 8. 2009. Tím bylo umoţněno pro OP Rybářství zahájení průběţného 
čerpání finančních prostředků z EFF. 

V roce 2008 byly provedeny čtyři audity (z toho 3 na ŘO OP Rybářství a 1 na SZIF). Všechny tyto 
audity byly provedeny oddělením interního auditu MZe a byly zaměřeny na připravenost programu na 
implementaci. Auditován byl ŘO a SZIF, audity byly bez zjištění, pouze byla dána dílčí doporučení. 
Výčet auditů v roce 2008 je následující: 

 kontrola delegovaných činností – kontrolní činnost ŘO na SZIF, 

 připravenost OP Rybářství, 

 připravenost OP Rybářství – připravenost ŘO na čerpání finančních prostředků z fondů EFF 
v programovém období 2007 – 2013, 

 reaudit BDO Ověření připravenosti SZIF na čerpání finančních prostředků z fondu EFF v 
programovém období 2007 – 2013 (SZIF). 

V roce 2009 bylo provedeno deset auditů, z nichţ 7 bylo na ŘO OP Rybářství a zbývající 3 byly na 
SZIF. Všechny byly provedeny oddělením interního auditu MZe. Ţádná doporučení nebyla uloţena 
(resp. během auditního šetření byla zjištění odstraněna). Výčet auditů v roce 2009 je následující: 

 audit OP Rybářství – implementace opatření 2.1 (auditovanými subjekty byl ŘO OP Rybářství 
i SZIF), 

 audit OP Rybářství – implementace opatření 2.4 (auditovanými subjekty byl ŘO OP Rybářství 
i SZIF), 

 audit dostatečnosti řídicích a kontrolních systémů pro čerpání finančních prostředků z fondů 
EFF – nastavení systémů mezi SZIF a ŘO (dohoda o implementaci), 
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 audit připravenosti SZIF na implementaci OP Rybářství, 

 audit nastavení řídecího a kontrolního systému MZe, 

 audit OP Rybářství – opatření 3.4. Pilotní projekty, 

 audit systému delegování odpovědnosti a pravomocí na MZe pro zajištění OP Rybářství – 
finanční toky, 

 audit systému zadávání veřejných zakázek. 

V roce 2010 bylo ukončeno devět auditů, dva audity byly k 31. 12. 2010 v procesu. Osm auditů bylo 
zprocesováno oddělením interního auditu MZe, dva audity byly provedeny AO a jeden audit byl 
proveden oddělením 523 MF (Národní fond) v souvislosti s certifikací. Níţe jsou uvedeny názvy 
auditů:  

 audit systému stavu implementace a opatření OP Rybářství, 

 audit OP Rybářství – implementace Opatření 5.1. v rámci ŘO, 

 následný audit nejvýznamnějších zjištění OP Rybářství, 

 nastavení systému finančního řízení OP Rybářství, 

 kontrola nastavení systému sankcí a procesu hlášení nesrovnalostí (auditovanými subjekty byl 
ŘO OP Rybářství i SZIF), 

 audit OP Rybářství – Opatření 3.4. Pilotní projekty (auditovaným subjektem byl SZIF), 

 audit nastavení systému proplácení projektů financovaných z EFF (auditovaným subjektem 
byl SZIF), 

 audit OP Rybářství – implementace Opatření 3.3. v rámci SZIF. 
 

Mimo výše uvedené audity byl v roce 2009 započat audit Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen 
„NKÚ“) s názvem „Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004-
2008“ ukončen byl v roce 2010. Zjištění z tohoto auditu budou uvedena ve Výroční zprávě z roku 2010 
a v kapitole 5.4.4.1 této Závěrečné zprávy. 
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Analýza zainteresovaných subjektů 

Mezi zájmové skupiny (neboli zainteresované subjekty) lze řadit:  
 

Tabulka č. 12: Analýza zainteresovaných subjektů 

Zájmová skupina Zástupce/zástupce skupiny pro evaluaci/kdo 
zastupuje? 

Vliv na program Zapojení  
do evaluace 

EK DG Mare 1,2,3 - 

MF Platební a certifikační orgán, Auditní organ 1,2 - 

MMR NOK 1, 3 + 

MŢP  1 + 

MPSV  1 + 

ŘO OP Rybářství Odbor řízení OP Rybářství 1,2,3 ++ 

SZIF Centrála, regionální odbory 2,3 ++ 

MV OP Rybářství  1,2 ++ 

Profesní skupiny RS ČR, ČRS, MRS 1, 2, 3 ++ 

Regionální/místní 
orgány 

NUTS 2 1 - 

Příjemci Podniky, ČRS, MRS, RS ČR, university, MZe, 
SZIF, Rybníkářství Pohořelice, a.s. a Rybářství 
Třeboň, a.s. 

1, 3 ++ 

Univerzity  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 
v Brně, Univerzita Karlova 

1, 3 + 

Další orgány ţenské organizace/organizace prosazující rovné 
příleţitosti muţů a ţen  

1 - 

Odborné skupiny Státní veterinární správa ČR, AOPK, Nejvyšší 
kontrolní úřad, ČSÚ, Český svaz ochránců 
přírody, Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací, DAPHNE ČR – Institut aplikované 
ekologie, ENKI, o.p.s. 

1 - 

Zájmové skupiny Různé asociace dodavatelů (stavebnictví, 
energetika, doprava, dodavatelé rybářského 
vybavení, atd.), poradci a poradenské společnosti 

3 - 

Ostatní ministerstva MŠMT a MPO 3 - 

Pozn.: Role 1 = tvorba politik, role 2 = řízení programu a role 3 = implementace. Žádoucí zapojení 
do evaluace: ++ = vysoce žádoucí, + = žádoucí a – znamená neutrální zapojení.  
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Schéma č. 2: Matice významu zájmových skupin pro evaluaci a jejich vlivu na OP Rybářství 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Zdroj: Deloitte 

 

4.3 EQ4: Do jaké míry umožňuje zavedený postup (od žádosti o podporu 
projektu až po vyplacení platby) efektivně realizovat projekty, které 
nejlépe splňují cíle programu? 

4.3.1 Dílčí evaluační otázky 

Při zodpovídání hodnoticí otázky EQ4 bylo třeba se zaměřit na zpracování odpovědí k následujícím 
dílčím otázkám:  

 Je systém komunikace účinný, pokud jde o propagaci programových opatření?  

 Jsou postupy při podávání ţádosti dostatečně srozumitelné pro příjemce podpory? Co by mohlo 
potenciální příjemce odradit při předkládání projektů (zdrţení, byrokracie, vyţadovaná povolení 
atd.)?  

 Podporuje výběr implementaci těch nejlepších projektů (kritéria výběru, transparentnost 
výběrových řízení atd.)?  

 V jaké míře berou kritéria výběru v potaz problematiku ŢP?  

 Zvýhodňují výběrová kritéria ţeny (pokud to je relevantní)?  

 Jak účinný je systém plateb podpory, zejména pokud jde o lhůty plateb?  
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4.3.2 Resumé 

Propagace programových opatření probíhá v souladu s článkem 51 nařízení o EFF. Povědomí 
žadatelů/příjemců o možnosti získat podporu je vysoké. Informace získávají potenciální 
žadatelé zejména od odborných sdružení a z webových stránek ŘO a SZIF.  

Postupy při podávání žádosti jsou pro příjemce srozumitelné, nicméně některé výklady či 
formulace se jim nejevily jako jednoznačné, a proto většina příjemců ověřuje dostupné 
informace z více zdrojů. Většinou studium Pravidel k jednotlivým výzvám kombinují 
konzultacemi zejména se SZIF či s ŘO, relevantními odbornými organizacemi či univerzitami. 
Potencionální příjemce by při předkládání projektů mohla odradit zejména administrativa, která 
je složitější než při předkládání ŽOD z národních zdrojů. 

Bodovací kritéria při výběru projektů prošla v průběhu implementace OP Rybářství složitým 
vývojem a byla předmětem mnoha diskusí. Kromě administrativních kritérií a kritérií 
hodnotících žadatele (typ, velikost, tradici, historii, zkušenosti a ekonomické parametry) byla 
rovněž hodnocena kritéria plnění souladu s cíli opatření, kritéria zohledňující kvalitu projektu 
a vliv na ŽP. Zejména ohledně zapojení dalších výběrových kritérií týkajících se plnění souladu 
s cíli opatření a kritérií zohledňujících kvalitu projektu se dlouhodobě vedou diskuse u PO 2. 
Výběrová kritéria zohledňující problematiku ŽP jsou zahrnuta u vybraných opatření PO 2 i PO 
3. Výběrová kritéria k selekci projektů však prakticky vůbec nezohledňují hledisko 
rovnoprávnosti mužů a žen. Z toho důvodu hodnotitel doporučil ŘO zohlednit tento typ 
hodnoticích kritérií u opatření, kde jsou opatření aplikovatelná a přitom nediskriminační tam, 
kde je to možné a smysluplné (např. opatření 3.1). 

Všechny ŽOP byly proplaceny v souladu se lhůtami a ustanoveními uvedenými v Metodice 
finančních toků, v Pravidlech pro příjemce podpory a ve vydaných Rozhodnutích. Nicméně na 
základě četných upozornění příjemců (prostřednictvím dotazníků) bylo zjištěno, že průměrná 
lhůta na proplacení ŽOP byla 80 dnů od jejího předložení, což mnoha příjemcům komplikovalo 
situaci vzhledem např. k úvěrům, jež byli nuceni splácet. Slabým místem v proplácení ŽOP je 
skutečnost, že příjemci předkládají ŽOP výrazně před termínem uvedeným v Pravidlech (resp. 
v Rozhodnutí), což je pro zprostředkující subjekt závazný termín, od kterého se odvíjejí lhůty 
stanovené v Metodice finančních toků. Dle platných ustanovení Pravidel může SZIF na tyto 
ŽOP teoreticky pohlížet, jako by byly předloženy k proplacení až v termínu stanoveném 
v Pravidlech (resp. v Rozhodnutí).  

4.3.3 Zjištění a jejich interpretace 

Schéma č. 1 popisuje implementaci OP spolufinancovaného z EFF. Níţe jsou uvedena navazující dílčí 
schémata, která popisují fázi vlastní implementace programu na úrovni administrace projektu, 
projektového cyklu a systému finančních toků EFF v ČR.  
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Schéma č. 3: Administrace projektu OP Rybářství 

1. Příjem Žádosti o dotaci (SZIF)

2. Administrativní kontrola žádosti, projektu a příloh/doplnění a oprava 

údajů (SZIF)

neúplná ţádost o 

dotaci

3. Hodnocení přijatelnosti projektu (SZIF) nepřijatelný projekt

4. Bodování projektu (SZIF)/ v případě opatření 3.4. bodování (SZIF, 

výběrová komise - zajistí ŘO OPR) 

5. Doporučení/nedoporučení žádosti  (SZIF)

6. Schválení/neschválení žádosti (ŘO OPR) Neschválen

Vyhotovení zamítacích 

dopisů  včetně odeslání 

žadatelům a na SZIF (ŘO 

OPR)

7.Odeslání seznamu schválených/neschválených projektů na SZIF (ŘO OPR)

8. Vyhotovení Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výše výdajů 

včetně odeslání příjem. dotace a na SZIF (ŘO OPR)

9. Realizace projektu (lze realizovat i před podáním žádosti o dotaci) 

(žadatel/příjemce )

10. Předkládání dokumentů-Hlášení o změnách, žádost o platbu/v případě 

opatření 3.4. pouze Hlášení o změnách na SZIF (žadatel)
změna neohlášena

11. Vyhotovení Změnového  Rozhodnutí na základě administrace Hlášení o 

změnách  včetně jeho odeslání příjemci dotace a na  SZIF (ŘO OPR)

12. V případě opatření 3.4.  převzetí žádosti o platbu a technické zprávy od 

příjemce (SZIF), elektronické předání technické zprávy ŘO OPR (SZIF), 

kvalitativní posouzení technické zprávy (zajistí ŘO OPR), předání výsledku 

posouzení technické zprávy na SZIF (ŘO OPR), zamízací dopis (ŘO OPR) 

nebo výzva k registraci žádosti o platbu (SZIF)

13. Zaregistrování žádosti o platbu včetně příloh (SZIF)
neúplná ţádost o 

platbu

14. Kontrola fyzické realizace projektu (AK+kontrola na místě) (SZIF)

kontrola zjistila 

závady - 

neodstranitelné 

nebo nebyly 

odstraněny

15. Vyhotovení Prohlášení o schválení a příkazu k proplacení způsobilých 

výdajů (SZIF)

16. Předání  vyhotovené Soupisky všech „Prohlášení  o schválení“ včetně 

jednotlivých „Prohlášení o schválení "  a příslušných Žádostí o platbu na CP 

SZIF (SZIF)

17. Předání vyhotoveného Seznamu ze všech regionálních Soupisek 

„Prohlášení o schválení“ včetně jednotlivých „Prohlášení o schválení" a 

příslušných žádostí o platbu  na MZe-ŘO OPR (SZIF)

18. Schválení  žádosti o platbu (ŘO OPR)

19. Schválení Prohlášení o schválení a příkazu k proplacení způsobilých 

výdajů včetně předání příslušných dokumentů na SZIF- finanční útvar (ŘO 

OPR)

20. Proplacení dotace (SZIF-finanční útvar)

21. Kontrola ex – post (SZIF) Nesrovnalost
 Vymáhání neoprávněně 

čerpané dotace (ŘO OPR, 

FÚ)
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Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
Toto schéma nezahrnuje kroky spojené s přípravou a vyhlášením příjmu ŢOD. Nezahrnuje kontroly 
(např. finančního úřadu, MF, NKÚ, Evropského účetního dvora, EK) a audit (např. interní audit 
ministerstva zemědělství, audit AO, Evropský auditní dvůr). Refundace a certifikace je uvedena ve 
schématu č. 5 níţe. Kdykoliv v průběhu administrace – při nedodrţení podmínek dle Pravidel, můţe 
být administrace projektu ukončena. 
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Schéma č. 4: Projektový cyklus OP Rybářství 

 
 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
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Schéma č. 5: Popis systému finančních toků OP Rybářství (I. a II. část) 

 

 
 
 
 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
Účinnost komunikace při propagaci programových opatření 

V souladu s článkem 51 nařízení o EFF, ŘO OP Rybářství informuje moţné zainteresované subjekty 
o moţnostech, které OP Rybářství nabízí, a o pravidlech a metodách, kterými se řídí přístup 
k financování, o výši příspěvku EU a informuje širokou veřejnost o úloze EU v programu a jeho 
výsledcích. ŘO OP Rybářství pravidelně informuje EK o iniciativách podnikaných v zájmu poskytování 
informací a propagace v rámci výroční zprávy. V předchozích letech proběhly mimo jiné i následující 
akce, kde byly prezentovány moţnosti a pravidla týkající se přístupu subjektů k podpoře: 
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Tabulka č. 13: Akce organizované za účelem prezentace možností a pravidel týkajících se přístupu 
subjektů k podpoře 

Název akce Datum Místo konání 

rok 2008 

Přípravný výbor RS ČR 1/24/2008 Lipnice u Dačic 

Rada RS ČR 2/21/2008 České Budějovice 

Petrův zdar 6. – 7. 3. 2008 Praha 

Rybaření 2008 3/26/2008 Brno 

ČRS – aktiv 4/3/2008 Ostrava 

Přípravný výbor RS ČR 4/17/2008 Klatovy 

ČRS – aktiv 5/6/2008 Plzeň 

ČRS – aktiv 5/13/2008 Praha 

XVIII. Vodňanské rybářské dny 15. - 17. 5. 2008 Vodňany 

ČRS – aktiv 5/16/2008 Frymburk 

Rada RS ČR 5/29/2008 České Budějovice 

ČRS – aktiv 6/2/2008 Brno 

MV OP Rybářství – 2. zasedání 6/4/2008 Jindřichův Hradec 

ČRS – aktiv 6/19/2008 Hradec Králové 

Přípravný výbor RS ČR 6/26/2008 Protivín 

Přípravný výbor RS ČR 8/21/2008 Litomyšl 

Země ţivitelka 21. - 26. 8.2008 České Budějovice 

Rada RS ČR 9/11/2008 České Budějovice 

Výstava 9/20/2008 Všeradice 

Přípravný výbor RS ČR 10/23/2008 Třeboň 

RS ČR – aktiv 11/28/2008 Protivín 

MV OP Rybářství – 3. zasedání 12/2/2008 Praha 

Rada RS ČR 12/4/2008 České Budějovice 

rok 2009 

Přípravný výbor RS ČR 2/12/2009 Velké Meziříčí 

Přípravný výbor RS ČR 4/16/2009 Vráţ u Písku 

Rada RS ČR 5/14/2009 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 6/19/2009 Hradec Králové, exkurze v Rybářství 
Chlumec n. Cidlinou 

Země ţivitelka 27. 8. – 1. 9. 2009 České Budějovice 

Rada RS ČR 9/10/2009 České Budějovice 

MV OP Rybářství – 5. zasedání 11/23/2009 Praha 

Výroční konference OP Rybářství 12/4/2009 Praha 

rok 2010 

Plenární zasedání 3/11/2010 České Budějovice 

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

Výkonný výbor 8/19/2010 Jindřichův Hradec 

Země ţivitelka 26. 8. – 31. 8. 2010 České Budějovice 

MV OP Rybářství – 7. zasedání 11/12/2010 Praha 

Výroční konference OP Rybářství 12/6/2010 Praha 

 
Jak vyplynulo z rozhovorů se zainteresovanými subjekty a zejména z dotazníků (otázka č. 1 u 
dotazníku adresovanému respondentům v rámci PO 2 i PO 3 – viz přílohy č. 5 a 6 této zprávy), 
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informovanost subjektů v odvětví o moţnosti získat podporu je vysoká. Základní informace získávají 
potenciální ţadatelé zejména od odborných sdruţení (u PO 2 od RS ČR, u PO 3 od ČRS), případně 
z webových stránek ŘO www.eagri.cz nebo SZIF www.szif.cz. Domnívají se, ţe mají dobrý přístup 
k základním i detailním informacím. Některé výklady či formulace se jim ovšem nejeví jednoznačné, 
a proto většina příjemců ověřuje dostupné informace u více zdrojů. Většinou studium Pravidel 
k jednotlivým výzvám kombinují konzultacemi zejména s regionálními odbory SZIF (dále jen „RO 
SZIF“) u PO 2 nebo konzultacemi s RO či centrálou SZIF, relevantními odbornými organizacemi či 
univerzitami (u PO 3). 
 
U PO 2 hodnotí konzultace svého projektového záměru příjemci nejčastěji jako „velmi dobré“ či 
„dobré“ (dohromady cca ½ respondentů). Jako výborné je hodnotí 1/6 respondentů a jako uspokojivé 
1/12 respondentů. 
 
U PO 3 hodnotí konzultace svého projektového záměru příjemci nejčastěji jako „velmi dobré“ (cca 
50 % respondentů) či „dobré“ (cca 28 % respondentů). Jako výborné je hodnotí 16 % respondentů. 
 
Ţádný ze subjektů poskytujících konzultace či informace o moţnosti podpory nevybočoval z hlediska 
úrovně či kvality konzultací ani v pozitivním, ani v negativním směru. 
 
 

http://www.eagri.cz/
http://www.szif.cz/
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Srozumitelnost a jednoznačnost postupů při podávání ZOD  

Z dotazníků i z rozhovorů se zástupci zainteresovaných stran vyplynulo, ţe převáţná většina příjemců 
se domnívá, ţe proces výběru projektů je logický, jasný, srozumitelný a transparentní. Výběrová 
kritéria a poměr bodového ohodnocení jsou vysvětleny v Pravidlech.  

Strukturu ţádostí včetně příloh hodnotí většina respondentů jako přiměřenou a nemají k ní zásadní 
připomínky.  

Poměrně negativně jsou však hodnoceny administrativní poţadavky související s příjmem ŢOD a další 
administrací úspěšných projektů. Mezi nejčastěji zmiňovanou administrativní zátěţ patřily zejména 
níţe uvedené skutečnosti. 

a) Nadbytečná administrativa, např.  

 ţadatel o dotaci je povinen předkládat ke kaţdé další ţádosti stále stejnou administrativu 
jako u minulých kol – přičemţ technická dokumentace z minulých kol se nevrací. 
 
Vyjádření SZIF k výše uvedenému výroku příjemců v dotazníku: 
 
“Každý projekt je veden pod svým názvem, místem realizace, popisem a po zaregistrování 
ŽOD registračním číslem. Každý projekt má svoji složku, ve které je vedena veškerá 
dokumentace k projektu. Každý projekt musí mít ve složce kompletní dokumentaci. 
Ke každému projektu se dokládají povinné příp. nepovinné přílohy uvedené v Seznamu 
příloh předkládaných na RO SZIF (viz Pravidla). Postup při příjmu ŽOD je prováděn 
v souladu s Pravidly. Dokumentace k ŽOD nemůže být žadateli vrácena z důvodu 
následných kontrol a auditů k ověřování správnosti procesu schvalování/zamítání projektů 
ke spolufinancování.” 
 
Na základě Metodického pokynu č. 5/2007/V/RO_CEN, aktualizovaného 20. 12. 2010, 
však došlo k drobnému zpřesnění: 
 
“Požadované dokumenty je možno vrátit pouze v případě, že u příslušného projektu byla 
ukončena administrace nebo pokud byly v rámci podání Hlášení o změnách doloženy 
přílohy k hlášení.  
Originály nebo úředně ověřené dokumenty je možno vydat pouze žadateli na příslušný 
projekt nebo jím pověřenému zástupci (nutná úředně ověřená plná moc) na základě 
písemné žádosti, v níž musí být uvedeny identifikační údaje žadatele (název, adresa, 
podpis, popř. razítko), registrační číslo žádosti o dotaci a seznam požadovaných 
dokumentů.  
 
V případě, že projekt nebyl vybrán k financování z OP Rybářství z důvodu nedostatku 
finančních prostředků, může žadatel požádat písemně příslušný RO SZIF o vrácení 
technické dokumentace z jeho složky (bez povinnosti dělat kopii). Tato dokumentace mu 
bude na jeho písemnou žádost vrácena vždy průkazným způsobem, tj. protokolem 
o vrácení a pouze za podmínky, že se v tomto protokolu žadatel zaváže, že uvedenou 
technickou dokumentaci uchová po dobu nejméně 10 let od data odeslání zamítacího 
dopisu a na vyžádání ji předloží případné následné kontrole, která může být zejména ze 
strany Nejvyššího kontrolního úřadu během této 10leté lhůty kdykoliv provedena 
a technická dokumentace při ní vyžádána. Originál žádosti o vrácení technické 
dokumentace se založí do složky žadatele příslušného projektu. Žadateli se k protokolu 
přiloží kopie jeho písemné žádosti.” 
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 I v rámci realizace jednoho projektu je třeba kopie jednoho a téhoţ dokumentu předloţit 
vícekrát.  
 
Vyjádření SZIF k výše uvedenému výroku příjemců v dotazníku: 
“Od 7. kola příjmu žádostí (včetně) je ve všech následujících Pravidlech, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v kapitole „Seznam příloh předkládaných na RO 
SZIF” uvedeno následující: Pokud se při registraci ŽOD, realizaci projektu či podání ŽOP 
vyskytne situace, kdy by byl žadatel/příjemce dotace povinen předkládat přílohy 
v duplicitním provedení, tato povinnost odpadá a pro prokázání daného ukazatele 
či podmínky bude uznáno jako dostačující předložení pouze jednoho provedení 
požadovaného dokladu (viz Pravidla).” 
  

 Zbytečné ověřování dokumentů i podpisů – úředníci nemají pravomoc parafovat kopie jako 
ověřené, je třeba přikládat úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku – který je veřejně 
přístupný např. na portálu www.justice.cz. 
 
Vyjádření SZIF k výše uvedenému výroku příjemců v dotazníku: 
 
“Od 7. kola příjmu žádostí (včetně) je ve všech následujících Pravidlech, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v kapitole „Seznam příloh předkládaných na RO 
SZIF” uvedeno následující: Je-li osvědčením právního statutu žadatele výpis 
z Živnostenského či Obchodního rejstříku nebo výpis z Evidence zemědělského 
podnikatele, osvědčení právního statutu se nepředkládá. Tyto doklady má možnost SZIF si 
zajistit sám pomocí externích registrů (viz Pravidla).  
Od 10. kola příjmu žádostí nebude Osvědčení právního statusu povinnou přílohou (viz 
Pravidla). Většina povinných příloh předkládaných při podání ŽOD se dokládá prostou 
kopií.” 

 

 Nutnost osobní přítomnosti statutárních zástupců subjektů na SZIF atd. 
 
Vyjádření SZIF k výše uvedenému výroku příjemců v dotazníku: 
 
“Podat ŽOD, ŽOP, resp. jiné dokumenty může zplnomocněný zástupce na základě plné 
moci. Statutární zástupci nemusí být osobně přítomni na RO SZIF např. při registraci ŽOD. 
Zmocnění k úkonům, které mají být učiněny v zastoupení žadatele/příjemce dotace, musí 
mít formu písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem a jasným vymezením rozsahu 
zmocnění a jeho časové platnosti. Zmocnitelem je osoba, která je dle obchodního rejstříku 
či obdobného dokumentu oprávněna žadatele/příjemce dotace zastupovat. Zmocněncem 
je osoba, která je zmocnitelem k zastupování žadatele/příjemce dotace v rámci rozsahu 
plné moci zmocněna. V případě, že se k registraci ŽOD dostaví zmocněný zástupce, musí 
s sebou přinést i vytištěnou stranu, kde bude u čestného prohlášení úředně ověřený 
podpis žadatele, resp. statutárních zástupců, kteří jsou oprávněni podepisovat v souladu 
s výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiného osvědčení právního statutu. 
 
Od 10. kola příjmu žádostí nebudou muset být tyto podpisy na čestném prohlášení úředně 
ověřeny (viz Pravidla).” 
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Sloţitá administrativa pro ţadatele/příjemce, např. 

 výzvy k předkládání projektů se od sebe na základě změn Pravidel mezi jednotlivými koly 
výrazně liší.  
 
Vyjádření SZIF k výše uvedenému výroku příjemců v dotazníku: 
 
“Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace, procházejí určitou 
aktualizací, vývojem, který je vždy přínosem (zjednodušením) pro žadatele. Např. 
zavedení Portálu Farmáře, zavedení systému dotazů do externích registrů (nedokládání 
výpisu z Živnostenského či Obchodního rejstříku nebo výpisu z Evidence zemědělského 
podnikatele), zjednodušení dokládání některých povinných příloh atd. 
 
Pak se od sebe Pravidla pro stejné opatření v rozdílných kolech příjmu žádostí nepatrně 
odlišují.” 

b) Sloţitá administrativní kontrola, např.  

 neúměrně sloţitá kontrola rozvahy, výkazu zisku a ztrát,  

 suplování či dokonce předčení poţadavků kontroly ze strany finančního úřadu atd. 
 
Vyjádření SZIF k výše uvedenému výroku příjemců v dotazníku: 
“Kontrola účetnictví je prováděna u opatření 2.1 a 2.4 pouze v případě, kdy žadatel obdržel 
body za příslušná bodovací kritéria. Při kontrole na místě u příjemce dotace se v účetnictví 
ověřuje správnost vykázaných dat v předložených přílohách žadatelem. Ověření správnosti 
vykázaných dat příjemcem dotace vyplývá z legislativy EU i ČR.” 

 
Je zřejmé, ţe administrativa při předkládání ŢOD a další administraci úspěšných projektů prochází 
určitým vývojem a neustále se o ní diskutuje. Postupem času došlo ke zjednodušení administrativních 
nároků, velká očekávání jsou vkládána do Portálu Farmáře, který by měl ţadatelům/příjemcům 
administrativu výrazně zjednodušit (v momentě, kdy bude plně funkční). Stejně jako u ostatních 
programů spolufinancovaných z Evropské unie i zde platí, ţe administrativa při předkládání ŢOD a 
další administraci úspěšného projektu je sloţitější neţ u projektů dotovaných z národních zdrojů. 

Produkční rybáři bez ohledu na velikost obhospodařované plochy rybníků si uţ tak (aniţ by ţádali 
o dotace) stěţují na nadměrnou administrativní zátěţ. Mezi vyţadovanými administrativními úkony, 
které jsou povinni rybáři běţně vykonávat, zmiňují zejména: 

 vyřízení povolení k nakládání s vodami,  

 schválení manipulačních řádů,  

 vyřízení výjimky pro vnášení závadných látek – zejména pro krmiva – kde je třeba rozborů vzorků 
vod na odtoku z rybníka za sledované období, vyjádření týkající se ŢP z obce s rozšířenou 
pravomocí, vyjádření správce povodí, vyjádření odboru ŢP příslušného krajského úřadu (pro coţ 
je třeba vypracování posudku od AOPK), 

 vyřízení výjimky pro chov ryb na území, kde se vyskytují zvláště chránění ţivočichové, atd. 
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Výběr projektů 

Tabulka č. 14: Porovnání jednotlivých kol výzev k předkládání projektů 

Kolo příjmu 
žádostí 

Termín 
příjmu 
žádostí 

Počet 
pracovních 
dnů na 
příjem 
žádostí 

Opatření Alokace na výzvu 
(v EUR) 

Poměr vydaných 
Rozhodnutí 
k počtu 
zaregistrovaných 
žádostí 

Záměr Hodnoticí kritéria 

1 10. – 30. 
června 2008  

15 2,1, 1 889 350 12,99 % a), b), c), 
d), e) 

Ţadatelem je mikropodnik nebo malý podnik (20 bodů), 
projekt byl podán rovněţ na CD (5 bodů), v případě 
rovnosti rozhoduje datum a čas registrace ŢOD 

2,4 307 250 6,45 % a), b) Ţadatelem je mikropodnik nebo malý podnik (20 bodů), 
součástí projektu je zařízení na čištění odpadních vod 
z průmyslového zpracování ryb (5 bodů), projekt byl 
podán rovněţ na CD (5 bodů), v případě rovnosti 
rozhoduje datum a čas registrace ŢOD 

2 7. – 27. října 
2008 

15 3,1 80 360 100,00 % a) Projekt je zaměřen na vzdělávání (10 bodů), formulář 
ŢOD byl zpracován v pdf a podán na CD (5 bodů), 
projekt byl dodán na CD (5 bodů), zkušenosti 
předkladatele projektu (3 body). V případě rovnosti 
rozhoduje datum a čas registrace ŢOD. 

3,3 6 019 414 100,00 % a), b) Datum a čas registrace ţádosti. 

3 10. února – 
2. března 
2009 

15 2,1 5 759 287 85,64 % a), b), c), 
d), e) 

Ţadatelem je mikropodnik nebo malý podnik (20 bodů), 
formulář ŢOD zpracován v pdf a podán na CD (5 
bodů), projekt byl dodán na CD (5 bodů), ţadatel je 
veden v ústřední evidenci zvířat jako chovatel 
plemenných ryb (15 bodů), ţadatel je veden v ústřední 
evidenci zvířat jako chovatel neplemenných ryb 
(10 bodů), podíl výnosu resp. příjmu z rybářství na 
čistém obratu subjektu (aţ 25 bodů), výše výnosu resp. 
příjmu z rybářství (aţ 20 bodů), historie subjektu 
v oboru rybářství (aţ 20 bodů), čerpání dotace z 
opatření 2.3 OP Zemědělství (5 bodů). Při shodném 
počtu bodů rozhoduje datum a čas registrace ŢOD. 

2,4 1 015 537 38,71 % a), b) Ţadatelem je mikropodnik nebo malý podnik (20 bodů), 
formulář ŢOD zpracován v pdf a podán na CD (5 
bodů), projekt byl dodán na CD (5 bodů), subjekt 
vlastní certifikát HAACP (5 bodů), projekt zahrnuje 
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Kolo příjmu 
žádostí 

Termín 
příjmu 
žádostí 

Počet 
pracovních 
dnů na 
příjem 
žádostí 

Opatření Alokace na výzvu 
(v EUR) 

Poměr vydaných 
Rozhodnutí 
k počtu 
zaregistrovaných 
žádostí 

Záměr Hodnoticí kritéria 

nákup zařízení na rozrušení mezisvalových kostí (5 
bodů), podíl trţeb za výrobky ze sladkovodních ryb 
v poměru k trţbám za výrobky za celkem zpracované 
ryby (aţ 30 bodů), čerpání dotace ze Sapard nebo z 
opatření 2.3 OP Zemědělství (5 bodů). Při shodném 
počtu bodů rozhoduje datum a čas registrace ŢOD. 

4 23. – 29. 
června 2009 

5 3,4 395 507 84,62 % a) Bodování projektu výběrovou komisí (body dle počtu 
předloţených projektů), historie subjektu (aţ 20 bodů), 
doba trvání realizace projektu (aţ 20 bodů), ţadatel 
čerpal dotaci z opatření 2.1 nebo 2.4 na investici, 
kterou pouţije pro realizaci tohoto projektu (10 bodů). 
Při shodném počtu bodů rozhoduje datum a čas 
registrace ŢOD. 

5 18. února – 
8. března 
2010 

13 2,1 4 251 701 69,03 % a), b), c), 
d), e) 

Ţadatelem je mikropodnik nebo malý podnik (20 bodů), 
podíl výnosu resp. příjmu z rybářství na čistém obratu 
subjektu (aţ 25 bodů), výše výnosu resp. příjmu z 
rybářství (aţ 20 bodů), historie subjektu v oboru 
rybářství (aţ 20 bodů), čerpání dotace z opatření 2.3 
OP Zemědělství (5 bodů). Při shodném počtu bodů 
rozhoduje datum a čas registrace ŢOD. 

2,4 692 137 50,00 % a), b) Ţadatelem je mikropodnik nebo malý podnik (20 bodů), 
subjekt vlastní certifikát HAACP na provoz (5 bodů), 
projekt zahrnuje nákup zařízení na rozrušení 
mezisvalových kostí (5 bodů), podíl trţeb za výrobky 
ze sladkovodních ryb v poměru k trţbám za výrobky 
za celkem zpracované ryby (aţ 30 bodů), čerpání 
dotace z opatření 2.3 OP Zemědělství nebo OP 
Rybářství (5 bodů). Při shodném počtu bodů rozhoduje 
datum a čas registrace ŢOD. 

3,1 51 121 75,00 % a) Projekt je zaměřen na vzdělávání (10 bodů), 
zkušenosti předkladatele projektu (3 body). V případě 
rovnosti rozhoduje datum a čas registrace ŢOD. 

3,3 52 871 100,00 % b) Datum a čas registrace ţádosti. 
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Kolo příjmu 
žádostí 

Termín 
příjmu 
žádostí 

Počet 
pracovních 
dnů na 
příjem 
žádostí 

Opatření Alokace na výzvu 
(v EUR) 

Poměr vydaných 
Rozhodnutí 
k počtu 
zaregistrovaných 
žádostí 

Záměr Hodnoticí kritéria 

6 24. – 30. 
června 2010 

5 3,1 218 562 100,00 % a) Projekt je zaměřen na vzdělávání (10 bodů), 
zkušenosti předkladatele projektu (3 body). V případě 
rovnosti rozhoduje datum a čas registrace ŢOD. 

3,2 322 386 97,73 % b) Předmětem projektu je vysazování rozkrmeného monté 
úhoře říčního (10 bodů), ţadatel v posledních pěti 
letech vysadil nejméně 2x monté úhoře říčního (10 
bodů), vodní tok po proudu od místa vysazení monté 
úhoře říčního je v době vysazení průchodný pro 
poproudovou migraci (10 bodů). V případě rovnosti 
rozhoduje datum a čas registrace ŢOD. 

7 18. – 25. října 
2010 

6 3,4 593 261 92,31 % a) Bodování projektu výběrovou komisí (body dle počtu 
předloţených projektů), historie subjektu (aţ 20 bodů), 
projekt je realizován do 31. 12. roku následujícího po 
vydání Rozhodnutí (aţ 20 bodů), ţadatel čerpal dotaci 
z opatření 2.1 OP Rybářství na investici, kterou pouţije 
při realizaci tohoto projektu k testování (10 bodů). Při 
shodném počtu bodů rozhoduje datum a čas registrace 
ŢOD. 

