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ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ  

Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 
(dále MV OP Rybářství) 

 

 
 

Datum konání:    6. června 2012 

Místo konání exkurze:   Rybářství Hodonín 

Exkurzi řídil:                  Ing. Mgr. Oldřich Pecha, Ing. Karel Matura 

Místo konání zasedání:  Hotel Galant, Mikulov 

Jednání řídil/a:    Ing. Martin Hlaváček, Ing. Renáta Komiková 

Zapsala:    Bc. Zdeňka Matůšů 

  
 

Program exkurze:  
 

6. června 2012 

        1)  Uvítání v Rybářství Hodonín, prohlídka rybářství s odborným výkladem 

        2)  Přednesení prezentace, umělý výtěr sumce 

 

 

Program jednání: 

 
6. června 2012 

1) Zahájení zasedání a úvodní slovo 

2) OSA II – 14. kolo příjmu žádostí, Bodovací kritéria 

3) Zpráva o přípravě nového programovacího období 2014+ 

4) Pravidla pro opatření 2.1. a 2.4. – přezávazkování, způsob tvorby zásobníku projektů, 

míra spolufinancování 

5) Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 

6) Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2011 

7) Zpráva o přípravě nové propagační kampaně RYBA DOMÁCÍ  

8) Zpráva o plánu a realizaci projektů Technické pomoci       

9) Různé, závěr 
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Průběh exkurze: 

 

1) Uvítání v Rybářství Hodonín, prohlídka rybářství s odborným výkladem 

 
O. Pecha - Na úvod přivítal zúčastněné členy MV, ředitelku ŘO OP Rybářství a zástupkyni 

z Evropské komise. Během prohlídky rybářství pohovořil o společnosti a jejich plánech pro 

letošní rok. V roce 2003 získala společnost Rybářství Hodonín, s.r.o. do svého majetku 161 

ha rybničních ploch v Dolním Benešově na Opavsku a díky své jedinečné poloze na hranici se 

Slovenskou republikou přistoupilo rybářství k další koupi rybničního hospodářství Jakubov, 

čímž upevnilo svoji pozici na slovenském trhu. Kromě kapra produkuje hodonínské rybářství 

prakticky všechny ostatní druhy sladkovodních ryb. Dalším významným předmětem činnosti 

je chov a prodej vodní a hrabavé drůbeže. Následně podotkl, že společnost zaznamenala 

nárůst spotřeby sladkovodních ryb, převážně kapra obecného, poté, co byla zahájena 

propagační kampaň RYBA DOMÁCÍ. 

 

2) Přednesení prezentace, umělý výtěr sumce 

 
K. Matura - Svou prezentaci započal představením historie společnosti Rybářství Hodonín, 

která vznikla v roce 1992, kdy obhospodařovala 41 rybníků o celkové výměře 420 ha. 

V současné době je to 90 rybníků o celkové výměře 1246 ha. Firma Rybářství Hodonín, s.r.o. 

chová všechny druhy hospodářsky významných druhů ryb, jako je kapr, štika, sumec, candát, 

amur a tolstolobik. Předmětem obchodu jsou i raná stádia chovaných ryb a jejich plůdky, 

které firma produkuje ve své vlastní líhni, dále rybí násady a nakonec tržní ryby, které jsou 

dodávány do zemí EU a také na Dálný Východ (Thaisko). Uvedl, že až 98 % 

vyprodukovaných ryb prodává společnost Rybářství Hodonín v živém stavu, zbývající 2 % 

produkce si nechává zpracovávat v renomovaných zpracovnách význačných tuzemských 

subjektů. Jedná se především o kapra. Firma se dále zabývá chovem a prodejem okrasných 

a bazénových ryb, jako například kapr „KOI„.  

Následně pohovořil o projektech, které společnost Rybářství Hodonín podala od počátku OP 

Rybářství v roce 2007, respektive 2009, do současnosti. Společnost obdržela na již 

proplacených 23 projektech z podpory EU cca 6.673 tis. Kč,-, z podpory ČR 2.221 tis. Kč,- 

a z vlastních zdrojů společnost profinancovala cca 9.225 tis. Kč. Předmětem podpory byly 

u 2/3 žádostí investice do akvakultury, například elektropřípojky k rybníkům, aerátory, 

vyplavovací lodě, sítě, křovinořezy, motorové pily, kombinované lovné zařízení, filtrační 

zařízení, oximetry, brakovací stůl včetně šoupaček, aj. Zbývající 1/3 žádostí se týkala 

dopravních prostředků a staveb. Jednalo se především o nákladní automobily určené pro 

přepravu ryb a krmení, nákup užitkových automobilů do 3,5 t typu pick – up , přepravní 

bedny pro přepravu živých ryb, traktorbagr, aj. Ze staveb se jednalo především o úpravu 

sádek na středisku Dolní Benešov za účelem zkapacitnění sádek a možnosti rozložení různých 

druhů ryb, dále modernizaci prodejny s možností provedení základního opracování ryb 

a v neposlední řadě zamýšlená modernizace – výměna opláštění rybí líhně v Hodoníně. 

Ve své prezentaci dále představil realizované projekty, které byly podpořené z OP Rybářství. 

Na závěr pozval přítomné na slavnostní výlov rybníka Dvorský, který se bude konat dne 20. – 

21. 10. 2012. 

 

Umělý výtěr sumce, optimální teplota vody před výtěrem je zhruba 23 °C kvůli lepší ovulaci 

a stimulaci, byl zahájen za pomoci rybářů, kteří z uspané a osušené jikernačky vytlačili cca 

1kg jiker. Jikry se poté smíchaly s mlíčím a po přilití vody došlo k jejich oplození. Po 5 

minutách se získané a oplozené jikry odlepkovaly a následně zavedly do inkubátorů, kde 

zůstávají asi 3 dny.  
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Průběh jednání: 
 

1) Zahájení zasedání a úvodní slovo  

 
M. Hlaváček (MZe) – Zahájil jednání desátého zasedání MV OP Rybářství, přivítal přítomné 

členy MV a paní Martinu Tuptovou, zástupkyni Evropské komise. Členy MV krátce seznámil 

s navrženým programem a vyzval k jeho odsouhlasení. 

