
Strana 1 z 18 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

 

 

 

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ  

Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 
(dále jen „MV OP Rybářství“) 

 

 
 

Datum konání:    7. listopadu 2012 

Místo konání zasedání:  Hotel Angelo, Praha 

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

Zapsala:    Bc. Zdeňka Matůšů 

  
 

 

Program jednání: 

 
7. listopadu 2012 

1) Zahájení, úvodní slovo 

2) Bodovací kritéria opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury pro 15. kolo 

příjmu Žádostí - diskuze 

3) Bodovací kritéria opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury pro 16. kolo 

příjmu Žádostí – diskuze 

4) Bodovací kritéria opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh pro 15. a 16. 

kolo příjmu Žádostí - diskuze 

5) Rozložení alokace pro 15. a 16. kolo příjmu Žádostí opatření 2.1. a 2.4.  

6) Bodovací kritéria opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů, záměr e) pořádání 

veletrhů a výstav a účast na nich pro 16. kolo příjmu Žádostí – diskuze 

7) Zpráva o přípravě nového programového období 2014+ 

8) Zpráva o stavu implementace OP Rybářství  

9) Zpráva o přípravě nové propagační kampaně „Ryba sladkých vod“ 

10) Zpráva o realizaci projektů Technické pomoci  

11) Různé, závěr 
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Průběh jednání: 

 

1) Zahájení, úvodní slovo 

 
R. Komiková (MZe) – Zahájila jednání jedenáctého zasedání MV OP Rybářství, přivítala 

přítomné členy Monitorovacího výboru (dále jen „členy MV“), paní Martinu Tuptovou z DG 

MARE a omluvila nepřítomnost pana předsedy, náměstka ministra Ing. Martina Hlaváčka, 

který z rodinných důvodů dne 31. 10. 2012 rezignoval. Dále přivítala dva nové členy MV, 

pana Martina Junka za instituci Asociace soukromého zemědělství České republiky 

a Ing. Jana Záhorku za instituci Agrární komora České republiky a popřála jim v této 

odpovědné práci mnoho úspěchů. 

 

Na úvod informovala členy MV OP Rybářství o zrušení pozastavení proplácení OP Rybářství. 

Dne 30. 5. 2012 došlo k pozastavení proplácení OP Rybářství. Ministerstvo financí (dále jen 

„MF“) obdrželo dopis od Evropské komise (dále jen „EK“), ve kterém EK oznámila, 

že pozastavuje proplácení žádostí o platbu spojených s výdaji OP Rybářství (2007 – 2013) 

fondu EFF z důvodů nedostatečného metodického vedení Pověřeného auditního subjektu 

(PAS), dále z důvodu nedostatečného testování kritérií pro posouzení fungování řídících 

a kontrolních systémů atd.  

Na základě provedených opatření MF EK zrušila dne 28. 9. 2012 pozastavení proplácení 

zaslaných žádostí o průběžnou platbu a pokračuje v jejich proplácení. V této souvislosti 

zmínila, že DG MARE oznámilo v srpnu 2012 MF – Auditnímu orgánu přípravu auditní mise. 

ŘO OP Rybářství předpokládá, že audit se uskuteční na přelomu listopadu a prosince. 

Hlavním cílem šetření bude prověřit postup Pověřeného auditního subjektu při kontrole 

OP Rybářství. 

Dále zmínila úspěšnost implementace, aktuální kompromisní návrh nařízení o EMFF 

a mezinárodní konferenci AQUA 2012, která se uskutečnila pod záštitou ministra zemědělství 

dne 1. – 4. 9. 2012 v Praze. Na závěr seznámila členy MV s navrženým programem a poté je 

vyzvala k odsouhlasení programu 11. MV OP Rybářství.  

 

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

 

 

2) Bodovací kritéria opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury pro 15. kolo příjmu 

Žádostí - diskuze 

 

R. Komiková (MZe) – V úvodu zmínila, že na minulém zasedání MV OP Rybářství, které se 

konalo v Mikulově, byla bodovací kritéria opatření 2.1. a 2.4. pro 14. kolo příjmu Žádostí 

o dotaci stažena z programu předsedou MV, následně byla bodovací kritéria pro osu II 

projednána s Rybářským sdružením České republiky (dále jen „RS ČR“). Dodala, že v návrhu 

bodovacích kritérií opatření 2.1. a 2.4. pro 15. kolo příjmu Žádostí o dotaci došlo k několika 

změnám (viz tabulka č. 1). Následně poznamenala, že se jedná o speciální kolo pro začínající 

a malé rybí farmy (nové subjekty podnikající v akvakultuře) s cílem zvýhodnit ty žadatele, 

kteří doposud nečerpali dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013. Poté vyzvala členy k otázkám 

a připomínkám k přednesenému návrhu bodovacích kritérií opatření 2.1. pro 15. kolo příjmu 

Žádostí o dotaci. 
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Tabulka č. 1 – Bodovací kritéria opatření 2.1. pro 15. kolo příjmu Žádostí o dotaci 

 

KRITÉRIUM OPATŘENÍ 2.1. 

návrh 

1. Žadatelem je mikropodnik nebo malý podnik 20 

2. 

Podíl výnosu (příjmu) z rybářství na čistém obratu subjektu za jedno ze 

tří posledních uzavřených účetních období   

a) podíl je ≥ než 35% čistého obratu  25 

b) podíl je v rozmezí 25% - 34,9% čistého obratu 10 

3. 