Kontinuální výzva V průběhu 
celého období 

N/A 5,1  1 807 112 100 % a) Soulad se způsobilými výdaji, soulad s Nařízením EK 
o EFF 

Zdroj: Deloitte. Pro přepočet alokace byl využit průměrný roční kurz ECB za rok 2010: 25,284 Kč/EUR. 
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Jak vyplývá z tabulky č. 14, hodnoticí kritéria v průběhu implementace OP Rybářství prošla určitým 
vývojem. Tento vývoj lze i vysledovat v zápisech z MV OP Rybářství, kde jsou patrné důvody pro 
vkládání, resp. odnímání, některých hodnotících kritérií u jednotlivých kol výzev a opatření. V principu 
lze hodnoticí kritéria zařadit do níţe uvedených kategorií. 

a) Administrativní kritéria – hodnocení elektronického formátu odevzdání projektu (na CD-ROM či v 
pdf). Toto hodnoticí kritérium bylo bodováno pouze v rámci 1. – 3. kola výzvy k předkládání 
projektů. Vývojem IS SZIF se stalo dokládání ŢOD na CD-ROM či v pdf povinnou přílohou. 
Původní zvýhodňování ţadatelů, kteří podali ŢOD na CD-ROM či v pdf mělo naučit ţadatele 
pracovat se softwarovou verzí formuláře a naučit je vyplňovat ŢOD na PC místo písemně do 
vytištěného formuláře. Jiţ při zavedení tohoto hodnoticího kritéria bylo uvaţováno s tím, ţe 
v budoucnu bude zaveden Portál Farmáře, který bude elektronické podání projektů vyuţívat – šlo 
tedy o jakousi pilotáţ a přípravu na tento typ podávání projektů. 

b) Kritéria souladu s cíli opatření – jedná se např. o zvýhodnění toho, ţe některý projekt byl zaměřen 
na vzdělávání (u opatření 3.1), či o podmínky vysazování rozkrmeného monté úhoře říčního (u 
opatření 3.2 záměr b) atd. Tato kritéria jsou prakticky jedinými věcnými kritérii hodnotícími 
předmět projektu v rámci daných opatření a na jejich základě dochází k potvrzení/vyvrácení faktu, 
ţe jsou projekty skutečně zaměřeny v souladu s intervenční logikou programu. 

c) Velikost podniku – jde o zvýhodnění mikro a malých podniků, které vyplývá z nařízení o EFF (toto 
hodnoticí kritérium je u ŢOD podávaných v rámci PO 2 od začátku implementace OP Rybářství aţ 
dodnes) a je zárukou, ţe opravdu dochází k výběru firem preferovaných dle nařízení o EFF.  

d) Hodnoticí kritéria zohledňující zkušenosti subjektu v produkčním rybářství – tato kritéria byla 
postupně do hodnocení přidávána v rámci PO 2 od 3. kola výzvy, jedná se např. o zvýhodnění 
podniků zaregistrovaných ve významných oborových evidencích či vlastnění certifikátu HAACP na 
provoz. Cílem těchto kritérií je podpořit zejména podniky, které jsou v oboru jiţ etablované a mají 
zkušenosti, kterými mohou přispět k dalšímu rozvoji odvětví. 

e) Hodnoticí kritéria zohledňující tradici a historii subjektu v produkčním rybářství – tato kritéria 
významně zvýhodňují subjekty s historií v oboru a zkušenosti subjektu s ţádáním o dotaci. Tato 
kritéria se hodnotí u projektů registrovaných do PO 2 od 2. kola výzvy k předkládání ŢOD. Tato 
kritéria reflektují strukturu podniků v odvětví, kdy vlivem kolektivizace v 50. letech minulého století 
došlo ke změně struktury odvětví v tom smyslu, ţe v důsledku zestátnění privátních hospodářství 
převládly v odvětví střední a větší podniky. Po revoluci v 90. letech minulého století se naprostá 
většina těchto státních či polostátních podniků přetransformovala či zprivatizovala. Tato hodnoticí 
kritéria zvýhodňují podniky a společnosti, které v odvětví působí dlouhodobě, mají průkaznou 
historii a tradici v hospodaření. 

f) Kritéria zohledňující ekonomické aspekty – tato kritéria byla do hodnocení zařazena ve 3. kole 
výzvy k předkládání ŢOD a jsou od té doby vţdy aplikována u projektů registrovaných do PO 2. 
Jedná se významné zvýhodnění podílu výnosu resp. příjmu z rybářství na čistém obratu subjektu 
či výše výnosu resp. příjmu z rybářství, coţ je důleţité pro stabilitu v odvětví. 

g) Hodnoticí kritéria zohledňující kvalitu projektu – tato kritéria byla do 31. 12. 2010 prakticky 
vyuţívána u projektů zaregistrovaných v opatření 3.4 a s jejich uplatněním se počítá při hodnocení 
projektů zaregistrovaných v opatření 3.1 b). Za účelem hodnocení se schází hodnotící komise. 
Tento typ hodnoticích kritérií nelze uplatnit u PO 2, neboť podporované aktivity, včetně 
způsobilých výdajů, jsou u zaregistrovaných projektů identické – snahou je tedy podpořit zejména 
ty subjekty, jeţ mají produkční rybářství zaregistrované jako převaţující činnost. 

h) Kritéria zvýhodňující ŢP – tato kritéria jsou uplatňována u opatření 3.4 (posuzován je vliv na ZP, 
šetrnost technologie k ŢP a energetická úspornost technologie). U 1. kola výzvy k předkládání 
projektů bylo zvýhodnění projektů na základě vlivu na ŢP u opatření 2.4, kdy podporovány byly 
zejména projekty, jejichţ součástí bylo zařízení na čištění odpadních vod. Od tohoto kritéria se 
však v následujících kolech odstoupilo, neboť ani jeden z předloţených projektů čističku 
odpadních vod do svého projektu nezahrnul. 

 
S těmito hodnotícími kritérii jsou ţadatelé seznámeni (jsou součástí Pravidel v kaţdé výzvě 
k předkládání projektů), v dotaznících je hodnotili jako jasné, logické a transparentní. Jak z dotazníků, 
tak i z diskusí se zainteresovanými subjekty však vyplývá, ţe velmi negativně je ţadateli vnímán fakt, 
ţe v případě rovnosti bodů různých ŢOD v rámci stejného opatření/záměru rozhoduje datum a čas 
registrace ŢOD. Ţadatelé kritizují zejména fakt, ţe je nedůstojné čekat mnoho hodin před otevírací 
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hodinou RO SZIF, kdy navíc i toto dlouhé vyčkávání nemusí mít poţadovaný efekt pro ţadatele, 
pokud subjekty, které registrují více ţádostí do stejného opatření/záměru mohou prakticky zablokovat 
přístup dalších subjektů k dotaci. Jednoznačně jsou rovněţ zvýhodněny regiony, kde je méně 
ţadatelů s méně projekty oproti těm regionům, kde je převis poptávky díky tomu, ţe je více ţadatelů, 
obzvlášť pokud tyto registrují více ţádostí. Na MV OP Rybářství byla členům nabízena moţnost jiné 
rozhodující aktivity neţ datum registrace ŢOD, jako je velikost projektu. Tato moţnost nebyla z řad 
členů MV OP Rybářství akceptována. 
 
Tento fakt nezměnila ani skutečnost, ţe od 8. kola příjmu ŢOD je moţné vyplnit a elektronicky podat 
ŢOD přes Portál Farmáře. Portál Farmáře je přístupný pro všechny ţadatele v rámci projektových 
opatření OP Rybářství a v současné době nabízí kromě moţnosti podání ŢOD v elektronické podobě 
(od 8. kola povinně) i moţnost náhledu na přehled podaných, resp. zaregistrovaných 
a administrovaných ŢOD, zobrazení aktuální podoby ŢOD, která se nachází v IS SZIF, přehled 
udělených bodů za jednotlivá bodovací kritéria. I po elektronickém podání ŢOD se však 
ţadatelé/zmocnění zástupci musí na RO SZIF osobně dostavit a písemně stvrdit podání své ŢOD a 
rozhodujícím hlediskem je i v tomto případě datum a čas registrace, proto se stále musí 
ţadatel/zmocněný zástupce dostavit na RO SZIF. Portál Farmáře je tedy třeba ještě dále 
zdokonalovat a odstranit všechny související překáţky bránící plně elektronickému podávání ŢOD 
(např. elektronický podpis), tak aby pro příští programovací období byla nadbytečná administrativa a 
osobní účast zástupců ţadatelů/příjemců minimalizována. Pro tuto minimalizaci osobní účasti 
ţadatelů/zmocněných zástupců na RO SZIF je nutné změnit v Pravidlech pro ţadatele důleţitost 
rozhodujícího okamţiku registrace v případě shodného počtu bodů na jiné rozhodující hledisko, např. 
velikost podniku. 
 
V této souvislosti je třeba rovněţ uvést spojitost podporovaných aktivit a hodnoticích kritérií do 
souvislosti s intervenční logikou programu. 
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Schéma č. 6: Intervenční logika OP Rybářství 

 

Hierarchie 

ukazatelů

Vstup

Potřeby

Hierarchie 

cílů

Operativní cíle

- Opatření 2.1: Zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, 

rozšíření moţností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře, zavedení nových 

druhů, zavedení metod akvakultury, zavedení energeticky úsporných a 

ekologicky šetrných technologií, zlepšení pracovních a bezpečnostních 

podmínek pracovníků v akvakultuře, zlepšení hygieny, zdraví a zvířat a 

welfare ryb, zlepšení ochrany rybích hospodářství, rovná práva muţů a ţen

- Opatření 2.2.: Ochrana a zlepšování ŢP, přírodních zdrojů a genetické 

rozmanitosti, udrţování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních 

oblastí

- Opatření 2.3: Zamezení šíření vzniklých nákaz ryb aplikací účinných 

eradikačních nebo kontrolních opatření

- Opatření 2.4: Zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek, zlepšení 

hygienických podmínek a jakosti výrobků, výroba vysoce jakostních 

výrobků, sníţení nepříznivého vlivu na ŢP, vývoj a výroba nových výrobků, 

nové výrobní technologie, vyuţití energeticky úsporných a ekologicky 

šetrných technologií, zavedení sortimentu nových druhů, modernizace 

prac. postupů

- Opatření 3.1: Zdokonalení odbornosti pracovníků, zajištění efektivního 

propojení mezi vědci a hospodářskými subjekty, navázání a budování 

partnerství se třetími zeměmi

- Opatření 3.2: Ochrana a rozvoj vodních ţivočichů a rostlin za současného 

zlepšování vodního prostředí

- Opatření 3.3: Široká informovanost zákazníka v návaznosti na poţadavky 

zdravé výţivy a zdravého ţivotního stylu, zvyšování informovanosti v rámci 

regionálních, národních a nadnárodních reklamních kampaní,prezentace 

produktů akfakultury a obrazu produktů akvakultury a  rybářství na 

veletrzích a výstavách

- Opatření 3.4: Zhodnocení získaných vědeckých poznatků v souvislosti s 

inovačními technologiemi v akvakultuře

- Opatření 5.1: Účinná a efektivní realizace  OP Rybářství, příprava 

navazujícího programovacího období

Specifické cíle OP

- zvýšení přidané hodnoty

- sníţení výrobních nákladů

- ochrana a zlepšování kvality ŢP souvisejícího s akvakulturou

- prosazování rovnosti ţen a muţů při rozvoji odvětví rybářství

- podpora modernizace výroby za pouţití inovativních výrobních metod a 

technologií

- zvýšení spotřeby ryb, zejména sladkovodních, v ČR

- ochrana a rozvoj vodních ţivočichů spojená se zlepšováním vodního 

prostředí

- zdokonalení odbornosti pracovníků v rybářství

- zhodnocení získaných vědeckých poznatků

- informování a propagace OP Rybářství a EFF

- zlepšování administrativního rámce OP Rybářství 

Celkové cíle (na úrovni OP)

- posílení konkurenceschopnosti výrobních a zpracovatelských podniků

- podpora ochrany a zlepšování ŢP a přírod.zdrojů

- posílení rovných práv ţen a muţů

Konkurenceschopnost 

rybářství

Výstup

- Opatření 2.1:velikost podniku, kapři v tunách a počet/rok, 

pstruh chovaný ve sladké vodě v tunách a počet/rok, další 

druhy v tunách a počet/rok

- Opatření 2.2.:jednotka, která zavedla opatření na ochranu 

vodního prostředí

- Opatření 2.3:chovatel, který čerpá vyrovnání

- Opatření 2.4:velikost podniku,  čerstvé nebo chlazené 

produkty v tunách/rok, produkty v konzervách nebo 

polokonzervách v tunách/rok, zmrazené nebo hluboko 

zmrazené produkty v tunách/rok, ostatní zpracované 

produkty v tunách/rok, jednotka, která vyuţívá zlepšených 

hygienických/pracovních podmínek, jednotka, která vyuţívá 

zlepšených podmínek ŢP, jednotka, která zavedla systémy 

na zlepšení produkce

- Opatření 3.1: operace vedoucí ke zdokonalení odborných 

dovedností…, operace propagující partnerství…, operace 

vedoucí k budování kontaktů a výměně zkušeností a 

osvědčených postupů…, další operace

- Opatření 3.2: operace týkající se obnovy vnitřních vod, 

operace týkající se třecích míst a obnovených migračních 

tras

- Opatření 3.3: kampaň ve prospěch produktů rybolovu a 

akvakultury, kampaň vedoucí ke zlepšení pověsti rybářství, 

operace k propagaci produktů uznaných v rámci nař. Rady 

(EHS) č. 510/2006

- Opatření 3.4: testování inovačních technologií

- Opatření 5.1: operace TP při provádění OP, operace 

vedoucí ke zlepšení správní kapacity, vztahující se ke 

komunikačním činnostem, vedoucí k usnadnění budování 

kontaktů, vztahující se k hodnocení, k propagaci, slouţící k 

informování dotčených stran, týkající se dalších druhů TP, 

studie

Výsledek

- produkce trţních ryb

- produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich

- plocha rybníků se zlepšeným vodním prostředím

- počet zaměstnaných ţen v odvětví rybářství

- zvýšení obratu

- finanční objem podílu projektů s výrobou šetrnou k 

ŢP

- zvýšení přidané hodnoty

- zvýšení spotřeby sladkovodních ryb

- počet projektů na zarybnění druhy ryb

- počet projektů na zvyšování odborných znalostí

- počet projektů testovaných technologických postupů

- míra zvýšení povědomí o OP 

- počet informačních a propagačních akcí

Dopad

- produktivita v %

- ekonomická ţivotaschopnost

- podíl nabídky pro domácí trh

- podpora ochrany a zlepšování ŢP a přír. zdrojů

- aktivní populace v odvětví

- rozdělení zaměstnanců v odvětví akvakultury podle 

pohlaví

 
 
Zdroj: Vstupní zpráva k projektu střednědobá evaluace OP Rybářství, zpracovatel: Deloitte Advisory 
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Z posouzení podporovaných aktivit a hodnoticích kritérií v souvislosti s intervenční logikou OP 
Rybářství je zřejmé, ţe definice ukazatelů na úrovni opatření odpovídá cílům a zaměření opatření.  
Rovněţ logika stanovení ukazatelů na úrovni dopadu a výsledků odpovídá celkovým cílům (na úrovni 
OP Rybářství) a specifickým cílům (na úrovni prioritních os) programu.  
  
Je zřejmé, ţe podporované aktivity zaměřené na ochranu ŢP jsou prakticky implementovány 
u opatření 2.4 a 3.2, kde jsou rovněţ stanoveny indikátory, které plnění tohoto hlediska sledují. 
Zvýhodnění projektů zaměřených na ochranu ŢP je rovněţ aplikováno u opatření 3.4. Ochranu 
ţivotního prostředí lze rovněţ očekávat u projektů registrovaných v opatřeních u opatření 2.2 a 2.3 
(kde by rovněţ měly být sledovány prostřednictvím ukazatelů), tato opatření však do 31. 12. 2010 
implementována nebyla (viz kapitola 5 této zprávy dále).  
 
Z posouzení podporovaných aktivit a výběrových kritérií v souvislosti s intervenční logikou však 
vyplývá, ţe podporované aktivity (a výběrová kritéria k selekci projektů) prakticky vůbec nezohledňují 
hledisko rovnoprávnosti muţů a ţen. Z toho důvodu hodnotitel doporučil ŘO zohlednit tento typ 
hodnoticích kritérií např. u opatření 3.1 či 3.4, kde jsou tato kritéria teoreticky aplikovatelná 
a nediskriminační. Pokud by tato hodnoticí kritéria nezačala být implementována, bylo by na konci 
programovacího období velmi sloţité vyhodnotit přínos implementace OP Rybářství k plnění 
celkového cíle zaměřeného na posílení rovných práv muţů a ţen. Např. jak vyplývá z článku 37 
nařízení o EFF, z fondu lze poskytovat podporu na opatření společného zájmu, kdy jedním z cílů je 
rovněţ vytvářet sítě a pořádat výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi organizacemi, které 
prosazují rovné příleţitosti pro muţe a ţeny, a dalšími zúčastněnými subjekty. U opatření 3.1 je 
rovněţ v prováděcí směrnici k nařízení o EFF uveden údaj 5: „operace vedoucí k budování kontaktů 
a výměně zkušeností a osvědčených postupů mezi organizacemi, které prosazují rovné příleţitosti 
mezi muţi a ţenami a dalšími zúčastněnými subjekty“.) 
 
 



 

68 

Schéma č. 7: Systém administrace ŽOD a ŽOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Role: ŽADATEL 
 
2. Podává ŽOD 
6. Realizuje projekt 
7.    Podává ŽOP 

 

Role: SZIF 
3. Přijímá, registruje, zpracovává, posuzuje a vyhodnocuje 

ŽOD 

 Provádí kontrolu plnění podmínek poskytnutí 
dotace, administrativní kontrolu, hodnotí 
přijatelnost, provádí bodování projektů a jejich 
výběr k financování 

 Vyhotovuje „Seznam projektů doporučených 
k financování z OP Rybářství“ a rovněž obdobný 
seznam nedoporučených projektů 

8. Přijímá, registruje a zpracovává ŽOP včetně kontrolní činnosti  

 Provádí administrativní kontrolu správnosti 
a úplnosti ŽOP (pokud byly v průběhu realizace 
projektu příjemcem dotace hlášeny změny, na 
základě kterých je nutné vyhotovit Změnové 
Rozhodnutí, odesílá požadavek na ŘO, který 
Změnová rozhodnutí vydává) 

 Provádí kontrolu fyzické realizace projektu, která se 
skládá z administrativní kontroly a kontroly na místě 
u příjemce dotace 

 Vyhotovuje „Prohlášení o schválení 
a příkaz k proplacení zp. Výdajů projektu OP 
Rybářství“ a předkládá ho ŘO ke schválení 

 Sumarizuje „Přehled finančních částek 
k proplacení” a předává jej ŘO 

11. Po obdržení o nastavení limitu a na základě autorizovaného 
„Prohlášení o schválení…“ vyhotovuje platební příkazy 
a zajišťuje provádění platby příjemcům 

12. Zajišťuje data potřebná pro zaúčtování finančních operací 
a zaúčtovává účetní případy 

13. Eviduje informace o provedených platbách 
14. Předkládá ŘO „Přehledy proplacených projektů OP 

Rybářství“  
17.   Eviduje pohledávky vzniklé z titulu neoprávněně 

provedených plateb 
19. Zajišťuje vypracování podkladů k výkazu výdajů 
22. Archivace dle interních manuálů 

Role: ŘO 
1. Vyhlašuje výzvy k předkládání ŽOD 
4. Schvaluje „Seznam projektů schválených k financování z OP 

Rybářství“ a rovněž obdobný seznam neschválených 
projektů 

5. Vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výše 
výdajů z OP Rybářství 

9. Autorizuje „Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení zp. 
Výdajů projektu OP Rybářství“ a předkládá ho Finančnímu 
útvaru  

10. Předává Odboru Ekonomiky a financování (MZe) „Žádost 
o nastavení rozpočtového limitu pro finanční útvar“, na jehož 
základě tento odbor zajišťuje nastavení rozpočtového limitu 
a informuje ŘO a finanční útvar SZIF 

15. Předkládá odboru PCO MF souhrnnou žádost o převod 
finančních prostředků do rozpočtu MZe (podíl EFF) 

16. Předkládá PCO podklady k certifikaci výdajů 
18. Předkládá PCO odhad výdajů na daný a příští rok 
20. Vykazuje provedené výdaje PCO  
21. Prošetřuje nahlášená podezření na nesrovnalosti a provádí 

související činnosti 

22. Archivace dle interních manuálů 

ADMINISTRACE ŽOD A ŽOP 

Zdroj: Deloitte 



 

69 

Vysvětlivky ke schématu 

 Lze konstatovat, ţe postupy implementace a administrace OP Rybářství jsou dostatečně pokryty 
směrnicemi, interními manuály a postupy – a to jak na straně ŘO, tak i na straně SZIF. 

 Schéma administrace ŢOD a ŢOP je zjednodušeno na úroveň megaprocesů. Kapacitní a časové 
detaily megaprocesů i dílčích procesů jsou popsány v relevantní dokumentaci. 

 Pro zjednodušení rovněţ nebyly rozlišovány konkrétní sekce, odbory, oddělení či útvary v rámci 
jednotlivých subjektů. Nebyly rovněţ zobrazeny další subjekty, které se podílí (přímo či nepřímo) 
na implementaci OP Rybářství – tyto jsou zachyceny v implementačním schématu.  

 
Systému administrace proplácení ŢOP 

 Celková doba administrace ŢOP od jejího podání aţ do předání vystaveného prohlášení  
o schválení a příkazu k proplacení finančnímu útvaru nepřekročí 40 pracovních dní – dle platné 
Metodiky finančních toků pro programovací období 2007 – 2013. 

 Smluvní termín pro předloţení ŢOP příjemcem dotace (tj. termín dle Rozhodnutí) byl do 31. 12. 
2010 limit 24 měsíců od vydání Rozhodnutí (u některých výzev administrovaných v roce 2011 bylo 
u některých opatření zkráceno toto období na 12 měsíců). Pokud příjemce předloţí ŢOP dříve, je 
na ni dle Pravidel pohlíţeno, jako by byla předloţena v termínu dle Rozhodnutí, ale můţe být 
administrována i dříve (zpravidla je tato ŢOP zařazena na nejbliţší moţný termín do plánu kontrol 
a administrace). Termín předloţení ŢOP uvedený příjemcem dotace na ŢOD je pouze orientační 
a není smluvním termínem. Teprve pokud příjemce nesplní povinnost předloţit ŢOP do termínu 
uvedeného v Rozhodnutí, je mu automaticky ukončena administrace (pokud by příjemce nestihl 
předloţit ŢOP v termínu uvedeném v ŢOD, neděje se nic – tento termín není smluvně závazný). 

 Pokud jsou na základě kontroly uloţena nápravná opatření, přestává běţet standardní lhůta 40 
pracovních dnů na administraci ŢOP (stanovená v platné Metodice finančních toků 2007 – 2013), 
ale ţádná další maximální lhůta ve směrnicích uloţena není. Záleţí vţdy na termínu pro 
provedení nápravných opatření, které si pracovníci RO SZIF dohodnou s příjemcem na místě. 

 Pokud je třeba vydat Změnové rozhodnutí, rovněţ přestává běţet standardní lhůta 40 pracovních 
dnů na administraci ŢOP a odloţí se registrace ŢOP do doby vyhotovení Změnového rozhodnutí. 
Ţádná další maximální lhůta pro tento případ administraci ŢOP však ve směrnicích uloţena není. 
Teprve v momentě, kdy SZIF obdrţí automatický e-mail z ŘO OP s vyrozuměním o vyhotovení 
Změnového rozhodnutí je ŢOP registrována do IS SZIF. 

 

Na základě ověření skutečných lhůt proplácení ŢOP příjemcům (ze sestavy z IS SZIF poskytnuté 
zadavatelem) vyplývá, ţe: 

 všichni ţadatelé ve svých ŢOD uvedli termíny předloţení ŢOP před mezním datem předloţení 
ŢOP uvedeným v Pravidlech (a v Rozhodnutí) – průměrně cca o 493 dnů, 

 všichni ţadatelé předloţili ŢOP v termínech dřívějších, neţ bylo uvedeno v Pravidlech – průměrně 
o 501 dnů, 

 cca 1/3 ţadatelů předloţila ŢOP dokonce ještě dříve neţ v termínu, který uvedli v ŢOD, 

 průměrná lhůta na proplacení ŢOP byla cca 80 dnů od jejího předloţení, 

 kromě jedné ŢOP byly všechny ŢOP proplaceny ještě dříve, neţ byl mezní termín pro jejich 
předloţení stanovený v Pravidlech. 

 
Výše uvedená zjištění jednoznačně potvrzují domněnku, ţe administrace ŢOP probíhá dle pravidel 
stanovených v Metodice finančních toků pro období 2007 – 2013 a dle Pravidel pro příjemce podpory. 
Slabým místem v proplácení ŢOP je skutečnost, ţe příjemci předkládají ŢOP výrazně před termínem 
uvedeným v Pravidlech (resp. v Rozhodnutí) a SZIF tedy teoreticky můţe na jejich ŢOP pohlíţet, jako 
by byla předloţena k proplacení aţ v termínu stanoveném Pravidly. Dle svého vyjádření se SZIF snaţí 
kontroly k projektům, u kterých byla předloţena ŢOP, provést co nejdříve. Oním důvodem, proč 
respondenti ve svých dotaznících uváděli nespokojenost s termínem proplácení ŢOP, bylo právě 
ustanovení v Pravidlech (resp. spíše jeho nepochopení příjemci nebo jeho přehlédnutí), které uvádí – 
volně citováno: 
 



 

70 

 Smluvní termín pro předložení ŽOP příjemcem dotace (tj. termín dle Rozhodnutí) byl do 31. 12. 
2010 limit 24 měsíců od vydání Rozhodnutí. Pokud příjemce předloží ŽOP dříve, je na ni dle 
Pravidel pohlíženo, jako by byla předložena v termínu dle Rozhodnutí, ale může být 
administrována i dříve (zpravidla je tato ŽOP zařazena na nejbližší možný termín do plánu kontrol 
a administrace). Termín předložení ŽOP uvedený příjemcem dotace na ŽOD je pouze orientační 
a není smluvním termínem. Teprve pokud příjemce nesplní povinnost předložit ŽOP do termínu 
uvedeného v Rozhodnutí, je mu automaticky ukončena administrace (pokud by příjemce nestihl 
předložit ŽOP v termínu uvedeném v ŽOD, neděje se nic – tento termín není smluvně závazný).  

 
Zhotovitel navrhl následující dvě varianty (které byly následně prodiskutovány s ŘO i se SZIF):  

1. Dát předpokládané termíny předloţení ŢOP uvedené v ŢOD jako smluvní a závazné – 
příjemci pak budou motivováni předkládat ţádosti včas a bude se s nimi dopředu počítat při 
přípravě plánu kontrol a čerpání. 

Z diskuse se zástupci ŘO a SZIF vyplynulo, že by se v tomto smyslu musela měnit znění 
Pravidel i Rozhodnutí, kde jsou výše uvedená ustanovení zakotvena. Žadatel by musel být 
detailně informován o lhůtách administrace na straně ŘO a SZIF, aby mohl při plánování 
svého projektu např. počítat s lhůtami na vydání Rozhodnutí atd. Nabízí se rovněž otázka, 
jestli další úprava Pravidel a Rozhodnutí nevyvolá mezi žadateli /příjemci další nevoli, jako 
všechny předchozí změny v Pravidlech a v Rozhodnutí. Je rovněž sporné, jestli kvůli menší 
části dosud nezazávazkované alokace je třeba takto výraznou změnu v implementaci provést. 
 

2. Pokud zůstanou současné podmínky v Pravidlech, pak stanovit maximální lhůtu, do které je 
třeba administrovat předloţenou ŢOP, kdyţ je předloţena před termínem uvedeným v ŢOD. 
Tato lhůta by měla odráţet realizovatelnost proplácení (ať uţ z hlediska administrace ŢOP, 
tak i z hlediska časových kapacit ke kontrolám) a vzhledem k průměrné době na proplacení 
ŢOP od jejího podání (tedy cca 80 dní) by neměla být delší neţ 3 kalendářní měsíce.  

Maximální lhůta pro administraci a proplacení ŽOP předložených před termínem uvedeným 
v Pravidlech a v Rozhodnutí je zcela jistě řešením, které bude na straně žadatelů/příjemců 
hodnoceno kladně. Obdobná lhůta je uvedena i u Programu rozvoje venkova. Je však 
otázkou, kde by tato lhůta měla být v polovině programovacího období doplněna. Vzhledem 
k tomu, že do Metodiky finančních toků pro roky 2007 – 2013 není možné zasáhnout a tato 
lhůta je interní, tudíž by neměla být součástí Pravidel či rozhodnutí, doporučuje zhotovitel za 
tímto účelem vytvořit interní směrnici na základě dohody mezi ŘO a SZIF.  

4.4 EQ5: Jak účinný je systém monitorování programu? 

4.4.1 Dílčí evaluační otázky 

Při zodpovídání této hodnoticí otázky je třeba zároveň odpovědět na následující dílčí otázky: 

 Jak účinný je systém monitorování programu (a projektů), zejména pokud jde o kvalitu indikátorů 
a sběr dat?  

 Jaká je spolehlivost dat vkládaných do IS?  

 Jaké nové indikátory, které přesahují rámec indikátorů uvedených v podkladovém dokumentu, 
byly přidány do IS?  

 Jsou střednědobé cíle správně definovány? Je systém schopen poskytovat informace o stupni 
plnění stanovených cílů?  

 Pouţívají členské státy indikátory, které umoţňují monitorování údajů rozčleněných podle 
pohlaví?  

 Vyuţívají členské státy indikátory k měření integrace problematiky ŢP?  

 Vyuţívají se efektivně data zjištěná v rámci monitorování ke změně orientace akcí, jestliţe 
implementace programu neprobíhá podle očekávání?  
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4.4.2 Resumé 

Zhotovitel posuzoval systém monitorování programu zejména na základě interních směrnic ŘO 
a SZIF, na základě porovnání kvality a obsahu vygenerovaných sestav IS SZIF a rovněž na 
základě dotazníku distribuovaného mezi uživatele IS určeného k monitorování věcného 
a finančního pokroku programu. Zhotovitel měl možnost náhledu do IS SZIF, nicméně z důvodu 
zabezpečení dat neměl do IS SZIF volný přístup. 

Interní směrnice ŘO a SZIF týkající se oblasti monitoringu jsou sestaveny řádně a přehledně, 
obsahují detailní rozdělení kompetencí. Sestavy, které byly zhotoviteli poskytnuty, byly úplné, 
přehledné a dodané v řádném termínu. 

Monitorovací indikátory se sledují na úrovni OP Rybářství a na úrovni projektů. Indikátory jsou 
rozděleny na dva typy. Indikátory, které byly stanoveny v OP Rybářství 2007 – 2013, 
schváleném EK 11. prosince 2007 a indikátory závazné dle implementačního nařízení. Zdrojem 
indikátorů OP Rybářství je ŘO, RS ČR, ČSÚ a Situační a výhledová zpráva Ryby. Příjemce 
dotace vyplňuje ukazatele v ŽOD, Závěrečné monitorovací zprávě (dále jen „ZMZ“), která je 
předkládána spolu s ŽOP a Standardní roční monitorovací zprávě (dále jen „SRMZ“), která 
bude předkládána každý rok pro průběžné sledování indikátorů. Data z uvedených formulářů 
poskytují informace pro monitorování na úrovni projektů i OP Rybářství (SRMZ budou příjemci 
odevzdávány až v roce 2011). ŘO navrhnul strukturu vykazovaných dat tak, aby bylo možno 
výsledky průběžně vyhodnocovat, aby bylo možno určit, zda implementace programu probíhá 
v souladu s očekáváním, případně kde by bylo zapotřebí provést změny za účelem 
efektivnějšího fungování programu. V současné době ŘO využívá dat k řízení programu, 
odhadům současného čerpání programu, k návrhu realokací na jednotlivá opatření/prioritní 
osy atd.  

Zhotovitel posoudil spolehlivost dat v IS SZIF prostřednictvím dotazníku, který byl distribuován 
mezi uživatele IS SZIF z řad ŘO a SZIF. Uživatelé byli osloveni na fokusní skupině dne  
28. dubna 2011, která se zaměřovala na efektivitu implementace a řízení. Uživatelé na základě 
dotazníku posoudili kvalitu dat z hlediska správnosti, úplnosti, průkaznosti, aktuálnosti, 
srozumitelnosti, přehlednosti a využitelnosti. U žádného z uvedených kritérií pro posuzování 
kvality dat nebyl identifikován problém závažnějšího charakteru. Úroveň a kvalita dat v IS SZIF 
byla dále posouzena dle sestav, které poskytl ŘO zhotoviteli. Sestavy obsahovaly úplná  
a přehledná data. Z hlediska věcné stránky zhotovitel neshledal žádné nedostatky a vyhodnotil 
systém jako schopný poskytovat průběžné informace o plnění stanovených cílů. 

Pro sledování a vykazování indikátorů na úrovni projektů i na úrovni OP Rybářství nastavil ŘO 
metodiku monitorovacích indikátorů. Nad rámec indikátorů uvedených v podkladovém 
dokumentu nebyly přidány do IS žádné nové indikátory. Indikátory k měření integrace ŽP jsou 
v rámci monitorování sledovány jak na úrovni operačního programu, tak i na úrovni prioritních 
os. 

Vliv projektu na rovné příležitosti příjemce dotace uvádí v ŽOD. Příjemce dotace vyplní, zda 
předložený projekt má neutrální, pozitivní či cíleně zaměřený vliv na rovné příležitosti. 
Indikátory k monitorování údajů rozčleněných podle pohlaví jsou sledovány pouze na úrovni 
dopadu programu (zaměstnanost žen v odvětví), nicméně na projektové úrovni nejsou sbírány.  

 

4.4.3 Zjištění a jejich interpretace  

Monitorovací systém 

 
Monitorovací systém OP Rybářství je sloţen ze tří částí: 

 Monitorovací systém EK SFC2007 
 

Funkčnost a vytvoření SFC2007 je v kompetenci EK. Slouţí k oficiálnímu předkládání dokumentů 
a dat operačních programů EKData a dokumenty jsou do SFC2007 vkládána prostřednictvím 
MSC2007. Některé dokumenty můţe vkládat přímo do SFC2007 pověřený pracovník MMR dle 
poţadavků pověřeného pracovníka ŘO OP Rybářství. 
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 Jednotný centrální monitorovací systém operačních programů České republiky MSC2007 
Vytvořením MSC2007 bylo pověřeno MMR usnesením vlády číslo 1397 ze dne 6. prosince 2006 
k Monitorovacímu systému strukturálních fondů pro programové období let 2007 aţ 2013 v ČR. 
MSC2007 slouţí pro plánování rozvoje, shromaţďování údajů o věcném i finančním monitoringu 
programů a projektů, evidenci programů, monitorování hodnot ukazatelů v rámci jednotlivých 
programů, vytváření tiskových výstupů pro nejrůznější uţivatele a předávání dokumentů a dat do 
SFC2007. MSC2007 plní funkci monitorování dotací na úrovni ŘO. 

 Informační systém IS SZIF pro potřeby Zprostředkujícího subjektu a ŘO 
 

Za vytvoření IS SZIF, jeho údrţbu a provoz odpovídá SZIF jakoţto zprostředkující subjekt OP 
Rybářství. IS SZIF je specifický IS zprostředkujícího subjektu OP Rybářství a podporuje některé 
funkce ŘO OP Rybářství. Musí být zajištěna vzájemná propojenost IS SZIF a MSC2007.  
 
IS SZIF je nástrojem pro zajištění výkonných činností při registraci ţádostí, výběru, realizaci 
a monitorování projektů realizovaných SZIF v rámci OP Rybářství. Je primárním místem pro 
veškeré údaje o projektech a navazujících činnostech. 
 
Monitorování je nedílnou součástí jak programového, tak projektového cyklu. Cílem monitorování 
je průběţné zjišťování pokroku v realizaci programů, resp. projektů a porovnávání získaných 
informací s výchozím přepokládaným plánem. Monitorování je na rozdíl od hodnocení soustavnou 
činností, která probíhá během celého trvání OP Rybářství. Monitorovací data jsou nezbytným 
východiskem pro provedení všech typů hodnocení (střednědobé a ex post hodnocení). Systém 
pro měření plnění cílů je vytvořen na principu stanovení měřitelných indikátorů, které umoţňují 
monitorovat realizaci OP Rybářství a hodnotit jeho výkonnost vzhledem ke stanoveným cílům. 
Indikátory jsou stanoveny pro jednotlivá opatření.  

 
Indikátory 

 
Monitorování je zaloţeno na systému indikátorů, které jsou dvojího typu:  

a) finanční, 

b) věcné.  
 
ŘO byla nastavena metodika monitorovacích indikátorů, která se zabývá indikátory na úrovni 
programu, kde je zdrojem ŘO OP Rybářství, závaznými indikátory dle implementačního nařízení 
(resp. přílohy III tohoto implementačního nařízení) tzv. projektovými indikátory a indikátory 
environmentálními.  
 
Na úrovni programu, kde je zdrojem ŘO OP Rybářství se vykazuje: produktivita, ekonomická 
ţivotaschopnost, podpora ochrany a zlepšování ŢP a přírodních zdrojů. Na prioritní ose 2 jsou sbírány 
ukazatele finančního objemu podílu projektů s výrobou šetrnou k ŢP a plocha rybníků se zlepšeným 
vodním prostředím. Na prioritní ose 3 jsou sledovány ukazatele: zvýšení přidané hodnoty9, počet 
projektů na zarybnění druhy ryb dle legislativy EU, počet projektů na zvyšování odborných znalostí 
a počet projektů testovaných technologických postupů. Míra zvýšení povědomí o OP Rybářství a jeho 
aktivitách v sektoru produkčního rybářství a počet informačních a propagačních akcí se vykazuje na 
prioritní ose 5. Dalšími zdroji pro indikátory na úrovni programu je RS ČR, ČSÚ, Situační a výhledová 
zpráva Ryby. 
 
Na úrovni projektů jsou monitorovány indikátory závazné pro vykazování dle implementačního 
nařízení. Tyto indikátory mohou být v kvalitativním nebo kvantitativním vyjádření. 
Environmentální indikátory byly navrţeny SEA NRP pro jednotný přístup k hodnocení předkládaných 
projektů a jsou obsaţeny v OP Rybářství. 
 
Data pro monitorování vykazuje příjemce dotace prostřednictvím ŢOD, ZMZ a SRMZ. V ŢOD příjemce 
dotace vyplňuje kvalitativní ukazatele a výchozí i plánovanou hodnotu u kvantitativních ukazatelů. 

                                                      
 
9
 Ukazatel zvýšení přidané hodnoty je ukazatel, který byl při programování zapsán jako ukazatel sledovaný a vykazovaný na PO 

3. Nicméně jiţ z logiky podpořených aktivit a výčtu předpokládaných příjemců lze odvodit, ţe tento indikátor je smysluplný spíše 
na PO 2. Více viz kapitola 5.4.3. 
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ZMZ zpráva je předkládána příjemci dotace současně s ŢOP a je zde uvedena skutečná hodnota 
kvantitativních ukazatelů. Kvalitativní ukazatele v ZMZ korespondují s ŢOD. SRMZ je rozdělena na tři 
části: účetní, projektovou a environmentální. Tato zpráva bude příjemci předfinancovaných projektů 
poprvé odevzdávána v roce 2011 a poté opakovaně kaţdý rok. Za součást monitorování se povaţují 
i kontroly na místě, které provádí SZIF na základě Dohody o delegování. Kontroly na místě jsou 
popsány ve směrnicích a pracovních postupech SZIF  
 
Monitorovací aktivity 

 
Monitorování zahrnuje: 

a) shromaţďování dat a informací: 

 sběr všech typů indikátorů prostřednictvím ŢOD, ZMZ, SRMZ a zjišťování informací od RS 
ČR, SZIF, ŘO OP Rybářství, 

 kontroly na místě (SZIF),  

b) sledování pokroku a sestavování monitorovacích zpráv: 

 průběţné sledování pokroku projektů na úrovni SZIF a příjemce dotace pomocí IS SZIF 
(SZIF a ŘO OP Rybářství), 

 průběţné sledování pokroku programu na úrovni ŘO OP Rybářství za pomoci MSC2007 
a IS SZIF pro OP Rybářství, 

 sestavování výročních zpráv a závěrečné zprávy programu (ŘO OP Rybářství). 
 
Za řádné, efektivní a včasné monitorování plně zodpovídá ŘO OP Rybářství ve spolupráci s MV OP 
Rybářství. Část své působnosti deleguje ŘO OP Rybářství na SZIF Dohodou o delegování.  
 
ŘO OP Rybářství zodpovídá za správnost dat v jednotném monitorovacím systému (MSC2007 – 
Monitorovací systém central), který umoţňuje sběr spolehlivých finančních a věcných údajů a dalších 
informací o poskytování dotací z OP Rybářství.  
ŘO OP Rybářství zodpovídá za pravidelné informování EK o pokroku v realizaci a hlavních výsledcích 
OP Rybářství, a to prostřednictvím výročních zpráv a závěrečné zprávy, které jsou jedním z hlavních 
prvků celého monitorovacího procesu.  
 
Zprostředkující subjekt je pověřen zajištěním sběru informací a dat od příjemců dotace z OP Rybářství 
a jejich ověřením. Získané údaje jsou předávány v poţadované formě a předepsaném časovém 
harmonogramu ŘO OP Rybářství prostřednictvím monitorovacích zpráv. Zprostředkující subjekt 
k průběţnému monitorování vyuţívá IS SZIF. 
 