 

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

 

M. Hlaváček (MZe) – Následně předal slovo Ing. Komikové, ředitelce Řídicího orgánu OP 

Rybářství. 

 

 

2) OSA II – 14. kolo přijmu žádostí, Bodovací kritéria 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za slovo a v úvodu své prezentace zmínila, že ŘO 

připravuje aktualizaci pravidel pro 14. kolo OP Rybářství 2007 – 2013. Pravidla musí být 

zásadně přepracována v souvislosti s novým zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, který má dopad na 14. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství. V rámci 14. 

kola, jehož vyhlášení se předpokládá v říjnu tohoto roku, by měla být otevřena opatření 2.1.a), 

2.1.b), 2.1.c) a 2.1.e), dále opatření 2.4.a); 3.1.a); 3.1.b); 3.1.c); 3.3.a) a 3.4.a). Poté 

zrekapitulovala podíl alokace u opatření 2.1., záměr a), b), c), d) a e) a u opatření 2.4., záměr 

a) a b) (viz tabulka č. 1). Takto navrhovaná procenta byla projednána na pracovní skupině dne 

5. 3. 2012 a následně schválena Monitorovacím výborem v písemné proceduře - per rollam. 

Následně seznámila přítomné členy se změnami, které Řídící orgán navrhl u bodovacích 

kritérií opatření 2.1. a 2.4. (viz tabulka č. 2 a 3). Dodala, že snahou ŘO je posílení role mikro 

a malých podniků. Nově budou upřednostněni žadatelé, kteří ještě nežádali o dotace, anebo 

jim byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace v minulých kolech, ne však v posledním. 

 

Tabulka č. 1 – Podíl jednotlivých záměrů opatření 2. 1. a 2. 4. na celkové alokaci prioritní 

osy 2 pro 14. kolo 

 

opatření, záměr podíl alokace v % 

2.1. a 25 

  b 5 

  c 60 

  d 0 

  e 5 

2. 1. celkem   95 

2.4. a 5 

  b 0 

2. 4. celkem   5 

PO 2 - 14. kolo celkem 100 
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Tabulka č. 2 – Bodovací kritéria opatření 2.1. Operačního programu Rybářství 2007 – 2013, 

porovnání 8. kola a návrhu pro 14. kolo příjmu Žádostí o dotaci 

 

Č. 

 

kritérium opatření 2.1. 

8. kolo 

maximální 

možný 

počet bodů 

14. kolo 

navrhovaný 
maximální 

možný počet 

bodů 

1. Žadatelem je mikropodnik nebo malý podnik 20  

a) mikropodnik  30 

b)  Malý podnik  25 

2. Podíl výnosu (příjmu) z rybářství na čistém obratu 

subjektu za jedno ze tří posledních uzavřených účetních 

období 
1)

 

  

a) podíl je > než 50% čistého obratu 25 15 

b) podíl je v rozmezí 35% - 50% čistého obratu 15 10 

c) podíl je v rozmezí 25% - 34,9% čistého obratu 5 5 

3. Výše výnosu (příjmu) z rybářství za jedno ze tří 

posledních uzavřených účetních období 
  

a) je > než 10 mil.Kč  20  

b) je > 2,5; < nebo =  10 mil.Kč 10  

4. Historie subjektu, doložená doklady, potvrzujícími 

hospodaření v oboru rybářství 
2)

 
  

a) subjekt hospodaří v oboru rybářství více než 5 let 20 10 

b) subjekt hospodaří v oboru rybářství 3 až 5 let 10 5 

5. Projekt v záměru 2.1 c) zahrnuje výstavbu nemovitosti 

nebo modernizaci nemovitosti 

(Číselník způsobilých výdajů, kód 010 a 011)
3) 

5 5 

6. Čerpání dotace z  opatření 2.3. OP Zemědělství 

nebo OP Rybářství v předchozích letech – stav ke dni 

zaregistrování Žádosti 

5  

6. Čerpání dotace z prioritní osy 2 OP Rybářství – stav ke 

dni zaregistrování Žádosti 
4)

: 
  

 a) Žadateli nikdy nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace v OPR 
 20 

 b) Žadateli bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

pouze v 1., nebo 3., nebo 5. kole příjmu Žádostí o dotaci 
 10 
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Tabulka č. 3 – Bodovací kritéria opatření 2.4. Operačního programu Rybářství 2007 – 2013, 

porovnání 8. kola a návrhu pro 14. kolo příjmu Žádostí o dotaci 

 

Č. kritérium opatření 2.4. 

8. kolo 

maximální 

možný počet 

bodů 

14. kolo 

navrhovaný 
maximální 

možný počet 

bodů 

1. Žadatelem je mikropodnik nebo malý podnik 20 25 

2. Subjekt vlastní k datu podání žádosti o dotaci certifikát 
systému HACCP minimálně na provoz, ve kterém je 
projekt realizován 

5 5 

3. Projekt zahrnuje nákup zařízení na rozrušení 
mezisvalových kostí u finálního produktu ze 
sladkovodních ryb 
(podmínkou je uplatnění kódu z Číselníku způsobilých výdajů, 
tabulky pro záměr a) č. 036 v Žádosti o dotaci ve způsobilých 
výdajích) 

5 5 

4. Tržby za výrobky ze sladkovodních ryb v poměru k tržbám 
za výrobky za celkem zpracované ryby za poslední 
uzavřené účetní období: 

  

a) podíl je větší než 70% 30 30 

b) podíl je v rozmezí 30% – 70% 20 20 

5. Čerpání dotace z  opatření 2.3. OP Zemědělství 
nebo OP Rybářství v předchozích letech – stav ke dni 
zaregistrování Žádosti 1) 

5  

 

M. Hlaváček (MZe) – Poděkoval paní Ing. Komikové za představení bodovacích kritérií 

a podotkl, že je vhodný čas na změnu. Jelikož OP Rybářství úspěšně čerpá z Evropského 

rybářského fondu a naplňuje indikátory, které byly nastaveny, je žádoucí pozměnit bodovací 

kritéria a připravit se na nové programové období 2014 až 2020. Následně vyzval členy MV 

OP Rybářství k diskuzi. 