Výše výnosu (příjmu) z rybářství za jedno ze tří posledních uzavřených 

účetních období  

a) je 1 Kč – 2 mil. Kč  15 

b)  je > než 2 mil. Kč 10 

4. 

Historie subjektu, doložená doklady, potvrzujícími hospodaření v oboru 

rybářství  

a) subjekt hospodaří v oboru rybářství 1 až 2 roky 20 

b) subjekt hospodaří v oboru rybářství více než 2 roky 10 

5. 

Projekt v záměru 2.1 c) zahrnuje výstavbu nemovitosti nebo modernizaci 

nemovitosti 

(Číselník způsobilých výdajů, kód 010 a 011) 
5 

 

6. 

Celková obhospodařovaná vodní plocha žadatele: 
 

a) 0 – 9,99 ha 10 

b)  je ≥ 10 ha  5 

7. 

Předmětem projektu není nákup dopravních prostředků  

(Číselník způsobilých výdajů, kód 107-118), ale zařízení pro vybavení 

rybochovných zařízení. 

10 

8. 
Žadatel dosud v průběhu implementace OP Rybářství 2007-2013 

nezaregistroval žádný projekt  
20 

 

 

L. Štercl (RS ČR) – Podotkl, že se jedná o alokaci 40 milionů korun a zeptal se, zdali bude 

zapracován do Pravidel limit způsobilých výdajů na jeden projekt. 

 

R. Komiková (MZe) – Reagovala, že alokace pro 15. a 16. kolo příjmů Žádostí o dotaci je 

další bod programu a dodala, že Řídící orgán (dále jen „ŘO“) chce stanovit objem 

způsobilých výdajů na projekt, na který bude poskytnuta dotace, jak pro 15., tak pro 16. kolo 

příjmů Žádostí o dotaci. 

 

R. Krejčí (MRS) – Zeptal se, zdali se alokace z 15. kola, v případě, že nebude dostatečná 

poptávka, přesune do 16. kola příjmů Žádostí o dotaci. 

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že v 15. kole příjmů Žádostí o dotaci, které proběhne 

v únoru 2013, nebude tvořen Zásobník projektů, a tedy veškeré disponibilní zdroje budou 

kumulovány s finančními zdroji, vytvářejícími Zásobník projektů v 16. kole příjmů Žádostí 

o dotaci. Poté vyzvala členy k hlasování o bodovacích kritériích opatření 2.1. pro 15. kolo 

příjmu Žádostí o dotaci.  
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Bodovací kritéria opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury pro 15. kolo příjmu 

Žádostí byla všemi přítomnými členy MV OP Rybářství schválena. Žádný člen se hlasování 

nezdržel a ani nehlasoval proti návrhu. 

 

 

3) Bodovací kritéria opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury pro 16. kolo příjmu 

Žádostí - diskuze 

 

R. Komiková (MZe) – Na začátku poznamenala, že 16. kolo příjmu Žádostí o dotaci bude 

spuštěno v březnu 2013 a bodovací kritéria včetně bodového ohodnocení jednotlivých kritérií 

zůstala oproti minulým kolům registrace projektů na opatření 2.1. v nezměněné podobě (viz 

tabulka č. 2). Poté doplnila, že jsou bodově zvýhodňovány mikro a malé podniky a velký 

důraz, který je kladen na výši podílu výnosů (příjmů) z rybářství v poměru k čistému obratu 

firmy, je ohodnocen rozpětím 5 – 25 bodů. Dalším hodnoceným ukazatelem je výše 

celkových výnosů (příjmů) z rybářství. Velký důraz je také kladen na podporu projektů 

s dlouhodobou investicí do rybochovných zařízení a recirkulačních systémů a modernizaci 

stávajícího majetku akvakulturních firem. Na závěr vyzvala členy k otázkám a připomínkám 

k přednesenému návrhu bodovacích kritérií opatření 2.1. pro 16. kolo příjmu Žádostí o dotaci. 

 

Tabulka č. 2 – Bodovací kritéria opatření 2.1. pro 16. kolo příjmu Žádostí o dotaci 

 

 

KRITÉRIUM OPATŘENÍ 2.1. 

 

 

návrh 

1. Žadatelem je mikropodnik nebo malý podnik 20 

2. 

Podíl výnosu (příjmu) z rybářství na čistém obratu subjektu za jedno ze tří 

posledních uzavřených účetních období   

a) podíl je > než 50% čistého obratu 25 

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

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

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

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

5. 

Projekt v záměru 2.1 c) zahrnuje výstavbu nemovitosti nebo modernizaci 

nemovitosti 

(Číselník způsobilých výdajů, kód 010 a 011) 
5 

 

 

V. Špeta (RS ČR) – Dodal, že po diskuzi s kolegy z plenárního zasedání RS ČR by bylo 

třeba změnit bodovací kritérium č. 2. Důvodem je mnoho malých a středních podniků, které 

mají další činnost, nejenom rybářskou, a nebyly by schopny uspět při Žádosti o dotaci, jelikož 
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mají menší objem čistého obratu. Dále podotkl, že jsou tyto podniky dostatečně omezeny 

v bodovacím kritériu č. 3. Navrhl, aby bylo stejné bodovací kritérium č. 2 jako u 15. kola 

příjmu Žádostí o dotaci. 

 

R. Komiková (MZe) – Poznamenala, že ti, kteří neuspěli se svými projekty v rámci současné 

implementace OP Rybářství, mohou vstoupit do 15. kola. Zdůraznila, že toto kolo zvýhodňuje 

ty žadatele, kteří dosud nečerpali dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013. Doplnila, že ŘO 

se snaží podporovat převážně akvakulturní firmy, a to bude i cílem příštího programového 

období 2014 – 2020. 