Ţadatelé o dotaci a příjemci dotace z OP Rybářství jsou povinni poskytovat data ve struktuře 
indikátorů předepsaných v Pravidlech pro ţadatele, resp. ve struktuře těch indikátorů, které příjemce 
dotace zvolil v ŢOD.  
 
Monitorovací zprávy 

Výroční zpráva 
Předkládá se na základě čl. 67 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 v letech 2008 aţ 2016 vţdy do 
30. června EK a poskytuje jasný přehled o provádění OP Rybářství. Obsahuje tyto informace: 

a) pokrok, kterého bylo dosaţeno při provádění OP a prioritních os ve vztahu k jejich konkrétním 
a ověřitelným cílům, které jsou, dají-li se kvantifikovat, kvantitativně vyjádřeny pomocí ukazatelů 
uvedených v čl. 20 odst. 1 písm. c) na úrovni prioritní osy, 

b) změnu v celkové situaci, která má přímý vliv na provádění pomoci, zejména významný 
socioekonomický rozvoj, změny ve vnitrostátní, regionální nebo odvětvové politice, a pokud je to 
nutné, jejich dopad na provázanost mezi pomocí z fondu a z jiných finančních nástrojů, 

c) finanční provádění OP uvádějící u kaţdé prioritní osy odděleně pro cíl „Konvergence“ a cíl pro 
oblasti mimo cíl „Konvergence“: 
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i) výdaje vynaloţené příjemci dotace, které jsou zahrnuty do ŢOP zaslaných ŘO, a odpovídající 
příspěvek z veřejných zdrojů, 

ii) celkové platby přijaté od EK a kvantitativní vyjádření finančních ukazatelů podle čl. 66 odst. 2, 

iii) výdaje vynaloţené subjektem odpovědným za provádění plateb příjemcům dotace, 

d) opatření, která řídící orgán a MV přijaly pro zajištění kvality a účinnosti provádění, zejména: 

i) monitorovací a hodnoticí opatření, včetně opatření pro shromaţďování údajů, 

ii) přehled všech závaţných obtíţí, které se při provádění OP vyskytly, a veškerá přijatá 
opatření, případně včetně reakce na připomínky vznesené podle čl. 69 odst. 2, 

iii) vyuţití technické pomoci, 

e) opatření přijatá za účelem zajištění poskytování informací o OP a jeho propagace, 

f) vyuţití pomoci uvolněné po zrušení podle čl. 96 odst. 2 k dispozici ŘO nebo jinému orgánu 
veřejné moci během období provádění OP, 

g) případy, kdy byla zjištěna podstatná změna podle článku 56, 

h) závaţné potíţe týkajících se souladu s právními předpisy EK, které se vyskytly při provádění OP, 
a opatření přijatá k jejich řešení. 

 
Rozsah informací předaných EK je úměrný celkovému mnoţství veřejných výdajů daného OP. Tyto 
informace mohou být případně poskytovány v souhrnné formě. Informace podle písmen b), d), e), f) 
a g) se neuvádějí, pokud od předchozí zprávy nedošlo k významným změnám. 
 
Závěrečná zpráva 
 
Předkládá se na základě čl. 67 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 v roce 2007 do 31. března 2017 EK 
a poskytuje jasný přehled o provádění OP Rybářství. Závěrečná zpráva obsahuje informace v téţe 
struktuře jako výroční zpráva. 
 
 
Hodnocení IS SZIF prostřednictvím dotazníku 

 
IS SZIF navazuje na informační systém, který byl pouţíván při administraci OP Rozvoj venkova 
a multifunkční zemědělství a nyní je dále pouţíván i pro OP Program rozvoje venkova. Zhotovitel měl 
moţnost náhledu do IS SZIF, nicméně z důvodu zabezpečení dat neměl do IS volný přístup. Z toho 
důvodu posoudil spolehlivost dat v IS SZIF prostřednictvím dotazníku, který byl distribuován mezi 
uţivatele IS SZIF z řad ŘO a SZIF. Uţivatelé byli osloveni na fokusní skupině dne 28. dubna 2011, 
která se zaměřovala na efektivitu implementace a řízení. Uţivatelé na základě dotazníku posoudili 
kvalitu dat z hlediska správnosti, úplnosti, průkaznosti, aktuálnosti, srozumitelnosti, přehlednosti 
a vyuţitelnosti. 

Dotazník vyplňovaný anonymně byl zaměřen na vyhodnocení dat v informačním systému IS SZIF 
v rámci monitorování OP Rybářství 2007 – 2013. Zhotovitel obdrţel odpovědi od 7 respondentů. 

 
SPRÁVNOST dat (tzn. správné zadání údajů z hlediska desetinných čárek, správnosti informací 
o příjemcích atd.) hodnotili uţivatelé  

 2 x jako velmi dobrou, 

 4 x jako dobrou, 

 1 x měla by být zlepšena. 
 
ÚPLNOST dat (tzn. dohledatelnost všech informací, které má ŘO či ZS z dostupných zdrojů 
k dispozici) hodnotili uţivatelé IS SZIF  

 2 x jako velmi dobrou, 

 5 x jako dobrou. 
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PRŮKAZNOST dat (tzn. dohledatelnost v souvisejících podkladech od příjemce nebo od dalších 
relevantních subjektů) hodnotili uţivatelé IS 

 2 x jako velmi dobrou, 

 5 x jako dobrou. 
 
AKTUÁLNOST dat v informačním systému (tzn. rychlost aktualizace co moţná nejdříve od okamţiku, 
kdy se zjistí jakákoli nová skutečnost) hodnotili respondenti  

 5 x jako velmi dobrou, 

 2 x uvedli, ţe by měla být zlepšena. 
 
SROZUMITELNOST dat (tzn. jasný význam, co který ukazatel znamená a jednoznačnost jeho názvu) 
hodnotili respondenti  

 2 x jako velmi dobrou, 

 5 x jako dobrou. 
 
PŘEHLEDNOST dat v informačním systému (tzn. vyhledatelnost údajů v IS) hodnotili respondenti  

 4 x jako velmi dobrou, 

 3 x jako dobrou. 
 
VYUŢITELNOST dat v informačním systému (tzn. moţnost vyuţití všech dat) vyhodnotili respondenti  

 4 x jako velmi dobrou, 

 3 x jako dobrou. 
 

4.5 Závěr a doporučení týkající se efektivity implementace a řízení 

OP Rybářství 2007 – 2013 je prvním samostatným OP zaměřeným na oblast rybářství v ČR. 
V období před vstupem ČR do EU bylo rybářství spolu s dalšími odvětvími zemědělství 
podporováno z programu SAPARD a v programovacím období 2004 – 2006 bylo podporováno 
z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (kde mělo samostatné opatření 2.3 Rybářství 
financované z Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu – FIFG). 
 
Při tvorbě samostatného OP Rybářství byly zapojeny vybrané relevantní zainteresované 
subjekty na národní i evropské úrovni – a to jak z oblasti rybářství, tak i z dalších oblastí 
národního hospodářství, a rovněž subjekty z oblasti ŽP a garant rovnosti mužů a žen v ČR 
(MPSV). Z analýzy zainteresovaných skupin vyplývá, že jsou do implementace zapojeny 
všechny relevantní subjekty, žádný subjekt není v procesu implementace opomíjen a má 
možnost se sám, anebo prostřednictvím zástupců jednotlivých skupin, vyjádřit. Jak vyplývá 
z dohod mezi ŘO a SZIF, z interních směrnic ŘO i SZIF a ze statusu MV OP Rybářství, rozdělení 
kompetencí a zodpovědností je jasné a přehledné. Koordinace mezi regionálními a národními 
subjekty nevykazuje žádné nezvyklé obtíže. Rovněž partnerství ŘO OP Rybářství s EK funguje 
bez výhrad. 
 
Propagace programových opatření probíhá v souladu s článkem 51 nařízení o EFF. Povědomí 
žadatelů/příjemců o možnosti získat podporu je vysoké. Informace získávají potenciální 
žadatelé zejména od odborných sdružení a z webových stránek ŘO a SZIF. Bodovací kritéria při 
výběru projektů prošla v průběhu implementace OP Rybářství složitým vývojem a byla 
předmětem mnoha diskusí. Zejména ohledně zapojení dalších výběrových kritérií týkajících se 
plnění souladu s cíli opatření a kritérií zohledňujících kvalitu projektu se dlouhodobě vedou 
diskuse. Výběrová kritéria zohledňující problematiku ŽP jsou zahrnuta  
u vybraných opatření PO 2 i PO 3. Výběrová kritéria k selekci projektů však prakticky vůbec 
nezohledňují hledisko rovnoprávnosti mužů a žen, z toho důvodu bylo zhotovitelem 
doporučeno ŘO tato výběrová kritéria do systému hodnocení projektů začlenit (tam, kde je to 
smysluplné).  
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Všechny ŽOP byly proplaceny v souladu se lhůtami a ustanoveními uvedenými v Metodice 
finančních toků, v Pravidlech pro příjemce podpory a ve vydaných Rozhodnutích. Slabým 
místem v proplácení ŽOP je však skutečnost, že příjemci předkládají ŽOP výrazně před 
termínem uvedeným v Pravidlech (resp. v Rozhodnutí), což je pro SZIF závazný termín a dle 
platných ustanovení může SZIF na tyto ŽOP teoreticky pohlížet, jako by byly předloženy 
k proplacení až v termínu stanoveném v Pravidlech (resp. v Rozhodnutí). Pokud zůstanou 
současné podmínky v Pravidlech, pak zhotovitel doporučuje stanovit maximální lhůtu, do které 
je třeba administrovat předloženou ŽOP, když je předložena před termínem uvedeným v ŽOD. 
Tato lhůta by měla odrážet realizovatelnost proplácení (ať už z hlediska administrace ŽOP, tak 
i z hlediska časových kapacit ke kontrolám) a vzhledem k průměrné době na proplacení ŽOP 
od jejího podání (tedy cca 80 dní) by neměla být delší než 3 kalendářní měsíce.  

Interní směrnice ŘO a SZIF týkající se oblasti monitoringu jsou sestaveny řádně a přehledně, 
obsahují detailní rozdělení kompetencí a zodpovědností. Sestavy, které byly zhotoviteli na 
vyžádání zadavatelem poskytnuty, byly úplné, přehledné a dodané v řádném termínu. IS SZIF je 
schopen poskytovat průběžné informace o stupni plnění stanovených cílů.  
 
Samotný sběr dat pro monitorování probíhá prostřednictvím ŽOD, ZMZ a SRMZ od příjemců 
dotace. K posouzení úrovně dat bylo využito dotazníku mezi uživateli informačního systému. 
Oslovení uživatelé IS SZIF měli posoudit kvalitu dat z hlediska jejich správnosti, úplnosti, 
průkaznosti, aktuálnosti, srozumitelnosti, přehlednosti a využitelnosti. Ani u jedné z těchto 
kategorií nebyl identifikován závažnější problém. 
 
ŘO byla nastavena metodika monitorovacích indikátorů, která se zabývá indikátory, kde je 
zdrojem ŘO OP Rybářství. Dělí indikátory na indikátory na úrovni programu (popsané 
operačním programem) a dále na projektové indikátory, které se týkají Přílohy III nařízení 
Komise (ES) č. 498/2007. Tyto projektové indikátory se sbírají zejména u proplacených 
(předfinancovaných) projektů. Žádné další indikátory nebyly do IS přidány. 
 
Indikátory k měření integrace ŽP jsou v rámci monitorování sledovány jak na úrovni 
operačního programu, tak i na úrovni prioritních os. 
 

4.6 Poučení, určení osvědčených postupů 

Při přípravě příštího programovacího období by měl být kladen důraz zejména na důkladnou 
analýzu absorpční kapacity a sestavení intervenční logiky programu a v souvislosti s touto 
intervenční logikou by poté měly ruku v ruce jít i definice výběrových kritérií, ukazatelů  
a způsobilých výdajů. Z toho důvodu je však třeba již od počátku přípravy OP tyto zdánlivě na 
sebe v čase navazující aspekty provázat do jednoho časově ohraničeného rámce.  
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5 Odpovědi na hodnoticí otázky 

týkající se účinnosti operací 

5.1 Úvod do OP Rybářství 

Celková alokace na OP Rybářství činí 36 142 234 EUR v běţných cenách (z čehoţ příspěvek z EFF 
činí 75 %, zbytek tvoří příspěvek z národních zdrojů). Cíle, priority a opatření OP Rybářství jsou 
v souladu s nařízením o EFF a potřebami trvale udrţitelného rybářství v ČR, včetně zajištění krajinné 
funkce a kvality ŢP a kvalitních potravin, a jsou definovány v NSP.  
 
Opatření jsou v souladu s nařízením o EFF rozdělena do tří prioritních os následovně: 
 
PO 2 Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh 

 Opatření 2.1 Opatření pro produktivní investice do akvakultury 

 Opatření 2.2 Opatření na ochranu vodního prostředí 

 Opatření 2.3 Opatření v oblasti zdraví zvířat 

 Opatření 2.4 Investice do zpracování a uvádění na trh 
 
PO 3 Opatření společného zájmu 

 Opatření 3.1 Společné činnosti 

 Opatření 3.2 Opatření na ochranu a rozvoj vodních ţivočichů a rostlin 

 Opatření 3.3 Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 

 Opatření 3.4 Pilotní projekty 
 
PO 5 Technická pomoc 

 Opatření 5.1 Technická pomoc 
 
Prioritní osy 1 a 4 nejsou v souladu s nařízením o EFF pro ČR relevantní. 
 
PO 2 OP Rybářství je zaměřena na posílení konkurenceschopnosti odvětví rybářství, udrţení stávající 
produkce ryb a zachování současné úrovně zaměstnanosti v odvětví rybářství. Mezi specifické cíle 
patří zejména zachování tradiční akvakultury, zavedení metod akvakultury šetrných k ŢP), zvýšení 
jakosti a rozšíření sortimentu kvalitních ryb a výrobků z nich, rozšíření moţnosti chovu ryb a výrobků 
z nich, rozšíření moţností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře, zlepšení pracovních podmínek 
v odvětví rybářství, posílení rovných práv muţů a ţen a sníţení ohroţení rybochovných hospodářství 
negativními vnějšími vlivy. Na tuto prioritní osu je ve finančním plánu OP Rybářství alokováno 44 %. 
 
PO 3 OP Rybářství podporuje zejména aktivity k posílení konkurenceschopnosti odvětví rybářství 
a zachování současné úrovně zaměstnanosti v odvětví rybářství. Ze specifických cílů podporuje 
zejména zvýšení domácí i zahraniční poptávky po rybách a výrobcích z nich pocházejících z rybářské 
produkce ČR a rozšíření moţností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře. V duchu Lisabonské 
strategie je podporováno vyuţití výsledků aplikovaného výzkumu prostřednictvím pilotních projektů. 
V rámci této osy jsou rovněţ podporovány vzdělávací aktivity, jako jsou odborné konference, 
semináře, vydávání odborných publikací a tvorba webových stránek. Tyto aktivity napomáhají zvýšení 
odborných znalostí v odvětví rybářství i u veřejnosti. Na tuto prioritní osu je ve finančním plánu 
alokováno 51 %. 
 
PO 5 OP Rybářství přispívá k naplnění všech cílů OP Rybářství a NSP podporou řádného čerpání 
finančních prostředků z OP Rybářství. Snahou je vhodně cílenou podporou zajistit kvalitní fungování 
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a zlepšování institucionálního a administrativního rámce OP Rybářství. Na tuto prioritní osu je ve 
finančním plánu alokováno 5 %. 

5.2 EQ6: Jaký je stav programu ke konci roku 2010? 

5.2.1 Dílčí evaluační otázky 

Odpovědi na evaluační otázku týkající se stavu programu ke konci roku 2010 jsou detailně 
rozpracovány v odpovědích na následující dílčí evaluační otázky:  

 Jaké je čerpání zdrojů (resp. jaké je čerpání) přidělených z rozpočtu jednotlivým opatřením 
a prioritním osám?  

 Jsou úrovně proplacených částek (achievements) u jednotlivých os a opatření srovnatelné? 
Odpovídají cílům operačního programu (například vyšší sazby proplacených částek pro opatření 
s vysokou prioritou v zájmu dosaţení všeobecných cílů OP)?  

 K jakým zdrţením došlo při implementaci? Kolik ŢOD bylo zamítnuto? Vyskytují 
se zpoţděné/zamítnuté ŢOD specificky u nějakých konkrétních opatření, regionů, typů příjemců 
apod., nebo k nim dochází v rámci celého programu? Byly odhaleny příčiny (například nedostatek 
spolufinancování)? Co se udělalo pro nápravu situace?  

5.2.2 Resumé 

OP Rybářství začal být reálně implementován s určitým zpožděním – stejně jako většina 
operačních programů nejen v ČR, ale v celé EU. Toto zpoždění bylo způsobeno pozdějším 
přijetím nařízení, z toho důvodu i zpožděnou přípravou OP a procesem jeho následného 
schvalování a implementací řídících a kontrolních systémů. OP Rybářství byl EK schválen na 
konci roku 2007 a první výzva k předkládání projektů byla vyhlášena až v polovině roku 2008. 

K datu 31. 12. 2010 bylo zazávazkováno 20 586 362 EUR, zatímco proplaceno příjemcům bylo 
7 641 966 EUR. Vztaženo k celkové alokaci na celý OP Rybářství tedy bylo zazávazkováno cca 
57 % a proplaceno příjemcům cca 21 %.  

Celkem bylo do 31. 12. 2010 přijato 869 ŽOD, k nim bylo vydáno 473 Rozhodnutí. Největší 
procento schválené alokace bylo k 31. 12. 2010 určeno na opatření 2.1 – jedná se o cca 51 % 
z celkové sumy všech vydaných Rozhodnutí. Na druhém místě v poměru schválených alokací 
je opatření 3.3 se 31 % z celkové sumy všech vydaných Rozhodnutí a na třetím místě je 
opatření 2.4 s 9 % alokací z celkové sumy vydaných Rozhodnutí. 

I přesto je však nejnižší poměr počtu vydaných Rozhodnutí k počtu zaregistrovaných projektů 
právě u opatření 2.4 (pouhých 30 %) a u opatření 2.1 (52 %), a to z důvodu vysokého převisu 
poptávky žadatelů vzhledem k výši alokace na tuto prioritní osu. Naopak u PO 3 se poměr 
počtu vydaných Rozhodnutí k počtu zaregistrovaných projektů pohybuje mezi 95 % a 100 % 
(kromě opatření 3.4, kde je tento poměr 88 %) a u PO 5 je tento poměr 100%.  

K 31. 12. 2010 lze konstatovat, že větší zájem byl o PO 2 (87 % všech zaregistrovaných žádostí, 
tj. 83 % celkové částky požadované ve všech ŽOD) než o PO 3 (12 % všech zaregistrovaných 
žádostí, tj. 16 % celkové částky požadované ve všech ŽOD). Projekty technické pomoci byly 
podány ve výši 1 % všech zaregistrovaných žádostí ve výši 1 % celkové částky požadované ve 
všech ŽOD. Je rovněž zřejmé, že na PO 2 bylo vyplaceno 67% z dosud proplacených 
prostředků příjemcům, na PO 3 to bylo 32 % a na PO 5 pouhé 1 %. 

Ve stávajícím finančním plánu OP Rybářství je na PO 2 alokováno 44 % celkové alokace 
programu, na PO 3 bylo alokováno 51 % a 5% bylo určeno na projekty technické pomoci. K 31. 
12. 2010 je situace taková, že původně plánovaná alokace na PO 2 je z 81 % zazávazkována, 
původně plánovaný rozpočet na PO 3 je zazávazkován z 39 %. Technická pomoc je 
zazávazkována z 29 %.  

Vzhledem k výše uvedeným faktům lze konstatovat, že současný finanční plán nekoresponduje 
s absorpční kapacitou příjemců a bylo by vhodné zvážit realokaci finančních prostředků. 

Největší zájem o dotaci ze strany příjemců byl v regionech Jihozápad a Jihovýchod. Tento 
trend je logický, neboť v těchto regionech soudržnosti je největší množství rybníků, a tudíž 
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logicky i zaregistrovaných subjektů zaměřených na chov a produkci ryb. Navíc zde má rovněž 
sídlo velké množství subjektů oprávněných čerpat dotace z PO 3 (tedy univerzity, výzkumné 
ústavy atd.). Lze konstatovat, že při výběru nebyl žádný region diskriminován či naopak 
zvýhodněn oproti ostatním (procento úspěšných žadatelů je ve všech regionech přibližně 
stejné a projekty ani nebyly vybírány na základě regionálního hlediska). Do 31. 12. 2010 byla 
administrace ukončena 95 projektům z celkového počtu přijatých ŽOD (tj. cca 11 % všech 
přijatých ŽOD).  

 

5.2.3 Zjištění a jejich interpretace 

Zpracování této otázky se logicky prolíná a navazuje na zpracování evaluačních otázek EQ8, EQ9 
a EQ 11 (kapitoly 5.3 a 5.4 a 5.5 této Zprávy).  
 
Dle zadání zadavatele je stav programu vyhodnocen ke dvěma referenčním datům: 31. 12. 2009 
a 31. 12. 2010.  
 
Celková účinnost programu 
 
K datu 31. 12. 2010 bylo zazávazkováno 20 586 362 EUR, zatímco proplaceno příjemcům bylo 7 641 
966 EUR. Vztaţeno k celkové alokaci na celý OP Rybářství zazávazkováno bylo cca 57 % 
a proplaceno příjemcům bylo cca 21 %.  
 
Tabulka č. 15: Stav programu ke konci roku 2009 a 2010 (v EUR)  

  Plánovaná 
alokace pro 

program celkem 
(příspěvek z EFF 

+ vnitrostátní 
příspěvek) 

Stav k 31. 12. 2009 Stav k 31. 12. 2010 

Alokováno 
(= vydaná 

Rozhodnutí) 

Vyplaceno 
na základě 

ŽOP 

Počet 
plánovaných 

projektů (= 
počet 

vydaných 
Rozhodnutí) 

Alokováno 
(= vydaná 

Rozhodnutí) 

Vyplaceno 
na základě 

ŽOP 

Počet 
plánovaných 

projektů (= 
počet 

vydaných 
Rozhodnutí) 

Osa 2 15 902 583 8 673 153 667 742 208 12 871 526 5 155 848 376 

Osa 3 18 432 539 6 534 846 0 28 7 193 488 2 414 700 86 

Osa 5 1 807 112 173 420 0 5 521 348 71 418 11 

CELKEM 36 142 234 15 381 418 667 742 241 20 586 362 7 641 966 473 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF (kurz pro přepočet: průměrný měsíční kurz k prosinci 
roku 2008 – tj. 25,180 Kč/EUR, k prosinci 2009 – tj. 26,186 Kč/EUR, a k prosinci roku 2010 – tj. 
24,758 Kč/EUR) 
 
Do 31. 12. 2009 bylo přijato 542 ţádostí, přičemţ Rozhodnutí byla vydána ke 241 projektům. V roce 
2010 pak bylo přijato dalších 327 ţádostí, přičemţ Rozhodnutí byla vydána ke 23210 projektům.  
 
K 31. 12. 2010 byla vydána Rozhodnutí zhruba k cca 57 % celkové plánované alokace pro program. 
Z tohoto hlediska lze implementaci programu povaţovat za úspěšnou, neboť z časového hlediska se 
program nachází těsně za polovinou programovacího období, vezmeme-li v potaz, ţe začal být reálně 
implementován s určitým zpoţděním – stejně jako většina operačních programů nejen v ČR, ale  
v celé EU. Toto zpoţdění bylo způsobeno přípravou OP a procesem jeho následného schvalování 
a implementací řídících a kontrolních systémů. Na základě tohoto faktu lze rovněţ konstatovat, ţe od 
června 2008 (kdy byla implementace OP Rybářství reálně spuštěna vyhlášením prvního kola výzev 
k předkládání projektů) byl vyhlášen dostatečný počet výzev k předkládání projektů a alokace na tyto 
výzvy byla přiměřená. Od okamţiku reálného spuštění OP Rybářství byly vyhlašovány 2 – 3 výzvy 
k předkládání ŢOD ročně. Dle dosavadních výsledků při realizaci OP Rybářství neměl časový posun 
v zahájení implementace vliv na plnění cílů programu.  
 

                                                      
 
10

 Počet zaregistrovaných ţádostí za rok 2010 jiţ obsahuje ţádosti podané v rámci 7. kola výzvy, nicméně Rozhodnutí k těmto 
ţádostem ještě nejsou do celkového počtu vydaných Rozhodnutí započítána, neboť nebyla vydána do 31. 12. 2010. 
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Tabulka č. 16: Proplacené ŽOP v letech 2008 – 2010 za jednotlivé prioritní osy (v EUR) 

 2008 2009 2010 

PO 2 0 661 452,66 4 394 736 

PO 3 0 0 2 364 465 

PO 5 0 0 69 932 

CELKEM 0 661 452,66 6 829 134 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF, k přepočtu bylo využito průměrných ročních kurzů za 
roky 2008, 2009 a 2010. 
 
 
K 31. 12. 2009 bylo příjemcům proplaceno cca 4,3 % z celkové sumy vydaných Rozhodnutí k tomuto 
referenčnímu datu, ovšem k 31. 12. 2010 tento podíl jiţ činil cca 37 %. Vzhledem ke zpoţdění při 
spuštění implementace OP Rybářství je postupný nárůst čerpání logický a přiměřený. Pravidlo N+2 
bylo za OP Rybářství poprvé plněno aţ v roce 2010 pro alokaci roku 2008 a plán plnění byl v tomto 
roce mírně překročen. V roce 2009 bylo pravidlo N+2 pro rok 2007 splněno automaticky z obdrţených 
zálohových plateb EK. 
 
 
Graf č.  11: Objem proplacených ŽOP v letech 2008 – 2010 

 
 
 
 
Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF 
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Dosud schválené alokace na výzvy 1. – 7. kola (včetně projektů podaných mimo tyto kola, tzn. projektů technické pomoci) tvoří 64 % z celkového rozpočtu 
programu. Rozdíl mezi podílem zazávazkování a podílem alokovaných částek na výzvy z celkového rozpočtu na OP Rybářství je způsoben tím, ţe k datu 
31. 12. 2010 zatím nebyla vydána Rozhodnutí k 7. kolu výzev, a proto tyto projekty nebyly do zazávazkovaných projektů započítány.  
 
Tabulka č. 17: Poměr schválených alokací na výzvy k celkovému rozpočtu programu (v EUR)  

Schválené alokace 
na výzvy 1. – 4.  

Schválené alokace 
na výzvy 5. – 7. 

Alokace schválená 
na projekty mimo výzvy 

(tzn. na PO 5) 

CELKEM SCHVÁLENÁ 
ALOKACE (v Kč) 

CELKEM SCHVÁLENÁ 
ALOKACE (v EUR) 

% celkového rozpočtu 
programu  

422 021 563 156 306 664 13 155 172 591 483 399 22 951 033 64% 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF, pro přepočet alokace na výzvy 1. – 4. a projekty TP za rok 2009 použit průměrný měsíční kurz k prosinci 2009 
– tedy 26,186 Kč/EUR a pro přepočet alokace na výzvy 5. – 7. a projekty TP za rok 2010 použit průměrný měsíční kurz k prosinci 2010 – tedy 24,758 
Kč/EUR. 
 
Níţe uvedená tabulka porovnává schválené alokace na jednotlivá opatření v rámci OP Rybářství (vzhledem k celkové alokaci – tedy vzhledem k sumě 
vydaných Rozhodnutí do 31. 12. 2010).  
 
Tabulka č. 18: Poměr schválených alokací na jednotlivá opatření – stav k 31. 12. 2010 

Opatření Schválená alokace v Kč  % z celkové schválené alokace na 
doposud vyhlášené výzvy 

 v Kč v EUR  

2.1 300 888 078 11 900 335 51% 

2.4 50 945 358 2 014 925 9% 

3.1 8 850 493 350 043 1% 

3.2 8 151 198 322 386 1% 

3.3 183 588 900 7 261 070 31% 

3.4 25 904 200 1 024 529 4% 

5.1 13 155 172 520 296 2% 

CELKEM 591 483 399 23 393 585 100% 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF. K přepočtu bylo využito průměrného ročního kurzu ECB za rok 2010, tj. 25,284 Kč/EUR. 
 
Největší procento schválené alokace na výzvu k podávání ŢOD v rámci jednotlivých opatření bylo zatím určeno na opatření 2.1 – jedná se o cca 51 % 
z celkových schválených alokací. Na druhém místě v poměru schválené alokace (vzhledem k celkové sumě schválených alokací) je opatření 3.3 se 31 % 
z celkové schválené alokace a na třetím místě je opatření 2.4 s 9 % alokací z celkové sumy schválených alokací.  
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Vývoj účinnosti OP Rybářství od 31. 12. 2009 do 31. 12. 2010 

Podíl zazávazkované alokace vzrostl oproti 42,5 % k datu 31. 12. 2009 na 57 % k 31. 12. 2010. Ještě výraznější je růst podílu proplacených projektů 
(vzhledem k celkové alokaci na OP Rybářství) z 1,85 % k 31. 12. 2009 na cca 21 % k 31. 12. 2010.  
 
Tabulka č. 19: Tabulka k zachycení finančního pokroku programu  

 

Alokace finančních 
prostředků 

(celkem) 
Vydaná rozhodnutí 

Výdaje zaplacené 
příjemci zahrnuté 

v ŽOP zaslaných ŘO 

Skutečně proplacené 
výdaje 

Refundováno 
(= pouze 

podíl EFF) 

Certifikováno (= EFF 
a národní zdroje) 

Splněno nad 
rámec pravidla 

„N+2“ 

Rok EUR % z 
celkové 

plánovan
é alokace 

na OP 
Rybářství  

EUR % z celkové 
plánované 
alokace na 

OP 
Rybářství  

EUR % z celkové 
plánované 
alokace na 

OP 
Rybářství  

EUR % z 
celkové 

plánované 
alokace na 

OP 
Rybářství  

EUR EUR % z 
celkové 

plánované 
alokace na 

OP 
Rybářství  

EUR 

2007 4 480 019 12,40% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 

2008 4 701 987 13,01% 8 166 389 23% 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 

2009 4 924 910 13,63% 7 222 244 20% 1 313 346 3,63% 661 453 1,83% 0 0 0,00% 0 

2010 5 158 287 14,27% 5 096 662 14% 11 885 643 32,89% 6 829 134 18,90% 3 291 942 4 389 258 12,14% 200 372 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF. Alokace finančních prostředků je přepočtena kurzem platným při programování OP Rybářství. Pro další 
přepočty v této tabulce byl použit průměrný roční kurz ECB – tedy za rok 2008: 24,946 Kč/EUR, za rok 2009: 26,435 Kč/EUR a za rok 2010: 25,284 Kč/EUR. 
Pro refundované a certifikované zdroje je použit průměrný měsíční kurz ECB, který je platný ke dni zaúčtování v IS VIOLA. 
 
Pravidlo N+2 bylo za OP Rybářství poprvé plněno aţ v roce 2010 pro alokaci roku 2008 a plán plnění byl v tomto roce mírně překročen, výpočet je následující: 
od EFF části alokace na roky 2007 a 2008 jsou odečteny předběţné platby ve výši 3 794 934,5 EUR a EFF část certifikovaných výdajů. V roce 2009 bylo 
pravidlo N+2 pro rok 2007 splněno automaticky z obdrţených zálohových plateb EK.  
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Graf č.  12: Finanční pokrok programu 

 
Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF 
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Účinnost jednotlivých prioritních os a opatření  

 
Tabulka č. 20: Regiony způsobilé podle cíle „Konvergence“ (v EUR) 

  Výdaje zaplacené 
příjemci zahrnuté 

v žádostech o platby 
zaslaných řídícímu 

orgánu 

Příslušný příspěvek 
z veřejných zdrojů 

Příslušný příspěvek 
ERF 

Výdaje zaplacené 
subjektem 

odpovědným za 
platby příjemcům 

Účast ERF zaručená 
řídícím orgánem 

Celkové platby 
požadované 

Komisí Určete 
základ pro výpočet 

příspěvku 
Společenství (Čl. 

76 odst. 1 nebo čl. 
76 odst. 2 nařízení 

Rady (ES) č. 
1198/2006) 

Celkové platby 
obdržené od EK 

  2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

PO1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PO 2 1 313 346 8 922 134 665 869 4 391 360 499 401 3 293 519 661 453 4 394 736 496 089 3 296 051 0 3 176 362 0 3 176 362 

PO 3 0 2 883 316 0 2 365 309 0 1 773 981 0 2 364 465 0 1 773 349 0 61 608 0 61 608 

PO4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PO 5 0 80 193 0 69 932 0 52 449 0 69 932 0 52 449 0 53 974 0 53 974 

CELKEM 1 313 346 11 885 643 665 869 6 826 601 499 401 5 119 950 661 453 6 829 134 496 089 5 121 849 0 3 291 943 0 3 291 943 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF. Pro přepočet v této tabulce byl použit průměrný roční kurz ECB – tedy za rok 2008: 24,946 Kč/EUR, za rok 
2009: 26,435 Kč/EUR a za rok 2010: 25,284 Kč/EUR. 
 
Z tabulky č. 20 výše je zřejmé, ţe největšího pokroku bylo dosaţeno při implementaci PO 2.  
 
Z tabulky č. 21 níţe vyplývá, ţe celkem bylo do 31. 12. 2010 přijato 869 ŢOD, k nim bylo vydáno 486 Rozhodnutí. K 56 % zaregistrovaných ţádostí tedy bylo 
vydáno Rozhodnutí. 
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Tabulka č. 21: Poměr zaregistrovaných žádostí k počtu vydaných Rozhodnutí – u jednotlivých opatření 
(dle počtu projektů) 

OPATŘENÍ CELKEM k 31. 12. 2010 

Počet zaregistrovaných 
žádostí  

Počet vydaných Rozhodnutí Poměr zaregistrovaných 
žádostí k počtu vydaných 

Rozhodnutí  

2.1 668 350 52 % 

2.2 0 0 0 % 

2.3 0 0 0 % 

2.4 86 26 30 % 

3.1 20 19 95 % 

3.2 44 43 98 % 

3.3 13 13 100 % 

3.4 26 23 88 % 

5.1 12 12 100 % 

CELKEM 869 486 56 % 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF. Pozn.: Započítána byla i Rozhodnutí k 7. kolu výzev 
(tedy k opatření 3.4)a k projektu zaregistrovanému v opatření 5.1. Rozhodnutí k 7. kolu výzev 
a k jednomu projektu technické pomoci byla sice vydána až v roce 2011, nicméně žádosti byly 
zaregistrovány již v roce 2010. 
 
Nejniţší poměr počtu vydaných Rozhodnutí k počtu zaregistrovaných projektů je u opatření 2.4 
(pouhých 30 %) a u opatření 2.1 (52 %). Tento fakt lze vysvětlit dobře nastavenou definicí těchto 
opatření v OP Rybářství, která reflektuje skutečné potřeby subjektů v odvětví rybářství a naplněnou 
absorpční kapacitu co do mnoţství podaných ŢOD. Rovněţ je zřejmé, ţe příjemci jsou o moţnosti 
získání dotace z OP Rybářství dobře informováni. Vzhledem k poměru počtu vydaných Rozhodnutí 
k počtu zaregistrovaných projektů u PO 3 a celkové niţší absorpční kapacitě u PO 3 co do mnoţství 
podaných ŢOD, napovídá tato skutečnost rovněţ i to, ţe finanční plán na opatření 2.1 a 2.4 (resp. na 
celou PO 2) je zřejmě poddimenzován.  
 
K 31. 12. 2010 lze konstatovat, ţe větší zájem byl o PO 2 (87 % všech zaregistrovaných ţádostí, 
tj. 83 % celkové částky poţadované ve všech ŢOD) neţ o PO 3 (12 % všech zaregistrovaných 
ţádostí, tj. 16 % celkové částky poţadované ve všech ŢOD). Projekty technické pomoci byly podány 
ve výši 1 % všech zaregistrovaných ţádostí ve výši 1 % celkové částky poţadované ve všech ŢOD. 
Z poskytnutých dat je rovněţ zřejmé, ţe na PO 2 bylo vyplaceno 67 % z dosud proplacených 
prostředků příjemcům, na PO 3 to bylo 32% a na PO 5 pouhé 1 %. 
 
Tabulka č. 22: Počty a poměry zaregistrovaných, schválených a neschválených projektů v jednotlivých 
NUTS 2 (dle místa registrace ŽOD) 

  Zaregistrováno Vydaná Rozhodnutí Neschváleno 

  Počet 
projektů 

% 
zaregistro-

vaných 

Počet 
projektů 

% vydaných 
Rozhodnutí 

Počet 
projektů 

% neschvále-
ných 

Praha 54 6% 40 8% 13 5% 

Střední Čechy 90 10% 46 10% 37 12% 

Jihovýchod 227 26% 104 22% 97 32% 

Jihozápad 323 37% 188 40% 106 35% 

Severovýchod 56 6% 32 7% 18 6% 

Severozápad 35 4% 19 4% 7 2% 

Střední Morava 31 4% 14 3% 5 2% 

Moravskoslezsko 53 6% 30 6% 18 6% 

CELKEM 869 100% 473 100% 301 100% 



 

86 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF. Pozn.: v neschválených projektech nejsou zahrnuty 
projekty, jimž byla ukončena administrace. 
 
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe největší zájem o dotaci ze strany příjemců byl v regionech 
Jihozápad a Jihovýchod. Tento trend je logický, neboť v těchto regionech soudrţnosti je největší 
mnoţství rybníků, a tudíţ logicky i zaregistrovaných subjektů zaměřených na chov a produkci ryb. 
Navíc zde rovněţ převládá i mnoţství subjektů oprávněných čerpat dotace i z PO 3 (tedy univerzity, 
výzkumné ústavy atd.). 
 
Graf č.  13: Poměr zaregistrovaných, schválených a neschválených projektů (v jednotlivých NUTS 2) 

 
Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF 
 
Naopak nejmenší počet projektů byl zaregistrován, schválen a zamítnut v regionu soudrţnosti Střední 
Morava. Je zřejmé, ţe podíl schválených/neschválených projektů odpovídá přibliţně podílu 
zaregistrovaných projektů v jednotlivých regionech soudrţnosti. 
 