 

J. Hůda (RS ČR) – Vystoupil s tím, že tyto změny proběhly již na začátku OP Rybářství 

a nedopadly příliš úspěšně. Dále dodal, že rybáři osm kol vybrušovali pravidla tak, aby byla 

dobrá, a nový návrh bodovacích kritérií znevýhodňuje střední podniky, které zahrnují 68 % 

produkce ČR. Zeptal se, kdo připravoval bodovací kritéria, a proč nebyli rybáři pozváni na 

vyjednávání. 

 

M. Hlaváček (MZe) – Odpověděl, že návrh připravovalo MZe a ŘO OP Rybářství. K druhé 

otázce dodal, že debata ohledně bodovacích kritérií probíhá právě na jednání MV OP 

Rybářství. 

 

V. Špeta (RS ČR) – Doplnil, že hlavním úkolem bodovacích kritérií je otevření se více 

žadatelům. Upozornil však, že v některých případech půjde naopak o omezení počtu žadatelů. 

Na závěr dodal, že nesouhlasí s testováním nových bodovacích kritérií v posledním kole. 

 

M. Hlaváček (MZe) – Shrnul dosavadní podněty rybářů. Prvním podnětem je obava o to, aby 

alokace finančních prostředků nešla jinam než doposud. Druhým podnětem bylo limitovat 

případné varianty bodovacích kritérií. 
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J. Hůda (RS ČR) – Dodal k prvnímu podnětu ještě možnost zneužití. 

 

R. Osička (RS ČR) – Podpořil slova svých kolegů a dodal, že by alespoň 1/3 dotace měla 

zůstat u středních podniků, které vytvářejí větší produkci ČR než malé a mikro podniky. 

Na závěr upozornil na rozpor s národním plánem, který vyžaduje udržitelnost produkce, 

zaměstnanosti, apod. 

 

L. Štercl (RS ČR) – Navázal na své kolegy a dodal, že návrh bodovacích kritérií se rybářům 

nelíbí. Stejně tak, jako jednání s rybáři. Podotkl, že Rybářské sdružení a jeho výkonný orgán 

se mimořádně sešel k Bodovacím kritériím poté, co rybáři obdrželi materiály písemně. Dále 

zdůraznil, že je to poprvé, co nebyly Bodovací kritéria předem konzultována s rybáři. Poté 

poznamenal, že na minulém MV bylo řečeno, že se nebude zasahovat do již vyladěných 

bodovacích kritérií pro další kola. Dále podotkl, že mikro a malé podniky dostávají za 

stávajících bodovacích kritérií 2/3 dotace a 1/3 dotace jde středním podnikům, které udržují 

stabilizovaný stav rybářství. U návrhu bodovacích kritérií upozornil na diskriminaci středních 

podniků, které udržují jak stabilitu produkce, tak zaměstnanost.  

 

M. Hlaváček (MZe) – Reagoval na diskriminaci středních podniků a poznamenal, zda nešlo 

o diskriminaci jiné skupiny podniků s doposavadními pravidly. 

 

J. Hůda (RS ČR) – Nesouhlasil, že by dosavadní pravidla diskriminovala nějakou skupinu. 

Poté dodal, že se nebrání přístupu nových podniků. Navrhl vyčlenit určitou částku, např. 2 – 3 

miliony. 

 

L. Štercl (RS ČR) – Přidal se a podotkl, že je rozumné podporovat stabilizovaný stav, který 

je konkurenceschopný. Dále uvedl příklady, které se týkaly hovězího dobytka a prasat. Na 

závěr se přiklonil k podpoře těch, kteří mají již nějakou tradici v ČR a kteří mají další funkce 

pro krajinu a občany. 

 

M. Hlaváček (MZe) – Odpověděl, že by se spíše bavil o rozvoji než o stabilizaci. 

 

M. Tuptová (EK) – Podpořila slova rybářů o riziku řádného dočerpání finančních prostředků 

z OP Rybářství. Následně poznamenala, že poslední kolo přináší určitá rizika, která jsou 

spojena s podniky, které nemají historii a které nevědí jak udržet životaschopnost. Tyto 

podniky mají také malou zkušenost s implementací rybářského fondu a mohlo by docházet 

k nesrovnalostem. Protože se jedná o poslední kolo, nebyl by čas na jejich nápravu. Na závěr 

souhlasila s návrhem pana Hůdy, aby se vyčlenila určitá částka těmto podnikům. 

 

M. Hlaváček (MZe) – Poděkoval za názor Komise. 

 

M. Šuma (MF) – Souhlasil se zástupkyní Evropské komise a upozornil na problém 

udržitelnosti projektů, který by mohl nastat s novými subjekty, u kterých není záruka, že 

projekty dotáhnou do konce. Varoval před nedočerpáním programu, jenž by měl dopad na 

výši alokace na další období. Komise také přihlíží k tomu, jak byl dočerpaný současný 

program. Zároveň zmínil, že by mohlo docházet k nesrovnalostem. 

 

M. Hlaváček (MZe) – Poděkoval za podněty a doplnil, že nové návrhy jenom nekonzervují 

stav, ale přináší řadu nových věcí a nápadů. Dále poznamenal, že si je vědom finančních 

problémů, a právě proto probíhá debata, ale je třeba dát sektoru dynamiku. Na závěr došel 

k názoru neotevírat hlasování o bodovacích kritériích. 
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L. Štercl (RS ČR) – Navrhl, aby se o tomto bodu hlasovalo tak, jak to stojí v programu. 

 

J. Hůda (RS ČR) – Souhlasil s panem Šterclem a dodal, že by rád věděl, co si o bodovacích 

kritériích myslí ostatní členové MV. Poté se zeptal, jak se bude dále postupovat. Navrhl 

ustanovit PS, kde se budou hledat konstruktivní návrhy k bodovacím kritériím. 