 

M. Tuptová (EK) – Vrátila se k Bodovacím kritériím opatření 2.1. pro 15. kolo příjmu 

Žádostí o dotaci a zeptala se, zda se jedná o žadatele, který nezaregistroval svůj projekt, anebo 

o žadatele, který neměl schválený projekt. Doplnila, že pokud by se jednalo o žadatele, který 

nezaregistroval svůj projekt, byli by žadatelé, kterým nebyl projekt schválen, tímto 

bodovacím kritériem vyloučeni. 

 

R. Komiková (MZe) – Vysvětlila, že 15. kolo příjmu Žádostí o dotaci je určeno žadatelům, 

kteří nikdy nezískali dotaci (nebylo vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace) z OP Rybářství, 

a to bude uvedeno v Pravidlech. Dále dodala, že kritérium č. 8 má zvýhodnit podniky, které 

byly založeny např. v loňském roce a nikdy nezaregistrovaly žádný projekt. 

 

V. Špeta (RS ČR) – Dodal, že kritérium č. 8 je již zahrnuto v kritériu č. 4. Navrhl, aby 

kritérium č. 8 bylo pozměněno. Slovo „nezaregistroval“ by zaměnil za „neuspěl“. 

 

R. Komiková (MZe) – Uvedla na pravou míru, že podniky mohly již existovat 3 roky, ale 

nikdy nezaregistrovaly svůj projekt v OP Rybářství. 15. kolo příjmu Žádostí o dotaci má 

ověřit absorpční kapacitu podniků, které začínají nebo hospodaří v oboru krátkou dobu, a to 

by jim měla umožnit právě tato kritéria. 

 

M. Tuptová (EK) – V souvislosti s mikropodniky dodala, že v 15. kole jsou tři kritéria, kde 

mohou mikropodniky získat až 45 bodů a následně poukázala na dvě kritéria v 16. kole, která 

si protiřečí, a to kritérium 1 a kritérium 3. 
 

R. Komiková (MZe) – Vysvětlila, že v rámci osy II. byly prováděny analýzy v souvislosti 

s tím, jaká je struktura podniků, které čerpají, a jaká je struktura firem v oblasti výše výnosu. 

Výsledky analýz ukázaly, že i mikro a malé podniky mají vysoký podíl výnosu z rybářství 

a dosahují také vysokých tržeb. 75 % podniků, které čerpají z OP Rybářství, jsou mikro 

a malé podniky. 

 

M. Herdová (RS ČR) – Reagovala, že takto představený návrh bodovacích kritérií ŘO je 

vyvážený a žádné změny nejsou potřeba. 

 

V. Špeta (RS ČR) – Zeptal se, zda bude 16. kolo tvořeno zásobníkem projektů. Dále se zeptal 

na časové hledisko, a zda bude možné zpětně žádat na realizované investice.  

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že z disponibilních finančních zdrojů 16. kola bude 

tvořen Zásobník projektů a že nelze zpětně žádat z důvodu změny metodiky MMR „Závazné 

postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci 

zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“. Dnem 

podání Žádosti o dotaci se stanou způsobilé výdaje uznatelnými a žadatelé budou moci zahájit 

výběrové řízení a začít realizovat projekt bez ohledu na skutečnost, že jim doposud nebylo 
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vydáno Rozhodnutí. ŘO se rozhodl, že kontrolu před vydáním Rozhodnutí u veřejných 

zakázek provede u projektů nad 10 mil. Kč. Všechny projekty, které budou realizovány 

do 10 mil. Kč, mohou být realizovány ode dne podání Žádosti o dotaci. U projektů, které by 

přesáhly 10 mil. Kč, provede formální kontrolu výběrového řízení před uzavřením smlouvy 

s vybraným dodavatelem Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) a to v souladu 

s Pravidly. 

 

Z. Ješetická (MZe) – Potvrdila, že způsobilé výdaje budou uznatelné ode dne zaregistrování 

Žádosti o dotaci do 12 nebo 24 měsíců od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace. 

Vysvětlila, že pokud bude Žádost o dotaci zaregistrována 1. 2. 2013, Rozhodnutí bude vydáno 

a podepsáno 31. 5. 2013. Od této doby (31. 5. 2013) plyne lhůta 12 či 24 měsíců, dle toho, co 

je uvedeno v Rozhodnutí. Doba pro uplatnění způsobilých výdajů projektu se v případě 

úspěšného projektu tímto prodlužuje o dobu ode dne zaregistrování Žádosti o dotaci do dne 

vydání Rozhodnutí. 

 

V. Špeta (RS ČR) – Zeptal se, zda v případě shodného počtu bodů je rozhodným ukazatelem 

pro sestavování pořadníku Žádostí o dotaci v jednotlivých záměrech již dohodnutý vypočtený 

koeficient.  
 

Z. Ješetická (MZe) – Potvrdila platnost rozřazovacího kritéria - vypočteného koeficientu- 

v případě rovnosti dosaženého bodového ohodnocení projektů. 
 

R. Komiková (MZe) – Dodala, že členové MV schválili tento koeficient v písemné 

proceduře, která probíhala na konci března tohoto roku. 
 

L. Štercl (RS ČR) – Vstoupil do diskuze s tím, že změnu, kterou navrhl pan Špeta 

v souvislosti s bodovacím kritériem č. 2, neschvaluje. Dodal, že všechny podniky dostanou 

prostor v příštím programovém období. 