Tabulka č. 23: Podíl počtu schválených projektů k počtu zaregistrovaných projektů dle regionů 

  Podíl počtu schválených projektů 
k počtu zaregistrovaných 
v daném NUTS 2 

Podíl počtu neschválených 
k počtu zaregistrovaných 
v daném NUTS 2 

Praha 74 % 24 % 

Střední Čechy 51 % 41 % 

Jihovýchod 46 % 43 % 

Jihozápad 58 % 33 % 

Severovýchod 57 % 32 % 

Severozápad 54 % 20 % 

Střední Morava 45 % 16 % 

Moravskoslezsko 57 % 34 % 

CELKEM 54 % 35 % 
Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF 
 
Z tabulky č. 23 je zřejmé, ţe největší podíl projektů (vzhledem k počtu zaregistrovaných projektů) byl 
schválen v Praze, nejmenší na Střední Moravě. Praha tímto podílem sice výrazně vyčnívá nad 
průměr, nicméně je to logické, neboť oprávnění příjemci v opatření 3.3 záměru a) a v celé PO 5 (tedy 
ŘO a SZIF) mají sídlo v Praze. Největší podíl neschválených projektů (vzhledem k počtu 
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zaregistrovaných projektů) byl podán na Jihovýchodě, nejmenší na Střední Moravě. Diference v podílu 
schválených či neschválených projektů mezi jednotlivými regiony není výrazná a lze usoudit, ţe ţádný 
region nebyl diskriminován či zvýhodněn oproti ostatním (resp. projekty nebyly vybírány na základě 
regionálního hlediska).  
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Tabulka č. 24: Počty zaregistrovaných, schválených a odmítnutých projektů dle opatření a regionů 

Opatření/NUTS 2 
  

Praha Střední 
Čechy 

Jihovýchod Jihozápad Severovýchod Severozápad Střední 
Morava 

Moravsko-
slezsko 

Celkem 

2.1. Počet zaregistrovaných 27 41 177 266 47 32 28 50 668 

Počet vydaných Rozhodnutí 17 11 92 146 26 17 13 28 350 

Počet odmítnutých  10 24 66 103 16 7 5 16 247 

2.4. Počet zaregistrovaných 8 13 44 12 6 0 0 3 86 

Počet vydaných Rozhodnutí 5 0 8 8 4 0 0 1 26 

Počet odmítnutých 3 13 31 3 2 0 0 2 54 

3.1. Počet zaregistrovaných 3 0 0 17 0 0 0 0 20 

Počet vydaných Rozhodnutí 3 0 0 16 0 0 0 0 19 

Počet odmítnutých 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Počet zaregistrovaných 3 36 0 2 1 1 0 1 44 

Počet vydaných Rozhodnutí 3 35 0 2 1 1 0 1 43 

Počet odmítnutých  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3. Počet zaregistrovaných 1 0 3 9 0 0 0 0 13 

Počet vydaných Rozhodnutí 1 0 3 9 0 0 0 0 13 

Počet odmítnutých 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4. Počet zaregistrovaných 0 0 3 17 2 2 2 0 26 

Počet vydaných Rozhodnutí 0 0 1 7 1 1 1 0 11 

Počet odmítnutých 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1. Počet zaregistrovaných 12 0 0 0 0 0 0 0 12 

Počet vydaných Rozhodnutí 11 0 0 0 0 0 0 0 11 

Počet odmítnutých  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem Počet zaregistrovaných 54 90 227 323 56 35 30 54 869 

Počet vydaných Rozhodnutí 40 46 104 188 32 19 14 30 473 

Počet odmítnutých (tedy těch, 
kterým nebylo vydáno  
Rozhodnutí, minus ti, jimţ byla 
ukončena administrace) 

13 37 97 106 18 7 5 18 301 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF 



 

89 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, největší zájem o dotaci u opatření 2.1 byl v regionu Jihozápad, 
coţ je ovšem přirozené, neboť v tomto regionu je největší podíl rybníků a s tím i související počet 
zaregistrovaných subjektů v odvětví akvakultury v ČR. Největší zájem o dotaci z opatření 2.4 byl 
zaznamenán v regionu Jihovýchod.  
 
U opatření 3.1 a 3.4 je evidentní, ţe největší zájem byl u ţadatelů z regionu Jihozápad, neboť zde sídlí 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, jejíţ Zemědělská fakulta a Výzkumný ústav rybářský 
a hydrobiologický ve Vodňanech patří mezi klíčové ţadatele a partnery v projektech. 
 
Ţadatelé z regionu Střední Čechy převládali u opatření 3.2. U opatření 3.3 je regionální rozloţení 
ţadatelů pochopitelné: MZe (potaţmo ŘO), který je jediným oprávněným příjemcem z opatření 3.3 
záměru a), sídlí v Praze a jediní dva oprávnění ţadatelé v rámci opatření 3.3 záměru b) sídlí v regionu 
Jihozápad.  
 
V rámci prioritní osy 5 byl do 31. 12. 2010 vyhlášen pouze záměr a), kde jediným oprávněným 
ţadatelem je pouze ŘO, čemuţ logicky odpovídá i regionální struktura zaregistrovaných ţádostí. 
 
Do 31. 12. 2010 byla administrace ukončena 95 projektům z celkového počtu přijatých ŢOD (tj. cca  
11 % všech přijatých ŢOD). Jak je patrné z níţe uvedených tabulek, nejvíce ukončených administrací 
projektů bylo u opatření 2.1 a nejčastějším důvodem pro ukončení administrace bylo vyřazení po 
administrativní kontrole.  
 
Tabulka č. 25: Počet ukončených administrací před/po vydání Rozhodnutí k oběma referenčním datům 

Ukončení administrace K 31. 12. 2009 Od 31. 12. 2009  
do 31. 12. 2010 

CELKEM k 31. 12. 2010 

Před vydáním Rozhodnutí 49 32 81 

Po vydání Rozhodnutí 3 11 14 

CELKEM 52 43 95 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF 
 
Jak vyplývá z tabulky č. 25, více administrací bylo ukončeno do 31. 12. 2009, ačkoliv bylo do tohoto 
data podáno méně projektů v menší poţadované alokaci. Toto lze vysvětlit menšími zkušenostmi 
ţadatelů, neboť je zřejmé, ţe většina ukončených administrací byla provedena ještě před vydáním 
Rozhodnutí. V roce 2010 jiţ tento jev nebyl tak výrazný, předpokládá se tedy, ţe ţadatelé jiţ nabyli 
více zkušeností při podávání ţádostí a nedopouštěli se opakovaně stejných chyb. 
 
Tabulka č. 26: Počet ukončených administrací projektů u jednotlivých opatření 

OPATŘENÍ POČET UKONČENÝCH 
ADMINISTRACÍ PROJEKTŮ 

PODÍL NA CELKOVÉM POČTU 
UKONČENÝCH ADMINISTRACÍ 

2.1 83 87 % 

2.4 8 8 % 

3.1 1 1 % 

3.2 1 1 % 

3.4 2 2 % 

CELKEM 95 100 % 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF 
 
Z tabulky č. 26 vyplývá, ţe 87 % ukončených administrací projektů bylo u opatření 2.1, coţ ovšem 
zhruba odpovídá struktuře podaných ţádostí, kdy do opatření 2.1 bylo podáno 77 % všech 
zaregistrovaných ţádostí. 
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Tabulka č. 27: Přehled důvodů pro ukončení administrace projektů  

DŮVOD PRO UKONČENÍ ADMINISTRACE PROJEKTŮ POČET 
UKONČENÝCH 
ADMINISTRACÍ 

PROJEKTŮ 

PODÍL NA CELKOVÉM 
POČTU UKONČENÝCH 

ADMINISTRACÍ 

Chybně zaregistrovaná ţádost 13 14 % 

Na základě supervize 10 11 % 

Nedodrţen termín předloţení ŢOP 4 4 % 

Nedostavil se k doplnění admin. kontr. 20 21 % 

Nesplnění kritéria přijatelnosti – ostatní 2 2 % 

Staţení ţádosti ţadatelem 12 13 % 

Vyřazení po administrativní kontrole 33 35 % 

Ostatní 1 1 % 

C E L K E M 95 100 % 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF 
 
Tabulka č. 27 výše potvrzuje, ţe většině projektů byla administrace ukončena jiţ ve fázi 
vyhodnocování projektů, pouze minimální počet administrací projektů (cca 4 %) bylo ukončeno na 
základě toho, ţe nebyla předloţena ŢOP nebo ţe by ţadatel sám svou ţádost stáhl (cca 13 %). 
 
Vzhledem k tomu, ţe zatím nejsou patrné ţádné indicie o tom, ţe by ţadatelé o dotaci, resp. příjemci, 
od svých projektů ve zvýšené míře např. vlivem dopadů krize ustupovali či své ţádosti stahovali, 
neuvaţuje ŘO ani zprostředkující subjekt o tom, ţe by bylo třeba zavést dodatečné mechanismy, 
které by ŘO včas varovaly o eventuálním nevyčerpání plánované alokace11. Naopak z dotazníkového 
šetření i s diskuse s relevantními subjekty vyplývá, ţe absorpční kapacita bude i nadále (zejména  
u PO 2) zřejmě bez problémů naplněna.  
 
Z finančního plánu OP Rybářství vyplývá, ţe na PO 2 bylo alokováno 44 % celkové alokace 
programu, na PO 3 bylo alokováno 51 % a 5 % bylo určeno na projekty technické pomoci. Původním 
východiskem při stanovení poměru finančního plánu mezi jednotlivé prioritní osy bylo, ţe pro zvýšení 
poptávky po produktech akvakultury je nejdříve třeba podpořit inovace v odvětví a informační kampaň, 
teprve v návaznosti na tyto aktivity se zvýší poptávka a bude třeba zvýšených investic a modernizace 
u jednotlivých subjektů v odvětví. K 31. 12. 2010 je situace taková, ţe původně plánovaná alokace na 
PO 2 je z 81 % zazávazkována, původně plánovaný rozpočet na PO 3 je zazávazkován z 39 %. 
Technická pomoc je zazávazkována z 29 %.  
 
Absorpční kapacita (co se kvantity zaregistrovaných ŢOD týká) je mnohem vyšší u PO 2 neţ u PO 3. 
ŘO u PO 3 neočekává masivní příliv ŢOD a indikuje, ţe trend podávání ŢOD je u PO 3 stabilní (cca 
15 projektů ročně). Finanční plán na PO 5 činí 1 807 112 EUR a do 31. 12. 2010 byla vydána 
Rozhodnutí k projektům v celkové sumě 521 348 EUR. Dle dosavadního detailního plánu technické 
pomoci, který má ŘO na následující roky připraven, budou do konce roku 2013 předloţeny projekty 
v minimální výši cca 1,2 mil. EUR, coţ znamená, ţe absorpční kapacita pro PO 5 je v jednotlivých 
letech rozplánována a celkový plán na PO 5 by tak měl být splněn. Vezmeme-li v úvahu fakt, ţe 
poměr počtu vydaných Rozhodnutí k počtu zaregistrovaných ŢOD je u PO 3 a PO 5 výrazně vyšší neţ 
u PO 2 (průměrných 95% u PO 3 a 100% u PO 5 oproti průměrným 21% u PO 2), je třeba zváţit 
realokaci finančních prostředků mezi prioritními osami 2 a 3.  
 
 
 

                                                      
 
11

 Pozn. hodnotitele: u 8. kola výzev k předkládání projektů bylo na základě diskuse relevantních subjektů přijato preventivní 
opatření, na jehoţ základě byla upravena Pravidla a neinvestiční projekty musí být dokončeny do 1 roku od vydání Rozhodnutí. 
Toto opatření tak bude včas ŘO informovat o eventuelních problémech příjemců dotace při realizaci projektů a o případných 
rizicích pro čerpání plánované alokace.  
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Věcný pokrok na úrovni programu k 31. 12. 2010 

  
Tabulka č. 28: Tabulka k zachycení věcného pokroku na úrovni programu  

Název Druh Měrná 
jednotka 

Počáteční 
hodnota 

(2005) 

Předpokládaná 
cílová hodnota 

(2015) 

Hodnota indikátoru 
k 31. 12. 2009 

Hodnota indikátoru 
k 31. 12. 2010 

Zdroj 

  % plnění   % plnění 

Produktivita Dopad % 0 12 Bude načteno ze Standardní roční monitorovací 
zprávy (v roce 2015) 

ŘO OP  

Ekonomická ţivotaschopnost (zvýšený 
zisk) 

Dopad % 0 8 Bude načteno ze Standardní roční monitorovací 
zprávy (v roce 2015) 

ŘO OP  

Podíl nabídky pro domácí trh pocházející 
z akvakultury 

Dopad % 41,7 45 53,2 118,2 % 55,4 123,1 % RS ČR 

Podpora ochrany a zlepšování ţivotního 
prostředí a přírodních zdrojů 

Dopad    Způsob vyhodnocení tohoto indikátoru nebyl při tvorbě OP Rybářství navrţen. Na základě 
diskuse se zadavatelem evaluátor navrhl způsob vyhodnocení tohoto indikátoru – viz 
komentář pod tabulkou.  

Aktivní populace (zaměstnanosti) 
v odvětví akvakultury 

Dopad Počet 1 714 1 714 1 400 81,7 % 1 428 83,3 % RS ČR 

 Z toho aktivní populace 
(zaměstnanosti) ve zpracovnách 

Dopad Počet 150 170 140 82,4 % 135 79,4 % RS ČR 

Rozdělení zaměstnanců v odvětví 
akvakultury podle pohlaví 

Dopad počet muţů 1 450 1 434 1 176 82,0 % 1 205 84,0 % RS ČR 

počet ţen 264 280 224 80,0 % 223 79,6 % 

 Z toho rozdělení zaměstnanců 
ve zpracovnách podle pohlaví 

Dopad počet muţů 78 86 78 90,7 % 67 77,9 % RS ČR 

počet ţen 72 84 62 73,8 % 68 81,0 % 

Zdroj: ŘO OP a RS ČR 
 
Při závěrečném hodnocení implementace OP Rybářství navrhuje zhotovitel slovní vyhodnocení naplňování indikátoru dopadu „Podpora ochrany a zlepšování 
ţivotního prostředí a přírodních zdrojů“ při porovnání plnění ukazatelů sesbíraných z projektové úrovně a klíčových indikátorů ŢP ČR pravidelně 
zveřejňovaných a aktualizovaných v systému ISSAR (IS statistiky a reportingu) na stránkách Cenia (www.issar.cenia.cz). Při poměřování dat sumarizovaných 
ze zpráv z jiţ realizovaných projektů a těchto klíčových indikátorů ŢP je však třeba uvést, ţe spolu s legislativním posilováním ochrany ŢP (např. ochrana 
ryboţravých predátorů, nutnost monitorování kvality vody atd.) se podmínky pro zvyšování produkce v rybářství zhoršují. Je zřejmé, ţe čím menší kladou 
rybáři důraz na produkci (její mnoţství i kvalitu), tím lépe se v rybnících daří různým chráněným druhům fauny a flóry. Zde je tedy tlak na ochranu ŢP 
v protikladu se zájmem o zvyšování produkce sladkovodních ryb a je nutné na základě konsensu zainteresovaných stran zájmy obou stran přiměřeně 
regulovat. 
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Věcné plnění indikátorů Produktivita a Ekonomická ţivotaschopnost (zvýšený zisk) není moţné v rámci realizace střednědobé evaluace OP Rybářství 
vyhodnotit, jelikoţ data budou sbírána ze SRMZ v roce 2015.  
 
Indikátor na úrovni celého programu, který vykazuje výrazně pozitivní trend a jehoţ cílová hodnota k roku 2015 je jiţ nyní naplněna a dokonce o 23,1 % 
překročena, je indikátor „Podíl nabídky pro domácí trh pocházející z akvakultury“. Tento indikátor je odvozen z hodnot uvedených RS ČR v tabulce č. 23 výše.  
 
K velmi výraznému poklesu došlo u indikátorů zaměřených na zaměstnanost v odvětví akvakultury. Cílem k roku 2015 bylo zachování výchozího celkového 
počtu zaměstnanců v akvakultuře z roku 2005, ovšem mělo dojít ke změně ve struktuře zaměstnanosti v odvětví: ke zvýšení počtu ţen v akvakultuře 
a zvýšení podílu zaměstnanců zaměstnaných ve zpracovnách. Bohuţel, skutečnost k oběma referenčním datům je výrazně odlišná – setrvale dochází jak 
k celkovému poklesu zaměstnanosti v odvětví, tak i k poklesu počtu ţen zaměstnaných v akvakultuře a k poklesu počtu zaměstnanců ve zpracovnách. Toto 
však odráţí celkový trend v zaměstnanosti v ČR v uplynulých letech (viz graf níţe).  
 

Graf č.  14: Vývoj nezaměstnanosti v ČR 

 
 
Zdroj: MPSV 
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Jak je zřejmé z grafu č. 14, od roku 2005 docházelo aţ do léta 2008 k poklesu nezaměstnanosti, 
ovšem s nástupem ekonomické krize začala nezaměstnanost prudce stoupat a kulminovala na jaře 
2010. Od té doby dochází ke stagnaci a dle prognóz MF nelze v dohledné době počítat s výraznými 
změnami. Vzhledem ke zpoţdění vývoje zaměstnanosti oproti oţivení ekonomiky došlo za celý rok 
2010 k poklesu zaměstnanosti v rozsahu 1,0 % a pro roky 2011 a 2012 MF stále počítá 
s výrazně méně neţ jednoprocentními růsty.  
 
Vzhledem k poklesu celkové zaměstnanosti v odvětví se jeví jako logické, ţe docházelo k propouštění 
zejména ţen, které nemohou zastat těţkou fyzickou práci v odvětví a jsou tedy vyuţívány zejména k 
administrativním pracím nebo práci ve zpracovnách. Vlivem postupného zvyšování efektivity práce ve 
zpracovnách však dochází k propouštění i tam, a tudíţ opět jsou propouštěny zejména ţeny. Tento 
faktor bohuţel úzce souvisí s nárůstem automatizace zpracoven a zvyšováním jejich efektivity.  
 
Z výše uvedeného dosavadního vývoje a prognózy MF lze očekávat, ţe cílové hodnoty v oblasti 
zaměstnanosti v produkčním rybářství zřejmě nebudou naplněny.  
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5.3 EQ8: Jakých předběžných výsledků dosáhly projekty Osy 2 
ve vztahu ke střednědobým cílům OP? 

5.3.1 Popis Prioritní osy 2 

Níţe jsou uvedena zaměření jednotlivých opatření v rámci PO 2. Geografické rozmístění projektů je 
popsáno v kapitole 5.2.3 výše. 
 
Opatření 2.1 Opatření pro produktivní investice do akvakultury 
 
Specifické cíle dotace / očekávané účinky: 

 zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důleţitých pro udrţení a rozvoj 
hospodářské, sociální struktury a ŢP, 

 rozšíření moţností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře, 

 zavedení nových druhů, jejich produkce v akvakultuře je nízká nebo neexistuje a jejichţ trţní 
vyhlídky jsou dobré, 

 zavedení metod akvakultury, které sniţují nepříznivý vliv nebo zesilují kladné účinky na ŢP, 

 zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie, 
technické systémy), 

 zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek pracovníků v akvakultuře, 

 zlepšení hygieny, zdraví a zvířat a welfare ryb, 

 zlepšení ochrany rybích hospodářství před škodami způsobenými volně ţijícími predátory, 

 rovná práva muţů a ţen. 
 
Dotaci lze poskytnout na: 

 výstavbu nových výrobních zařízení, 

 rozšíření, vybavení, modernizaci stávajících výrobních zařízení a odbahnění rybníků, 

 investice související s maloobchodním prodejem v hospodářství, pokud takový prodej tvoří 
nedílnou součást akvakulturního hospodářství, aniţ je dotčen článek 35 odst. 6 nařízení o EFF. 

 
Opatření 2.2 Opatření na ochranu vodního prostředí 
 
Specifické cíle dotace / očekávané účinky: 

 ochrana a zlepšování ŢP, přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti, 

 udrţování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí. 
 
Dotaci lze poskytnout na: 

 pouţití forem akvakultury, které zahrnují ochranu a zlepšování ŢP, přírodních zdrojů a genetické 
rozmanitosti, jakoţ i udrţování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí. 

 
Příjemci vyrovnávací platby se musí zavázat plnit po dobu nejméně pěti let stanovené poţadavky 
na ochranu vodního prostředí. 
 
Jednorázová vyrovnávací platba za období závazku se stanoví na základě maximální částky na hektar 
vodní plochy podniku, na který se vztahují závazky v oblasti vodního prostředí, s ohledem na tato 
kritéria: 

 ušlé příjmy příjemce, 

 dodatečné náklady, které jsou zapříčiněny metodami chránícími vodní prostředí. 
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Opatření 2.3 Opatření v oblasti zdraví zvířat 
 
Specifické cíle dotace/očekávané účinky: 

 zamezení šíření vzniklých nákaz ryb aplikací účinných eradikačních nebo kontrolních opatření. 
 
Dotaci lze poskytnout na: 

 opatření na tlumení nákaz uplatňovaná podle kapitoly V oddílu 3 směrnice Rady 2006/88/ES, 

 eradikační program připravený a schválený podle článku 44 odstavce 2 směrnice Rady 
2006/88/ES. 

 
Opatření 2.4 Investice do zpracování a uvádění na trh 
 
Specifické cíle dotace / očekávané účinky: 

 zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek, 

 zlepšení hygienických podmínek a jakosti výrobků, 

 výroba vysoce jakostních výrobků, 

 sníţení nepříznivého vlivu na ŢP, 

 vývoj a výroba nových výrobků, nové výrobní technologie, 

 vyuţití energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie), 

 zavedení sortimentu nových druhů, jejichţ produkce je v akvakultuře nízká nebo neexistuje 
a jejichţ trţní vyhlídky jsou dobré jako další nabídka trhu, 

 modernizace pracovních postupů včetně aplikace fyzicky méně náročných a ergonomicky 
vhodnějších zařízení. 

 
Dotaci lze poskytnout na: 

 rozšíření, vybavení a modernizaci podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu 
a akvakultury, 

 zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie), 

 investice do vývoje inovativních výrobků a nových výrobních technologií. 

 

5.3.2 Dílčí evaluační otázky 

Odpověď na evaluační otázku týkající se výsledků PO 2 ve vztahu ke střednědobým cílům OP 
Rybářství jsou detailně rozpracovány v odpovědích na následující dílčí evaluační otázky:  

 Jaké projekty se realizují v oblasti akvakultury? Jaké byly stanoveny priority (investice 
do produktivní kapacity, opatření týkající se vodního a ŢP, veřejného zdraví nebo opatření týkající 
se zdraví zvířat)?  

 Omezil nějakým způsobem poţadavek na hodnocení environmentálního dopadu implementaci 
projektů v oblasti akvakultury? Co bylo realizováno, aby se předešlo problémům?  

 Zvýšila se produkční kapacita provozních struktur v akvakultuře? Zvýšila se produkce? Zlepšila 
se ziskovost odvětví, zejména u malých a středních podniků? V jaké míře je tento vývoj ovlivněn 
EFF?  

 Vznikla v rámci implementace opatření týkajících se akvakultury, ŢP, zdraví zvířat a veřejného 
zdraví nějaká sporná otázka? Jaká? Co se udělalo pro její vyřešení?  

 Jaké se pouţívají indikátory k měření dopadu na akvakulturu z hlediska ŢP, zdraví zvířat 
a veřejného zdraví? Je v tomto stádiu znatelný nějaký dopad?  

 Jaké projekty se realizují v oblasti akvakultury? Jaké jsou priority? Vyskytly se při implementaci 
nějaké sporné body? Jakým způsobem byly vyřešeny?  
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 Jaké projekty se provádějí v oblasti zpracování a uvádění produktů na trh? Vyskytly se při 
implementaci nějaké sporné body? Jakým způsobem byly řešeny? V jaké míře projekty přispěly 
ke zlepšení konkurenceschopnosti a udrţitelnosti odvětví?  

5.3.3 Resumé 

Na PO 2 bylo ve finančním plánu OP Rybářství alokováno 44 % celkového rozpočtu, tj. 15 902 
583 EUR. K 31. 12. 2010 bylo zazávazkováno 81 % a příjemcům proplaceno 32 % z celkové 
alokace na tuto prioritní osu, což znamená, že trend v zazávazkování i v čerpání je zde výrazně 
vyšší oproti průměru na celý OP Rybářství. Tento fakt bylo možné sledovat už k 31. 12. 2009, 
kdy zazávazkování činilo 55 % a proplacena byla 4 % z celkové alokace na tuto prioritní osu. 
 
Největší zájem ze strany žadatelů je v opatření 2.1 záměr a), který je určen pro žadatele 
obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše, a v jehož rámci je možno kofinancovat 
vybavení rybníků, výstavbu, odbahnění, rozšíření rybníků nebo rybničních soustav do 1 ha 
a odbahnění lovišť u rybníků nad 30 ha. V rámci tohoto záměru bylo zazávazkováno 224 
projektů, což je cca 64 % všech projektů zazávazkovaných projektů v opatření 2.1. 
 
Při přípravě otevření opatření 2.2 „Opatření na ochranu vodního prostředí“ bylo zjištěno, že 
může potenciálně dojít k nesouladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Pravidla pro poskytnutí dotace na opatření 2.2 byla podrobena diskusi s širokou rybářskou 
veřejností a Opatření na ochranu vodního prostředí, záměr a) byl předmětem dotační výzvy 
na 9. kolo příjmu ŽOD z OP Rybářství. Tato výzva však není předmětem střednědobého 
hodnocení, neboť byla vyhlášena až po referenčních datech v projektu střednědobého 
hodnocení.  
 
Opatření 2.3 „Opatření v oblasti zdraví a zvířat“ nebylo dosud otevřeno, neboť na základě jeho 
znění a konsensu mezi relevantními stranami, by mohlo být otevřeno jen v případě nutnosti 
hradit škody vzniklé propuknutím nákaz (což zatím nenastalo), nicméně ŘO musí být připraven 
k okamžitému vyhlášení výzvy, pokud by k propuknutí nákazy došlo. Rovněž záměr c)  
u opatření 2.4 „Investice do zpracování a uvádění na trh“ nebyl dosud spuštěn. Aktivity 
podporované z tohoto opatření se prakticky překrývají s podporovanými aktivitami u opatření 
2.4 záměru a) a b) a z toho důvodu navrhuje zhotovitel tento záměr z implementace OP 
vypustit. 
 
Plnění většiny indikátorů věcného pokroku PO 2 je vzhledem k průběhu implementace 
přiměřené a není zde třeba dělat úpravy či zpřesnění. Pouze u indikátoru „Plocha rybníků se 
zlepšeným vodním prostředím“ lze dle dostupných indicií očekávat problémy při jeho naplnění 
a zhotovitel proto doporučuje při revizi OP Rybářství tento indikátor upravit dle analýz 
absorpční kapacity a výsledků 9. kola k předkládání projektů. Kromě tohoto indikátoru se pro 
měření zlepšení ŽP, zdraví zvířat a veřejného zdraví sleduje rovněž indikátor „Finanční objem 
podílu projektů s výrobou šetrnou k životnímu prostředí“. Tento indikátor dosahuje 40 % plnění 
cílové hodnoty a v současné době nejsou k dispozici žádné indicie, které by svědčily o tom, že 
tento indikátor nebude na konci programovacího období naplněn.  
 
Indikátory dopadů související s implementací PO 2 (tedy zejména zvýšení produkce firem  
a zvýšení jejich ziskovosti) nebylo možno v průběhu střednědobého hodnocení posoudit, 
neboť hodnoty těchto indikátorů budou známy až na konci programovacího období (resp. 
budou načteny ze SRMZ v roce 2015). Nicméně na základě posouzení intervenční logiky 
programu a systému sběru dat by neměl být problém tyto dopady v rámci závěrečného 
hodnocení posoudit, neboť všechna data by v roce 2015 již měla být dostupná.  
 
 

5.3.4 Zjištění a jejich interpretace 

Zpracování této otázky se logicky prolíná a navazuje na zpracování evaluační otázky EQ6 (kapitola 
5.2 této Zprávy).  
 



 

97 

Dle zadání zadavatele je stav programu vyhodnocen ke dvěma referenčním datům: 31. 12. 2009  
a 31. 12. 2010.  
 
Současný stav implementace PO 2 

Na PO 2 bylo ve finančním plánu OP Rybářství alokováno 44 % celkového rozpočtu, tj. 15 902 583 
EUR. K 31. 12. 2010 bylo zazávazkováno 81 % a příjemcům proplaceno 32 % z celkové alokace na 
tuto prioritní osu, coţ znamená, ţe trend v zazávazkování i v čerpání je zde výrazně vyšší oproti 
průměru na celý OP Rybářství. Tento fakt bylo moţné sledovat uţ k 31. 12. 2009, kdy zazávazkování 
činilo 55 % a proplacena byla 4 % z celkové alokace na tuto prioritní osu. 
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Tabulka č. 29: Regiony způsobilé podle cíle „Konvergence“ (v EUR) 

  Výdaje zaplacené 
příjemci zahrnuté 

v žádostech o platby 
zaslaných řídícímu 

orgánu 

Příslušný příspěvek 
z veřejných zdrojů 

Příslušný příspěvek ERF Výdaje zaplacené 
subjektem odpovědným za 

platby příjemcům 

Účast ERF zaručená 
řídícím orgánem 

Celkové platby 
požadované Komisí 
Určete základ pro 
výpočet příspěvku 

Společenství (Čl. 76 
odst. 1 nebo čl. 76 odst. 
2 nařízení Rady (ES) č. 

1198/2006) 

Celkové platby obdržené 
od EK 

  2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009   2009 2010 2009 2010 2009 2010 

PO 2 1 313 346  8 922 134  665 869  4 391 360  499 401  3 293 519  661 453  4 394 736  496 089  3 296 051  0  3 176 362  0  3 176 362  

Zdroj: IS SZIF. Pro přepočet v této tabulce byl použit průměrný roční kurz ECB – tedy za rok 2008: 24,946 Kč/EUR, za rok 2009: 26,435 Kč/EUR a za rok 2010: 25,284 Kč/EUR. 
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Implementace prioritní osy po opatřeních 

 
Nejúspěšnějším opatřením (z hlediska poptávky ţadatelů a rychlosti čerpání) z celé PO 2 (resp. 
dokonce z celého OP Rybářství) je opatření 2.1 „Opatření pro produktivní investice do akvakultury“. 
Dalším opatřením, ve kterém se mohli ţadatelé do 31. 12. 2010 v rámci PO 2 ucházet o dotaci je 
opatření 2 4 „Investice do zpracování a uvádění na trh“. Z toho důvodu je zazávazkování a čerpání do 
31. 12. 2010 vykazováno pouze u těchto dvou opatření. 
 
Tabulka č. 30: Stav implementace PO 2  

  Alokováno (= vydaná 
Rozhodnutí) 

Vyplaceno Počet 
plánovaných 
projektů (= 

počet vydaných 
Rozhodnutí) 

 CZK EUR CZK EUR  

2.1 283 025 466 11 193 856 113 961 940 4 507 275 350 

2.2 0 0 0 0 0 

2.3 0 0 0 0 0 

2.4 45 884 570 1 814 767 14 640 074 579 025 26 

CELKEM 328 910 036 13 008 623 128 602 014 5 086 300 376 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF. Pro přepočet byl využit průměrný roční kurz ECB za rok 
2010, tj. 25,284 Kč/EUR. 
 
Implementace opatření 2.1 „Opatření pro produktivní investice do akvakultury“ 
Největší zájem ze strany ţadatelů je v opatření 2.1 záměr a), který je určen pro ţadatele 
obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše a v jehoţ rámci je moţno spolufinancovat: 

 vybavení rybníků, 

 výstavbu, odbahnění, rozšíření rybníků nebo rybničních soustav do 1 ha (týká se rybníků 
a rybničních soustav spojených s chovem a produkcí ryb), 

 odbahnění lovišť u rybníků nad 30 ha (týká se rybníků a rybničních soustav spojených s chovem 
a produkcí ryb).  

 
V rámci tohoto záměru bylo zazávazkováno 224 projektů, coţ je cca 64 % všech projektů 
zazávazkovaných projektů v opatření 2.1. 
 
U záměru b), který je určen pro ţadatele obhospodařující celkovou vodní plochu menší neţ 20 ha bylo 
vydáno 54 Rozhodnutí, coţ je cca 15,5 % všech zazávazkovaných projektů v celém opatření 2.1. 
Podpořené projekty se zaměřovaly na výstavbu, odbahnění, rozšíření vybavení nebo modernizaci 
rybníků. 
 
Záměr c), který je určen na výstavbu, rozšíření, vybavení nebo modernizaci výrobních zařízení vyjma 
rybníků, je zazávazkován rovněţ z cca 15,5 % všech úspěšných projektů v tomto opatření  
(tzn. Rozhodnutí byla vydána k 54 projektům). 
 
Menší zájem v tomto opatření je o záměry: 

- d), z něhoţ je moţné spolufinancovat nákup a instalaci zařízení na ochranu rybích 
hospodářství před volně ţijícími predátory (zazávazkování zde činilo cca 3 % z celkově 
zazávazkovaného počtu projektů v opatření 2.1). Důvodem pro nízký zájem v rámci tohoto 
opatření je to, ţe nejsou známy spolehlivé metody na odrazení predátorů s dlouhotrvajícími 
účinky, jeţ by neztěţovaly přístup rybářů a mechanizace k rybníkům či sádkám nebo na něţ 
by si predátoři po určité době nezvykly,  

- e), kde byla vydána Rozhodnutí k cca 2 % z celkového počtu zazávazkovaných projektů  
u opatření 2.1 (který podporuje investice související s maloobchodním prodejem 
v hospodářství, pokud takový prodej tvoří nedílnou součást akvakulturního hospodářství). 
Důvodem pro nízký zájem o podporu z tohoto záměru je způsoben tím, ţe produkční rybáři jiţ 
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v současné době postačujícím vybavením pro maloobchodní prodej disponují a jeho 
modernizace či rozšíření pro ně není v současné době prioritou.  

 
Dotace v rámci tohoto opatření je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky s prioritou pro 
mikro a malé podniky. Dotace je téţ určena pro podniky, které nespadají pod definici mikropodniků, 
malých a středních podniků, pokud mají méně neţ 750 zaměstnanců nebo roční obrat niţší neţ 200 
milionů EUR. Dotace můţe být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíţ příjmy pocházejí 
z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Dotace můţe být 
poskytnuta rybářským svazům. 
 
Implementace opatření 2.2 „Opatření na ochranu vodního prostředí“ 
Během přípravy na otevření tohoto opatření ŘO OP Rybářství zjistil, ţe můţe potenciálně dojít  
k nesouladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na základě čehoţ bylo 
zahájeno jednání s AOPK a s MŢP, jehoţ závěrem bylo, ţe příleţitost k otevření tohoto opatření není 
příznivá. AOPK definovala území, která jsou zcela nevhodná pro vstup do opatření 2.2. Jedná se 
o rybníky na území národních parků, v 1. zóně chráněných krajinných oblastí a národních přírodních 
rezervací. Na zbylých územích lze stávající překryvy vyloučit či naopak nevyloučit stanoviskem AOPK 
pouze v době podání ŢOD, avšak nelze zaručit, ţe na rybníku v době pětiletého závazku nenastane 
skutečnost, například zahnízdění zvláště chráněného druhu, kdy příslušný orgán ochrany přírody 
(dále jen „OOP“) nebude muset konat dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Subjekty, které by 
do tohoto opatření podaly ŢOD, by po celou dobu realizace projektu nesly riziko navrácení finanční 
podpory. Pravidla pro poskytnutí dotace na opatření 2.2 byla podrobena diskusi s širokou rybářskou 
veřejností a Opatření na ochranu vodního prostředí, záměr a) byl předmětem dotační výzvy na 9. kolo 
příjmu ŢOD z OP Rybářství. Tato výzva však není předmětem střednědobého hodnocení, neboť byla 
vyhlášena aţ po referenčních datech v projektu střednědobého hodnocení.  
 
Opatření je určeno pro fyzickou nebo právnickou osobu, jejíţ příjmy pocházejí z akvakultury nebo 
ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko včetně vzdělávacích 
subjektů vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti rybářství a rybářských svazů. 
 
Implementace opatření 2.3 „Opatření v oblasti zdraví a zvířat“ 
Toto opatření dosud nebylo otevřeno, neboť na základě jeho znění a konsensu mezi relevantními 
stranami by mohlo být otevřeno jen v případě nutnosti hradit škody vzniklé propuknutím nákaz. 
Zaměřením tohoto opatření totiţ je zamezení šíření vzniklých nákaz ryb aplikací účinných 
eradikačních nebo kontrolních opatření. Jelikoţ však v uplynulých letech implementace OP Rybářství 
ani v současnosti k ţádné hromadné nákaze ryb zatím nedošlo, nebyla ani vyhlášena ţádná výzva 
k předkládání projektů v tomto opatření. Pokud by však k hromadné nákaze ryb na území ČR došlo, 
musí být ŘO připraven na okamţité vyhlášení výzev k předkládání projektů v tomto opatření. Z tohoto 
důvodu musí být opatření v OP Rybářství zachováno.  
 
Opatření je určeno pro fyzickou nebo právnickou osobu, jejíţ příjmy pocházejí z akvakultury nebo 
ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko včetně vzdělávacích 
subjektů vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti rybářství a rybářských svazů. 
 
Implementace opatření 2.4 „Investice do zpracování a uvádění na trh“ 
V rámci záměru a), jehoţ smyslem je rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají 
a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury byla vydána Rozhodnutí k 21 projektům. Tento záměr 
je nejúspěšnější z celého opatření 2.4, neboť zazávazkované projekty tvoří celkem 81 % z projektů 
schválených v tomto opatření. 
 
Záměr b) je zacílen na zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné 
zdroje energie) a byla zde vydána Rozhodnutí k 5 projektům (tj. 19 % ze všech zazávazkovaných 
projektů u opatření 2.4). 
 
Záměr c), jehoţ předmětem jsou investice do vývoje inovativních výrobků a nových výrobních 
technologií nebyl do 31. 12. 2010 otevřen. Důvodem je, ţe ŘO na základě vyhodnocení absorpční 
kapacity došel k závěru (a MV pro OP Rybářství tento závěr podpořil), ţe neexistuje taková poptávka 
po podpoře tohoto typu projektů, která by nemohla být zároveň uspokojena ze záměrů 2.4 a) a 2.4 b). 
Z důvodu eliminace potenciálních překryvů mezi jednotlivými záměry a z důvodu nedostatečné 
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absorpční kapacity nemusí být tento záměr z OP Rybářství separátně aplikován. Dle názoru 
zhotovitele proto můţe být z OP Rybářství vypuštěn.  
 