 

M. Hlaváček (MZe) – Odpověděl, že záležitost ohledně bodovacích kritérií přenese k vedení 

MZe. Následně poznamenal, že se otevírá otázka, zda se bude opatření 2.1. a 2.4. otevírat 

v rámci 14. kolo příjmu žádostí o dotaci  na podzim. 

 

R. Krejčí (MRS) – Souhlasil s hlasováním o bodovacích kritériích. 

 

M. Hlaváček (MZe) – Ukončil diskuzi a jako předseda MV OP Rybářství stáhl bod Bodovací 

kritéria osy II – 14. kola příjmu Žádostí o dotaci z programu 10. zasedání dne 6. 6. 2012. 

 

Bodovací kritéria osy II – 14. kola příjmu Žádostí o dotaci byla stažena z programu. 

 

 

3) Zpráva o přípravě nového programovacího období 2014+ 

 

M. Hlaváček (MZe) – Seznámil členy MV OP Rybářství s hlavními body nového 

programovacího období 2014+. Jednalo se o budoucí koncept, cíle EMFF, priority Unie 

a proces přípravy. Následně představil společný strategický rámec, provázanost cílů 

a partnerskou dohodu. V rámci budoucího programovacího období bude EMFF spadat pod 

společný strategický rámec. Z toho vyplývá, že rybářský fond bude muset mít provázané cíle 

se SSR. Partnerská dohoda bude propojena s cíli strategie Evropa 2020 a národními programy 

reforem a bude předložena členskými státy EK do tří měsíců od přijetí SSR. Následně přešel 

k prioritám 1, 3 a 5, které jsou klíčové pro ČR. Doplnil, že očekává v budoucím 

programovacím období vývojový plán a ne stabilizační. V rámci pracovní skupiny OP 

Rybářství byly tyto priority projednány a byla navržena opatření, která by mohla být zařazena 

do OP Rybářství 2014 – 2020.  V prioritě 1 (Zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti) 

je možno využít metodu Leader. Tato metoda je založena na místních akčních skupinách. 

Poté poznamenal, že záleží na postavení vlády, zda MAS podpoří či nikoliv. Naskýtá se zde 

otázka, zda budou MAS účelné a zda výše finančních prostředků bude relevantní. Pokud se 

MAS podpoří, nebudou se vytvářet speciální Rybářské místní akční skupiny, ale využijí se již 

existující nebo nově založené Místní akční skupiny. V rámci bodování individuálních 

projektů by mohlo být zařazeno bodovací kritérium v prioritní ose III. „podpora akvakultury 

založené na inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech“ a V. „podpora udržitelné 

akvakultury účinněji využívající zdroje“, které by zohledňovalo širší propojení individuálního 

projektu do regionálního rozvoje. V rámci priority 3 (Podpora akvakultury založené na 

inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech) jsou do OP Rybářství 2014 – 2020 navržena 

opatření pro inovace, investice, diverzifikace příjmů, propagace a povzbuzování nových 

chovatelů, viz níže. 

 

 Inovace  

- Inovace - prioritní 

 Investice  

- Opatření pro produktivní investice do akvakultury - prioritní  

- Investice do nepotravinářské akvakultury 

 Diverzifikace příjmů  
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- Investice související se zpracováním a uváděním na trh a přímý prodej své vlastní 

produkce akvakultury - prioritní  

- Investice na rozvoj doplňkových aktivit mimo akvakulturu (rybářská turistika) – 

prioritní 

- Investice na zavádění nových druhů 

 Propagace 

- Registrace produktu podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006 - prioritní  

- Propagace produktů uznaných podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006 - prioritní  

- Opatření pro uvádění produktů na trh – propagační kampaň - prioritní  

- Opatření pro transparentnost produkce a trhu 

 Povzbuzování nových chovatelů 

- Podpora nových chovatelů - prioritní  

 Organizace producentů 

- Opatření pro organizace producentů  

 

V rámci priority 5 (Podpora udržitelné akvakultury účinněji využívající zdroje) budou do OP 

Rybářství 2014 – 2020 jednoznačně zařazena opatření pro podporu akvakultury s vysokou 

úrovní ochrany životního prostředí, dále opatření pro akvakulturu poskytující environmentální 

služby, opatření pro zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a přechod na 

ekologickou akvakulturu, viz níže. 

 

 Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí 

- investice omezující dopady podniků akvakultury (recirkulační zařízení atd.) – prioritní 

- investice na odbahnění - prioritní  

- investice zvyšující energetickou účinnost – prioritní  

- nákup zařízení na ochranu rybích hospodářství před predátory - prioritní  

 Akvakultura poskytující environmentální služby  

- zachovávání a rozmnožování vodních živočichů ex-situ – (v případě úspěšného 

prosazení zařazení podpory pro vysazování ryb bude prioritní) 

- Opatření pro metody akvakultury slučitelné s environmentálními potřebami 

a požadavky vyplývající z oblastí NATURA 2000 – podpora na roční vyrovnání 

dodatečných nákladů a ušlých příjmů 

- Opatření na ochranu vodního prostředí – podpora na roční vyrovnání vynaložených 

dodatečných nákladů  

 Opatření pro zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat – je třeba 

otevřít již na začátku implementace OP Rybářství - prioritní 

 Přechod na ekologickou akvakulturu - (bio výrobky) 

 

Ve své prezentaci pokračoval sdělením, že ČR v souvislosti s návrhem nařízení o EMFF 

usiluje zejména o zařazení podpory produktivních investic, které jsou neutrální k životnímu 

prostředí, dále o 100% míru veřejné podpory pro opatření v rámci společného zájmu, 

o zvýšení míry spolufinancování z 50 na 60 % a o úpravu míry kofinancování z 75 : 25 na 85 