 

R. Komiková (MZe) – Podotkla, že návrhy pana Špety jsou inspirací do příštího 

programového období a poté vyzvala členy k hlasování o předneseném návrhu bodovacích 

kritériích opatření 2.1. pro 16. kolo příjmu Žádostí o dotaci. 
 

Bodovací kritéria opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury pro 16. kolo příjmu 

Žádostí byla přítomnými členy MV OP Rybářství schválena. Dva členové se hlasování 

zdrželi a žádný nehlasoval proti návrhu. 

 

M. Tuptová (EK) – Doplnila, že připomínky, které vzešly z debaty v souvislosti 

s bodovacími kritérii, je třeba brát v úvahu a využít je při přípravě budoucích kritérií. 

Poznamenala, že je třeba do budoucna také zvážit nové kritérium pro diverzifikaci. 
 

 

4) Bodovací kritéria opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh pro 15. a 16. 

kolo příjmu Žádostí - diskuze 

 

R. Komiková (MZe) – V úvodu zmínila, že bodovací kritéria pro opatření 2.4. jsou pro obě 

kola, 15. a 16 kolo, shodná. Následně podrobně okomentovala bodovací kritéria (viz tabulka 

č. 3). První kritérium opět zvýhodňuje mikro a malé podniky. Bodovací kritérium č. 2 

informuje o skutečnosti, zda žadatel vyhovuje požadavku na vlastnictví uvedeného certifikátu. 

V dalším bodovacím kritériu jsou získanými body zvýhodněny podniky, které při výrobě 

produktů z ryb používají zařízení na rozrušení mezisvalových kostí. V současné době 
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spotřebitelé kladou důraz na výrobky z ryb, které neobsahují kosti. Obsah kostí v rybím mase 

je jedním z důvodů, který spotřebitelé uvádějí jako překážku při konzumaci ryb. Body získané 

v bodovacím kritériu č. 4 vyjadřují zvýhodnění podniků, které ve svých zpracovnách věnují 

vyšší pozornost zpracování sladkovodních ryb. Na závěr informovala, že z bodovacích kritérií 

pro 8. kolo příjmu Žádostí o dotaci bylo vypuštěno kritérium č. 5, které bodově zvýhodňovalo 

podniky, jež v uplynulých letech úspěšně žádaly o dotace z OP Zemědělství a OP Rybářství. 

Poté otevřela diskuzi. 

 

Tabulka č. 3 – Bodovací kritéria opatření 2.4. pro 15. a 16. kolo příjmu Žádostí o dotaci 

 

KRITÉRIUM OPATŘENÍ 2.4. 
návrh 

1. Žadatelem je mikropodnik nebo malý podnik 20 

2. 
Subjekt vlastní k datu podání žádosti o dotaci certifikát systému HACCP 

minimálně na provoz, ve kterém je projekt realizován 
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 

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 > než 70%  30 

b) podíl je v rozmezí 30% - 70% čistého obratu 20 

 

 

J. Záhorka (AK ČR) – Zeptal se na kritérium, které bylo vypuštěno. 

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že audit z Evropského účetního dvora zpochybnil toto 

kritérium v rámci hodnocení projektů v Programu rozvoje venkova, a proto bylo kritérium 

v rámci OP Rybářství eliminováno. Tímto bude zajištěn rovný přístup pro všechna potenciální 

žadatele z OP Rybářství. Poté vyzvala členy k hlasování o předneseném návrhu bodovacích 

kritériích opatření 2.4. pro 15. a 16. kolo příjmu Žádostí o dotaci. 

 

Bodovací kritéria opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh pro 15. a 16. kolo 

příjmu Žádostí byla všemi přítomnými členy MV OP Rybářství schválena. Žádný člen 

se hlasování nezdržel a ani nehlasoval proti návrhu. 

 

 

5) Rozložení alokace pro 15. a 16. kolo příjmu Žádostí opatření 2.1. a 2.4. 

 

R. Komiková (MZe) – Představila návrh procentuálního rozdělení finančních prostředků pro 

jednotlivé záměry opatření 2.1. a 2.4., které budou otevřeny v 15. a 16. kole příjmu Žádostí 

(viz tabulka č. 4 a č. 5). ŘO předpokládá, že v posledním, 15. kole, které bude určeno 

výhradně pro podniky, kterým dosud v průběhu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 

nebylo vydáno Rozhodnutí, bude o poskytnutí dotace velký zájem s plánovanou alokací 

40 mil. Kč. ŘO navrhuje v opatření 2.1. otevřít pro příjem Žádostí všechny záměry. 

V opatření 2.4. je navrhováno přijímat Žádosti o dotaci pouze na záměr a) rozšíření, vybavení 

a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury. 

Důvodem je skutečnost, že v záměru b) zavedení energeticky úsporných a ekologicky 

šetrných technologií, tj. obnovitelných zdrojů energie, se vzhledem k dosavadním 
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zkušenostem začínajících žadatelů nepředpokládá absorpční kapacita. ŘO navrhuje snížit 

hranici pro výši způsobilých výdajů, na které může být poskytnuta dotace na 2 mil. Kč 

na každý jednotlivý projekt, z důvodu pokrytí maximálního možného počtu projektů. 

Poté otevřela diskuzi k rozložení alokace pro 15. kolo příjmu Žádostí opatření 2.1. a 2.4. 

 

Tabulka č. 4 – Rozložení alokace pro 15. kolo příjmu Žádostí opatření 2.1. a 2.4. 