Dotace v rámci tohoto opatření je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky s prioritou pro 
mikro a malé podniky. Dotace je téţ určena pro podniky, které nespadají pod definici mikropodniků, 
malých a středních podniků, pokud mají méně neţ 750 zaměstnanců nebo roční obrat niţší neţ 200 
milionů EUR. Dotace můţe být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíţ příjmy pocházejí 
z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.  
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Věcný pokrok v rámci PO 2 

Tabulka č. 31: Tabulka k zachycení věcného pokroku k prioritní ose 2 (v návaznosti na indikátory uvedené v OP)  

Název Měřicí 
jednotka 

Počáteční 
hodnota 

(2007) 

Předpokládaná cílová 
hodnota (2015) 

Hodnota indikátoru 
k 31. 12. 2009 

Hodnota indikátoru 
k 31. 12. 2010 

 % plnění  % plnění 

Produkce trţních ryb tis. tun 20 20 (cílem pro rok 2010 
bylo 20 tis. tun) 

20 100 20 100 

Produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich12 tis. tun 4,9 5,9 (cílem pro rok 2010 
bylo 5,05 tis. tun) 

5,1 86 5,3 90 

Plocha rybníků se zlepšeným vodním prostředím ha 0 2 200 0 0 0 0 

Počet zaměstnaných ţen v odvětví rybářství počet 214 280 224 80 223 80 

Zvýšení obratu (hodnota produktů – kapra 
obecného – uvedených na trh) 

tis. Kč 884 995 973 495 (cílem pro rok 
2010 bylo Kč 911 545) 

0 0 860 255  88 

Finanční objem podílu projektů s výrobou šetrnou 
k ţivotnímu prostředí 

% 0 35 (cílem pro rok 2010 
bylo 25 %) 

0 0 13,95 40 

Zdroj: Deloitte 
 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe plnění většiny indikátorů věcného pokroku PO 2 je vzhledem k průběhu implementace přiměřené a není u nich třeba dělat 
úpravy či zpřesnění. Pouze u indikátoru „Plocha rybníků se zlepšeným vodním prostředím“ lze dle dostupných indicií očekávat problémy při jeho naplnění 
a zhotovitel proto doporučuje při revizi OP Rybářství tento indikátor upravit dle analýz absorpční kapacity a výsledků 9. kola k předkládání projektů.  
 
Ukazatel „Finanční objem podílu projektů s výrobou šetrnou k ţivotnímu prostředí“ indikuje sníţení vlivu činností v odvětví rybářství na ŢP a podporu 
produkčních metod šetrných k ŢP. Je sledován u opatření 2.4 a je vypočten jako podíl finančního objemu vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace v opatření 
2.4. k vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace na celé prioritní ose 2.  
  

                                                      
 
12

 Jak je uvedeno v kapitole 3.1.3 této Závěrečné zprávy, v tabulce č. 2, v ČR bylo k 31. 12. 2010 určeno ke zpracování cca 1,8 tis. tun ryb (v ţivé hmotnosti). Zpracovny v ČR však mají dostatečnou 
kapacitu a ceny mořských ryb určených ke zpracování jsou natolik příznivé, ţe zhruba 2/3 zpracovávaných ryb a výrobků z nich tvoří v ČR ryby mořské. 
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Tabulka č. 32: Věcný pokrok prioritní osy 2 

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce tržních ryb 
(v tis. tun) 

Dosaţené výsledky  –  20,4 20,1 20,4           

Cíl  –   –   –   20   –   –   –   –  20 

Výchozí stav 20,4                 

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

Dosaţené výsledky  –  4,4 5,1 5,3           

Cíl  –   –   –  5,05   –   –   –   –  5,9 

Výchozí stav 4,9                 

Plocha rybníků se 
zlepšeným vodním 
prostředím 

Dosaţené výsledky  –  0 0 0           

Cíl  –   –   –   –   –   –   –   –  2 200 

Výchozí stav 0                 

Počet zaměstnaných 
žen v odvětví 
rybářství 

Dosaţené výsledky  –  223 224 223           

Cíl  –   –   –   –   –   –   –   –  280 

Výchozí stav 214                

Zdroj: Deloitte 
 

Lze konstatovat, ţe fyzický pokrok PO 2 je uspokojivý, co se trendu plnění indikátorů „Produkce trţních ryb“ a „Produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich“ 
týká. Vývoj indikátoru „Plocha rybníků se zlepšeným vodním prostředím“ je komentován u tabulky č. 31 výše a otázce počtu zaměstnaných ţen v odvětví 
rybářství se věnuje EQ1.  
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5.4 EQ9: Jakých předběžných výsledků dosáhly projekty Osy 3 
ve vztahu ke střednědobým cílům OP? 

5.4.1 Popis Prioritní osy 3 

Níţe jsou uvedena zaměření jednotlivých opatření v rámci PO 3. Geografické rozmístění projektů je 
popsáno v kapitole 5.2.3 výše. 
 
Opatření 3.1 Společné činnosti 
 
Specifické cíle dotace / očekávané účinky: 

 zdokonalení odbornosti pracovníků v rybářství, 

 zajištění efektivního propojení mezi vědci a hospodářskými subjekty vedoucí k předání 
nejnovějších vědeckých poznatků do praxe, 

 navázání a budování partnerství se třetími zeměmi. 
 
Dotaci lze poskytnout na: 

 zvyšování odborných znalostí (pořádání konferencí a seminářů, vydávání odborných publikací 
a správa internetových stránek s výjimkou seminářů a školení ve vztahu k zákonu č. 154/2000 
Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících 
zákonů ve znění pozdějších předpisů, pro chovatelskou veřejnost), 

 podporu spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty 
v odvětví rybářství, 

 studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství. 

 

Mezi příjemce patří vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, výzkumné ústavy se 
zaměřením na rybářství, RS ČR a rybářské svazy. 

 
Opatření 3.2 Opatření na ochranu a rozvoj vodních ţivočichů a rostlin 
 
Specifické cíle dotace / očekávané účinky: 

 ochrana a rozvoj vodních ţivočichů a rostlin za současného zlepšování vodního prostředí. 
 
Dotaci lze poskytnout subjektům ustanoveným pro tento účel dle článku 38 (3) nařízení o EFF na: 

 obnovu míst pro tření, 

 vysazování druhů ryb dle platné legislativy EU. 

Mezi oprávněné příjemce patří fyzická nebo právnická osoba, jejíţ příjmy pocházejí z akvakultury 
nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko včetně 
vzdělávacích subjektů vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti rybářství a rybářské svazy, 
vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, 
RS ČR, rybářské svazy a uţivatelé rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku. 
 
 
Opatření 3.3 Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 
 
Specifické cíle dotace / očekávané účinky: 

 široká informovanost zákazníka v návaznosti na poţadavky zdravé výţivy a zdravého ţivotního 
stylu ve vztahu k produktům akvakultury, 

 zvyšování informovanosti zákazníků v rámci regionálních, národních a nadnárodních reklamních 
kampaní, 
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 prezentace produktů akvakultury a obrazu produktů akvakultury a odvětví rybářství na veletrzích 
a výstavách. 

 
Dotaci lze poskytnout na: 

 kampaně ve prospěch produktů sladkovodní akvakultury, 

 kampaně zaměřené na zlepšení obrazu produktů sladkovodní akvakultury a obrazu odvětví 
sladkovodní akvakultury, 

 propagace produktů uznaných podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006, 

 provádění průzkumů trhu, 

 aktivity vedoucí k rozvoji nových trhů. 

 pořádání veletrhů a výstav a účast na nich. 

Mezi oprávněné příjemce patří MZe a subjekty vlastnící doklad o zapsání svých produktů do rejstříku 
na úrovni Společenství. V tomto rejstříku je k referenčnímu datu zapsán Pohořelický kapr a Třeboňský 
kapr. 

 
Opatření 3.4 Pilotní projekty 
 
Specifické cíle dotace / očekávané účinky: 

 zhodnocení získaných vědeckých poznatků v souvislosti s inovačními technologiemi 
v akvakultuře. 

 
Dotaci lze poskytnout na: 

 testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat 
technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích. 

 
Pilotní projekty musí vţdy zahrnovat odpovídající následné vědecké hodnocení, aby bylo moţné 
získat relevantní výsledky. 
 
Mezi oprávněné příjemce patří fyzická nebo právnická osoba, jejíţ příjmy pocházejí z akvakultury 
provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Dotace můţe být rovněţ poskytnuta 
rybářským svazům. Partnerem projektu musí být jeden vědecký subjekt. Partnerem projektu můţe být 
jeden nebo více technických subjektů. Technickým subjektem se rozumí jakýkoliv subjekt, který je 
třeba k technické realizaci pilotního projektu. 
 

5.4.2 Dílčí evaluační otázky 

Dílčí otázky k zodpovězení v rámci této hodnotící otázky byly: 

 Jaké projekty jsou prováděny na základě opatření „společné činnosti“? Především – v jakém 
rozsahu má toto opatření podporovat vytváření sítí a výměnu osvědčených postupů mezi 
organizacemi podporujícími rovné příleţitosti muţů a ţen? Kdo jsou příjemci podpory? Vyskytly se 
při implementaci nějaké sporné body? Jakým způsobem byly vyřešeny?  

 Jaké projekty se provádějí na základě opatření na ochranu a rozvoj vodních ţivočichů a rostlin? 
Kdo patří mezi příjemce dotace? Vyskytly se při implementaci nějaké sporné body? Jakým 
způsobem byly vyřešeny?  

 Jaké projekty se provádějí na základě opatření týkajícího se rozvoje nových trhů a propagačních 
kampaní? Kdo jsou příjemci podpory? Vyskytly se při implementaci nějaké sporné body? Jakým 
způsobem byly vyřešeny?  

 Jaké projekty se provádějí na základě opatření týkajícího pilotních operací? Kdo jsou příjemci 
podpory (právnické osoby, jiné profesní organizace, ekonomický operátor atd.)? Vyskytl se při 
implementaci nějaký sporný bod? Jakým způsobem byl posuzován inovační charakter projektu? 
Jak to bylo vyřešeno?  



 

106 

 Celkově – do jaké míry opatření implementovaná podle Osy 3 přispěla k lepší organizaci odvětví, 
k rozvoji rovných příleţitostí, ke zlepšení pracovních podmínek, k udrţitelnější produkci, k vyšší 
kvalitě výrobků, k lepšímu uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh?  

 Jaké jsou indikátory měření socioekonomických a ekologických dopadů PO 3? Lze jiţ pozorovat 
konkrétní dopad?  

5.4.3 Resumé 

Na PO 3 bylo ve finančním plánu OP Rybářství alokováno 51 % celkového rozpočtu, tj. 18 432 
539 EUR. K 31. 12. 2010 bylo zazávazkováno 39 % a příjemcům proplaceno 13 % z celkové 
alokace na tuto prioritní osu, což znamená, že trend v zazávazkování i v čerpání je nižší oproti 
průměru na celý OP Rybářství. Tento fakt bylo možné sledovat už k 31. 12. 2009, kdy 
zazávazkování činilo 35 % z celkové alokace na tuto prioritní osu a proplacen ještě nebyl ani 
jeden projekt.  
 
Nejvíce žádostí bylo přijato v rámci opatření 3.2, kde byla vydána Rozhodnutí k 43 projektům 
(tj. polovina úspěšných projektů u PO 3). Nicméně z hlediska sumy zazávazkovaných projektů 
je nejúspěšnější opatření 3.3, kde byla vydána Rozhodnutí k 85 % z celkově zazávazkované 
sumy u PO 3. Do tabulky však nejsou započítány projekty ze 7. kola, které byly vyhodnoceny až 
v roce 2011 a Rozhodnutí tudíž nebyla vydána do 31. 12. 2010. Pokud by tyto projekty byly do 
tabulky započítány, bylo by opatření 3.4 druhé nejúspěšnější, co se týká počtu vydaných 
Rozhodnutí i co se týká sumy vydaných Rozhodnutí.  
 
Opatření 3.2, záměr a) zacílený na obnovu míst pro tření nebyl do 31. 12. 2010 otevřen. Dle 
analýzy absorpční kapacity provedené ČRS se otevření tohoto záměru nejeví v současné 
podobě za účelné. Důvody pro nenaplnění poptávky ze strany případných příjemců jsou 
následující: majetkoprávní aspekt a velké riziko při nesplnění udržitelnosti projektu, které by 
případní příjemci nemohli prakticky ovlivnit. Proto navrhuje zhotovitel tento záměr z OP 
Rybářství (při jeho revizi) vyloučit. 
 
Stejně tak nebyly do 31. 12. 2010 otevřeny záměry c), (jehož předmětem je provádění průzkumů 
trhu) a d), (jehož předmětem jsou aktivity vedoucí k rozvoji nových trhů) opatření 3.3. Důvodem 
je překrývání podporovaných aktivit z těchto záměrů s aktivitami u záměrů a) a b) stejného 
opatření (kdy výčet příjemců je totožný). Z toho důvodu se tudíž tato opatření jeví jako 
nadbytečná a zhotovitel doporučuje tyto záměry při revizi OP Rybářství z intervencí vyloučit. 
 
Opatření implementovaná v rámci PO 3 přispěla k lepší organizaci odvětví zejména 
prostřednictvím realizace společných činností (tedy zejména zvyšováním odborných znalostí 
v oboru, pravidelnému setkávání odborníků při pořádání konferencí a seminářů  
a informováním odborníků prostřednictvím odborných publikací a výukových materiálů). 
Součástí opatření 3.4 je mimo jiné i snaha o inovace při zlepšení pracovních podmínek, důraz 
na vyšší kvalitu výrobků. Opatření 3.3 směřuje k podpoře spotřeby, a tím i k udržitelnější 
produkci sladkovodních ryb a k lepšímu uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh. Na 
rozvoj rovných příležitostí nebyl v současném znění výběrových kritérií a podporovaných 
aktivit kladen zvláštní důraz, nicméně zhotovitel na základě výsledků střednědobé evaluace 
doporučuje ŘO zapracovat rovné příležitosti pro muže a ženy do hodnoticích kritérií tam, kde je 
to relevantní. 
 
Soudě dle indikátorů věcného pokroku u PO 3, podpořené projekty splňují předpoklady, aby 
předpokládané cílové hodnoty relevantních ukazatelů naplnily. Pouze ukazatel „Zvýšení 
přidané hodnoty“ je ukazatel, který byl při programování zapsán jako ukazatel sledovaný 
a vykazovaný na PO 3, nicméně již z logiky podpořených aktivit a výčtu předpokládaných 
příjemců lze odvodit, že tento indikátor je smysluplný spíše na PO 2. Z toho důvodu ŘO 
přistoupil k jeho sledování na PO 2 a zhotovitel doporučuje, aby při případné revizi OP 
Rybářství byl tento indikátor připsán do indikátorů sledovaných a vykazovaných na PO 2. 
 
Indikátory dopadu budou vyhodnocovány na úrovni celého programu až na konci 
programovacího období, nicméně z indikátorů dopadu vztažených k PO 3 lze konkrétně  
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u zaměstnanosti žen v oboru předpokládat, že vzhledem k interním i externím vlivům zůstane 
předpokládaná cílová hodnota zřejmě nenaplněna. 

5.4.4 Zjištění a jejich interpretace 

Zpracování této otázky se logicky prolíná a navazuje na zpracování evaluační otázky EQ6 (kapitola 
5.2 této Zprávy).  
 
Dle zadání zadavatele je stav programu vyhodnocen ke dvěma referenčním datům: 31. 12. 2009  
a 31. 12. 2010.  
 
Současný stav implementace 

 
Na PO 3 bylo ve finančním plánu OP Rybářství alokováno 51 % celkového rozpočtu, tj. 18 432 539 
EUR. K 31. 12. 2010 bylo zazávazkováno 39 % a příjemcům proplaceno 13 % z celkové alokace na 
tuto prioritní osu, coţ znamená, ţe trend v zazávazkování i v čerpání je niţší oproti průměru na celý 
OP Rybářství. Tento fakt bylo moţné sledovat uţ k 31. 12. 2009, kdy zazávazkování činilo 35 % 
z celkové alokace na tuto prioritní osu a proplacen ještě nebyl ani jeden projekt.  
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Tabulka č. 33: Regiony způsobilé podle cíle „Konvergence“ (EUR) 

 Výdaje zaplacené příjemci 
zahrnuté v žádostech 

o platby zaslaných 
řídícímu orgánu 

Příslušný příspěvek 
z veřejných zdrojů 

Příslušný příspěvek ERF Výdaje zaplacené 
subjektem odpovědným 

za platby příjemcům 

Účast ERF zaručená 
řídícím orgánem 

Celkové platby 
požadované Komisí 
Určete základ pro 
výpočet příspěvku 

Společenství (Čl. 76 
odst. 1 nebo čl. 76 

odst. 2 nařízení Rady 
(ES) č. 1198/2006) 

Celkové platby 
obdržené od EK 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

PO 3 0 2 883 316 0 2 365 309 0 1 773 981 0 2 364 465 0 1 773 349 0 61 608 0 61 608 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF. Pro přepočet v této tabulce byl použit průměrný roční kurz ECB – tedy za rok 2008: 24,946 Kč/EUR, za rok 
2009: 26,435 Kč/EUR a za rok 2010: 25,284 Kč/EUR. 
 
Implementace prioritní osy po opatřeních 

Nejvíce ţádostí bylo přijato v rámci opatření 3.2, kde bylo vydáno Rozhodnutí k 43 projektům (tj. polovina úspěšných projektů u PO 3). Nicméně z hlediska 
sumy zazávazkovaných projektů je nejúspěšnější opatření 3.3, kde byla vydána Rozhodnutí k 85 % z celkově zazávazkované sumy u PO 3 (zde je však třeba 
upozornit na fakt, ţe ze záměru a) je podporována propagační kampaň Ryba domácí, coţ tuto statistiku výrazně ovlivňuje). Do tabulky však nejsou 
započítány projekty ze 7. kola, které byly vyhodnoceny aţ v roce 2011 a Rozhodnutí tudíţ nebyla vydána do 31. 12. 2010. Pokud by tyto projekty byly do 
tabulky započítány, bylo by opatření 3.4 druhé nejúspěšnější, co se týká počtu vydaných Rozhodnutí i co se týká sumy vydaných Rozhodnutí.  
 
Tabulka č. 34: Stav implementace PO 3  

  Alokováno (= vydaná Rozhodnutí) Vyplaceno Počet plánovaných projektů (= 
počet vydaných Rozhodnutí) 

 CZK EUR CZK EUR  

3.1 8 850 493 350 043 267 453 10 578 19 

3.2 8 151 1985 3 223 856 0 0 43 

3.3 153 531 673 6 072 286 59 515 688 2 353 887 13 

3.4 10 904 200 431 269  0 0 11 

CELKEM 181 437 564 7 175 983 59 783 141 2 364 465 86 

Zdroj: Deloitte na základě podkladů z IS SZIF. Pro přepočet bylo využito průměrného ročního kurzu ECB za rok 2010, tj. 25,284 Kč/EUR. 
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Implementace opatření 3.1 „Společné činnosti“ 
Výzvy k předkládání projektů byly vyhlašovány pouze k záměru a) týkajícímu se zvyšování odborných 
znalostí v odvětví rybářství. Rozhodnutí byla vydána k 19 projektům, tj. k 22 % ze všech 
zazávazkovaných projektů v rámci PO 3. Projekty byly zaměřeny na pořádání konferencí a seminářů 
a na vydávání odborných publikací a výukových materiálů.  
 

Záměr b) se týká podpory spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými 
subjekty v odvětví rybářství. Tento záměr byl otevřen v rámci 8. kola výzvy k předkládání projektů, 
které se uskutečnilo v únoru 2011. Jelikoţ nebylo toto kolo výzvy k předkládání projektů otevřeno do 
referenčního data 31. 12. 2010, není předmětem střednědobého hodnocení.  
 

Záměr c) je zaměřen na studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství. 
Způsobilé výdaje k tomuto záměru jsou předmětem diskuse odborné veřejnosti, ŘO a EK. Podle 
všeho vzhledem ke způsobilosti některých výdajů (např. cestovné do třetích zemí) nebude naplněna 
absorpční kapacita, aby tento záměr mohl být otevřen. ŘO provedl ověření absorpční kapacity a na 
základě výstupů z tohoto ověření se doporučuje tento záměr z OP odstranit.  
 

O dotaci mohli v rámci záměru a) ţádat vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, 
výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, RS ČR a rybářské svazy. 
 

Implementace opatření 3.2 „Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin“ 
Všechny zazávazkované projekty, tzn. 43 projektů (coţ je polovina všech zazávazkovaných projektů 
u PO 3) byly zaregistrovány v rámci záměru b), jehoţ cílem je zarybňování úhořem říčním.  
 

Záměr a) zacílený na obnovu míst pro tření nebyl do 31. 12. 2010 otevřen. Za účelem analýzy 
absorpční kapacity k tomuto záměru provedl ČRS průzkum zájmu potencionálních ţadatelů o moţnost 
podání projektů zaměřených na obnovu míst pro tření v rámci tohoto opatření. Ve svém stanovisku 
z 15. dubna 2011 ČRS uvedl, ţe nepovaţuje otevření Opatření 3.2 záměr a) – v jeho současné 
podobě – za účelné. Důvody nevyuţitelnosti tohoto záměru spatřuje zejména v níţe uvedených 
aspektech.  

1. Majetkoprávní aspekt – ţadatelem/příjemcem dotace by měl být logicky uţivatel rybářského 
revíru, který skýtá záruku dostatečné odbornosti vedoucí k naplnění smyslu opatření. Obnovu 
třecích míst lze realizovat prakticky jen v přírodních podmínkách rybářských revírů, ke kterým 
však ČRS, ve většině případů, nemá ţádný majetkoprávní vztah. Vodní toky, které slouţí jako 
rybářské revíry, a připadají pro toto opatření v úvahu, jsou ve správě státních podniků Povodí – 
jedná se tedy o cizí majetek. Obnova třecího místa však obvykle představuje výraznější zásah do 
toku, který má charakter stavební činnosti. A tu lze těţko provádět na majetku dalšího subjektu.  

2. Pětiletý závazek udrţitelnosti třecího místa  

a) Nejen při povodních, ale i při jakékoliv změně hydrologických poměrů nebo stavebním zásahu 
do toku můţe dojít k úplné likvidaci obnoveného třecího místa či jeho zanesení sedimentem, 
aniţ je ţadatel/příjemce dotace tuto skutečnost schopen ovlivnit. Vzhledem k nevyváţené 
sráţkové bilanci posledních let existuje reálné nebezpečí bleskových povodní, které by i přes 
veškerou snahu ČRS mohly zlikvidovat uměle vybudované třecí plochy např. nánosy písčitých 
sedimentů, či naopak zahloubením řeky v místě obnoveného třecího místa.  

b) Vliv predačního vlivu kormorána velkého a vydry říční – v posledních letech jsou zejména 
kormoránem velkým výrazně devastovány pstruhové (lososové) vody, které by připadaly 
v úvahu pro obnovu třecích míst. Obsádky pstruha obecného a lipana podhorního jsou tak 
početně oslabeny, ţe obnovená třecí místa by byla vyuţívána buď sporadicky, nebo vůbec 
z důvodu absence vhodných ryb. Přitom lze předpokládat, ţe třecí místa by byla monitorována 
a jejich vyuţitelnost by byla jedním z hlavních ukazatelů, které by musel ţadatel/příjemce 
dotace splňovat po celou dobu udrţitelnosti projektu.  

Jestliţe nelze plně zajistit poţadovanou pětiletou udrţitelnost projektu, jeví se obnova třecích míst 
pro ţadatele z řad organizačních jednotek ČRS jako nepřiměřené riziko.“ 

 

Na základě výše uvedeného oficiálního stanoviska ČRS a na základě konsensu relevantních stran 
tedy zhotovitel doporučuje, aby na základě nedostatečné absorpční kapacity nebyl tento záměr ve 
stávajícím znění otevřen a byl z OP Rybářství vypuštěn. 
 

O dotaci v záměru b) mohli ţádat uţivatelé rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za 
účelem zisku. 
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Implementace opatření 3.3 „Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně“ 
Výzvy k předkládání projektů byly otevřeny pouze k: 

 záměru a) kampaně ve prospěch produktů sladkovodní akvakultury nebo kampaně zaměřené 
na zlepšení obratu produktů sladkovodní akvakultury a obrazu odvětví sladkovodní akvakultury 
a záměru (kde jediným příjemcem dotace je MZe). Popis podpořené kampaně a její vyhodnocení 
je součástí kapitoly 5.4.4.1 níţe, 

 záměru b) propagace produktů uznaných podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006. Příjemcem  
u záměru b) můţe být pouze subjekt vlastnící doklad o zapsání svých produktů do rejstříku na 
úrovni Společenství. V tomto rejstříku byl k datu 31. 12. 2010 zapsán Pohořelický kapr (ţadatelem 
tak je Rybníkářství Pohořelice, a.s.) a Třeboňský kapr (ţadatelem tak je Rybářství Třeboň, a.s.).  

 
Záměr c), jehoţ předmětem je provádění průzkumů trhu a záměr d) aktivity vedoucí k rozvoji nových 
trhů nebyl do 31. 12. 2010 otevřen, resp. nebyla k předkládání projektů do těchto záměrů vyhlášena 
výzva. Důvodem je, ţe projekty, které by mohly být do těchto záměrů předloţeny, mohou zároveň být 
předloţeny do záměrů a) a b) stejného opatření. Všechny relevantní strany se tudíţ dohodly na 6. MV 
OP Rybářství, ţe tyto záměry nebudou otevřeny. Zhotovitel se s tímto závěrem ztotoţňuje 
a doporučuje tyto záměry při revizi OP Rybářství z intervencí vyloučit. 
 
Záměr e) zacílený na pořádání veletrhů a výstav a účast na nich byl otevřen v rámci 8. kola výzvy 
k předkládání projektů, které se uskutečnilo v únoru 2011. Jelikoţ nebylo toto kolo výzvy k předkládání 
projektů otevřeno do referenčního data 31. 12. 2010, není předmětem střednědobého hodnocení.  
 
Implementace opatření 3.4 „Pilotní projekty“ 
Do 31. 12. 2010 byla vydána Rozhodnutí k 11 projektům zaměřených na testování inovačních 
technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické 
poznatky o nových technologiích (záměr a). Bylo zde tedy zazávazkováno 13 % ze všech 
zazávazkovaných projektů v PO 3.13  
 
Za účelem posouzení inovačního charakteru podniku ustanovil ŘO výběrovou komisi, sloţenou ze 
zástupců odborných rybářských subjektů a dalších odborných subjektů. Na závěr realizace projektu 
musí příjemce předloţit technickou zprávu pilotního projektu. Ke kvalitativnímu posouzení technické 
zprávy pilotního projektu vybral ŘO tři subjekty, které v souladu s článkem 19, odstavcem (2) nařízení 
Komise (ES) č. 498/2007 provádí kvalitativní posouzení technické zprávy pilotních projektů.  
 
O dotaci v rámci tohoto opatření mohou ţádat fyzické nebo právnické osoby, jejichţ příjmy pocházejí 
z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Dotace můţe rovněţ být 
poskytnuta rybářským svazům. 

5.4.4.1 Komunikační kampaň na podporu spotřeby sladkovodních ryb v ČR – 
Ryba domácí 

Z prostředků OP Rybářství je v letech 2008 – 2011 realizována kampaň na podporu spotřeby 
sladkovodních ryb v ČR s názvem „Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby 
sladkovodních ryb – Ryba domácí“ v objemu 150 mil. Kč (cca 5,9 mil. EUR). Komunikační kampaň je 
realizována v rámci prioritní osy 3, opatření 3.3. záměr a). Realizace kampaně je plně v souladu 
s evropskou strategií rozvoje akvakultury a SRP EU. Jedná se o propagaci ryb sladkovodních, nejen 
českých a není vedena ve smyslu přímé podpory prodeje. Je cílena na spotřebitele, aby motivovala ke 
změně spotřebního chování. 
 
Výběr dodavatele byl realizován formou „soutěţe o návrh“. Soutěţe se zúčastnily tři společnosti, 
z nichţ byl soutěţní porotou vybrán výherce, firma DORLAND, spol. s.r.o., se kterým zadavatel 
vstoupil do „jednání bez uveřejnění“ tak, jak stanoví zákon o veřejných zakázkách.  
 

                                                      
 
13

 Pozn.: 7. kolo výzvy k předkládání projektů se sice uskutečnilo v roce 2010, nicméně Rozhodnutí byla vydána aţ v roce 2011, 
a proto nebyla do stavu započítána.  
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Nad realizací a průběhem projektu dohlíţí ŘO OP Rybářství. V rámci projektu je také utvořena 
pracovní skupina pro řízení a koordinaci opatření 3. 3. záměr a), kde jsou na pravidelných jednáních 
hodnoceny dopady a přínosy kampaně a schvalován detailní plán na další období.  
 
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“, jehoţ cílem je 
vyhotovení opakované evaluační studie. Projekt je orientován na analýzu a zhodnocení míry 
informovanosti, srozumitelnosti a líbivosti celé kampaně cílovými skupinami. 
 
Realizace kampaně Ryba domácí 2008 – 2010 
 
V roce 2008 probíhala první část kampaně, která byla zaměřena na upozornění veřejnosti na nízkou 
spotřebu sladkovodních ryb a rybích produktů. Druhá část kampaně, která je realizována v letech 
2009 – 2011, se soustředí na podporu konzumace ryb a jejich výrobků v průběhu roku – především 
v období jarních, letních a podzimních měsíců. Mezi hlavní aktivity realizované v roce 2010 pod 
sdělením „Sladkovodní ryba je zdravá a chutná“ patřil sponzoring TV pořadů, kuchařská show, 
ochutnávky v hypermarketech, kurzy pro profesionální kuchaře, inzerce v tisku, rozhlasové spoty  
a v neposlední řadě internetová prezentace. 
 
K 31. 12. 2010 proběhlo jiţ 9 etap realizace projektu a bylo vyčerpáno cca 122 mil. Kč bez DPH (tj. 
cca 4,8 mil. EUR) veřejného financování celkem. V rámci projektu zbývá vyčerpat cca 28 mil. Kč (tj. 
cca 1,1 mil. EUR), z toho 21 mil. Kč (tj. cca 0,8 mil. EUR) spolufinancování z EFF a cca 7 mil. Kč (tj. 
cca 0,3 mil. EUR) z českého spolufinancování. V lednu roku 2011 proběhla refundace a následná 
certifikace finančních prostředků projektu. 
 
Dosažené výsledky kampaně Ryba domácí 
 
Realizace komunikační kampaně na podporu spotřeby sladkovodních ryb má pozitivní dopad na celé 
odvětví, jehoţ vývoj sleduje RS ČR. Na základě výsledků produkce a prodeje sladkovodních ryb v ČR 
se produkčním rybářům v roce 2009 dařilo uplatnit více výrobků na domácím trhu na úkor exportu, 
a to v objemu cca 10 %. Od roku 2008 do roku 2010 dokonce vzrostl dle zdrojů RS ČR prodej ryb na 
vnitřním trhu na úkor exportu o cca 13 %, aniţ by rostla produkce ryb. Je zřejmé, ţe významný podíl 
na výsledku má i realizace komunikační kampaně na podporu konzumace sladkovodních ryb. Je 
zřejmé, ţe vlivem realizace kampaně od jejího začátku v roce 2008 vzrostla spotřeba sladkovodních 
ryb v ČR. Tento trend je patrný z tabulky č. 4 a grafu č. 15 níţe. 
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Graf č.  15: Vývoj spotřeby sladkovodních ryb v ČR od roku 2000 do roku 2010 

 
 
Zdroj: RS ČR 
 
 
Pokračování kampaně Ryba domácí 
 
S výsledky současné kampaně byla seznámena v listopadu roku 2010 EK a také členové MV OP 
Rybářství, kteří jednomyslně odsouhlasili doporučení pokračovat v kampani na podporu 
sladkovodních ryb i v následujícím čtyřletém období. Výběrové řízení na nový projekt komunikační 
kampaně (pokračování kampaně Ryba domácí) bude vyhlášeno během roku 2011 v předpokládané 
hodnotě 60 mil. Kč. Kampaň bude realizována v letech 2012 – 2015 a jejím cílem je navázat na 
současnou úspěšnou propagační kampaň a dále zvyšovat a dlouhodobě udrţet spotřebu 
sladkovodních ryb na domácím trhu.  
 
Kontrola NKÚ č. 09/12 
 
ŘO OP Rybářství byl v roce 2009 podroben kontrole ze strany NKÚ č. 09/12 „Podpora rybářství v ČR 
podle OP v letech 2004 – 2008“. Jedním z kontrolovaných projektů v rámci OP Rybářství byl projekt 
„Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb – Ryba 
domácí“. V kontrolním protokolu NKÚ byly zjištěny nedostatky v postupu a administraci veřejné 
zakázky v rámci projektu „Ryba domácí“ a identifikováno porušení zákona č. 137/2006 Sb. ze strany 
zadavatele. NKÚ označil případ jako nesrovnalost. Zadavatel se na základě dvou na sobě nezávislých 
právních stanovisek neztotoţnil s názorem NKÚ, ţe pochybil při procesu výběrového řízení.  
 
Kontrolní závěr byl v červnu 2010 projednáván na zasedání vlády, kde bylo rozhodnuto Usnesením 
vlády ČR o uloţení ministru zemědělství a řediteli SZIF realizovat opatření, která jsou obsaţená 
ve stanovisku usnesení a informovat vládu o plnění přijatých opatření do konce roku 2010.  
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Postup a výsledek šetření případu 
 
Vzhledem k vzniklé situaci MZe podalo v květnu 2010 podnět k prošetření veřejné zakázky na Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěţe (dále jen „ÚOHS“), který je dle zadavatele a MF jako jediný 
oprávněný rozhodnout o případném porušení zákona o veřejných zakázkách. ÚOHS v červnu 2010 
zaslal oznámení o přijetí podnětu k přezkoumání postupu zadavatele a vyţádal si dokumentaci 
pořízenou v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. ÚOHS neshledal v postupu zadání veřejné 
zakázky pochybení a nebylo tedy zahájeno správní řízení z moci úřední. Vzhledem k tomu, ţe nebylo 
podezření na nesrovnalost ÚOHS potvrzeno, případ byl ŘO v prosinci 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 profinancovat z EFF. 
EK si však vyhradila právo vrátit se k celé záleţitosti, pokud by po následujícím šetření tohoto případu 
měla další připomínky. 
 
Plnění přijatých opatření bylo v prosinci roku 2010 předloţeno do porady ministra zemědělství ke 
schválení a následně byl tento materiál odborem auditu a supervize MZe předán vládě, která přijatá 
opatření projednala na svém zasedání počátkem ledna 2011. 
 

Vyhodnocení efektivity kampaně  
 
Hlavním parametrem vyhodnocení efektivity a úspěšnosti kampaně je změna spotřeby sladkovodních 
ryb v ČR. Z tabulky č. 4 a grafu č. 15 výše je zřejmé, ţe vlivem realizace kampaně od jejího začátku 
v roce 2008 do konce roku 2010 vzrostla spotřeba sladkovodních ryb v ČR. Další zjištění vyplývající 
z evaluace kampaně Ryba domácí jsou uvedena níţe. 
 
Dalším parametrem vyhodnocení efektivity kampaně je nárůst znalosti kampaně. 

 Z výsledků I. fáze evaluace propagační kampaně Ryba domácí vyplynulo, ţe komunikační 
kampaň od jejího spuštění v roce 2008 do září 2009 zaznamenalo 12 % široké veřejnosti. 

 Z výsledků II. fáze evaluace vyplynulo, ţe komunikační kampaň za následující rok jiţ 
zaznamenalo 21 % široké veřejnosti.  

 Výsledky III. fáze evaluace propagační kampaně Ryba domácí potvrzují, ţe během roku 2010 jiţ 
kampaň znalo 31 % široké veřejnosti.  

 
Pozitivním zjištěním je, ţe lidé pochopili, ţe se jedná prioritně o podporu spotřeby/konzumace 
sladkovodních ryb a jejich přínosného vlivu na zdraví. Dále došlo k pozitivní změně ve struktuře 
konzumentů sladkovodních ryb. 

 Z výsledků I. fáze evaluace propagační kampaně Ryba domácí vyplynulo, ţe procento stálých 
konzumentů (tzv. heavy users) sladkovodních ryb tvořilo do září 2009 cca 22,2 %. 

 II. fáze evaluace uvedla, ţe procento heavy users vzrostlo za další rok na cca 24,2 % spotřebitelů. 

 III. fáze evaluace potvrdila rostoucí tendenci procenta heavy users, kdy toto procento vzrostlo 
na 25,6 %.  

 
Jak vyplývá z níţe uvedeného grafu, přiměřeně tomuto faktu se měnilo i sloţení občasných 
konzumentů a nekonzumentů sladkovodních ryb. 
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Graf č.  16: Změna struktury konzumentů sladkovodních ryb 

 
Zdroj: III. fáze evaluace propagační kampaně Ryba domácí (zpracovatel: IPSOS Tambor) 
 
Rybníkářství v Čechách je vnímáno obyvateli ČR jako tradiční a kvalitní. Naprostá většina obyvatel se 
shoduje na tom, ţe by tato tradice měla být do budoucna zachována. Celých 84 % zastává názor, ţe 
by práce rybářů měla být podporována ze zdrojů EU jakoţto tradiční odvětví, které produkuje kvalitní 
potravinu. 
 
Zvýšení spotřeby sice stále nedosahuje deklarovaných parametrů, ale pravdou je, ţe tempo zvýšení 
spotřeby sladkovodních ryb ovlivňuje mnoho různých faktorů. Mezi hlavní vlivy se v posledních letech 
řadí stávající ekonomická situace konzumentů. Lidé šetří výrazně více, neţ tomu bylo na začátku 
programovacího období.14 Z toho vyplývá, ţe komunikace „přínosu konzumace sladkovodních ryb pro 
lidské zdraví“ bude mít větší dopad aţ v moment odeznívání dopadů krize. 
 
Vzhledem k výše uvedeným závěrům a vzhledem k faktu, ţe konzumace rybího masa je v porovnání 
se světovou spotřebou (16 kg na obyvatele a rok) i spotřebou zemí EU (11 kg) velmi nízká a roste 
pouze velmi pomalu, ztotoţňuje se zhotovitel střednědobé evaluace se závěry ŘO OP Rybářství i se 
závěry zhotovitele opakované evaluace komunikační kampaně na podporu spotřeby sladkovodních 
ryb a výrobků z nich v ČR – Ryba domácí (společností IPSOS Tambor) a doporučuje pokračovat 
v komunikační kampani.  
 
Na konci programovacího období v rámci závěrečné evaluace bude moţné vyhodnotit efektivitu 
kampaně rovněţ v souvislosti s růstem ziskovosti společností a jejich obratu – tato data nejsou 
k 31. 12. 2010 k dispozici, neboť příjemci podpory je budou vykazovat aţ ve svých SRMZ, které budou 
poprvé odevzdávat v roce 2011 a poté kaţdoročně.  
 