: 15. Následně shrnul iniciativu ČR, kde se zmínil o deklaraci vnitrozemských států 

k akvakultuře, rámcové pozice k návrhu nařízení o EMFF a společné deklaraci k rozšíření 

podpory pro akvakulturní podniky. Podotkl, že jednání probíhají paralelně jak v Bruselu, tak 

v ČR v rámci PS. Poděkoval členům PS za dosavadní aktivity na PS a vyzval je, aby v těchto 

aktivitách pokračovali i nadále. Na závěr dodal, že vidí jako stěžejní 3 pilíře a to produkci, 

zaměstnanost a inovace, lepší využívání zdrojů a uvádění na trh. Zdůraznil, že přednost budou 

mít ti, kteří přijdou s něčím ambicióznějším, ti, co chtějí něco rozvíjet a ne ti, co chtějí něco 

konzervovat. Poté otevřel diskuzi. 
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L. Štercl (RS ČR) – Reagoval, že MZe si neuvědomuje, na jaké pozici se nachází ČR. Dodal, 

že pozice českého rybářství je dána historicky zdroji, převážně rybníky, popřípadě řekami 

a přehradami. Ostatní věci se odráží na výstavbě zařízení, nemovitostí. Nelze proto srovnávat 

ČR s jinými vnitrozemskými státy, které mají odlišnou startovací pozici. Zdůraznil, že pro 

české rybáře jsou stěžejní produkční investice. Dále podotkl, že v ČR by muselo dojít 

k poklesu omezení ze strany MŽP. Následně poznamenal, že EU dováží 60 % spotřeby ryb 

a mořských plodů ze třetích zemí. Poté se vrátil k novým druhům, kde upozornil na 

problematiku zavádění nových druhů do řek. Zavádění nových druhů je možné v umělých 

objektech, na to však ČR nemá zdroj vody. 

 

M. Hlaváček (MZe) – Nejprve reagoval na zmíněné podmínky produkce a dodal, že OP 

Rybářství není k tomu, aby vytvářel jakousi bariéru proti zahraniční konkurenci. Doplnil, že 

je zde velký potenciál uchopit spotřebitele. Poté upozornil na velmi sporný dotaz ohledně 

veřejných zdrojů a přešel k dalšímu dotazu ohledně omezení z hlediska MŽP, kde podotkl, že 

s největší pravděpodobností nedojde k rozvolnění environmentálních pravidel. Doplnil, že 

pokud jsou pravidla chápána v rámci EU, jsou téměř podobná. 

 

J. Hůda (RS ČR) – Nejprve se vrátil k MAS a podotkl, že je předsedou správní rady MAS 

Třeboňsko. Vyzdvihl roli místních akčních skupin a domnívá se, že přes MAS neprojdou 

projekty, které by nebyly dobře zpracované. Doplnil, že MAS mají svůj potenciál, pokud jsou 

dobře řízené. Dále poznamenal, že je třeba zvážit, jaké prostředky pustit do MAS. Poté se 

vrátil k novým druhům, kde dodal, že se rybáři již zasloužili o zavedení nových druhů ryb, 

např. pstruh duhový, amur bílý, tolstolobik pestrý apod. Dodal, že jsou i druhy, jako např. 

maréna aj., kterým se v našich vodách nedaří. Není však pravda, že by se o nové druhy čeští 

rybáři nepokoušeli. 

 

M. Hlaváček (MZe) – Odpověděl, že otázka nových druhů je poněkud složitá, jelikož má 

informace, že v ostatních druzích je ohromný potenciál. Poté přešel k MAS, kde se zmínil, že 

s konceptem MAS souhlasí. Je však na vládě, zda MAS rozšíří či nikoliv. Doplnil, že pokud 

projdou MAS přes vládu, bude zapotřebí nastavit určitá kritéria. Následně předal slovo paní 

Ing. Blažkové. 

 

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

Rybářství vzata na vědomí.  

 

 

4) Pravidla pro opatření 2.1. a 2.4. – přezávazkování, zásobník projektů, novela ZVZ 

 

B. Blažková (MZe) – Poděkovala za slovo a v úvodu své prezentace uvedla, že vzhledem 

k odpadávání projektů, proplácení nižší dotace, než byla původně požadována některým 

projektům, a pohybům kurzu eura k české koruně se jeví potřebné mít k dispozici nástroj 

k vydávání dalších Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tímto nástrojem je zásobník projektů 

a pravidla k jeho používání. V zásobníku projektů budou dle bodového ohodnocení seřazeny 

projekty, které nebudou schváleny ke spolufinancování z důvodu vyčerpání alokace na 

bodově lépe ohodnocené projekty. V kompetenci MV OP Rybářství je odsouhlasit vytvoření 

tohoto zásobníku a stanovit pravidla pro jeho používání. Následně poznamenala, že od 1. 5. 

2014 se nebude čekat, až budou k dispozici finanční prostředky na celou dotaci požadovanou 

v ŽOD na projekt, který je v zásobníku projektů umístěn na prvním místě, pro vydání 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. ŘO navrhl ke schválení MV OP Rybářství limit max. 1,5 

milionu Kč/projekt. Pokud na prvním místě v zásobníku bude projekt s požadovanou dotací 

větší než 1,5 mil. Kč, bude žadatel osloven s dotazem, zda bude moci realizovat projekt 
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s nižší dotací, než kterou požadoval. Pokud bude souhlasit, ŘO OP Rybářství vydá na projekt 

Rozhodnutí. Pokud nebude souhlasit, bude projekt ze zásobníku projektů vyřazen a budou 

osloveni další žadatelé dle pořadí v zásobníku projektů. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

budou vydávaná do 31. 12. 2014.  

Následně informovala o změnách v souvislosti s novelizací Zákona o veřejných zakázkách. 