 

 

Alokace 15. kola výpočet 

celková alokace v 

tis.Kč  

40 000 
 

    % částka 
 

2.1. a 25 10 000 
 

  b 25 10 000 
 

  c 35 14 000 
 

  d 5 2 000 
 

  e 5 2 000 
 

2.1. celkem 95 38 000 
 

2.4. a 5 2 000 
 

2.4. celkem 5 2 000 
 

15.kolo   100 40 000 
 

 

 

L. Štercl (RS ČR) – Dodal, že členové MV berou alokaci pouze na vědomí, jelikož názor 

MV není závazný.  

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že MV vždy schvaloval rozdělení alokace a dodala, že 

schvalování alokace není součástí nařízení. Nařízení říká, že MV schvaluje bodovací kritéria. 

 

L. Štercl (RS ČR) – Reagoval na rozložení alokace jak u 15. kola, tak u 16. kola příjmu 

Žádostí o dotaci. Podotkl, že schválená alokace nemusí být závazná v případě, že by se např. 

na záměru c) vyskytl převis a na záměru a) malá poptávka. 

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že schválená alokace je závazná, jelikož se převis 

přesouvá do zásobníku projektů. Dále dodala, že ŘO vycházel z dat a znalostí, které má 

k dispozici z průběhu implementace. 

 

Z. Ješetická (MZe) – Dovolila si podotknout, že v předchozích kolech OP Rybářství bylo 

pravidlem, že alokace byla schvalována MV a doplnila, že je vhodné, aby procentuální 

stanovisko bylo dané předem. 

 

R. Komiková (MZe) – Reagovala, že jde o transparentnost, tzn. předem je řečeno, jaká 

alokace bude dána na určité záměry a doporučila schválit návrh rozložení alokace jak pro 15., 

tak pro 16. kolo příjmu Žádostí o dotaci, tak jak byl představen. 
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V. Špeta (RS ČR) – Souhlasil s alokací předem a zeptal se, zda bude v Pravidlech výše 

dotace na žadatele nebo na projekt. 

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že pro 15. kolo příjmu Žádostí o dotaci bude výše 

způsobilých výdajů omezena na 2 mil. Kč za projekt a počet projektů nebude omezen. 

Pro 16. kolo příjmu Žádostí o dotaci bude výše způsobilých výdajů omezena na 7 mil. Kč 

za projekt. 

 

R. Osička (RS ČR) – Vrátil se k opatření 2.4 a zeptal se, zda je maximální částka rozlišena 

u opatření 2.1. a 2.4. nebo je stejná. 

 

Z. Ješetická (MZe) – Odpověděla, že pro 15. kolo příjmu Žádostí o dotaci budou způsobilé 

výdaje nastaveny na 2 mil. Kč za projekt, a to jak u opatření 2.1., tak u opatření 2.4. 

Pro 16. kolo příjmu Žádostí o dotaci budou způsobilé výdaje nastaveny na 7 mil. Kč 

za projekt, a to jak u opatření 2.1., tak u opatření 2.4. 

 

R. Komiková (MZe) – Uzavřela diskuzi pro 15. kolo příjmu Žádostí o dotaci a přistoupila 

k rozložení alokace pro 16. kolo příjmu Žádostí opatření 2.1. a 2.4., kde celková alokace činí 

60 mil. Kč. Poté otevřela diskuzi k rozložení alokace pro 16. kolo příjmu Žádostí opatření 2.1. 

a 2.4. 

 

Tabulka č. 5 – Rozložení alokace pro 16. kolo příjmu Žádostí opatření 2.1. a 2.4. 

 

Alokace 16. kola výpočet 

celková alokace v 

tis.Kč 

60 000 

    % částka 

2.1. a 25 15 000 

  b 5 3 000 

  c 60 36 000 

  d 0 0 

  e 5 3 000 

2.1. celkem 95 57 000 

2.4. a 5 3 000 

2.4. celkem 5 3 000 

16.kolo   100 60 000 

 

 

V. Špeta (RS ČR) – Navrhl pro 16. kolo příjmu Žádostí, převážně u opatření 2.1., záměr a) 

a b), limit 7 mil. Kč na žadatele. 

 

Z. Ješetická (MZe) – Připomněla, že 7 mil. Kč není výše dotace, ale výše způsobilých 

výdajů, na které může být poskytnuta dotace. 

 

A. Vavrečka (SZIF) – Nejprve vysvětlil pojem celkové výdaje projektu, které se skládají 

z nezpůsobilých výdajů a způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje v 16. kole činí 7 mil. Kč 

a z těchto způsobilých výdajů se teprve počítá dotace 60 %, přičemž celková alokace pro toto 
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kolo činí 60 mil. Kč. Na závěr dodal, že není problém softwarově ošetřit limit u každého 

záměru zvlášť, ale považuje to za zbytečné. 

 

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

alokace pro 15. a 16. kolo příjmu Žádostí opatření 2.1. a 2.4. 

Rozložení alokace pro 15. a 16. kolo příjmu Žádostí opatření 2.1. a 2.4. bylo přítomnými 

členy MV OP Rybářství schváleno. Jeden člen se zdržel hlasování a žádný nehlasoval proti 

návrhu. 

 

 

6) Bodovací kritéria opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů, záměr e) pořádání veletrhů 

a výstav a účast na nich pro 16. kolo příjmu Žádostí – diskuze 

 

R. Komiková (MZe) – Uvedla, že v rámci bodovacích kritérií opatření 3.3. e), Pořádání 

veletrhů a výstav a účast na nich, bude bodově zvýhodněn ten žadatel, který má zkušenosti 

jako pořadatel či vystavovatel na výstavách či veletrzích (viz tabulka č. 6). Poté otevřela 

diskuzi a následně vyzvala členy MV k hlasování o představeném návrhu bodovacích kritérií 

k opatření 3.3. e) pro 16. kolo příjmu Žádostí. Na závěr předala slovo Ing. Krylové. 