                                                      
 
14

 V září 2009 omezovalo výdaje 43 % obyvatel, v březnu 2010 jiţ 66 % obyvatel, dnes šetří i ti, co dříve nešetřili a co prakticky 
ani nemusí šetřit vzhledem ke svým příjmům. Lidé dnes méně navštěvují restaurace, naopak více připravují pokrmy na 
chalupách, na chatách (zdroj: výzkumy Ipsos Tambor – září 2009, březen 2010). 
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Věcný pokrok v rámci PO 3 

Tabulka č. 35: Tabulka k zachycení věcného pokroku prioritní osy 3 (v návaznosti na indikátory uvedené v OP)  

Název Měřicí 
jednotka 

Počáteční 
hodnota 
(2007) 

Předpokládaná cílová 
hodnota (2015) 

Hodnota indikátoru  
k 31. 12. 2009 

Hodnota indikátoru  
k 31. 12. 2010 

 % plnění  % plnění 

Zvýšení přidané hodnoty  % 0 5 (cílem pro rok 2010 bylo 1 
%) 

Hodnota tohoto ukazatele není u projektů podpořených z PO 3 sbírána (není 
to vzhledem k typu podpořených projektů a příjemců logické). Je ovšem 
sledována u PO 2 a v rámci revize OP Rybářství by měl být tento ukazatel 
přesunut do PO 2. 
Dle § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, velké procento ţadatelů 
účetně uzavírá rok aţ 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Rok 2010 
bude tedy účetně uzavřen aţ k datu 30. 6. 2011, proto přidanou hodnotu 
není moţné vykázat za uzavřený kalendářní rok 2010. Nasbíraný vzorek 
ţadatelů, kteří účetnictví jiţ mají uzavřeno, by měl velmi nízkou vypovídací 
hodnotu a statisticky by významně ovlivnil výpočet přidané hodnoty. Hodnota 
by byla zcela nerelevantní, proto bude ukazatel Zvýšení přidané hodnoty 
za rok 2010 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. 

Spotřeba sladkovodních 
ryb v ČR 

Kg/ob. 
a rok 

1,4 1,55 (cílem pro rok 2010 
bylo zvýšení o 0,05 kg/ob. 

a rok) 

1,37 89 1,42 91 

Počet projektů 
na zarybnění druhy ryb 
dle legislativy EU 

Ks 0 5 0 0 0 0 

Počet projektů 
na zvyšování odborných 
znalostí 

Ks 0 7  0 0 2 0 

Počet projektů 
testovaných 
technologických postupů 

Ks 0 8 0 0 0 0 

Zdroj: Deloitte 
 
Ukazatel „Zvýšení přidané hodnoty“ je ukazatel, který byl při programování zapsán jako ukazatel, který bude vykazován na PO 3, nicméně jiţ z logiky 
podpořených aktivit a výčtu předpokládaných příjemců lze odvodit, ţe tento indikátor je smysluplný na PO 2. Z toho důvodu ŘO přistoupil k jeho sledování na 
PO 2 a zhotovitel doporučuje, aby při případné revizi OP Rybářství byl tento indikátor připsán do ukazatelů sledovaných a vykazovaných na PO 2. 
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Ukazatel „Spotřeba sladkovodních ryb“, coţ je jeden z klíčových ukazatelů, kterým by měla významnou měrou přispět realizace Opatření 3.3 vlivem realizace 
propagačních kampaní u záměrů a) i b) roste od roku 2009. V současné době je cílová předpokládaná hodnota naplněna z 91 % a je snahou všech subjektů 
v odvětví rybářství, aby byl tento indikátor splněn. Při jeho splnění, totiţ jednoznačně bude růst tlak na růst produkce sladkovodních ryb, coţ povede k větší 
prosperitě zainteresovaných subjektů v oboru. 
 
Stav realizace zbývajících třech indikátorů sledovaných na PO 3 je popsán pod následující tabulkou. 
 
Tabulka č. 36: Fyzický pokrok prioritní osy 3 

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zvýšení přidané hodnoty 
(v %) 

Dosaţené výsledky  –  0 0 Sbírá se u 
PO 2 – 
více viz 

komentář 
nad 

tabulkou 

          

Cíl  –   –   –   –   –   –   –   –  5 

Výchozí stav 0                 

Spotřeba sladkovodních 
ryb v kg/obyvatele a rok 

Dosaţené výsledky  –  1,32 1,37 1,42           

Cíl  –   –   –   –   –   –   –   –  1,55 

Výchozí stav 1,4                 

Počet projektů na 
zarybnění druhy ryb dle 
legislativy EU 

Dosaţené výsledky  –  0 0 0           

Cíl  –   –   –   –   –   –   –   –  5 

Výchozí stav 0                 

Počet projektů na 
zvyšování odborných 
znalostí 

Dosaţené výsledky  –  0 0 2           

Cíl  –   –   –   –   –   –   –   –  7 

Výchozí stav 0                 

Počet projektů 
testovaných 
technologických postupů 

Dosaţené výsledky  –  0 0 0           

Cíl  –   –   –   –   –   –   –   –  8 

Výchozí stav 0                 

Zdroj: Deloitte 
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Ukazatel „Počet projektů na zarybnění druhy ryb dle legislativy EU“ se vztahuje k opatření 3.2. 
Opatření na ochranu vodních ţivočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního. Toto opatření 
bylo spuštěno v 6. kole příjmu ŢOD v roce 2010. Vydáno bylo 43 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
nicméně k 31. 12. 2010 zatím nebyl ţádný projekt předfinancován. Jiţ nyní je zřejmé, ţe cílový 
ukazatel roku 2015 bude naplněn a vysoce překročen projekty, které budou předfinancovány 
počátkem roku 2011.  
 
Ukazatel „Počet projektů na zvyšování odborných znalostí“ se vztahuje k opatření 3.1 Společné 
činnosti. V tomto opatření bylo k 31. 12. 2010 vydáno 19 Rozhodnutí. V roce 2010 byly 
předfinancovány 2 projekty. Dle počtu vydaných Rozhodnutí lze i zde předpokládat, ţe cílová hodnota 
v roce 2015 bude naplněna. 

Ukazatel „Počet projektů testovaných technologických postupů“ se vztahuje k opatření 3.4. Pilotní 
projekty. V tomto opatření bylo vydáno 11 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale ţádný projekt nebyl 
předfinancován během roku 2010. První ŢOP s technickými zprávami byly předloţeny 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. 
 

Z indikátorů na projektové úrovni u opatření 3.1 uváděli úspěšní příjemci ve svých ŢOD, ţe provedou 
19 operací vedoucích ke zdokonalení odborných dovedností nebo k rozvoji nových vzdělávacích 
metod a nástrojů. V roce 2010 jiţ byly dva projekty předfinancovány.  
 
U opatření 3.2 se úspěšní příjemci ve svých ŢOD zavázali, ţe provedou 43 operací týkajících se 
obnovy vnitřních vod, nicméně nejsou zatím dostupné indicie, které by svědčily o tom, ţe tato 
předpokládaná hodnota nebude naplněna. 
 
U opatření 3.3 záměru a) se MZe zavázalo, ţe uskuteční jednu kampaň ve prospěch produktů 
rybolovu a akvakultury. Tato kampaň je víceetapová a je v realizaci, lze tedy předpokládat, ţe tento 
ukazatel na projektové úrovni bude naplněn. U opatření 3.3 záměru b) se oba úspěšní ţadatelé 
zavázali, ţe provedou 12 operací k propagaci produktů uznaných v rámci nařízení Rady (EHS) 
č. 2081/92(1) a k 31. 12. 2010 jich jiţ 9 provedli. Zbývá předloţit 3 ZMZ, a tudíţ se lze domnívat, ţe 
plnění tohoto ukazatele není v ohroţení.  
 
U opatření 3.4 se příjemci v ŢOD (do 31. 12. 2010) 11krát zavázali k testování inovačních technologií 
– k 31. 12. 2010 však nebyl ţádný projekt předfinancován, a tudíţ nelze plnění tohoto ukazatele 
ověřit.  

5.5 EQ11: Do jaké míry přispělo využití Osy 5 k účinné implementaci 
programu? 

5.5.1 Popis Prioritní osy 5 

Opatření 5.1 Technická pomoc 
 
Specifické cíle dotace / očekávané účinky: 

 účinná a efektivní realizace OP Rybářství, 

 příprava navazujícího programovacího období. 
 
Dotaci lze poskytnout na: 

 přípravu, monitorování, řízení, hodnocení, publicitu, kontrolu a audit OP Rybářství, 

 přípravu navazujícího programovacího období, 

 výpočetní techniku (hardware a software) spojenou s prováděním kontrol. 
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5.5.2 Dílčí evaluační otázky 

Dílčí otázky k posouzení: 

 Jaká opatření byla implementována v souladu s PO 5 (znalecké posudky a studie, zprávy, 
informační systémy, atd.)?  

 Byly prostředky technické pomoci vyuţívány k zajištění rovných příleţitostí pro muţe a ţeny 
v rámci programu (například vytvoření specifických sítí nebo pracovních skupin zabývajících se 
otázkami rovných příleţitostí muţů a ţen v odvětví rybolovu, studie identifikující konkrétní 
problémy a záleţitosti, informační kampaně zaměřené na ţeny atd.)?  

 Jakých zlepšení bylo dosaţeno prostřednictvím technické pomoci, pokud jde o implementaci PO 2 
a PO 3?  

 
 

5.5.3 Resumé 

Na PO 5 bylo ve finančním plánu OP Rybářství alokováno 5 % celkového rozpočtu, tj. 1 807 112 
EUR. K 31. 12. 2010 bylo zazávazkováno 29 % a příjemcům proplacena 4 % z celkové alokace 
na tuto prioritní osu, což znamená, že trend v zazávazkování i v čerpání je výrazně nižší oproti 
průměru na celý OP Rybářství. K 31. 12. 2010 sice bylo na základě ŽOP proplaceno příjemcům 
69 932 EUR, nicméně na základě faktur bylo předfinancováno (bez DPH) již 331 320 EUR

15
 

(u PO 5 jsou předkládány zejména projekty víceetapové, kde dochází k předfinancování na 
základě dílčích faktur, ŽOP je předkládána až při ukončení realizace projektu), což činí cca 21 % 
alokace na tuto prioritní osu. 
 
Dále je třeba uvést, že dle připravovaných a plánovaných projektů (kde většina projektů 
vychází z požadavků uvedených v nařízení o EFF) jsou v různé míře rozpracovanosti 
připravovány projekty v hodnotě cca 1,2 mil. EUR.  
 
K 31. 12. 2010 bylo vydáno 11 Rozhodnutí k projektům zaměřeným na analýzy absorpční 
kapacity, právní analýzy komunitárních norem ES a české legislativy k procesu výběrového 
řízení v rámci OP Rybářství, propagaci, výrobu a distribuci informačních materiálů, konání MV 
a konferencí, evaluaci a analýzu kvality nastavení parametrů komunikační kampaně a na 
stabilizaci pracovníků MZe. 
 
Projekty z technické pomoci mimo jiné přispěly k implementaci PO 2 a PO 3. Z technické 
pomoci byla např. analyzována absorpční kapacita u dílčích opatření u PO 2, což následně 
umožnilo lépe administrovat a směrovat intervence z OP Rybářství. Realizace specifických 
projektů z technické pomoci rovněž napomohla lepšímu nastavení parametrů komunikační 
kampaně Ryba domácí, která je základním předpokladem dalšího rozvoje v odvětví, neboť má 
přímý vliv na spotřebu sladkovodních ryb, a tím i zvyšování produkce místních producentů 
a zpracovatelů. V neposlední řadě implementace PO 5 rovněž napomohla výkladu právních 
norem a jejich aplikaci v rámci výběrových řízení napříč oběma prioritními osami, 
k implementaci některých opatření, ke střednědobému hodnocení, k propagaci programu atd. 

5.5.4 Zjištění a jejich interpretace 

Zpracování této otázky se logicky prolíná a navazuje na zpracování evaluační otázky EQ6 (kapitola 
5.2 této Zprávy).  
 
Dle zadání zadavatele je stav programu vyhodnocen ke dvěma referenčním datům: 31. 12. 2009  
a 31. 12. 2010.  
 
Současný stav implementace 

                                                      
 
15

 Přepočteno průměrným ročním kurzem ECB za rok 2010: 25,284 Kč/EUR: 
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Na PO 5 bylo ve finančním plánu OP Rybářství alokováno 5 % celkového rozpočtu, tj. 1 807 112 EUR. 
K 31. 12. 2010 bylo zazávazkováno 29 % a příjemcům proplacena 4 % z celkové alokace na tuto 
prioritní osu, coţ znamená, ţe trend v zazávazkování i v čerpání je výrazně niţší oproti průměru na 
celý OP Rybářství. Tento fakt bylo moţné sledovat uţ k 31. 12. 2009, kdy zazávazkování činilo 10 % 
z celkové alokace na tuto prioritní osu a proplacen ještě nebyl ani jeden projekt.  
 
K 31. 12. 2010 sice bylo na základě ŢOP proplaceno příjemcům 69 932 EUR, nicméně na základě 
faktur bylo předfinancováno (včetně DPH) jiţ 386 337 EUR16, coţ činí cca 21 % alokace na tuto 
prioritní osu. 

                                                      
 
16

 Přepočteno průměrným ročním kurzem ECB za rok 2010: 25,284 Kč/EUR: 
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Tabulka č. 37: Regiony způsobilé podle cíle „Konvergence“ (CZK / EUR) 

  Výdaje zaplacené příjemci 
zahrnuté v žádostech 

o platby zaslaných 
řídícímu orgánu 

Příslušný příspěvek 
z veřejných zdrojů 

Příslušný příspěvek ERF Výdaje zaplacené 
subjektem 

odpovědným za platby 
příjemcům 

Účast ERF zaručená 
řídícím orgánem 

Celkové platby 
požadované Komisí 
Určete základ pro 
výpočet příspěvku 

Společenství (Čl. 76 
odst. 1 nebo čl. 76 

odst. 2 nařízení Rady 
(ES) č. 1198/2006) 

Celkové platby 
obdržené od EK 

  2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

PO 5 0  80 193  0  69 932  0  52 449  0  69 932  0  52 449  0  53 974  0  53 974  

Zdroj: IS SZIF. Pro přepočet v této tabulce byl použit průměrný roční kurz ECB – tedy za rok 2008: 24,946 Kč/EUR, za rok 2009: 26,435 Kč/EUR a za rok 
2010: 25,284 Kč/EUR. 
 
Implementace prioritní osy po opatřeních 

V rámci záměru a) Příprava, monitorování, řízení, hodnocení, publicita, kontrola a audit OP Rybářství byla vydána Rozhodnutí k 11 projektům.  
 
Oprávněnými příjemci jsou MZe, resp. ŘO (coţ je zatím jediný dosavadní příjemce) a SZIF jako zprostředkující subjekt (SZIF je oprávněným příjemcem 
v rámci záměru c) tohoto opatření). Mezi podpořené projekty patří mimo jiné analýza absorpční kapacity, propagace OP Rybářství, zasedání MV OP 
Rybářství, Střednědobé hodnocení OP Rybářství a další projekty, jejichţ realizace vyplývá zejména z nařízení o EFF. 
 
Mezi plánované projekty v letech 2011 – 2013 patří např. kvalitativní posouzení technických zpráv pilotních projektů, tisk Pravidel pro ţadatele, propagace, 
vzdělávání, analýza souladu legislativy pro OP Rybářství, MV a konference, ukončování OP Rybářství a příprava na nové programovací období (coţ jsou 
projekty, jejichţ zdůvodnění přímo vyplývá z nařízení o EFF) atd. 
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Věcný pokrok v rámci PO 5 

 
Tabulka č. 38: Tabulka k zachycení věcného pokroku PO 5 

Název Druh Měřicí 
jednotka 

Počáteční hodnota 
(2007) 

Předpokládaná 
cílová hodnota (2015) 

Hodnota indikátoru 
k 31. 12. 2009 

Hodnota indikátoru 
k 31. 12. 2010 

 % plnění  % plnění 

Počet informačních 
a propagačních akcí 

 ks 0 15 7 47 12 80 

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

 % 0 90 (cílem pro rok 2010 
bylo 60 %) 

0 0 62 69 

Zdroj: Deloitte 
 
Plnění indikátoru „Počet informačních a propagačních akcí v letech“ je specifikováno v níţe uvedené tabulce. Tento ukazatel vypovídá o počtu uskutečněných 
akcí z opatření 5.1. V roce 2008 se uskutečnilo 2. a 3. zasedání MV OP Rybářství a ŘO OP Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy „Země 
ţivitelka“. 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 ţivitelka“. 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 ţivitelka“. Do počtu informačních a propagačních akcí v rámci roku 2010 je 
zahrnut i tisk informačních broţur a letáků. 
 
 
Tabulka č. 39: Fyzický pokrok PO 5 

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet informačních 
a propagačních akcí 

Dosaţené výsledky  –  3 4 5           

Cíl  –   –   –   –   –   –   –   –  20 

Výchozí stav                   

Zdroj: Deloitte 
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5.6 Závěr a doporučení týkající se účinnosti operací  

Z níţe uvedené tabulky vyplývá, ţe k 31. 12. 2010 bylo zazávazkováno 81 % alokace na PO 2, 39 % alokace na PO 3 a 29 % alokace na PO 5. Je tedy 
zřejmé, ţe alokace na PO 2 je jiţ téměř zazávazkována a pokrok u zbylých dvou prioritních os není zdaleka tak rychlý. 
 
Tabulka č. 40: Poměr alokace, zazávazkování a čerpání na celý OP (stav k 31. 12. 2010) 

  Alokováno Zazávazkováno k 31. 12. 2010 Vyčerpáno k 31. 12. 2010 

PO 2 44 % 81 % 32 % 

PO 3 51 % 39 % 13 % 

PO 5 5 % 29 % 4 % 

Celkem 100 % 57 % 21 % 

Zdroj: IS SZIF 
 
Z následující tabulky vyplývá, ţe největší zájem o podporu je právě u PO 2 (podíl zaregistrovaných ţádostí v PO 2 na celkovém počtu zaregistrovaných 
ţádostí je 87 %), podíl zaregistrovaných ţádostí v PO 3 je cca 12 % a PO 5 se podílí 1 % na celkovém počtu zaregistrovaných ţádostí. Pokud tedy nedojde  
k realokaci prostředků na PO 2, bude moţno v následujících letech vypsat pouze minimální počet výzev k předkládání projektů v PO 2 (přičemţ jedna 
z posledních výzev jiţ byla vypsána v roce 2011 – tedy po referenčním datu pro střednědobé hodnocení – tudíţ nebyla součástí střednědobého hodnocení) 
a enormní poptávka ze strany produkčních rybářů tak zůstane v mnoha případech neuspokojena z finančních důvodů. 
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Tabulka č. 41: Zájem o podporu dle počtu zaregistrovaných žádostí u jednotlivých opatření 

OPATŘENÍ Stav k 31. 12. 2010   

Počet 
zaregistrovaných 

žádostí  

Počet vydaných Rozhodnutí Poměr zaregistrovaných 
žádostí k počtu vydaných 

Rozhodnutí 

Podíl na celkovém 
počtu 

zaregistrovaných 
žádostí 

2,1 668 350 52 % 77 % 

2,2 0 0 0 % 0 % 

2,3 0 0 0 % 0 % 

2,4 86 26 30 % 10 % 

3,1 20 19 95 % 2 % 

3,2 44 43 98 % 5 % 

3,3 13 13 100 % 1 % 

3,4 26 23 88 % 3 % 

5,1 12 12 100 % 1 % 

CELKEM 869 486 56 % 100 % 

Zdroj: IS SZIF17 
 
Ze seznamu připravovaných projektů u PO 5 a z diskusí se zainteresovanými subjekty vyplývá, ţe v současné době jsou jiţ připraveny náměty na předloţení 
projektů do PO 5. Tyto projekty vychází v drtivé většině z nařízení o EFF a jiţ se nachází v různých stádiích rozpracovanosti. Nebude tedy zřejmě problém 
naplnit předpokládanou absorpční kapacitu u PO 5 – tedy 5 % z celkové plánované alokace na program – a tuto alokaci vyčerpat. 
 
Rovněţ u PO 3 předpokládá ŘO spouštění dalších výzev a předkládání projektů, minimální absorpční kapacita byla po detailní diskusi s ŘO odhadnuta na 
cca 8 mil. EUR. Jelikoţ PO 3 „Opatření společného zájmu“ je stěţejní pro další rozvoj odvětví a projekty realizované v rámci PO 2 jsou spíše chápány jako 
budování základních pilířů pro rozvoj celého odvětví, mělo by být minimálně těchto cca 8 mil. EUR v PO 3 zachováno.  
 

                                                      
 
17

 Započítána byla i Rozhodnutí k 7. kolu výzev (tedy k opatření 3.4) a k projektu zaregistrovanému v opatření 5.1. Rozhodnutí k 7. kolu výzev a k jednomu projektu technické pomoci byla sice 
vydána až v roce 2011, nicméně žádosti byly zaregistrovány již v roce 2010. 
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Tabulka č. 42: Propočet nového rozdělení alokaci po předpokládané revizi OP 

Osa 
Původní 
alokace 

Závazkováno k 
31.12.2010 

Závazkováno 
% 

Zbývá 
závazkovat 

Návrh 
realokace 

Zbývá závazkovat 
po realokaci 

Alokace po 
realokaci 

Alokace po 
realokaci % 

PO 2 15 902 583 13 008 623 81,80 % 2 893 960 3 261 579 6 155 538 19 164 162 53,02 % 

PO 3 18 432 539 7 175 983 38,93 % 11 256 556 -3 261 579 7 994 977 15 170 960 41,98 % 

PO 5 1 807 112 520 296 28,79 % 1 286 816   1 286 816 1 807 112 5,00 % 

CELKEM 36 142 234 20 704 903 57,29 % 15 437 331   15 437 331 36 142 234 100,00 % 

Zdroj: ŘO a Deloitte. Pro přepočet byl využit průměrný roční kurz ECB za rok 2010, tj. 25,284 Kč/EUR. 
 
Původně bylo na PO 2, PO 3 a PO 5 alokováno 44 %: 51 %: 5 %. Jak vyplývá z tabulky výše, při akceptování realokace zohledňující zájem o jednotlivé 
prioritní osy a absorpční kapacitu u PO 3 a PO 5, činí nový poměr alokace 53 %: 42 %: 5 %.  
 
Jak vyplývá z tabulky níţe, po realokaci by tedy u jednotlivých PO zbylo zazávazkovat: 6 155 538 EUR u PO 2, 7 994 977 EUR u PO 3 a 1 286 816 EUR  
u PO 5. Prakticky by tedy došlo k přesunu 3 261 579 EUR z PO 3 do PO 2.  
 
Zhotovitel se domnívá, ţe tento přepočet alokace odpovídá změnám v kontextu v rybářství, enormní poptávce u PO 2 a rovněţ podporuje fakt, ţe vypuštěním 
vybraných záměrů (z důvodů popsaných v kapitolách výše) dojde k úsporám na PO 3.  
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Tabulka č. 43: Zbylé částky k zazávazkování u jednotlivých prioritních os po předpokládané realokaci 
(v EUR) 

Prioritní osa Po realokaci zbývá zazávazkovat 

PO 2 6 155 538 

PO 3 7 994 977 

PO 5 1 286 816 

CELKEM 15 437 331 

5.7 Poučení, určení osvědčených postupů 

Při programování OP v následujícím programovacím období spolufinancovaného z EFF je třeba 
vycházet ze zkušeností při plánování a implementaci OP ze stávajícího programovacího 
období. Je třeba vzít v úvahu, že poptávka po výstavbě, modernizaci a obnově rybníků 
a zpracoven je základním předpokladem pro rozvoj odvětví a vyplývá z poměrně přísné národní 
legislativy v oblasti ŽP, potravinářství a veterinární správy. Tato modernizace by však měla jít 
ruku v ruce s podporou inovací, společných aktivit a aplikace vědy a výzkumu v praxi.  
 
Další rozvoj odvětví je podmíněn zájmem spotřebitelů o kvalitní produkty akvakultury, jež mají 
příznivý dopad na lidské zdraví a vyhovují přísným legislativním podmínkám na národní úrovni. 
Tento zájem o produkty akvakultury by měl i nadále být podporován, jelikož zvyšování 
spotřeby sladkovodních ryb je základním předpokladem pro růst produkce ryb, aplikaci vědy 
a výzkumu a další rozvoj a modernizaci odvětví.  
 
OP Rybářství 2007 – 2013 je v historii ČR prvním samostatným OP spolufinancovaným z fondu 
zaměřeného na podporu akvakultury a rybolovu. Snahou ČR by do příštího programovacího 
období mělo být zachování specifického OP (tedy ne pouze jedné prioritní osy v rámci jiného 
OP, jako tomu bylo v minulém programovacím období) zaměřeného na rybářství a maximální 
zohlednění nabytých zkušeností z programovacího období 2007 – 2013.  
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6 Závěry týkající se problematiky 

rovných příležitostí mužů a žen a 

problematiky ŽP 

6.1 Shrnutí informací o problematice rovných příležitostí mužů a žen, 
ŽP, biodiverzitě a zaměstnanosti 

Problematika rovných příležitostí mužů a žen a zaměstnanost v OP Rybářství 

 
„Rovnost muţů a ţen je určitou částí zásady rovnosti, která je jedním z principů a zároveň kritérií 
základních lidských práv. V EU patří problematika rovnosti muţů a ţen k tématům, kterým je 
věnována velká pozornost. Zásada rovnosti má v zemích EU letitou tradici a představuje klíčový 
princip práva EU. Jde o legislativu, která je společná všem členským státům a má přednost před jejich 
vnitrostátním právem. Proto i ČR jakoţto člen EU musí tento princip ve svém právním řádu důsledně 
uplatňovat. Jiţ ve Smlouvě o zaloţení Evropského hospodářského společenství z roku 1957 byla v čl. 
119 zakotvena zásada stejné odměny za stejnou práci. Začlenění této zásady mělo zpočátku 
především za cíl vypořádat se s ekonomickou konkurencí, jejíţ výhoda se opírala o rozdíl ve mzdách 
vyplácených ţenám a muţům. Z původně ekonomicky motivovaných závazků se otázka rovných 
příleţitostí a rovného zacházení stala postupně sociální záleţitostí a otázkou respektování jednoho ze 
základních lidských práv – zákazu diskriminace. 
 
Teorie rovnosti muţů a ţen vychází důsledně z respektu k odlišnostem mezi muţi a ţenami 
a potlačuje jakékoliv snahy tyto odlišnosti zastírat nebo bagatelizovat. Uznává přitom nejen odlišnosti 
biologické a fyzické, ale i rozdíly dané různými vzorci chování, růzností sociálních funkcí a rolí, 
odlišnými ţivotními aspiracemi a prioritami. Podstatou teorie rovnosti muţů a ţen je právo na stejnou 
míru příleţitostí dosáhnout ţivotního uspokojení, které bývá zpravidla u muţů a u ţen představováno 
preferencí odlišných ţivotních hodnot. Základními obecnými předpoklady dosaţení stejné míry 
ţivotního uspokojení je zejména moţnost rovného přístupu muţů a ţen ke zdrojům veřejných financí, 
ke zdrojům veřejné moci, resp. k odpovědnosti za její výkon, moţnost rovného přístupu ke vzdělání 
a k zaměstnání. Pojem „rovné příleţitosti pro muţe a ţeny“ znamená absenci překáţek bránících 
občanům na základě jejich příslušnosti k pohlaví v účasti na ekonomice, politice a v sociální oblasti. 
 
Směrnice Rady č. 76/207/EEC2 o zavedení zásady rovného zacházení pro muţe a ţeny dále 
rozpracovává zásadu stejné odměny za stejnou práci (definovanou v čl. 119 Smlouvy o zaloţení EHS 
z roku 1957) a doplňuje ji zásadou stejného přístupu k zaměstnání, odbornému vzdělávání, postupu 
v zaměstnání a pracovních podmínek. V roce 2004 přijala EK návrh nové směrnice Evropského 
parlamentu a Rady týkající se zavedení principu rovných příleţitostí a rovného zacházení s muţi 
a ţenami v oblasti zaměstnanosti a povolání (2004/0084/COD).  
 
V rámci podpory rovné účasti ţen a muţů na rozhodovacích procesech se EU zaměřuje na 
odstraňování trvale nedostatečného zastoupení ţen v politickém rozhodování, na podporu vyváţené 
účasti ţen a muţů na rozhodování v hospodářské oblasti a na podporu účasti ţen ve vědě a technice. 
”18  
 
Otázku rovných příleţitostí muţů v přístupu k zaměstnání řeší v ČR zákoník práce a zákon 
o zaměstnanosti. Problematiku odměňování upravuje v ČR především zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, 
odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, uplatňovaný v podnikatelské sféře, a zákon 

                                                      
 
18

 Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu (Rovnost muţů a ţen v dokumentech EU a ČR, Podpora 
vyváţené účasti ţen a muţů v rozhodovacích procesech, Odměňování manaţerů, VÚPSV Praha, 2006)  
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č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších 
organizacích a orgánech, uplatňovaný v nepodnikatelské sféře. 
 
Článek č. 11 nařízení o EFF uvádí, ţe členské státy a EK jsou povinni zajistit podporu rovnosti muţů 
a ţen a začlenění hlediska rovnosti pohlaví během jednotlivých fází provádění fondu, včetně návrhu, 
provádění, monitorování a hodnocení. Členské státy zajistí, aby byla podporována opatření k posílení 
úlohy ţen v odvětví rybolovu. 
 
Ženy jsou zastoupeny v MV OP Rybářství, a v odboru ŘO OP Rybářství dokonce převládají, což 
garantuje dohled nad uplatňováním rovných příležitostí mužů a žen při implementaci OP 
Rybářství. Pravdou ovšem je, že práce v rybářství je většinou doménou mužů, neboť je velmi 
fyzicky náročná a podmínky pro uplatnění žen v terénu nejsou příznivé. Není uplatňováno 
žádné selektivní diskriminační hledisko při výběru zaměstnanců do terénu, nicméně ženy 
o tato místa ani nemají zájem. Nicméně ve zpracovnách a v administrativě ženy převládají. 
Rovnost mužů a žen je rovněž uplatňována i na úrovni univerzit a výzkumných ústavů, kde 
jsou identické podmínky pro uplatnění mužů i žen a ženy jsou zde hojně zastoupeny a mají 
totožné pracovní podmínky jako muži a stejný přístup k odbornému vzdělávání.  
 
ŽP a biodiverzita 

Koncepce OP Rybářství byla předloţena MŢP, které vydalo souhlasné stanovisko k její realizaci, 
ovšem za dodrţení níţe uvedených podmínek.  

A. Podmínky souhlasného stanoviska 

1) Při výstavbě zpracovatelských kapacit upřednostňovat výstavbu v zastavěném území 
(brownfields) před výstavbou na „zelené louce“. Minimalizovat zástavbu produkčních půd. 

Plnění podmínky: Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh OP Rybářství 
neumožňuje výstavbu nových zpracoven ryb kromě případu, kdy do tří měsíců od kolaudace nové 
zpracovny je uzavřena a zrušena existující zpracovna ryb. Při modernizaci a rozšíření zpracoven 
se staví v areálu již existující zpracovny. 

2) Spolupracovat při přípravě vyhlášky o vyuţití a aplikaci kalů a sedimentů v návaznosti na zákon č. 
185/2001 Sb. a na výstupy realizačního projektu pro kontaminované zeminy a sedimenty. Úkol pro 
MŢP a MZe. 

Plnění podmínky: MZe je připraveno s MŽP spolupracovat na přípravě vyhlášky. 

3) V rámci výběrových kritérií pro opatření „Odstranění sedimentů usazovaných v rybnících 
(odbahnění)“ a „Inovace a modernizace stávajícího technického vybavení“ doplnit podmínku 
získání souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny. 

Plnění podmínky: Řešeno povinnou přílohou „souhlasné odborné stanovisko příslušného orgánu 
ochrany přírody“. 

4) Při realizaci strategie budou respektovány podmínky, stanovené vyhodnocením vlivů na ţivotní 
prostředí pro jednotlivé cíle. 

Plnění podmínky: Řešeno povinnou přílohou „souhlasné odborné stanovisko příslušného orgánu 
ochrany přírody“. 

5) Bude zaveden systém sledování vlivů na ţivotní prostředí pomocí navrhovaných ukazatelů, 
kterými bude pravidelně vyhodnocován v průběhu realizace koncepce, a výstupy budou 
zveřejňovány. 

Plnění podmínky: Ukazatele jsou součástí Standardní roční monitorovací zprávy. Sbírají se  
u proplacených projektů. První sběr proběhne v roce 2011. 

6) Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vyhodnocení všech vyjádření 
a připomínek došlých po celou dobu přípravy koncepce a připomínek z veřejného projednání, a to 
jak ke koncepci, tak i k jejímu posouzení. 

Plnění podmínky: Bylo zveřejněno. 
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B. Podmínky souhlasného stanoviska z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000: 
 
1) Všechna opatření a podopatření, navrţená v OP Rybářství, budou realizována s respektováním 

předmětu ochrany území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000. 

Plnění podmínky: Řešeno povinnou přílohou „souhlasné odborné stanovisko příslušného orgánu 
ochrany přírody“. 
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7 Závěry a doporučení  

Jak vyplývá ze zadání projektu, cíle průběţného hodnocení byly následující:  

 určit, zda strategie programu, jak je obsaţena v OP, je stále relevantní, pokud se přihlédne ke 
změnám ve SRP a v sociálně-ekonomickém kontextu, 

 zhodnotit kvalitu a efektivitu implementace a řízení programu, 

 zhodnotit účinnost a sledovat pokrok programu z hlediska dosahování jeho cílů a střednědobých 
cílů uvedených v OP.  

 
Na základě závěrů a zjištění, ke kterým zhotovitel dospěl v průběhu zpracování střednědobého 
hodnocení lze konstatovat následující:  
 

 Vlivem synergického působení podnětů na národní úrovni (např. pozastavení dotačního titulu 15 
financovaného z národních zdrojů) a na mezinárodní úrovni (např. dopady finanční/hospodářské 
krize a posílení české měny ve vztahu k EUR) došlo ke změnám v kontextu rozvoje rybářství 
v ČR. SWOT analýza odvětví byla na základě změn v odvětví a v celé národní ekonomice 
v průběhu střednědobé evaluace přepracována. 

Ze střednědobého hodnocení OP Rybářství vyplývá, ţe nastavení cílů a priorit OP Rybářství bylo 
v době programování správné a stanovené cíle a priority jsou i nadále platné. Nicméně je zřejmé, 
ţe jednotlivé cíle a priority nabývají jiných vah, neţ jaké jim byly přiděleny v době přípravy OP 
Rybářství.  

V návaznosti na výsledky střednědobého hodnocení je v návaznosti na změny kontextu a na 
změny v potřebách a preferencích potenciálních příjemců vhodné přiměřeně upravit OP Rybářství 
pro zbytek programovacího období 2007 – 2013. Pokud by k úpravě OP Rybářství nedošlo, 
nebyly by dostatečně zohledněny změny v kontextu odvětví ani potřeby jednotlivých 
zainteresovaných subjektů v oboru.  

K posouzení a revizi operačního programu spolufinancovaného z EFF se můţe na základě článku 
18 nařízení o EFF přistoupit, vyskytnou-li se závaţné obtíţe při jeho provádění, dojde-li 
k zásadním strategickým změnám v odvětví nebo v zájmu řádného řízení. Předpokladem pro 
otevření diskuse s EK je schválení záměru revize MV. Jedním z hlavních impulsů pro revizi OP je 
zejména hodnocení v polovině období a dále jsou to výroční zprávy o provádění a roční 
hodnocení pokroku programu. Lze konstatovat, ţe poţadavky pro revizi OP Rybářství vyplývající 
z nařízení o EFF jsou naplněny. 

 

 OP Rybářství 2007 – 2013 je prvním samostatným OP zaměřeným na oblast rybářství v ČR. 
V období před vstupem ČR do EU bylo rybářství spolu s dalšími odvětvími zemědělství 
podporováno z programu SAPARD a v programovacím období 2004 – 2006 bylo podporováno 
z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (kde mělo samostatné opatření 2.3 Rybářství 
financované z Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu – FIFG). 

Při tvorbě samostatného OP Rybářství byly zapojeny vybrané relevantní zainteresované subjekty 
na národní i evropské úrovni – a to jak z oblasti rybářství, tak i z dalších oblastí národního 
hospodářství, a rovněţ subjekty z oblasti ţivotního prostředí a garant rovnosti muţů a ţen v ČR 
(MPSV). Z analýzy zainteresovaných skupin vyplývá, ţe jsou do implementace zapojeny všechny 
relevantní subjekty, ţádný relevantní subjekt není v procesu implementace opomíjen a má 
moţnost se sám, anebo prostřednictvím zástupců jednotlivých skupin, vyjádřit. Jak vyplývá 
z dohod mezi ŘO a SZIF, z interních směrnic ŘO i SZIF a ze statusu MV OP Rybářství, rozdělení 
kompetencí a zodpovědností je jasné a přehledné. Koordinace mezi regionálními a národními 
subjekty nevykazuje ţádné nezvyklé obtíţe. Rovněţ partnerství ŘO OP Rybářství s EEK funguje 
bez výhrad. 
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Propagace programových opatření probíhá v souladu s článkem 51 nařízení o EFF. Povědomí 
ţadatelů/příjemců o moţnosti získat podporu je vysoké. Informace získávají potencionální 
ţadatelé zejména od odborných sdruţení a z webových stránek ŘO a SZIF.  

Bodovací kritéria při výběru projektů prošla v průběhu implementace OP Rybářství sloţitým 
vývojem a byla předmětem mnoha diskusí. Zejména ohledně zapojení dalších výběrových kritérií 
týkajících se plnění souladu s cíli opatření a kritérií zohledňujících kvalitu projektu se dlouhodobě 
vedou diskuse. Výběrová kritéria zohledňující problematiku ŢP jsou zahrnuta u vybraných opatření 
PO 2 i PO 3. Výběrová kritéria k selekci projektů dosud nezohledňovala hledisko rovnoprávnosti 
muţů a ţen, zhotovitel proto doporučil ŘO zakomponovat toto výběrové kritérium do hodnocení 
projektů tam, kde je to relevantní.  

Všechny ŢOP byly proplaceny v souladu se lhůtami a ustanoveními uvedenými v Metodice 
finančních toků, v Pravidlech pro příjemce podpory a ve vydaných Rozhodnutích. Slabým místem 
v proplácení ŢOP je však skutečnost, ţe příjemci předkládají ŢOP výrazně před termínem 
uvedeným v Pravidlech (resp. v Rozhodnutí), coţ je pro SZIF závazný termín a dle platných 
ustanovení můţe SZIF na tyto ŢOP teoreticky pohlíţet, jako by byly předloţeny k proplacení aţ 
v termínu stanoveném v Pravidlech (resp. v Rozhodnutí).  

Interní směrnice ŘO a SZIF týkající se oblasti monitoringu jsou sestaveny řádně a přehledně, 
obsahují detailní rozdělení kompetencí a zodpovědností. Sestavy, které byly zhotoviteli na 
vyţádání zadavatelem poskytnuty, byly úplné, přehledné a dodané v řádném termínu. IS je 
schopen poskytovat průběţné informace o stupni plnění stanovených cílů.  