Poté uvedla dvě varianty míry spolufinancování. U 1. varianty je míra veřejné podpory více 

než 50 %. Většina veřejných zakázek (VZ) by byla zadávána formou zjednodušeného 

podlimitního řízení (ZPŘ), které umožňuje dotovaným žadatelům využít příznivé finanční 

limity: u dodávek a služeb jsou to projekty ve výši 1 mil. – 5 010 000,- Kč a u stavebních 

prací jsou to projekty ve výši 3 mil. – 10 mil. Kč. ZPŘ je pro zadavatele výhodné z pohledu 

administrace VZ. Doplnila, že zadavatel je povinen dle zákona přijmout a hodnotit i nabídky 

uchazečů, kteří nebyli osloveni (dříve se velmi často stávalo, že zadavatel takové nabídky 

vyřadil bez udání důvodu a docházelo tak k diskriminaci uchazečů). Druhou variantou by byla 

míra veřejné podpory do 50 %. Zadavatelé u těchto zakázek budou postupovat dle Pravidel, 

část C. ŘO doporučuje zachovat míru spolufinancování 60 %, resp. 100 %. Výhodami 

zadávání zakázek dle ZVZ jsou: transparentnost, kontrolovatelnost, minimalizace rizika 

vzniku nesrovnalostí a vzorové dokumenty pro žadatele. Na závěr své prezentace sdělila, že 

v současné době probíhají intenzivní práce na úpravě všech částí Pravidel pro žadatele na 

opatření, na něž budou ještě v rámci OP Rybářství 2007 – 2013 projekty přijímány. Hlavním 

důvodem je dopad novely zákona o zadávání zakázek, která ovlivní především obecná 

Pravidla a Část C – Závazné postupy při zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona 

o veřejných zakázkách.  

 

M. Hlaváček (MZe) – Poděkoval za prezentaci a otevřel diskuzi. 

 

V. Špeta (RS ČR) – Vznesl dotaz, jaká část obecných pravidel bude změněna. 

 

B. Blažková (MZe) – Odpověděla, že obecná část bude doplněna o zásobník projektů. 

 

V. Špeta (RS ČR) – Dále se dotázal, zda bude uzavřena možnost žádat o zpětné financování 

dříve zrealizovaných projektů. 

 

R. Komiková (MZe) – Upřesnila zrušení možnosti žádat o zpětné financování. V rámci 

Národního orgánu pro koordinaci, OP Rybářství musí na pokyn MF, Platebního 

a certifikačního orgánu, využívat metodiku NOK. V současné chvíli v zásadách pro projekty 

financované z OP Rybářství MZe, resp. ŘO, musí zajistit kompletní kontrolu dokumentace 

veřejné zakázky před podpisem smlouvy s dodavatelem. Dochází tak k situaci, kdyby někdo 

uplatňoval financování u projektu, kde toto všechno již proběhlo, tak zprostředkující subjekt 

SZIF nemůže tento krok učinit, došlo by tak k rozporu s metodikou. Proto se obecná část 

rozšíří o doplnění, kde dojde k zrušení zpětného financování.  

 

J. Postránecký (MMR) – Upřesnil dotaz ohledně aplikace nového zákona o veřejných 

zakázkách. Dodal, že určité postupy, metodická doporučení aj., která nejsou vázána na 

podzákonné předpisy k tomuto zákonu, MMR zveřejňuje průběžně na webových stránkách 

a je možné podle nich postupovat. Dále jsou pravidla, postupy a metodiky, které budou 

obsahem vyhlášek, provádějících předpisů k novele zákona s tím, že návrhy těchto vyhlášek 

neschválila legislativní rada vlády. Musí se proto přepracovat. 

 

L. Štercl (RS ČR) – Přidal se do debaty a dodal, že zásobník projektů je nástroj do budoucna. 

Navrhl jeho schválení až po bodovacích kritériích a požádal o odsunutí tohoto bodu 

na později. 
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J. Hůda (RS ČR) – Oponoval panu Šterclovi s tím, že jde o princip a navrhl tento bod 

schválit. 

 

R. Komiková (MZe) – Potvrdila slova pana Hůdy, že jde o princip a ten by zůstal pro 

jakékoliv kolo. Zdůraznila, že jde o zásobník projektů pro osu II a dodala, že nemá vliv na 

bodovací kritéria. Doplnila, že by šlo o obecný princip, jak se projekty seřadí. Poté co budou 

bodovací kritéria schválena, může být zásobník projektů aplikován na jakákoliv kritéria. 

 

B. Blažková (MZe) – Poznamenala, že je potřeba nastavit zásobník projektů pro plynulé 

vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na uvolněné finanční prostředky. Na závěr dodala, 

že tento zásobník nemá vliv na bodovací kritéria. 

 

V. Špeta (RS ČR) – Vrátil se k bodovacím kritériím a upozornil na opatření 2.4., kde je jiný 

počet dosažených bodů. 

 

B. Blažková (MZe) – Upřesnila, že jde o dva zásobníky, a to jak na opatření 2.1. bez ohledu 

na záměry podle bodů,  tak na opatření 2.4. 

 

L. Štercl (RS ČR) – Poznamenal, že zásobníky vítá, stále však trval na schválení zásobníku 

až po bodovacích kritériích. Dále zmínil míru spolufinancování (50 % a 60 %), kde navrhl 

snížit administrativní míru podpory a došlo by tak k rozšíření počtu žadatelů. 

 

M. Hlaváček (MZe) – Na závěr shrnul debatu a upřesnil, že jde o princip a o dva zásobníky, 

zásobník pro opatření 2.1. a zásobník pro opatření 2.4. Následně dal hlasovat o vytvoření 

zásobníku a pravidel pro jeho využití. 

 

Zásobník a pravidla pro jeho využití byl všemi přítomnými členy MV OP Rybářství 

jednomyslně schválen. Žádný člen nehlasoval proti, žádný člen se hlasování nezdržel. 

 

M. Hlaváček (MZe) – Poděkoval za účast a spolupráci členům MV, zástupkyni Evropské 

komise a zaměstnancům MZe za přípravu a organizaci MV a s omluvou svého předčasného 

odchodu se rozloučil a předal řízení jednání monitorovacího výboru místopředsedkyni Ing. 

 Renátě Komikové.  

 

 

5) Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 

 

R. Komiková (MZe) – V úvodu své prezentace shrnula doposud zrealizovaná kola příjmu 

Žádostí o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013. Dále představila realizaci dalších kol příjmu 

Žádostí o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013, kde nejbližší 13. kolo se uskuteční od 19. 6. – 

25. 6. 2012 pro opatření 3.2. b). Následně shrnula pokrok v implementaci OP Rybářství. K 15. 