 

Tabulka č. 6 – Návrh bodovacích kritérií k opatření 3.3. e) pro 16. kolo příjmu Žádostí 

 

KRITÉRIUM OPATŘENÍ 3. 3. e) 
návrh 

1. 

Žadatel má zkušenosti jako organizátor či vystavovatel na výstavách 

nebo veletrzích  

 

a) na 1 - 2 akcích 5 

b) na 3 - 5 akcích 10 

c) na více než 5 akcích 15 

 

Bodovací kritéria opatření 3.3. e) pro 16. kolo příjmu Žádostí byla všemi přítomnými členy 

MV OP Rybářství schválena. Žádný člen se hlasování nezdržel ani nehlasoval proti návrhu. 

 

 

7) Zpráva o přípravě nového programového období 2014+ 

 

K. Krylová (MZe) – V úvodu představila Společný strategický rámec (dále jen „SSR“), 

tematické cíle SSR a Dohodu o partnerství. SSR promítá záměry a cíle strategie Unie pro 

inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do klíčových opatření týkajících se fondů 

SSR s cílem podpořit harmonický, vyrovnaný a udržitelný rozvoj Unie. SSR převede záměry 

a cíle priorit Unie do podoby klíčových akcí, na základě kterých budou plněny tematické cíle 

SSR. Tematickými cíli SSR relevantní pro EMFF jsou: zvýšení konkurenceschopnosti MSP 

v odvětví rybářství a akvakultury, podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech 

odvětvích, ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů a podpora 

zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil. Dále zmínila, že OP Rybářství 

je připravován v souladu s návrhem nařízení o společných ustanoveních a návrhem nařízení 

o EMFF. Dodala, že v novém programovém období 2014 – 2020 je velmi důležitá 

provázanost cílů EMFF, Evropy 2020 a SSR, proto musí být opatření, která budou 

podporována z OP Rybářství 2014 – 2020, resp. EMFF, vybrána s ohledem na stanovené cíle 

a na jejich následné plnění. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím priorit Unie. Zmínila, 

že v ČR je centrálním koordinátorem intervencí budoucích fondů Společného strategického 
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rámce Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), které připravuje jednotné metodické 

prostředí. Nastavení jednotného metodického prostředí je jedním z předpokladů k zajištění 

úspěšné realizace budoucího programového období a efektivního řízení Dohody o partnerství. 

Následně přešla k aktuálnímu stavu vyjednávání nařízení o EMFF. Aktuální kompromisní 

návrh nařízení o EMFF ze dne 29. 10. 2012, který byl dopracován na základě Rady ministrů 

pro zemědělství a rybářství, doznal oproti prvotnímu návrhu nařízení o EMFF ze dne 

2. 12. 2011 významných změn. V rámci podpory udržitelného rozvoje akvakultury jsou dle 

čl. 44 kompromisního návrhu nařízení o EMFF příjemci podpory podniky akvakultury, nebo 

podnikatelé vstupující do odvětví, pokud předloží podnikatelský plán či studii proveditelnosti. 

Dále z pohledu ČR je nejvýznamnější úpravou revize článku 46 ve smyslu umožnění podpory 

produktivních investic do akvakultury. Maximální míra veřejné podpory pro dotaci z EMFF 

je stanovena na 50 % celkových způsobilých výdajů, tj. míra podpory bude snížena o 10 % 

oproti stávajícímu programovému období. Nicméně lze uplatnit 100% míru veřejné podpory 

způsobilých výdajů, pokud je příjemcem veřejnoprávní subjekt a nově podpora článků 53 

(Přechod na systémy řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a na 

ekologickou akvakulturu) a 54 (Akvakultura poskytující environmentální služby). Poté 

doplnila, že Evropský parlament zaujme k návrhu nařízení o EMFF stanovisko počátkem roku 

2013 a EK předloží prováděcí akty v průběhu roku 2013. Následně dodala, že pro ČR budou 

z pohledu možné podpory prioritní zejména články 45 Inovace, 46 Výrobní investice do 

akvakultury, 47 Nové formy výdělku a přidaná hodnota, 54 Akvakultura poskytující 

environmentální služby, 56 Opatření pro zajištění zdraví a dobrých životních podmínek 

zvířat, 71 Opatření pro uvádění produktů na trh a článek 72 Zpracování produktů rybolovu 

a akvakultury. Na závěr informovala členy MV o současné přípravě období 2014 – 2020, ŘO 

dokončuje Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu, dále připravuje ex-ante 

hodnocení OP Rybářství pro období 2014 – 2020 a hodnocení SEA a v neposlední řadě také 

Rámcovou pozici k návrhu nařízení o EMFF). Do 31. 3. 2013 by měl být první návrh 

OP Rybářství 2014 – 2020 předložen vládě a s ohledem na vývoj nařízení o EMFF bude 

OP Rybářství 2014 – 2020 dopracován a předložen EK ke konci roku 2013. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za přednesení bodu programu a otevřela diskuzi. 