Samotný sběr dat pro monitorování probíhá prostřednictvím ŢOD, ZMZ a SRMZ od příjemců 
dotace. Zhotovitel měl moţnost náhledu do IS SZIF, nicméně z důvodu zabezpečení dat neměl do 
IS volný přístup. Z toho důvodu posoudil spolehlivost dat v IS SZIF prostřednictvím dotazníku, 
který byl distribuován mezi uţivatele IS SZIF z řad ŘO a SZIF. Oslovení uţivatelé IS SZIF měli 
posoudit kvalitu dat z hlediska jejich správnosti, úplnosti, průkaznosti, aktuálnosti, srozumitelnosti, 
přehlednosti a vyuţitelnosti. Ani u jedné z těchto kategorií nebyl identifikován závaţnější problém. 

ŘO nastavil metodiku monitorovacích indikátorů, která se zabývá indikátory, kde je zdrojem ŘO 
OP Rybářství. Dělí indikátory na indikátory na úrovni programu (popsané v OP) a dále na 
projektové indikátory, které se týkají Přílohy III implementační nařízení. Tyto projektové indikátory 
se sbírají zejména u proplacených (předfinancovaných) projektů. Ţádné další indikátory nebyly do 
IS přidány. 

Indikátory k měření integrace ŢP jsou v rámci monitorování sledovány jak na úrovni OP, tak i na 
úrovni prioritních os. 

 

 OP Rybářství začal být reálně implementován s určitým zpoţděním – stejně jako většina OP nejen 
v ČR, ale po celé EU. Toto zpoţdění bylo způsobeno přípravou OP a procesem jeho následného 
schvalování a implementací řídicích a kontrolních systémů. OP Rybářství byl EK schválen na 
konci roku 2007 a první výzva k předkládání projektů byla vyhlášena aţ v polovině roku 2008. 
K datu 31. 12. 2010 bylo zazávazkováno 20 586 362 EUR, zatímco proplaceno příjemcům bylo 
7 641 966 EUR. Vztaţeno k celkové alokaci na celý OP Rybářství tedy bylo zazávazkováno cca 
57 % a proplaceno příjemcům cca 21 %.  

Celkem bylo do 31. 12. 2010 přijato 869 ŢOD, k nim bylo vydáno 473 Rozhodnutí. Největší 
procento schválené alokace bylo k 31. 12. 2010 určeno na opatření 2.1 – jedná se o cca 51% 
z celkové sumy všech vydaných Rozhodnutí. Na druhém místě v poměru schválených alokací je 
opatření 3.3 se 31 % z celkové sumy všech vydaných Rozhodnutí a na třetím místě je opatření 
2.4 s 9procentní alokací z celkové sumy vydaných Rozhodnutí. 

I přesto je však nejniţší poměr počtu vydaných Rozhodnutí k počtu zaregistrovaných projektů 
právě u opatření 2.4 (pouhých 30 %) a u opatření 2.1 (52 %), a to z důvodu vysokého převisu 
poptávky ţadatelů vzhledem k výši alokace na tuto prioritní osu. Naopak u PO 3 se poměr počtu 
vydaných Rozhodnutí k počtu zaregistrovaných projektů pohybuje mezi 95 % a 100 % (kromě 
opatření 3.4, kde je tento poměr 88 %) a u PO 5 je tento poměr 100 %.  

K 31. 12. 2010 lze konstatovat, ţe větší zájem byl o PO 2 (87 % všech zaregistrovaných ţádostí, 
tj. 83 % celkové částky poţadované ve všech ŢOD) neţ o PO 3 (12 % všech zaregistrovaných 
ţádostí, tj. 16 % celkové částky poţadované ve všech ŢOD). Projekty technické pomoci byly 
podány ve výši 1 % všech zaregistrovaných ţádostí ve výši 1 % celkové částky poţadované ve 
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všech ŢOD. Je rovněţ zřejmé, ţe na PO 2 bylo vyplaceno 67 % z dosud proplacených prostředků 
příjemcům, na PO 3 to bylo 32 % a na PO 5 pouhé 1 %. 

Ve stávajícím finančním plánu OP Rybářství je na PO 2 alokováno 44 % celkové alokace 
programu, na PO 3 bylo alokováno 51 % a 5 % bylo určeno na projekty technické pomoci.  
K 31. 12. 2010 je situace taková, ţe původně plánovaná alokace na PO 2 je z 81 % 
zazávazkována, původně plánovaný rozpočet na PO 3 je zazávazkován z 39 %. Technická 
pomoc je zazávazkována z 29 %.  

Vzhledem k výše uvedeným faktům lze konstatovat, ţe současný finanční plán nekoresponduje  
s absorpční kapacitou příjemců a bylo by vhodné zváţit realokaci finančních prostředků. 

 
Zhotovitel navrhuje zvážit implementaci následujících doporučení shrnutých do tabulky níže: 
 
Tabulka č. 44: Doporučení 

Číslo Odkaz na 
kapitolu 

Doporučení Doporučení je 
vhodné 
realizovat 
v současném / 
příštím 
programovacím 
období 

1. 
 

3.1.2 
 

V případě, ţe by se ani do příštích let nepočítalo s vyhlášením 
dotačního programu hrazeného z prostředků státního rozpočtu 
zaměřeného na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků (současný 
dotační titul 15), zváţit, zda tento typ podporovaných aktivit 
nezahrnout do podpory z OP.  

2014 – 2020 
 
 

2. 2.3 a  
4.6 

Při přípravě příštího programovacího období klást důraz zejména na 
důkladnou analýzu absorpční kapacity a důkladnou přípravu 
intervenční logiky programu. V návaznosti na tuto intervenční logiku 
definovat výběrová kritéria, indikátory a způsobilé výdaje. Vloţit 
intervenční logiku do operačního programu. 

2014 – 2020 
 

3. 3.2.2 a 3.3 
a 5.6 

Na základě změn ve vnitřním i vnějším prostředí programu, na změny 
v potřebách a preferencích potencionálních příjemců a na základě 
přepracované SWOT analýzy přehodnotit váhy jednotlivých cílů 
a priorit, stejně tak jako dílčích alokací na ně. V tomto smyslu 
revidovat OP Rybářství pro stávající programovací období. 

2007 – 2013 
 

4. 3.2.3 a 
5.4.4.1 

Vzhledem k relativně malé spotřebě sladkovodních ryb v ČR 
(v porovnání s ostatními zeměmi EU) a vzhledem ke klesajícím 
moţnostem exportu produktů do zahraničí (vzhledem k sílící české 
měně) i nadále podporovat cílenou reklamní kampaň k propagaci 
sladkovodních ryb a rybích výrobků v ČR. 

2007 – 2013 
2014 – 2020 

5. 3.2.3 a 5.7 
 

I nadále do budoucna klást důraz na dlouhodobou perspektivu 
v odvětví spočívající zejména v podpoře nových technologií  
a v podpoře aplikace vědy a výzkumu, které do budoucna zvýší 
produkci ryb a jejich kvalitu (ev. sníţí náklady produkce). Poptávka po 
výstavbě, modernizaci a obnově rybníků a zpracoven je základním 
předpokladem pro rozvoj odvětví a vyplývá z poměrně přísné národní 
legislativy v oblasti, potravinářství a veterinární správy. Tato 
modernizace by však měla jít ruku v ruce s podporou inovací, 
společných aktivit a aplikace vědy a výzkumu v praxi. Další rozvoj 
odvětví je podmíněn zájmem spotřebitelů o kvalitní produkty 
akvakultury, jeţ mají příznivý dopad na lidské zdraví a vyhovují 
přísným legislativním podmínkám na národní úrovni.  

2014 – 2020 
 

 
 

 Tento zájem o produkty akvakultury by měl i nadále být podporován 
prostřednictvím propagační kampaně, jelikoţ zvyšování spotřeby 
sladkovodních ryb je základním předpokladem pro růst produkce ryb, 
aplikaci vědy a výzkumu a další rozvoj a modernizaci odvětví. 
  

 

6. 3.2.3 V současné době preferuje stávající legislativa na evropské úrovni 2014 – 2020 
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Číslo Odkaz na 
kapitolu 

Doporučení Doporučení je 
vhodné 
realizovat 
v současném / 
příštím 
programovacím 
období 

zejména mikro a malé podniky. V podmínkách ČR je však silná 
poptávka subjektů v akvakultuře zejména po tom, aby podpora byla 
udělována rovněţ na základě dlouhé tradice subjektu v odvětví 
rybářství, historie v podnikání v oblasti produkčního rybářství jako 
převaţující činnosti hospodaření atd. ČR by tedy při přípravě příštího 
programovacího období měla preferovat zrovnoprávnění přístupu 
subjektů k moţnostem čerpání podpory i pro střední podniky. 

7. 
 

4.3.3 
 

Eliminovat příjemci kritizovanou sloţitost administrativy. Styk 
s ţadateli/příjemci optimalizovat formou plně funkčního Portálu 
Farmáře. Tento portál je tedy třeba ještě dále zdokonalovat 
a odstranit všechny související překáţky bránící plně elektronickému 
podávání ŢOD a ŢOP (např. elektronický podpis).  

2007 – 2013 
 

8. 4.3.3 Více zdůraznit podporu rovnoprávnosti muţů a ţen u výběrových 
kritérií tam, kde je to moţné a smysluplné (např. u opatření 3.1 či 
3.4). Např. podle článku 37 nařízení o EFF, z fondu lze poskytovat 
podporu na opatření společného zájmu, kdy jedním z cílů je rovněţ 
vytvářet sítě a pořádat výměnu zkušeností a osvědčených postupů 
mezi organizacemi, které prosazují rovné příleţitosti pro muţe 
a ţeny, a dalšími zúčastněnými subjekty.  

2007 – 2013 
 

9. 4.3.3 Pokud i pro zbývající výzvy k předkládání projektů v tomto 
programovacím období zůstanou současné podmínky v Pravidlech, 
pak stanovit maximální lhůtu, do které je třeba zadministrovat 
a proplatit příjemcem předloţenou ŢOP, pokud je předloţena před 
termínem uvedeným v ŢOD. Tato lhůta by měla odráţet 
realizovatelnost proplácení (ať uţ z hlediska administrace ŢOP, tak 
i z hlediska časových kapacit ke kontrolám) a vzhledem k průměrné 
době na proplacení ŢOP od jejího podání (tedy 80 dní) by neměla 
přesahovat 3 kalendářní měsíce. 

2007 – 2013 

10. 5.2.3 Došlo k velmi výraznému poklesu u indikátorů zaměřených na 
zaměstnanost v odvětví akvakultury. Cílem k roku 2015 bylo 
zachování výchozího celkového počtu zaměstnanců v akvakultuře 
z roku 2005, ovšem mělo dojít ke změně ve struktuře zaměstnanosti 
v odvětví: ke zvýšení počtu ţen v akvakultuře a zvýšení podílu 
zaměstnanců zaměstnaných ve zpracovnách. Bohuţel, skutečnost 
k oběma referenčním datům je výrazně odlišná, coţ však odráţí 
celkový trend v zaměstnanosti v ČR v uplynulých letech. Vzhledem 
k tomu, ţe nic nenasvědčuje tomu, ţe by mohlo na konci 
programovacího období dojít ke splnění těchto indikátorů, doporučuje 
zhotovitel tuto skutečnost zohlednit při plánování příštího 
programovacího období. 

2014 – 2020 

11. 5.3.4 Z důvodu překryvů podporovaných aktivit u opatření 2.4 „Investice do 
zpracování a uvádění na trh“, záměrů a) a b) a c) vyloučit záměr c) 
z operačního programu. 

2007 – 2013 

12. 5.4.4 Upravit indikátor (resp. jeho cílovou hodnotu v roce 2015) „Plocha 
rybníků se zlepšeným vodním prostředím“ dle analýz absorpční 
kapacity a výsledků 9. kola výzvy k předkládání projektů.  

2007 – 2013 
 

13. 
 

5.4.4 
 

Vyloučit v opatření 3.1 záměr c), který je zaměřen na studie 
proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství. 
Způsobilé výdaje k tomuto záměru byly předmětem diskuse odborné 
veřejnosti, ŘO a EK. ŘO provedl ověření absorpční kapacity a na 
základě výstupů z tohoto ověření se doporučuje tento záměr z OP 
odstranit. 
 

2007 – 2013 
 

14. 5.4.4 Vyloučit v opatření 3.2 záměr a) zacílený na obnovu míst pro tření,  2007 – 2013 
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Číslo Odkaz na 
kapitolu 

Doporučení Doporučení je 
vhodné 
realizovat 
v současném / 
příštím 
programovacím 
období 

  a to vzhledem k tomu, ţe absorpční kapacita zřejmě nemůţe být 
naplněna z majetkoprávních důvodů a z důvodu velkého rizika pro 
příjemce při nesplnění udrţitelnosti projektu. 

 

15. 5.4.4 Vyloučit v opatření 3.3 záměr c) a d) z důvodu překrývání 
podporovaných aktivit z těchto záměrů s aktivitami u záměrů a) a b) 
stejného opatření (kdy výčet příjemců je totoţný). 

2007 – 2013 

16. 
 

5.4.4 
 

Přesunout vykazování ukazatele „Zvýšení přidané hodnoty“ z PO 3 
do PO 2. Tento ukazatel byl při programování zapsán jako ukazatel, 
který bude vykazován na PO 3, nicméně jiţ z logiky podpořených 
aktivit a výčtu předpokládaných příjemců lze odvodit, ţe tento 
indikátor je logické sledovat spíše na PO 2. 

2007 – 2013 
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8 Přílohy  

8.1 Příloha č. 1: Seznam konzultací, fokusních skupin a odborných 
panelů 

Mimo oficiálních koordinačních schůzek se zadavatelem projektu (definovaných v nabídce a detailně 
popsaných v zápisech z jednání) se uskutečnily rovněţ další schůzky a jednání se zástupci ŘO OP 
Rybářství k ad-hoc tématům (monitoring a sestavy z IS, výsledky pilotáţe a následné úpravy 
dotazníků atd.).  
 
Zhotovitel se rovněţ sešel se zástupci dalších institucí a orgánů. Jednalo se zejména o následující 
schůzky – řazeny jsou chronologicky dle termínu konání: 
 

Datum 
schůzky 

Organizace Za organizaci 
přítomni 

Diskutovaná témata 

25. 1. 2011 Státní zemědělský 
intervenční fond, 
odbor projektových 
opatření rozvoje 
venkova  

Ing. Eva Machačová 
Ing. Antonín 
Vavrečka 

Kontext a vývoj OP Rybářství 
 
Personální kapacity 
 
Informační systém 
 
Interní postupy a směrnice 
 
Vyuţití technické pomoci 

1. 2. 2011 Státní zemědělský 
intervenční fond, 
odbor kontrol 

Ing. Renata 
Kučerová 
Ing. Jana Havlíčková 

Informační systém 
 
Interní postupy a směrnice 
 
Kontroly 
 
Nesrovnalosti 
 
Vývoj kurzu EUR/Kč 
 
Vyuţití technické pomoci 

8. 2. 2011 Státní zemědělský 
intervenční fond, 
finanční odbor 

Ing. Milan Píša Interní postupy a směrnice 
 
Manuál finančního útvaru pro OP Rybářství 
 
Organizační struktura SZIF 

17. 2. 2011 Český rybářský svaz Ing. Jan Štípek 
Ing. Martin Podlesný 

Zkušenosti s podáváním ţádostí a administrací 
podpořených projektů (indikátory, bodovací kritéria 
pro výběr projektů 
 
Vývoj členské základny ČRS v letech a souvislosti 
Socioekonomické změny v odvětví (dopady krize, 
změna legislativy, dotační zdroje, rovnost muţů 
a ţen) 
 

22. 2. 2011 Moravský rybářský 
svaz 

Ing. Václav Habán 
Ing. Roman Krejčí, 
Ph.D. 

Podávání ţádostí do OP Rybářství (důvody 
nezájmu, vázanost prostředků, bodovací kritéria 
pro výběr projektů) 
 
Vývoj kontextu OP Rybářství 
 
Vliv ochrany ŢP na rybářství  
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Datum 
schůzky 

Organizace Za organizaci 
přítomni 

Diskutovaná témata 

 
Socioekonomické změny v odvětví (dopady krize, 
změna legislativy, dotační zdroje, rovnost muţů 
a ţen) 

22. 2. 2011 RS ČR Ing. Václav Šilhavý Zkušenosti s podáváním ţádostí (do opatření 
3.1 záměru a) 
 
Indikátory na úrovni prioritních os 
 
Socioekonomické změny v odvětví (dopady krize, 
změna legislativy, dotační zdroje, rovnost muţů 
a ţen 

 
 
V rámci realizace střednědobého hodnocení se dále uskutečnily následující fokusní skupiny a odborné 
panely (řazení chronologicky dle termínu konání): 
 

Datum 
schůzky 

Typ schůzky Přítomni Diskutovaná témata 

19. 4. 2011 Fokusní skupina  Ing. Renáta Komiková (ŘO OP Rybářství) 
Ing. Bronislava Blaţková (ŘO OP Rybářství) 
Ing. Jiří Guschl (ŘO OP Rybářství) 
Ing. Kateřina Krylová (ŘO OP Rybářství) 
Ing. Klára Budínová (ŘO OP Rybářství) 
Ing. Monika Frýdlová (ŘO OP Rybářství) 
Ing. Martina Tuleškovová (Deloitte) 
Ing. Věra Fleischmannová (Deloitte) 

Vyhodnocení účinnosti 
operací 
 
Dosavadní zjištění týkající 
se evaluačních otázek EQ 
6, 8, 9 a 11 

28. 4. 2011 Fokusní skupina Ing. Renáta Komiková (ŘO OP Rybářství) 
Ing. Bronislava Blaţková (ŘO OP Rybářství) 
Ing. Kateřina Krylová (ŘO OP Rybářství) 
Ing. Klára Budínová (ŘO OP Rybářství) 
Ing. Renata Kučerová (SZIF) 
Ing. Eva Machačová (SZIF) 
Ing. Antonín Vavrečka (SZIF) 
Ing. Martina Tuleškovová (Deloitte) 
Ing. Kristína Majerská (Deloitte) 
Ing. Věra Fleischmannová (Deloitte) 

Efektivita implementace 
a řízení 
 
Dosavadní zjištění týkající 
se evaluačních otázek EQ 
3, 4 a 5  

28. 4. 2011 Odborný panel Ing. Renáta Komiková (ŘO OP Rybářství) 
Ing. Bronislava Blaţková (ŘO OP Rybářství) 
Ing. Kateřina Krylová (ŘO OP Rybářství) 
Ing. Monika Frýdlová (ŘO OP Rybářství) 
Ing. Eva Machačová (SZIF) 
Ing. Antonín Vavrečka (SZIF) 
Ing. Václav Šilhavý (RS ČR) 
Ing. Martin Podlesný (ČRS) 
Ing. Roman Osička (Rybníkářství 
Pohořelice) 
Ing. Martina Tuleškovová (Deloitte) 
Ing. Kristína Majerská (Deloitte) 
Ing. Věra Fleischmannová (Deloitte) 

Relevance cílů OP 
Rybářství 
 
Dosavadní zjištění týkající 
se evaluačních otázek EQ 
1 a 2 
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8.2 Příloha č. 2: Seznam zkratek 

Zkratka Vysvětlení zkratky 

ABK Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství 

AFCOS Koordinovaná struktura pro boj proti podvodům 

AO Auditní orgán 

AOPK Agentura na ochranu přírody a krajiny 

CZ-NACE Klasifikace ekonomických činností 

CFP Společná rybářská politika 

ČR Česká republika 

ČRS Český rybářský svaz 

ČSÚ Český statistický úřad 

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 Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu 

CHOP Chráněné označení původu 

IS SZIF Informační systém k monitorování věcného a finančního pokroku OP Rybářství 

IT Informační technologie 

MF Ministerstvo financí 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MRS Moravský rybářský svaz 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

MV OP Rybářství Monitorovací výbor 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

NSP Národní strategický plán 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OOP Orgán ochrany přírody 

OP Rybářství  Operační program Rybářství 2007 – 2013 

PO 2 Prioritní osa 2 

PO 3 Prioritní osa 3 

PO 5 Prioritní osa 5 

PCO Platební a certifikační orgán 

PS Pracovní skupina  
 PSKAN Pracovní skupina Kontrola, audit, nesrovnalosti 

RO  Regionální odbor 

RS ČR Rybářské sdruţení České republiky 

ŘO Řídící organ 

SRMZ Standardní roční monitorovací zpráva 

SRP Společná rybářská politika 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe 
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ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

ZMZ Závěrečná monitorovací zpráva 

ZS Zprostředkující subjekt 

ŢOD Ţádost o dotaci 

ŢOP Ţádost o platbu 

ŢP Ţivotní prostředí 
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PŘEKLAD POJMŮ UVEDENÝCH V DIAGRAMU: 
 

Právní základ (1) Zvýšit produktivitu 
zemědělství 

Zajistit dobrou 
životní úroveň 
zemědělců 

Stabilizovat trhy Zajistit dostupnost 
dodávek 

Zajistit, aby 
dodavatelé dodávali 
spotřebitelům 
za přiměřené ceny 

 

Společná rybářská politika – CFP 

Všeobecné cíle (2) Zajistit udrţitelné vyuţívání ţivých vodních zdrojů v kontextu udrţitelného 
rozvoje, s přihlédnutím k udrţitelným 
environmentálním, hospodářským a sociálním aspektům 

ERF 

Konkrétní cíle (3) Udrţitelná rovnováha 
mezi zdroji 
a rybolovnými 
kapacitami rybářských 
loďstev Společenství 

Posílení 
konkurenceschopnost  
provozních struktur 
a rozvoj ekonomicky 
ţivotaschopných 
podniků v odvětví 
rybolovu 

Upevnění ochrany 
a rozvoje ţivotního 
prostředí a přírodních 
zdrojů v souvislosti 
s odvětvím rybolovu 

Podpora udrţitelného 
rozvoje a zlepšení 
kvality ţivota 
v oblastech 
zahrnujících aktivity 
v odvětví rybolovu 

Podpora udrţitelného 
rozvoje 
vnitrozemského 
rybolovu 

Podpora rovnosti mezi 
muţi a ţenami 
v rámci rozvoje 
odvětví rybolovu 
a rybolovných oblastí 

Operační cíle 
(a opatření) (4) 

OSA 1 Podpora 
trvalého a dočasného 
ukončení rybolovných 
činností (1.1,1.2) 
Investice do 
rybářských plavidel 
a selektivnost (1.3) 
Socioekonomická 
vyrovnávací opatření 
na správu loďstva 
(1.5) 

Podpora rozvoje 
akvakultury (2.1) 
Podpora rozvoje 
zpracování a ryb 
a jejich uvádění na trh 
(2.3) Rozvoj nových 
trhů a propagační 
kampaně (3.4) 
Podpora pilotních 
operaci (3.5) 

Podpora 
vnitrozemského 
rybolovu  
OSA 3 
Ochrana a rozvoj 
vodních ţivočichů 
a rostlin (3.3) 
Implementace 
společných akcí (3.1) 

Udrţitelný rozvoj 
rybolovných oblastí 
OSA 4 
Podpora přestavby 
za účelem přeřazení 
rybářských plavidel 
na jinou činnost (3.6) 

 Cíl společný pro 
všechna opatření – 
musí být začleněn 
do všech opatření  
Zdroje: 
(1) TFEU 
(2) nařízení 

2371/2002 
(3) nařízení 

1198/2006 
(4) nařízení 498/2007 

 přímá vazba 

 nepřímá vazba 

Zdroj: Průběžné hodnocení Evropského rybářského fondu (2007 – 2013) – Konečný metodický rámec 
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8.5 Příloha č. 5: Vyhodnocení dotazníku týkajícího se PO 2 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K PO 2 
 

Dotazník vyplnilo 36 respondentů. 

 

1. Jak jste se o možnosti získání dotace na Váš projektový záměr poprvé dozvěděli?  

 Od odborných sdruţení 18 x, z toho: 

 Český rybářský svaz 2 x,  

 Rybářské sdruţení České republiky 14 x, 

 blíţe neurčeno 2 x. 

 Z internetu 10 x (z toho 9 x www.szif.cz, 2 x www.mze.cz, 1 x www.eagri.cz) 

 Z médií 1 x (regionální tisk) 

 Z prezentace/semináře specializované/ho na téma dotací 3 x, z toho: 

 pořádané/ho Ministerstvem zemědělství ČR 2 x, 

 pořádané/ho Státním zemědělským intervenčním fondem 1 x. 

 Jinak 4 x, z toho: 

 jedná se o člena komise, která připravuje podmínky získávání dotací (1 x), 

 diskusí s bývalými spoluţáky z rybářských škol a kolegy rybáři (1 x), 

 od pronajímatele rybníků (1 x), 

 od ředitele (1 x). 

 

2. Domníváte se, že jsou základní informace o možnosti získání dotace z OP Rybářství dobře 
přístupné?  

 Ano 31 x (komentář „Stránky SZIF nejsou aktualizovány tak kvalitně a rychle jako stránky 
www.eagri.cz a neobsahují všechny informace. Prostor pro zlepšení webových stránek SZIF“) 

 Ne 4 x (bez komentáře) 

 Nevyplněno 1 x 

 

3. Domníváte se, že ten, kdo potřebuje bližší informace o možnosti dotace, lehce se zorientuje 
v tom, kde je může získat?  

 Ano 29 x (komentář „ze začátku to bylo těţší, teď uţ to jde“, „pokud má člověk dostatečné 
vzdělání“, „poměrně ano, zejména pokud se vyuţije konzultací s RO SZIF“) 

 Ne 7 x (komentář „nikde není jednoznačný odkaz, kde je moţné informace získat a kdo má 
kompetence k podání výkladu“, „jsme profesionální poradci a přesto si nevybavuji – a ani nevím, 
kam bych poslal klienta ke konzultacím“) 

 

4. Vyberte, co bylo ve Vašem konkrétním případě prvotním impulsem pro předložení Žádosti 
o dotaci.  

 Potřeba resp. nutnost investice (o moţnost spolufinancování z OP Rybářství jste se zajímali 
aţ následně) 23 x 

http://www.szif.cz/
http://www.mze.cz/
http://www.eagri.cz/
http://www.eagri.cz/
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 Identifikace moţného zdroje prostředků – OP Rybářství (tedy své plány a investice jste následně 
těmto zdrojům přizpůsobili) 13 x 

 

5. Konzultovali jste svůj projektový záměr a přípravu Žádosti o dotaci? /Zaškrtněte, prosím, 
odpověď. Případně doplňte komentář./ 

 Ano, konzultovali jsme s pracovníky regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního 
fondu 17 x, z čehoţ: 

 osobně 4 x, 

 telefonicky 7 x, 

 kombinace výše uvedených 6 x. 

 Ano, konzultovali jsme s pracovníky centrály Státního zemědělského intervenčního fondu 3 x 
(všichni tři konzultovali telefonicky, jeden měl komentář „pracovníci centrály nebyli příliš ochotní – 
prostor pro zlepšení“). 

 Ano, konzultovali jsme s pracovníky Ministerstva zemědělství 1 x (telefonicky, komentář „metodici 
MZe nebyli příliš ochotní – prostor pro zlepšení“). 

 Kombinace výše uvedených 8 x 

 Ano, konzultovali jsme s jiným subjektem 4 x (jeden komentář „s agenturou, která se zabývá 
zpracováním projektů, a s kolegy, kteří jiţ mají s podáváním ţádosti o dotaci zkušenosti“). 

 Ne, nekonzultovali jsme 3 x. 

 

6. Jak hodnotíte úroveň konzultací projektového záměru?  

 Výborná 6 x (komentář „záleţí však na konkrétním člověku, v našem případě měl pracovník SZIFu 
rybářské vzdělání a v souvislosti s jeho ochotou byla úroveň konzultací skutečně výborná“ 
uvedený ţadatelem registrujícím svou ţádost v Opavě), z čehoţ: 

 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Brně 2 x, 

 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Českých Budějovicích 3 x, 

 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Opavě 1 x. 

 Velmi dobrá 12 x, (komentář „nejednoznačný výklad některých bodů v pravidlech“), z čehoţ: 

 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Českých Budějovicích 4 x, 

 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Brně 2 x, 

 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Ústí nad Labem 3 x, 

 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Hradci Králové 2 x, 

 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Olomouci 1 x. 

 Dobrá 11 x (komentář „dle informací s referenty SZIF a dle výrazného zlepšení formuláře ţádosti 
došlo k výraznému pozitivnímu posunu v kvalitě přípravy administrace OP Rybářství na centrálním 
pracovišti SZIF. Na MZe to bude asi stále zakonzervované“, „na RO SZIF poměrně dobrá úroveň, 
na centrále pouze uspokojivá“) 

 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Českých Budějovicích 7 x, 

 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Brně 1 x, 

 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Olomouci 1 x, 

 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Hradci Králové 1 x, 

 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Praze 1 x. 

 Uspokojivá 3 x 
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 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Brně 2 x, 

 Ţádost o dotaci zaregistrovaná v Opavě 1 x. 

 Neuspokojivá 0 x 

 Projektový záměr jsme nekonzultovali 2 x. 

 Nezodpovězeno 2 x 

 

7. Využili jste ke zpracování Žádosti o dotaci služeb placených externích poradců 
či specializovaných společností? 

 Ano (komentář „píši tento dotazník za klienta“, „u prvních dvou ţádostí ano, následně jsme jiţ 
nevyuţívali externích nabídek zpracování, zpracování provádíme ve vlastní reţii“) 17 x 

 Ne 18 x 

 Nezodpovězeno 1 x 

 

8. Jak hodnotíte proces podávání Žádosti o dotaci?  

 Proces je logický, jasný, srozumitelný a transparentní 19 x, komentáře: 

 „poslední výzva“. 

 Proces není zcela logický, jasný, srozumitelný či transparentní 10 x, komentáře: 

 „hodnocení ţádost by mělo být i podle kvality projektů, resp. nutnosti investic, nejenom dle 
bodovacích kritérií a času podání“, 

 „spousta slov a přirovnání“, 

 „je nepochopitelné, ţe v některých záměrech se jiţ výpis z OR dokládat nemusí, v jiných 
naopak stále musí, v některých stačí kopie faktur z akvakultury, v jiných jsou nutné 
originály. Je to velmi náročné na správnost všech příloh, pokud ţadatel předkládá projekt 
do několika záměrů 2.1, 2.4, 3.3 a 3.1. Navíc ţádnou přílohu není moţné opravit a doloţit 
dodatečně, nesprávnost znamená ukončení administrace“. 

 Nezodpovězeno 7 x 

 Poţadavky na strukturu ţádosti vč. příloh jsou přiměřené 21 x, komentáře: 

 „ale stále by se dalo zlepšovat“. 

 Poţadavky na strukturu ţádosti vč. příloh nejsou přiměřené 11 x, komentář: 

 „5. kolo jiţ bylo relativně přiměřené, 2. kolo bylo příliš náročné na dokladování příloh“, 

 „zbytečně moc údajů, ze začátku duplování příloh pro první kola příjmu ţádostí“, 

 „hra se slovy“, 

 „nejsou přiměřené poţadavky na přílohy. V duchu administrativního zjednodušení by se 
mělo odbourat předkládání příloh, které je SZIF schopen ověřit ve veřejných registrech. 
Dále – v případě předkládání více projektů – by mělo být dostatečné shodné přílohy doloţit 
pouze 1 x (smlouva o BÚ, plá moc,…) SZIF by měl mít moţnost ověřit si více příloh dle 
originálu, aby nebylo nutné dokládat tolik ověřených kopií“. 

 Nezodpovězeno 4 x 

 Administrativa zpracování a podání ţádosti je jednoduchá 11 x, komentář: 

 „týká se poslední výzvy“. 

 Proces je administrativně sloţitý 17 x, komentář: 

 „ano, proces je velmi sloţitý. Je problém s neustálým dokladováním nových a nových 
příloh. Přitom mám jiţ 2 měsíce schválené proplacení dotace, ale kvůli administrativním 
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změnám peníze stále nikde. A to se jedná o relativně malou částku. Co se týká 
administrativy a přístupu k proplácení, jsem absolutně nespokojen“, 

 „hlavně v prvních kolech a pak následkem neustálých změn pravidel 
a povinných/nepovinných příloh. Teď uţ je to lepší“, 

 „člověk se středním vzděláním má velké problémy ţádost zpracovat“, 

 „neustálé opakování stejných skutečností“, 

 „není dotaţena elektronizace podávání ţádostí, ţadatel se musí dostavit osobně 
k registraci na rozdíl od např. OPPI. O pořadí projektů v případě shodnosti bodů rozhoduje 
časové hledisko. Bodových kritérií je málo, a tak hraje časové hledisko obrovský význam 
lámání u 70 bodů, které mají všechny větší subjekty. Navrhuji přidat další hodnoticí kritéria, 
např. finanční zdraví, a dostatečně ho odstupňovat, aby se sníţil význam časového 
hlediska, které diskriminuje ţadatele z jihočeského kraje, kde se registruje nejvíc projektů“, 

 „diskriminace ţadatelů v čase podání – kritérium při shodnosti bodů – tam, kde je hodně 
ţadatelů oproti pracovištím s málo ţadateli“. 

 Nezodpovězeno 8 x 

 

9. Museli jste na základě Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty OP Rybářství (dále jen „Pravidla“) ke konkrétnímu kolu výzvy k předkládání 
projektů zasahovat do svého původně plánovaného projektového záměru?  

 Ano, náš původně plánovaný projektový záměr jsme museli upravovat 14 x, z hlediska: 

 náplně projektu 1 x, 

 konkrétních výdajů 3 x (komentář „ve třetím kole 2.1 byl nákladní automobil nad 7,5 tun 
povolen jen pro velké rybářství, coţ bylo diskriminující a rozporovalo snahu OP o podporu 
mikro a malých podniků. Po diskusi s MZe a s přípravným výborem se pro další kola 
sazebník způsobilých výdajů a jejich maximální hodnoty změnil.“), 

 načasování 9 x (komentář „čekali jsme na změnu podmínek pro poskytování dotace. 
Dokud nebyly změněny, odsouvali jsme načasování projektu a prozatím realizovali projekty 
původně plánované na jiná období“), 

 indikátorů 1 x. 

 Ne, náš projektový záměr odpovídal Pravidlům ke konkrétnímu kolu výzvy k předkládání projektů 
9 x. 

 Ne, náš projektový záměr jsme vytvořili aţ na základě vydaných Pravidel ke konkrétnímu kolu 
výzvy k předkládání projektů 13 x. 

 

10. Jak hodnotíte bodovací kritéria pro výběr projektů k financování?  

 K bodovacím kritériím pro výběr projektů nemáme připomínky 18 x. 

 K bodovacím kritériím pro výběr projektů máme výhrady. 18 x, komentáře: 

 „občas jsou některá kritéria dosti specifická jen pro některou oblast, např. zpracování“, 

 „malé zvýhodnění mikropodniků, hlavně v kategorii obratu“, 

 „jsou upřednostňovány velké firmy; pomoc by měla být upřednostňována menším 
a středním subjektům“, 

 „poslední kritérium – čas podání ţádosti – je ve svém provedení poniţující. Kumuluje 
podání ţádosti do prvních minut období. Vytváří stresující situace pro všechny zúčastněné 
strany. S nadsázkou chybí uţ jen polní lehátka pro čekající před příslušným úřadem pro 
příjem ţádostí. Navíc stejně není objektivní, protoţe čas zaregistrování ţádosti závisí na 
manuální zručnosti konkrétního úředníka. Pokud je nutný v případě rovnosti bodů další 
rozhodující parametr, jsem pro losování“, 
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 „bodovací kritéria nezohledňují kvalitu a potřebnost projektu – jenom velikost a stav 
hospodaření v podniku“, 

 „bodovací kritéria v bodě historie subjektu jsou diskriminující pro začínající podnikatele 
v oboru“, 

 „diskriminuje malé firmy s malým obratem“, 

 „zvýhodňují malé podniky“, 

 „časové hledisko při rovnosti bodů je nespravedlivé vzhledem k rozmístění ţadatelů na 
jednotlivé RO SZIF. Ţadatelé na RO SZIF České Budějovice jsou vzhledem k počtu 
a mnoţství ţádostí značně znevýhodněni“, 

 „dle našeho názoru bodování upřednostňuje velká rybářství“, 

 „preferují zpracovatele sladkovodních ryb“, 

 „proč se hodnotí historie podnikání? Nejvíce pomoci je potřeba pro začínající subjekty“, 

 „střední podniky jsou v bodování znevýhodněny oproti malým podnikům, coţ je náš 
případ“, 

 „zvýhodňuje velké společnosti v oblasti rybářství, které mají výnos z rozsahu“, 

 „málo kritérií. Nehodnotí se projekty, ale ţadatelé. V praxi se všechny významné rybářské 
subjekty sejdou na 70 bodech a pak rozhoduje výhradně časové hledisko. V jiţních 
Čechách pak ţadatelé stojí i 24hodinovou frontu k registraci. Navrhuji přidat další hodnoticí 
kritéria, např. finanční zdraví, a to vhodně odstupňovat max. např. 20 bodů a odstupňování 
po 2 bodech. To by mělo dva efekty. Peníze se dostanou ke zdravým subjektům, které 
jsou schopny projekty realizovat, a dále se sníţí význam časového hlediska“, 

 „postrádají logiku ve vztahu k projektu. Zohlednění času podání nabídky vytváří nedůstojné 
podmínky pro ţadatele při podávání ţádostí“, 

 „nejhorší je bodové kritérium, kdy rozhoduje datum a čas registrace Ţádosti, protoţe 
v nevýhodě je Jihočeský kraj“, 

 „bodovací kritéria upozaďují podniky nad 50 zaměstnanců“. 

 

11. Jaký vliv má Váš projekt na životní prostředí?  

 Kladný 20 x, komentář: 

 „všechny nové technologie jsou úspornější a poskytují větší welfare rybám“, 

 „nová zpracovna ryb má odlučovače tuků a ropných látek, elektrické vytápění nahradilo 
pevná paliva“, 

 „kaţdé zefektivnění výrobního procesu a náhrada zastaralých technologií za nové, 
úspornější, má pozitivní vliv na ţivotní prostředí“. 

 Záporný 0 x 

 Neutrální 15 x, komentář: 

 „kdyţ dojde k celkovému zlepšení vlivu na ţivotní prostředí“ 

 Nezodpovězeno 1 x 

 

12. Jak hodnotíte proces podávání Žádosti o platbu?  

 Proces je logický, jasný, srozumitelný a transparentní 28 x, komentáře: 

 „určitá diskriminace z časového pohledu přijetí ţádosti v jiţních Čechách, kde je nejvíce 
ţadatelů oproti jiným regionům“. 

 Proces není zcela logický, jasný, srozumitelný či transparentní 6 x, komentáře: 
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 „nesmyslná pravidla v porovnání s Programem rozvoje venkova u poţadavků na výběrová 
řízení, kaţdá výzva jinak navíc… Ţadatel musí koupit vše, o co poţádal, to je úplný 
nesmysl, ţádný jiný fond to nemá, co je nám známo“, 

 „pravidla pro podávání nejsou jednoznačná. Není jasné, co se skrývá konkrétně pod 
jednotlivými termíny. Jsou proto nutné neustálé konzultace a upřesňování či dokládání 
dalších příloh“, 

 „nevyřešeno, zda je moţné podat Ţádost o platbu společně se Změnovým hlášením, nebo 
je nutno počkat na administraci změnového hlášení. Rozpor v pravidlech a výkladu 
pracovníků SZIF“. 