5. 2012 bylo v rámci 2., 3. a 5. prioritní osy zaregistrováno 

1 284 Žádostí o dotaci a z toho bylo vydáno 755 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

K jednotlivým opatřením zmínila úspěšnost žadatelů v čerpání dotace dle počtu podaných 

Žádostí o dotaci a dle velikosti podniku. Dále uvedla nejčastější důvody ukončení 

administrace projektů, kterými jsou např. ukončení po administrativní kontrole, nedoplnění 

ŽOD či stažení ŽOD žadatelem. V rámci informace o certifikaci zmínila, že za období od 

1. 1. 2007 do 31. 1. 2012 bylo provedeno šest certifikací a bylo tak splněno pravidlo N+2. 

Dále přítomné členy upozornila na pozastavení plateb výdajů OP Rybářství ze strany EK, 

která se domnívá, že Auditní orgán MF nedostatečně metodicky vedl PAS (Pověřený auditní 
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subjekt). Dle EK je postavení PAS jako součást struktury MZe nevyhovující. Z výše 

uvedených důvodů bylo pozastaveno ze strany EK proplacení žádosti MF o šestou průběžnou 

platbu v rámci OP Rybářství. Následně pohovořila o Pilotních projektech v OP Rybářství 

2007 – 2013 a poté otevřela diskuzi. 

 

M. Šuma (MF) – Reagoval na problematiku k pozastavení plateb ze strany EK a doplnil, že 

se MF spolu s MMR usilovně snaží o nápravu a poznamenal, že tento stav se netýká pouze 

OP Rybářství, ale všech OP financovaných z ERDF (kromě OP PS PL-ČR). Co se týká 

dopadu na žadatele, upřesnil, že nedochází k pozastavení proplácení příjemcům, jelikož v ČR 

je nastaven systém předfinancování ze SR. 

 

P. Burian (MF) – Přidal se k debatě a potvrdil slova pana Šumy, že v současné době 

probíhají nápravy. Dále dodal, že MF bude odpovídat na dopis EK do konce července a poté 

potrvá 6. měsíční lhůta pro nápravu. Na závěr informoval přítomné o týdenní auditní misi ze 

strany EK, která se uskuteční na podzim tohoto roku. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala kolegům z MF za upřesnění. 

 

M. Kříž (JČU ČB)  – Reagoval na Pilotní projekty a požádal o otevření opatření 3.4. i na jaře 

příštího roku. 

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že opatření 3.4. je zahrnuto ve 14. kole příjmu Žádosti 

o dotaci a poté bude vyhodnoceno, zda se otevře opatření 3.4. i na jaře 2013. Následně 

předala slovo Ing. Budínové. 

 

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

na vědomí.  

 

 

6) Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2011 

 

K. Budínová (MZe) – V úvodu své prezentace uvedla, že vypracování Výroční zprávy 

vychází z čl. 67 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF a ŘO ji EK zasílá vždy k 30. 6. 

kalendářního roku. Poté zmínila informace o věcném pokroku prioritní osy 2 a 3 v roce 2011, 

kde ŘO OP Rybářství ve většině případů dosáhne cílů EU pro rok 2015. Následně 

zrekapitulovala revizi OP Rybářství, která byla předložena EK 17. 10. 2011. Dne 20. 1. 2012 

EK vydala prováděcí rozhodnutí ke schválení revize OP Rybářství. Změny OP Rybářství se 

týkaly především realokace finančních prostředků. Z původního poměru PO 2 : PO 3 : PO 5 

→ 44 % : 51 % : 5 % na 53 % : 42 % : 5 %. Dále se změny týkaly vyloučení vybraných 

investičních záměrů, úprav monitorovacích indikátorů. Poté členy MV informovala, že 

v průběhu roku 2011 byl proveden jeden audit a jedna kontrola. Audit provedl odbor Auditu 

a supervize na MZe, který byl zaměřen na finanční toky v rámci OP Rybářství. Kontrolu 

provedl Platební a certifikační orgán MF. Jednalo se o finanční kontrolu ve veřejné správě 

podle §7 zákona č. 320/2001 Sb. V rámci auditu a kontroly nebyly zjištěny žádné závažné 

nedostatky ani pochybení. Poté přešla k informovanosti a propagaci OP Rybářství v roce 

2011, kde poznamenala, že EK klade velký důraz na informovanost a propagaci, která probíhá 

prostřednictvím několika médií a akcí, např. jde o výroční konferenci, internetové stránky 

MZe, tiskové zprávy, atd. Zmínila také přehled akcí, na nichž prezentoval ŘO OP Rybářství. 

Ve své prezentaci dále pokračovala příklady úspěšně realizovaných projektů z OP Rybářství 

a na závěr zmínila doporučení EK k výroční zprávě. Požadavkům EK bylo vyhověno. 
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R. Komiková (MZe) – Otevřela diskuzi k představené Výroční zprávě za rok 2011. 

 

M. Šuma (MF) – Poznamenal, že některé připomínky MF již zaslalo ŘO a poté upozornil na 

další formální chybu a to u kapitoly 3.3. Finanční údaje, tabulka č. 7, řádek prioritní osa 2, 

kde nesouhlasí součet částek. 

 

K. Budínová (MZe) – Odpověděla, že již došlo k nápravě zmíněné připomínky. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za podněty a vyzvala členy MV k hlasování. Doplnila, že 

Výroční zpráva bude aktualizována o formální připomínky ze strany MF, které ŘO obdržel 

písemně.  

 

Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2011 byla všemi přítomnými členy MV OP Rybářství 

schválena. Žádný člen se hlasování nezdržel ani nehlasoval proti.  

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala a dodala, že členové MV OP Rybářství doporučují předat 

Výroční zprávu OP Rybářství za rok 2011 EK. Poté požádala Ing. Krylovou o přednesení 

dvou zpráv. 

 

 

7) Zpráva o přípravě nové propagační kampaně RYBA DOMÁCÍ 

 

K. Krylová (MZe) – V úvodu své prezentace zmínila, že ŘO pokračuje v kampani RYBA 

DOMÁCÍ, která se momentálně nachází ve fázi, kde je v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu (VZMR) vysoutěžen předmět zakázky – komunikační strategie. Komunikační 

strategie bude součástí zadávací dokumentace pro následující otevřené řízení pro nadlimitní 

VZ na realizaci komunikační kampaně Ryba domácí. Poznamenala, že veřejná zakázka je 

zadávána dvoukolově. Dále informovala členy MV o veřejné zakázce malého rozsahu 

a následné nadlimitní veřejné zakázce. V rámci VZMR je délka trvání projektu max. 