 

J. Postránecký (MMR) – Doplnil, že MMR uzavírá vypořádání připomínkového řízení 

k materiálu do vlády, který by měl stanovit základní zaměření všech budoucích navržených 

programů SSR. Materiál by měl být vládou projednán do konce listopadu 2012. Poté dodal, že 

dne 22. 11. 2012 by měla EK představit poziční dokument a upozornil, že EK považuje 

za důležité připravit Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu a rozvoj národních 

administrativních kapacit pro sběr dat v tomto sektoru. Dále upozornil na uplatnění metody 

Leader, která je momentálně v ČR realizovaná pouze prostřednictvím Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova s tím, že EK považuje za určitou výzvu, aby tento 

přístup byl rozšířen tam, kde je to relevantní, a to právě v oblastech akvakultury. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za zmínku o pozičním dokumentu EK k přípravě Dohody 

o partnerství ze strany ČR. Doplnila, že tento dokument je nyní v připomínkovém řízení 

jednotlivých resortů. V rámci metody Leader dodala, že MZe, respektive OP Rybářství, 

se této metodě nebrání prostřednictvím MAS, a to pouze v oblastech, kde je soustředěno 

odvětví rybářství. 

 

M. Tuptová (EK) – Doplnila, že pozičním dokumentem EK se otvírá neformální dialog 

o přípravě nových programů všech fondů a práce na Dohodě o partnerství. Vyzvala tedy 

zástupce sektorů, aby se této prezentace zúčastnili. EK pracuje na přípravných dokumentech 

a implementačních aktech a v těchto dnech se bude intenzivně pracovat na struktuře OP, která 
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bude na začátku roku poskytnuta členským státům. Na závěr zmínila, že po předložení návrhu 

OP by měla EK vypracovat negociační mandát.  

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala zástupkyni EK za příspěvek a předala slovo paní 

Ing. Blažkové. 

Zpráva o přípravě nového programového období 2014+ byla přítomnými členy MV 

OP Rybářství vzata na vědomí.  

 

 

8) Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 

 

B. Blažková (MZe) – Poděkovala za slovo a v úvodu své prezentace shrnula dosud 

zrealizovaná kola příjmu Žádostí o dotaci včetně specifikace opatření a záměrů, na které byly 

v příslušném kole přijímány Žádosti o dotaci. Jak je zřejmé, dosud bylo vyhlášeno celkem 

14 kol, ve kterých bylo zaregistrováno 1 366 projektů, kromě toho na opatření 5.1. Technická 

pomoc bylo podáno 28 Žádostí o dotaci. Celkem tedy bylo v dosavadním průběhu 

implementace OP Rybářství 2007 - 2013 zaregistrováno 1 394 projektů na celkovou částku 

1,8 mld. Kč. Zmínila předpoklad příjmu Žádostí o dotaci v roce 2013. V únoru 2013 

se uskuteční 15. kolo příjmu Žádostí o dotaci pro opatření 2.1., záměr a), b), c), d), e) 

a opatření 2.4., záměr a), v březnu 2013  pak 16. kolo pro opatření 2.1., záměr a), b), c), e), 

2.4. a) a 3.3. e). 17. kolo příjmu Žádostí o dotaci se uskuteční v červnu 2013 pro opatření 

3.2. b). Dále poznamenala, že po provedené realokaci koncem roku 2011, z důvodu vysoké 

absorpční kapacity na prioritní ose 2, je 53 % alokace přiděleno na prioritní osu 2, 

tj. 478,2 mil. Kč, 42 % na prioritní osu 3, tj. 375,4 mil. Kč a 5 % na prioritní osu 5, tj. 

 44,9 mil. Kč. Zaregistrované Žádosti o dotaci převyšují finanční alokaci o více než 200 %. 

Nejvyšší poptávka je zřejmá na prioritní ose 2, kde poptávka převyšuje nabídku téměř 3 krát. 

Alokace na prioritní ose 2 je téměř zazávazkována a finanční prostředky pro plánovaná kola 

příjmu Žádostí o dotaci budou tedy alokovány zejména z úspor, které vznikají na základě 

ukončených administrací, změnových rozhodnutí a korekcí při proplácení Žádostí o platbu. 

Doplnila, že nejčastějšími důvody ukončení administrace jsou především vyřazení Žádosti po 

administrativní kontrole a nedoplnění Žádosti o dotaci. Poté podrobně představila výsledky 

14. kola příjmu Žádostí o dotaci, které proběhlo v říjnu letošního roku, a byly v něm 

přijímány Žádosti o dotaci na opatření 3.1. záměr a) Zdokonalení odbornosti pracovníků 

v odvětví rybářství, opatření 3.1. záměr b) Podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, 

odborným školstvím a hospodářskými subjekty v oboru rybářství, opatření 3.1. záměr c) 

Studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství a opatření 3.4. záměr 

a) Pilotní projekty. V tomto kole bylo zaregistrováno celkem 56 ŽOD. Jeden žadatel od 

Žádosti o dotaci odstoupil, takže v další administraci je v současné době 55 Žádostí. Současně 

s těmito projekty byla na opatření 3.3. a) zaregistrována Žádost o dotaci, kdy předmětem 

projektu je Realizace dlouhodobé komunikační strategie do roku 2015, a předkladatelem je 

MZe. Na závěr podotkla, že od začátku programového období bylo provedeno zatím 

7. certifikací v celkovém objemu 451 029 197 Kč veřejných zdrojů, což je 18 178 343,03 

EUR. Po zrušení pozastavení plateb výdajů OP Rybářství ze strany EK je nyní připravena 

osmá certifikace OP Rybářství za období od 1. 6. do 31. 10. 2012 v celkové výši 

70 003 574 Kč veřejných zdrojů. Po odeslání 8. certifikace na EK bude splněno pravidlo 

N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK pro rok 2012 a zároveň bude splněno 

pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb od EK pro rok 2013. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za přednesení zprávy o stavu implementace OP Rybářství 

a využila příležitosti k představení Ing. Miloše Pinkase, který se od nového roku přesouvá na 
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stálé zastoupení v Bruselu a bude mít na starosti Společnou rybářskou politiku. Poté vyzvala 

členy MV k otázkám k přednesenému bodu. 