 Nezodpovězeno 2 x 

 Poţadavky na strukturu ţádosti vč. příloh jsou přiměřené 24 x. 

 Poţadavky na strukturu ţádosti vč. příloh nejsou přiměřené 8 x, komentáře: 

 „zbytečné přílohy – např. dokladování objednávek u poloţek do 5 tisíc“, 

 „nesmyslná pravidla v porovnání s Programem rozvoje venkova“, 

 „závěrečná monitorovací zpráva v bodě produkce – v rybářství můţe značně kolísat oproti 
plánované hodnotě, ať jiţ do plusu nebo do minusu. Plánovaná hodnota by měla být 
v ţádosti pouze orientační a neměla by být dále kontrolována, produkce v rybářství je 
závislá hlavně na klimatických podmínkách“, 

 „spousty slov a přirovnání“. 

 Nezodpovězeno 4 x 

 Administrativa zpracování a podání ţádosti je jednoduchá 21 x. 

 Proces je administrativně sloţitý 10 x, komentáře: 

 „velmi rozsáhlá dokumentace. Následně při kontrole přehnaný důraz na formální přesnost 
(rozdíl 1 haléř mezi částkou uvedenou na dodavatelské faktuře a zachycenou v našem SW 
v agendě přijaté faktury – vliv zaokrouhlení a DPH – se řešil déle neţ určité obsahové 
skutečnosti…“, 

 „od schválení ţádosti o platbu k proplacení obrovská administrativní mašinérie a zbytečné 
obstrukce“, 

 „běţný klient nemá šanci. Jako profesionál to vţdy předělávám“, 

 „pravidla nejsou jednoznačná, není jasné, co se skrývá konkrétně pod jednotlivými termíny. 
Jsou proto nutné neustálé konzultace a upřesňování či dokládání dalších příloh“, 

 „hra se slovy, např. šetrný vs. šetrnější“. 

 Nezodpovězeno 5 x 

 

13. Předložili jste Žádost o platbu dříve než v termínu původně stanoveném v Žádosti o dotaci? 

 Ano 13 x 

 Ne 23 (komentář „Nemá to smysl“) 

 

14. Jak hodnotíte přístup pracovníka regionálního odboru Státního zemědělského 
intervenčního fondu při podávání Žádosti o platbu?  

 Výborná 17 x, z toho ţádost zaregistrována: 

 v Hradci Králové 3 x, 

 v Ústí nad Labem 2 x, 

 v Českých Budějovicích 4 x, 
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 v Brně 3 x, 

 v Opavě 3 x, 

 v Praze 2 x. 

 Velmi dobrá 10 x, z toho ţádost zaregistrována: 

 v Brně 3 x, 

 v Olomouci 2 x, 

 v Českých Budějovicích 4 x, 

 v Ústí nad Labem 1 x. 

 Dobrá 9 x, z toho ţádost zaregistrována: 

 v Českých Budějovicích 6 x, 

 v Brně 3 x. 

 Uspokojivá 0 x 

 Neuspokojivá 0 x 

 Není relevantní – ţádost o platbu jsme zatím nepodávali 0 x. 

 

15. Jak hodnotíte systém plateb podpory?  

 Platba dorazila do 40 dnů od podání ţádosti o platbu na regionálním odboru Státního 
zemědělského intervenčního fondu 5 x. 

 Platba dorazila do 3 měsíců od podání ţádosti o platbu na regionálním odboru Státního 
zemědělského intervenčního fondu 22 x: 

 ţádost o platbu byla doplňována či opravována 9 x, 

 k Vašemu projektu bylo vydáno změnové rozhodnutí 1 x, 

 neplatí ani jeden z výše uvedených výroků 12 x. 

 Platba dorazila do 6 měsíců od podání ţádosti o platbu na regionálním odboru Státního 
zemědělského intervenčního fondu 3 x: 

 ţádost o platbu byla doplňována či opravována 1 x, 

 k Vašemu projektu bylo vydáno změnové rozhodnutí 1 x, 

 neplatí ani jeden z výše uvedených výroků 1 x. 

 Platba dorazila déle neţ za 6 měsíců od podání ţádosti o platbu na regionálním odboru Státního 
zemědělského intervenčního fondu 3 x (ve všech třech případech respondenti uvedli, ţe jiţ bylo 
konzultováno s pracovníky MZE). 

 Ještě jsme o platbu neţádali 2 x. 

 Nezodpovězeno 1 x 

 

16. Domníváte se, že realizace Vašeho podpořeného projektu skutečně zlepší ziskovost Vaší 
společnosti? 

 Ano 25 x 

 Ne 5 x 

 Nevím 6 x (komentář „Ziskovost ovlivňuje mnoho faktorů“) 
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17. Domníváte se, že realizace Vašeho podpořeného projektu skutečně zlepší 
konkurenceschopnost Vaší společnosti?  

 Ano 30 x (komentář „Modernizace hospodářství umoţní zvýšení anebo alespoň udrţení 
konkurenceschopnosti“) 

 Ne 5 x 

 Nevím 1 x 

 

18. Domníváte se, že dotace projektu z OP Rybářství je pro další chod Vaší společnosti 
zásadní?  

 Ano 25 x (komentář „Investice do modernizace sádek a dalších rybochovných zařízení není 
moţné ze 100 % pokrýt z produkce ryb“) 

 Ne 9 x 

 Nevím 2 x 

 

19. Domníváte se, že dotace projektů z OP Rybářství je pro odvětví rybářství zásadní?  

 Ano 27 x (komentáře „nezbytná a ţivotně důleţitá“, „pokud se pouţije převáţně na odstranění 
sedimentů ze dna rybníků a u velkých a středních rybníků bude 100 %“) 

 Ne 8 x, komentáře: 

 „ne, ale vliv rozhodně má“, 

 „dle výsledků hospodaření za časovou řadu cca 10 let se domnívám, ţe pro vyrovnané 
hospodaření vzhledem k omezení hospodaření vyplývajícímu ze zákonů (především 114 
Sb.) by klasická rybářská výroba měla být dotována cca ve výši 10 – 15% z obratu. Moţný 
prostor pro zvýšení příjmů v rybářství je pouze ve zvýšení cen. Tato moţnost byla 
v posledních 10 letech zrušena zvýšením DPH, zvýšení výroby není moţné. OP rybářství 
je jen malá část kompenzace současných problémů v rybářství“. 

 Nevím 1 x 

 

20. Měli jste/máte v rámci realizace Vašeho projektu nejasnosti nebo problémy při plnění 
závazných indikátorů?19  

 Ano 17 x, komentáře: 

 „aţ do února 2011 neexistoval instruktáţní list a zaměstnanci RO SZIF měli špatné zadání 
o tom, co do ZMS mají ţadatelé pro jednotlivé indikátory uvádět za hodnoty“, 

 „vzhledem ke specifikům oboru jsou indikátory značně neuchopitelné – moji klienti 
nevedou statistiku k produkci ryb a z účetnictví se to vyčíst nedá. Nedovedu si představit 
následné kontroly. Čísla do formulářů si všichni vymýšlejí, odhadují, nejsou podloţené…“, 

 „závazné indikátory je nešťastně zvolený ukazatel. Při jeho vyplňování v dřívějšku jsme byli 
ubezpečováni, ţe se jedná o formální ukazatel. Při dalších kolech ani nebyla moţnost ho 
zadat jako reálný a předpokládaný. Musel se dát skutečný za minulé období bez ohledu na 
výjimečné podmínky, za kterých byl dosáhnut. Dále nechápu zdůvodňování jeho sníţení – 

                                                      
 
19 Jedním z důvodů, proč všichni příjemci dotace nejsou schopni zvyšovat produkci, můţe být specifický způsob hospodaření 
v tomto oboru, kdy hospodářský cyklus výroby (chovný turnus) je určen poţadavkem na kusovou hmotnost finálního výrobku 
a stupněm intenzity chovu – u rybníků je pouţíván jednohorkový systém, kdy probíhá kaţdoroční nasazování a výlov příslušné 
věkové kategorie kapra, nebo dvouhorkový systém, kdy jsou nasazovány kapří obsádky do rybníků na dvě vegetační období, 
a výlov se provádí jedenkrát za dva roky. Dalšími faktory, ovlivňujícími kolísání produkce, jsou např. legislativní prostředí a trţní 
prostředí jak v tuzemsku, tak v zahraničí, vlivy výkyvů počasí v průběhu roku, hydrologické podmínky, výše škod, způsobených 
ryboţravými predátory, infekční onemocnění ryb apod.  
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jedná se o další administrativní zátěţ, kde se vysvětluje obecně známé skutečnosti, pouze 
se je snaţí kvantifikovat“, 

 „monitorovací zprávy“, 

 „plánovaná produkce“, 

 „produkce – v rybářství nejde přesně odhadnout, jeden rok je větší, druhý menší, toto by 
měl být údaj pouze orientační“, 

 „závazné monitorovací indikátory v případě nákupu nákladního vozidla na rozvoz nelze 
ovlivnit“, 

 „ţadatel se zavazuje k plnění výroby minimálně na stejné úrovni jako v roce před podáním 
ţádosti o podporu po dobu 5 let. To je v odvětví, které ovlivňuje mnoţství vlivů (ne vţdy 
závislých na vůli ţadatele) velmi nepříjemný závazek. Indikátory by měly být nezávazné, 
pouze monitorovací. Závazný indikátor by měl být plně závislý na vůli ţadatele (počet 
pořízených technologií, počet modernizovaných sádek atp.)“. 

 Ne 15 x 

 Nevím 4 x 

 

21. Popište, prosím, s jakými problémy při realizaci projektu spolufinancovaného z OP 
Rybářství jste se setkali: 

 „více bych sjednotil pravidla s PRV. Z hlediska administrace bych řadu formulářů sjednotil a pouze 
zaškrtnutím specifikoval, ţe jde o OP Rybářství. Umoţnit měnit předměty podpory změnovým 
hlášením – my jsme tu pro ţadatele, ne naopak,“ 

 „1. kolo – nízká alokace – skoro ţádný subjekt nedostal dotace = zbytečná administrativa 
s podáváním ţádostí bez výsledků“, 

 „problémy má ten, kdo si je dělá“, 

 „určení místa realizace ve vztahu k platným nájemním smlouvám, které nereflektují poţadavek na 
5letou udrţitelnost projektu“, 

 „monitorovací indikátory“, 

 „nejednotnost názorů našich a pracovníků SZIF při podání ţádostí o platbu“, 

 „výběrová řízení“, 

 „změny pravidel mezi jednotlivými koly“, 

 „nejednoznačný výklad pravidel – např. Upřesňující výklad č. 4 k Pravidlům, opatření 2.1, 
specifické podmínky č. j. 45335/2008 – 10000, kapitola 6. Výdaje…nákup dopravních prostředků“, 

 „nelze realizovat všechny záměry především odbahňování větších ploch a realizace průtočných 
odchoven pro plůdek“, 

 „příprava ţádosti – zpracování projektu – počet příloh. Je nepřiměřeně a zbytečně sloţitá 
s velkými nároky na přesnost. Pro člověka neproškoleného, který se tímto dlouhodobě nezabývá, 
je to velice těţko zvládnutelné“. 

 

22. Objevily se ve Vašem podnikání v návaznosti na změny v legislativě za posledních 5 let 
nějaké nové potřeby?  

 Ano 7 x, komentář: 

 „administrativní zátěţ soustavně roste. Zvláště u malých podniků našeho typu vyţaduje 
neúměrné časové zatíţení a vysoce odbornou znalost problematiky. Nejsme schopni 
finančně saturovat tuto činnost“, 

 „výstavba nové zpracovny ryb jako náhrada za zrušenou zpracovnu“, 
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 „změny v zákonných normách souvisejících s rybářskou činností, zákon o vodách, ochrany 
přírody“, 

 „ne, nepodnikáme“, 

 „vyšší nároky na odpadní vodu“, 

 „omezování podnikání ze strany orgánů ţivotního prostředí – tzn. kompenzace škod 
z hlediska nařízeného reţimu hospodaření“. 

 Ne 16 x 

 Nevím 13 x 

 

23. Objevily se ve Vašem podnikání v návaznosti na změny ve vývoji ekonomiky za posledních 
5 let nějaké nové potřeby?  

 Ano 12 x, komentář: 

 „zvýšená četnost podávání ţádostí o dotace“, 

 „nedostatečný nárůst cen produktů akvakultury oproti nárůstu cen zboţí a sluţeb ve 
spotřebním koši, podle kterého se počítá inflace“, 

 „potřeba lepší konkurenceschopnosti“, 

 „reakce na výrazné zvýšení cen vstupů“, 

 „nedostatek volných finančních prostředků na realizaci jednotlivých projektů. Pomohlo by 
průběţné nebo zálohové proplácení jednotlivých ţádostí“, 

 „byl pro rybáře zrušen dotační titul 15. Tyto zdroje budou v rybářství chybět v následujících 
letech. Bylo by vhodné tento titul nahradit“, 

 „větší propagace českého rybníkářství a odbytu jejich produktů“, 

 „zvýšení podílu produkce vedlejší ryby“. 

 Ne 11 x 

 Nevím 11 x 

 Nezodpovězeno 2 x 

 

24. Objevily se ve Vašem podnikání v návaznosti na změny v politickém prostředí (např. změna 
dotační politiky státu) za posledních 5 let nějaké nové potřeby?  

 Ano 8 x, komentáře: 

 „obnovení dotačního titulu 15 – mimoprodukční funkce rybníků“, 

 „niţší podpora od státních podniků“, 

 „náhrada zrušených národních zdrojů – dotační titul 15“, 

 „finanční“, 

 „zrušením dotačního titulu 15 se nám zhroutil rozpočet“, 

 „nepodpora mimoprodukčních funkcí rybníků“, 

 „nutnost investovat do protipovodňových opatření – úbytek dotačních prostředků pro malé 
a střední podniky“. 

 Ne 17 x 

 Nevím 11 x 
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25. Uvítali byste možnost získat podporu na nějaké Vaše další činnosti/aktivity v odvětví 
rybářství, které musíte vykonávat a do kterých musíte investovat, ale v současné době není 
jejich podpora z OP Rybářství možná?  

 Ano 22 x, komentáře: 

 „podpora mimoprodukčních funkcí rybníků“, 

 „vysazování lososa“, 

 „mobilní prodejní zařízení na prodej výrobků z ryb“, 

 „podpora plateb za povinné rozbory vody na rybnících, kde je udělena výjimka k uţívání 
závadných látek“, 

 „dotace na mimoprodukční funkce rybníků, které byly zrušeny“, 

 „podpora odbahňování a výstavby rybníků o velikosti nad 1 ha u ţadatelů 
obhospodařujících 20 ha a více“, 

 „administrace – ţádostí, povolení, výkazů apod. vyplývajících z různých zákonů, nařízení 
a vyhlášek“, 

 „vypracování povolení k nakládání s vodami, manipulačních řádů, znaleckých posudků 
atd.“, 

 „odbahnění“, 

 „rekonstrukce a opravy rybníků nad 1 ha“, 

 „dotace v oblasti technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly – např. zpracování 
parametrů zvláštních povodní, vymezení ohroţeného území, podélný profil,…“, 

 „nákup chladírenských vozů“, 

 „lepší podmínky pro odbahňování rybníků z hlediska spoluúčasti. Podmínky MZe 129 130 
omezují odbahnění větších rybníků, při pravidle 50 neinvestice a 50 investice“, 

 „větší podpora na opravy rybníků, zápisy rybníků do KN, zpracování manipulačních řádů, 
rozbory vod, akustické plašiče ryboţravých predátorů, které se pouţívají např. na špačky 
v sadech – tyto jsou jedině účinné“, 

 „výstavba bezpečnostních přelivů u rybníků větších jak 1 ha v opatření 2.1“, 

 „v rámci občanského sdruţení“, 

 „podpora z OP Rybářství pro okrasné druhy ryb“, 

 „pořízení informačního systému pro zefektivnění řízení společnosti a rybářské výroby. 
Moţnost zafinancovat ve spolupráci s VŠ vývoj specifického SW pro odvětví rybářství“. 

 Ne 3 x 

 Nevím 11 x 

 

26. Měli jste v minulosti možnost zúčastnit se nějaké prezentace, workshopu či být nějak jinak 
zapojeni do přípravy Operačního programu Rybářství 2007 – 2013?  

 Ano 18 x 

 Ne 18 x 

 

27. Vyberte prosím, v rámci jakého opatření/záměru jste úspěšným žadatelem/příjemcem dotace 
v Ose 2 – Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh: 

 Opatření 2.1 Opatření pro produktivní investice do akvakultury 

 Záměr a) pro ţadatele obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše: 

 1. kolo výzvy 3 x, 
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 3. kolo výzvy 22 x, 

 5. kolo výzvy 18 x. 

 Záměr b) pro ţadatele obhospodařující celkovou vodní plochu menší neţ 20 ha: 

 1. kolo výzvy 1x, 

 3. kolo výzvy 5 x, 

 5. kolo výzvy 2 x. 

 Záměr c) výstavba, rozšíření, vybavení nebo modernizace výrobních zařízení vyjma 
rybníků: 

 1. kolo výzvy 2 x, 

 3. kolo výzvy 9 x, 

 5. kolo výzvy 5 x. 

 Záměr d) nákup a instalace zařízení na ochranu rybích hospodářství před volně ţijícími 
predátory: 

 1. kolo výzvy, 

 3. kolo výzvy 4 x, 

 5. kolo výzvy 1 x. 

 Záměr e) investice související s maloobchodním prodejem v hospodářství: 

 1. kolo výzvy 1 x, 

 3. kolo výzvy, 

 5. kolo výzvy 1 x. 

 Opatření 2.4 Investice do zpracování a uvádění na trh, 

 Záměr a) rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh 
produkty rybolovu a akvakultury: 

 1. kolo výzvy 1 x, 

 3. kolo výzvy, 

 5. kolo výzvy. 

 Záměr b) zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné 
zdroje energie): 

 1. kolo výzvy, 

 3. kolo výzvy, 

 5. kolo výzvy. 

 Nezodpovězeno 3 x 

 

28. Vyberte, prosím, zda se řadíte mezi:  

 mikropodniky 15 x, 

 malé podniky 12 x, 

 střední podniky 8 x, 

 velké podniky 1 x. 
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29. Vyberte, prosím, na kterém regionálním odboru SZIF jste zaregistrovali svou žádost 
o dotaci: 

 Brno 9 x, 

 České Budějovice 14 x, 

 Hradec Králové 3 x, 

 Olomouc 2 x, 

 Opava 3 x, 

 Praha 2 x, 

 Ústí nad Labem 3 x. 

 



 

156 

Příloha č. 6: Vyhodnocení dotazníku týkajícího se PO 3 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K PO 3 

 

Dotazník vyplnilo 18 respondentů. 

 

30. Jak jste se o možnosti získání dotace na Váš projektový záměr poprvé dozvěděli?  

 Od Českého rybářského svazu 9 x 

 Od Rybářského sdruţení České republiky 2 x 

 Z internetu 3x (www.szif.cz, www.mze.cz, www.Apic-ak.cz) 

 Z prezentace/semináře specializované/ho na téma dotací pořádané/ho SZIFem 2x 

 Přímo se podílejí na přípravě programu (resp. implementace ERF pro ČR) 2x 

 

K zamyšlení: do budoucna je moţné více vyuţít média – zejména regionální, eventuálně 
specializovaný tisk 

 

31. Domníváte se, že jsou základní informace o možnosti získání dotace z OP Rybářství dobře 
přístupné?  

 Ano 17x 

 Ne 1 x (bez komentáře) 

 

32. Domníváte se, že ten, kdo potřebuje bližší informace o možnosti dotace, tak se lehce 
zorientuje v tom, kde je může získat?  

 Ano 15 x 

 Ne 3 x (bez komentáře) 

 

33. Vyberte, co bylo ve Vašem konkrétním případě prvotním impulsem pro předložení Žádosti 
o dotaci.  

 Potřeba resp. nutnost investice (tedy o moţnosti spolufinancování z OP Rybářství jste se zajímali 
aţ následně) 6x 

 Identifikace moţného zdroje prostředků – OP Rybářství (tedy své plány a investice jste následně 
těmto zdrojům přizpůsobili) 11 x 

Jedna MO ČRS napsala, ţe reagovala aţ na ţádost ČRS o spolupráci. 

 

34. Konzultovali jste svůj projektový záměr a přípravu Žádosti o dotaci?  

 Ano, konzultovali jsme s pracovníky regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního 
fondu: 

 osobně 3 x, 

 kombinace (osobně, telefonicky, mailem) 4 x. 

 Ano, konzultovali jsme s pracovníky centrály Státního zemědělského intervenčního fondu: 

 osobně 2 x. 

 Ano, konzultovali jsme s pracovníky Ministerstva zemědělství: 

http://www.szif.cz/
http://www.mze.cz/
http://www.apic-ak.cz/
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 kombinace výše uvedených (osobně, telefonicky) 2 x. 

 Kombinace výše uvedených 5 x 

 Konzultovali jsme u jiného subjektu 2 x (jednou u ČRS, jednou u JČU – Fakulta rybářství 
a ochrany vod).  

 

K zamyšlení: všichni respondenti měli potřebu svůj projektový záměr konzultovat. 

 

35. Jak hodnotíte úroveň konzultací projektového záměru?  

 Výborná 3 x, z čehoţ: 

 1 x byla konzultace s JČU, 

 1 x byla kombinace konzultací s různými subjekty, 

 1 x byla konzultace s RO SZIF v Hradci Králové. 

 Velmi dobrá 9 x, z čehoţ: 

 2 x pracovníci MZE, 

 1 x centrála SZIF, 

 1 x RO SZIF v Praze, 

 3 x RO SZIF v Českých Budějovicích, 

 2 x kombinace konzultací s různými subjekty (v komentáři: „záleţelo na konkrétní osobě, 
jejích znalostech a přístupu“). 

 Dobrá 5 x, z čehoţ: 

 2 x RO SZIF v Praze, 

 1 x centrála SZIF, 

 1 x u ČRS, 

 1 x u kombinace konzultací u různých subjektů (v komentáři: „od výborné po 
neuspokojivou, záleţelo na konkrétní osobě“). 

 Uspokojivá 1 x (u kombinace konzultací s různými subjekty) 

 Neuspokojivá 0 x 

 

36. Využili jste ke zpracování žádosti o dotaci služeb placených externích poradců 
či specializovaných společností? 

 Ano 3 x (z čehoţ vţdy se jednalo o projekty zaregistrované v Praze) 

 Ne 

 

37. Jak hodnotíte proces podávání Žádosti o dotaci?  

 Proces je logický, jasný, srozumitelný a transparentní 11 x 

 Proces není zcela logický, jasný, srozumitelný či transparentní 2 x (bez komentáře) 

 Nezodpovězeno 5 x 

 Poţadavky na strukturu ţádosti vč. příloh jsou přiměřené 9 x 

 Poţadavky na strukturu ţádosti vč. příloh nejsou přiměřené 4 x (v komentářích byla zmiňována 
duplicita poţadovaných údajů) 

 Nezodpovězeno 5 x 
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 Administrativa zpracování a podání ţádosti je jednoduchá 5 x 

 Proces je administrativně sloţitý 11 x (v komentáři „administrativa jako taková není sloţitá, 
ale nadbytečné jsou některé byrokratické kroky, např. úředně ověřený podpis statutárního 
zástupce“) 

 Nezodpovězeno 2 x 

 

38. Museli jste na základě Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 
na projekty OP Rybářství (dále jen „Pravidla“) ke konkrétnímu kolu výzvy k předkládání 
projektů zasahovat do svého původně plánovaného projektového záměru?  

 Ano, náš původně plánovaný projektový záměr jsme museli upravovat 5 x (z čehoţ 2 x z hlediska 
konkrétních výdajů, 2 x z hlediska indikátorů a načasování, 1 x z hlediska indikátorů). 

 Ne, náš projektový záměr odpovídal Pravidlům ke konkrétnímu kolu výzvy k předkládání projektů 
8 x. 

 Ne, náš projektový záměr jsme vytvořili aţ na základě vydaných Pravidel ke konkrétnímu kolu 
výzvy k předkládání projektů 5 x. 

 

39. Jak hodnotíte bodovací kritéria pro výběr projektů k financování? /Vyberte jednu odpověď, 
která nejlépe vystihuje Váš názor. Případně doplňte komentář./  

 K bodovacím kritériím pro výběr projektů nemáme připomínky 15 x. 

 K bodovacím kritériím pro výběr projektů máme výhrady 3 x, z čehoţ v komentářích: 

 „časové hledisko při rovnosti bodů je nespravedlivé vzhledem k rozmístění ţadatelů 
na jednotlivé RO SZIF. Ţadatelé na RO SZIF České Budějovice jsou značně znevýhodněni 
vzhledem k jejich počtu a počtu podávaných ţádostí“, 

 „nevýhoda středních podniků, dostávají méně bodů neţ malé podniky“, 

 „čas podání projektu nereflektuje jeho kvalitu“. 

 

40. Jaký vliv má Váš projekt na životní prostředí?  

 Kladný 11 x (v komentáři „vyšší welfare pro ryby“) 

 Záporný 0 x 

 Neutrální 7 x 

 

41. Jaký vliv má Váš projekt na podporu rovnoprávnosti mužů a žen?  

 Kladný 2 x (v komentáři „technika umoţní zapojení ţen“) 

 Záporný 0 x 

 Neutrální 16 x 

 

42. Jak hodnotíte proces podávání Žádosti o platbu?  

 Proces je logický, jasný, srozumitelný a transparentní 10 x 

 Proces není zcela logický, jasný, srozumitelný či transparentní 3 x (bez komentáře) 

 Nezodpovězeno 5 x 

 Poţadavky na strukturu ţádosti vč. příloh jsou přiměřené 9 x 

 Poţadavky na strukturu ţádosti vč. příloh nejsou přiměřené 3 x (bez komentáře) 

 Nezodpovězeno 6 x 
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 Administrativa zpracování a podání ţádosti je jednoduchá 7 x 

 Proces je administrativně sloţitý 8 x (v komentáři „při ţádosti o platbu jsou mnohdy zpřesňovány 
podmínky a doklady, jejichţ doloţení při podání ţádosti nebylo zřejmé“) 

 Nezodpovězeno 3 x 

 

43. Předložili jste Žádost o platbu dříve než v termínu původně stanoveném v Žádosti o dotaci? 

 Ano 2 x 

 Ne 15 x 

 1 x respondent uvedl, ţe by chtěl předloţit ŢOP dříve, ale musel v ţádosti doplňovat další detail. 

44. Jak hodnotíte přístup pracovníka regionálního odboru Státního zemědělského 
intervenčního fondu při podávání žádosti o platbu?  

 Výborná 9 x, z čehoţ:  

 4 x se zaregistrovanou ţádostí v Českých Budějovicích, 

 1 x se zaregistrovanou ţádostí v Hradci Králové (v komentáři „bez vstřícného přístupu RO 
SZIF bychom sami nebyli schopni administrativu korektně zvládnout“), 

 4 x se zaregistrovanou ţádostí v Praze (v komentáři „bez vstřícného přístupu pracovníků 
bychom neuspěli“). 

 Velmi dobrá 5 x, z čehoţ: 

 3 x se zaregistrovanou ţádostí v Praze, 

 1 x se zaregistrovanou ţádostí v Brně, 

 1 x se zaregistrovanou ţádostí v Českých Budějovicích. 

 Dobrá 2 x, z čehoţ 

 1 x se zaregistrovanou ţádostí v Praze, 

 1 x se zaregistrovanou ţádostí v Českých Budějovicích (v komentáři „záleţelo na 
konkrétním pracovníkovi“). 

 Uspokojivá 1 x (se zaregistrovanou ţádostí v Praze) 

 Není relevantní – ţádost o platbu jsme zatím nepodávali 1 x 

 

45. Jak hodnotíte systém plateb podpory?  

 Platba dorazila do 40 dnů od podání ţádosti o platbu na regionálním odboru Státního 
zemědělského intervenčního fondu 0 x. 

 Platba dorazila do 3 měsíců od podání ţádosti o platbu na regionálním odboru Státního 
zemědělského intervenčního fondu 6 x, z čehoţ: 

 ţádost o platbu byla doplňována či opravována 2 x, 

 neplatí ani jeden z výše uvedených výroků 4 x. 

 Platba dorazila do 6 měsíců od podání ţádosti o platbu na regionálním odboru Státního 
zemědělského intervenčního fondu 3 x, z čehoţ: 

 ţádost o platbu byla doplňována či opravována 2 x, 

 vyskytly se jiné (nám známé) skutečnosti mající vliv na lhůtu proplacení 1 x (bez 
komentáře). 

 Platba dorazila déle neţ za 6 měsíců od podání ţádosti o platbu na regionálním odboru Státního 
zemědělského intervenčního fondu, 2 x (v obou případech se vyskytly jiné skutečnosti mající vliv 
na lhůtu proplacení – bez dalšího komentáře). 
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 Ještě jsme o platbu neţádali 3 x. 

 Další odpovědi 4 x: 

 ţádali jsme před 3 měsíci, neplatí ţádný z důvodů a platba dosud nedorazila 2 x, 

 ţádali jsme o platbu 23. listopadu, kontrola provedena 12. ledna 2011 (bez závad) a platba 
dosud nedorazila, 

 ţádali jsme o platbu, ŢOP byla doplňována či opravována, vyskytly se jiné nám známé 
skutečnosti mající vliv na lhůtu proplacení, nicméně platba ještě nedorazila, údajně není 
komise pro posuzování závěrečných technických zpráv pilotních projektů. 

 

46. Domníváte se, že podpora projektů z OP Rybářství je pro další rozvoj rybářství skutečně 
zásadní?  

 Ano 13 x 

 Ne 2 x (bez komentáře) 

 Nevím 3 x 

 

47. Domníváte se, že podpora projektů z OP Rybářství skutečně přispívá k lepší spolupráci 
a partnerství v rámci odvětví?  

 Ano 10 x 

 Ne 3 x (bez komentáře) 

 Nevím 5 x 

 

48. Domníváte se, že podporou projektů z OP Rybářství skutečně dochází k lepší 
informovanosti veřejnosti o zdravé výživě a zdravém životním stylu ve vztahu k produktům 
akvakultury?  

 Ano 11 x (komentář „Prozatím se vztahuje jen na omezený počet projektů – pilotní projekty, 
vzdělávací projekty“) 

 Ne 1 x (bez komentáře) 

 Nevím 6 x (komentář „máme dojem, ţe je ze strany MZE malá podpora zveřejňování výsledků 
dosaţených v projektech Osy 3. Tyto výsledky by přitom velice dobře prezentovaly celý obor 
rybářství a kvalitu domácích ryb“) 

 

49. Domníváte se, že podpora projektů z OP Rybářství skutečně přispívá k inovaci technologií 
v oboru rybářství?  

 Ano 14 x (komentáře „částečně“ a „podpora spolupráce vědy a výzkumu např. formou pilotních 
projektů anebo pořádání odborných seminářů má pro inovace technologií v rybářství zásadní 
význam“) 

 Ne 1 x (bez komentáře) 

 Nevím 3 x 

 

50. Domníváte se, že podpora projektů z OP Rybářství skutečně přispívá k udržitelnější 
produkci?  

 Ano 13 x 

 Ne 2 x (bez komentáře) 

 Nevím 3 x 
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51. Domníváte se, že podpora projektů z OP Rybářství skutečně přispívá k vyšší kvalitě výrobků 
z ryb?  

 Ano 9 x (komentář „prozatím výzvy neumoţňovaly podporu zlepšení výrobků z ryb. Potenciálně 
určitě ano, např. v rámci poslední výzvy 3.1 b spolupráce vědy s praxí) 

 Ne 1 x (bez komentáře) 

 Nevím 8 x 

 

52. Domníváte se, že realizace projektů z OP Rybářství skutečně přispívá k lepšímu uvádění 
produktů rybolovu a akvakultury na trh?  

 Ano 11 x 

 Ne 0 x 

 Nevím 7 x 

 

53. Měli jste/máte v rámci realizace Vašeho projektu nejasnosti nebo problémy při plnění 
závazných indikátorů?  

 Ano 7 x - dva komentáře:  

 „Neovlivníme vnější vlivy. Klima, povodně, výpovědi z nájmu a zejména zásahy státní 
správy – omezení hnojení, krmení, ochrana škůdců.“ 

 „Odstoupili jsme od ţádosti na koupi el. agregátu k lovu ryb. Zcela nesmyslně byl zadán 
účel projektu – pouţití agregátu smělo být pouze na sádkách a pstruhových revírech. 
Proč? Subjekt si zaplatí necelou polovinu nákladů na pořízení a pak ho můţe pouţít jen na 
části akvakultury, kde hospodaří?“ 

 Ne 9 x 

 Nevím 2 x 

 

54. Popište, prosím, s jakými problémy při realizaci projektu spolufinancovaného z OP 
Rybářství jste se setkali  

 10 respondentů uvedlo následující: 

 administrativa, zbytečné cestování, 

 změna pravidel pro podání ţádosti – monitorovací zprávy; neexistence časového 
harmonogramu – do kdy bude ţádost schválena či zamítnuta, kolik dní potřebuje ten který 
odbor na vyřízení ţádosti, 

 nejasnosti při vykazování mzdových nákladů a jejich vyplácení jednotlivým zaměstnancům 
u pilotních projektů, 

 strašná administrativa – šlo by to dělat daleko jednodušeji, operativněji a finanční 
prostředky spojené s administrativou vloţit do zarybňování, 

 monitorovací indikátory, 

 nejednotnost názorů našich pracovníků a pracovníků SZIF při podávání ŢOP, vyplňování 
formulářů, výběrové řízení, 

 sloţitá administrativa, 

 neznám důvody, které vedou k vydání někdy zcela nesmyslných pravidel odtrţených od 
běţné praxe v akvakultuře – např. nákup aut na přepravu ryb vázaných bud jen na 
zpracovny a sádky, nebo jen na rybníky a některé další podobné případy, 

 nesmyslné opakované návštěvy statutárních orgánů na SZIF za účelem podepisování 
veškerých dokumentů před úředníkem SZIF, 



 

162 

 rozporná stanoviska orgánů, přílišná byrokracie, 

 nadměrná a sloţitá administrace projektu. 

 

55. Objevily se dle Vašeho názoru v rybářství v návaznosti na změny v legislativě za posledních 
5 let nějaké nové potřeby?  

 Ano 7 x, z čehoţ: 

 nutnost likvidace kormorána, 

 nutnost většího sledování kvality vody, častějších a komplexnějších rozborů vody, 

 změny v zákonných normách souvisejících s rybářskou činností, zákony o vodách, 
ochraně přírody, rybářství, 

 zvýšená podpora při odbahňování rybníků, 

 omezování podnikání ze strany orgánů ŢP – tzn. kompenzace škod z hlediska nařízeného 
reţimu hospodaření, 

 zaměření hrází, veterinární předpisy, odbahnění, 

 prováděcí vyhláška k zajištění udrţitelné produkce sladkovodních ryb v souladu s NSP. 

 Ne 5 x 

 Nevím 6 x 

 

56. Objevily se dle Vašeho názoru v rybářství v návaznosti na změny ve vývoji ekonomiky 
za posledních 5 let nějaké nové potřeby?  

 Ano 8x, z čehoţ: 

 přehodnotit podmínky poskytování dotací s cílem podpořit produkci; současný stav – 
podpora litorálních pásem, stavba ostrovů a nesmyslná a ekonomicky likvidační opatření, 

 větší tlak na kvalitu produktů ze strany spotřebitelů, 

 zvýšená podpora při odbahňování rybníků, 

 nedostatečný nárůst cen produktů akvakultury oproti nárůstu cen zboţí a sluţeb ve 
spotřebním koši, podle kterého se počítá inflace, 

 nutnost vzdělávání a propagace, 

 zvyšování cen vstupů. 

 Ne 4 x 

 Nevím 6 x 

 

57. Objevily se dle Vašeho názoru v rybářství v návaznosti na změny v politickém prostředí 
(např. změna dotační politiky státu) za posledních 5 let nějaké nové potřeby?  

 Ano 6 x, z čehoţ: 

 chybný krok – pozastavení dotací na odbahňování rybníků – nutnost odbahňovat vzrůstá, 

 nepodpora mimoprodukčních funkcí rybníků, 

 náhrada zrušených národních zdrojů (titul 15), 

 malá podpora odbahnění, neúměrná ochrana kormorána, 

 sníţení dotací z národních zdrojů. 

 Ne 6 x 
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 Nevím 6 x 

 

58. Měli jste v minulosti možnost zúčastnit se nějaké prezentace, workshopu či být nějak jinak 
zapojeni do přípravy Operačního programu Rybářství 2007 – 2013?  

 Ano 9 x 

 Ne 9 x 

 

59. Vyberte prosím, v rámci jakého opatření/záměru jste úspěšným žadatelem v Ose 3 – 
Opatření společného zájmu: 

 Opatření 3.1 Společné činnosti: 

 Záměr a) zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství: 

 2. kolo výzvy – 1, 

 5. kolo výzvy – 3 x, 

 6. kolo výzvy – 1 x. 

 Opatření 3.2 Opatření na ochranu a rozvoj vodních ţivočichů a rostlin: 

 Záměr b) zarybňování úhořem říčním: 

 6. kolo výzvy – 10 x, 

 Opatření 3.3 Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně: 

 Záměr b) propagace produktů uznaných podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006: 

 2. kolo výzvy – 1 x, 

 5. kolo výzvy – 1 x. 

 Opatření 3.4 Pilotní projekty: 

 Záměr a) podpora testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním 
podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích: 

 4. kolo výzvy – 2 x, 

 6. kolo výzvy – 3 x. 

 

60. Vyberte, prosím, zda se řadíte mezi:  

 vzdělávací subjekty, univerzity a školní podniky v odvětví rybářství – 2 x, 

 výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství – 0 x, 

 rybářské sdruţení ČR – 2 x, 

 rybářské svazy, organizační jednotky rybářského svazu – 10 x, 

 subjekt vlastnící doklad o zapsání svých produktů do rejstříku na úrovni Společenství (dle nařízení 
Rady (ES) č. 510/2006) – 1 x, 

 jiný typ příjemce (např. fyzická osoba) – 3 x. 

 

61. Vyberte, prosím, na kterém regionálním odboru SZIF jste zaregistrovali svou žádost 
o dotaci: 

 Brno – 1 x, 

 České Budějovice – 7 x, 

 Hradec Králové – 1 x, 
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 Olomouc – 0 x, 

 Opava – 0 x, 

 Praha – 9 x, 

 Ústí nad Labem – 0 x. 

 



 

165 

9 Elektronická verze Závěrečné 

zprávy na CD 

Společnost Deloitte Advisory s.r.o. předkládá elektronickou verzi Závěrečné zprávy k projektu na CD: 
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