2 měsíce, lhůta pro podání nabídek probíhala od 27. 2. 2012 do 19. 3. 2012 a vítězným 

uchazečem je R. A. Fabrika, s.r.o. V rámci nadlimitní VZ je délka projektu od podpisu 

smlouvy do 30. 6. 2015. Předpokládaný termín vyhlášení nadlimitní VZ je červenec/srpen 

2012, lhůta pro podání nabídek je min. 52 dnů. Hodnocení nabídek a uzavření smlouvy 

s vybraným uchazečem se předpokládá na podzim 2012. 

 

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

a otevřela diskuzi. 

 

M. Tuptová (EK) – Doporučila přejmenování budoucí propagační kampaně a změnu loga. 

 

 R. Komiková (MZe) – Poděkovala za doporučení a dodala, že ŘO zváží změny a následně 

předala slovo Ing. Krylové  

 

Zpráva o přípravě nové propagační kampaně RYBA DOMÁCÍ byla přítomnými členy MV 

OP Rybářství vzata na vědomí.  

 

 

8) Zpráva o plánu a realizaci projektů Technické pomoci 

 

K. Krylová (MZe) – Na začátku prezentace uvedla, že v plánu projektů Technické pomoci 

nedošlo k žádné změně. Z tohoto důvodu členové MV OP Rybářství berou tento bod 
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programu pouze na vědomí. Následně seznámila přítomné s realizací opatření 5.1. K 15. 5. 

2012 bylo zaregistrováno celkem 26 projektů, na něž bylo vydáno Rozhodnutí v plné výši 

požadované dotace cca 26 mil. Kč. Zmínila se o registrovaných projektech od 9. MV 

a v rámci přípravy nového období zrekapitulovala plán realizace projektů opatření 5.1., který 

byl schválen na minulém MV.  

 

R. Komiková (MZe) – Vyzvala členy MV k dotazům k přednesenému bodu o Technické 

pomoci. 

 

L. Štercl (RS ČR) – Zeptal se, kde by mohl najít přehled Technické pomoci. Navrhl vyvěsit 

na webové stránky ministerstva zemědělství přehled Technické pomoci. 

 

K. Krylová (MZe) – Odpověděla, že Technická pomoc je zahrnuta ve výročních zprávách, 

které jsou uveřejněny na webových stránkách MZe. Výroční zpráva za rok 2011 bude 

uveřejněna až poté, co bude schválena EK. 

 

Zpráva o plánu a realizaci projektů Technické pomoci byla přítomnými členy MV OP 

Rybářství vzata na vědomí.  

 

 

10) Různé, závěr 

 

R. Komiková (MZe) – Na začátek tohoto bodu zmínila mezinárodní konferenci AQUA 2012, 

která se uskuteční od 1. do 5. září 2012 v Kongresovém centru v Praze. Pořadateli jsou 

Evropská akvakulturní společnost a Světová akvakulturní společnost. Partnerem AQUA 2012 

za Českou republiku je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a záštitu nad zahájením 

konference převzal ministr zemědělství. Tato mezinárodní konference s bohatým 

doprovodným programem a účastí mnoha zemí světa je velkou příležitostí k  propagaci 

akvakultury jako producenta sladkovodních ryb a vysoce nutričně hodnotných obnovitelných 

potravin. V rámci kulatého stolu bude s odborníky z celého světa diskutováno téma kvalita 

rybího masa a jeho vliv na lidské zdraví. Poté otevřela diskuzi. 

 

M. Tuptová (EK) – Zeptala se, zda jsou už známy termíny dalšího MV a Výroční 

konference. 

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že termíny obou akcí musí být nejprve projednány 

s předsedou MV a přislíbila brzké ohlášení obou akcí. 

 

M. Tuptová (EK) – Následně navázala na tradici Výboru EFF, která se postupně zavedla. 

Jedná se o prezentaci úspěšných projektů v rámci rybářského fondu, kde navrhla ŘO 

popřemýšlet o tématu vlivu vnitrozemské či sladkovodní akvakultury na klima. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za námět a poznamenala, že v rámci implementace OP 

Rybářství se ŘO může zaměřit spíše na oblast pilotních projektů. Dodala, že prioritní osa 2 je 

zaměřena na investice a v rámci prioritní osy 3 jsou schůdné jenom pilotní projekty. Následně 

připomněla všem přítomným, že na jarním zasedání byl prezentován projekt kapr Omega 3 

s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin. 

 

R. Osička (RS ČR) – Zeptal se, jaké další kroky budou následovat ohledně bodovacích 

kritérií. 
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R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že se bude postupovat standardně - svolání PS a nalezení 

konsenzu. Dále dodala, že členové MV budou včas informováni o termínu PS. Poté uzavřela 

10. zasedání MV OP Rybářství poděkováním přítomným členům a hostům za jejich účast a za 

přínosnou diskuzi, zástupkyni Evropské komise za návrhy a doporučení a se všemi 

přítomnými se rozloučila. 

 

Závěry z jednání: 

 

Členové MV: 

 Přítomní členové vzali na vědomí Zprávu o přípravě nového programovacího období 

2014+. 

 Přítomní členové MV OP Rybářství schválili Zásobník a pravidla pro jeho využití. 

 Přítomní členové vzali na vědomí Zprávu o stavu implementace OP Rybářství. 

 Přítomní členové MV OP Rybářství schválili Výroční zprávu OP Rybářství za rok 

2011 a udělili mandát ŘO k zapracování vznesených připomínek.  

 Přítomní členové vzali na vědomí Zprávu o přípravě nové propagační kampaně RYBA 

DOMÁCÍ. 

 Přítomní členové vzali na vědomí Zprávu o plánu a realizaci projektů Technické 

pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 15. srpna 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