 

P. Burian (MF) – Reagoval na pozastavení plateb a dodal, že důvodů pro pozastavení bylo 

několik. Jednou z podmínek bylo vypracování akčního plánu z EK DG MARE, centralizace 

auditů pod MF atd. Doplnil, že zrušení pozastavení plateb předcházelo spoustu práce a na 

základě argumentů EK zrušila dne 28. 9. 2012 pozastavení proplácení zaslaných žádostí o 

průběžnou platbu na EK. Dále se zmínil, že již druhým rokem realizují audity operací u 

příjemců. V loňském roce bylo realizováno 52 auditů a v letošním roce bylo realizováno 42 

auditů, chybovost činila 1,8 % a je pod hranicí 2 %, dále byly provedeny 2 audity u ŘO. 

Následně informoval o auditní misi, která by měla proběhnout v listopadu 2012 a oznámena 

bude 10 dní předem. Doplnil, že na výsledku této mise závisí další vývoj financování 

v příštím roce. Na závěr informoval o centralizaci auditů pod MF, kterou vyžaduje EK. 

Auditní orgán bude mít místo 35 auditorů 240 auditorů a od nového roku bude silný auditní 

orgán pouze pod MF. Z toho plyne i různé oddělení agendy. Podotkl, že agenda OP Rybářství 

se přesouvá do jiného oddělení a využil tak příležitosti rozloučit se všemi přítomnými. 

Poděkoval ŘO, všem členům MV a zástupkyni komise za spolupráci. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za podrobné informace a předala slovo Ing. Krylové. 

 

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

na vědomí.  

 

 

9) Zpráva o přípravě nové propagační kampaně „Ryba sladkých vod“ 

 

K. Krylová (MZe) – V úvodu své prezentace zmínila kampaň „Ryba domácí“, která 

probíhala od roku 2008 a byla ukončena v prosinci 2011. V rámci opatření 3.3. a) byl 

zaregistrován v září tohoto roku další projekt na propagační kampaň, která bude probíhat 

v následujících letech. Podala základní informace o veřejné zakázce, která je dvoukolová. 

V prvním kole byl v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) vysoutěžen předmět 

zakázky – Komunikační strategie. Ve druhém kole bude komunikační strategie součástí 

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Realizace dlouhodobé 

komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 

2012 – 2015. Na základě komunikační strategie budou uchazeči v rámci následné nadlimitní 

zakázky předkládat své návrhy (nabídky) realizace komunikační strategie do roku 2015. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za přednesení zprávy a zmínila návštěvu paní komisařky 

pro námořní záležitosti a rybolov Marie Damanaki ve dnech 4. – 5. října 2012 v České 

republice. Dne 4. 10. 2012 se uskutečnilo bilaterální jednání paní komisařky a pana ministra 

zemědělství, kde hlavním tématem byla reforma Společné rybářské politiky. Po bilaterálním 

jednání dne 5. 10. 2012 následovala exkurze do dvou podniků akvakultury, které úspěšně 

realizovaly projekty v rámci OP Rybářství a jsou významnými producenty sladkovodních ryb. 

Exkurze se konala v  podniku Štičí líheň – ESOX, s. r. o., která patří mezi největší producenty 

a exportéry živých ryb a významně se podílí na rozvoji českého tradičního rybářského oboru. 

Využila příležitosti a poděkovala panu Pechovi za velmi kvalitní přípravu exkurze. Další 

exkurze se konala v  podniku Rybářství Josefa Vaňka, který je zaměřen na chov a produkci 

ryb. Dodala, že oba podniky jsou zástupci malých a mikro podniků, které jsou primárně 

podporovány z OP Rybářství. Ke konci návštěvy paní komisařky proběhla tisková 

konference. Paní komisařka Damanaki projevila spokojenost s OP Rybářstvím, který nemá 

velké procento nesrovnalostí a čerpání je poměrně velmi stabilní. Dále paní komisařka 
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pochválila podporu propagace sladkovodních ryb. Dodala, že bez kvalitní propagace 

akvakultury a jejich produktů nelze dosáhnout vyššího zájmu konzumentů a je nutné 

zdůrazňovat zdravotní aspekty. 

 

M. Tuptová (EK) – Zmínila, že při přípravě tohoto setkání se kladl důraz na jeden 

z problémů, který se dost často vyskytuje, a to je ochrana před rybožravými predátory. 

Uvedla, že opatření 2.1., záměr d), Nákup a instalace zařízení na ochranu rybích hospodářství 

před volně žijícími predátory, není preferované při plánování výdajů a doplnila, že bylo 

vydáno na tento záměr málo peněz. Vyjádřila pochybnost, zda nevznikl nesoulad mezi 

čerpáním a využíváním. Na závěr poznamenala, že možnosti zde jsou a je třeba jich využít. 

 

R. Komiková (MZe) – Reagovala, že toto opatření bylo několikrát v rámci dotačních výzev 

otevřeno a absorpční kapacita je spíše u pstruhařství. Dále doplnila, že akvakulturní podniky 

nečerpají více finančních zdrojů v rámci tohoto opatření, jelikož je nerealizovatelné zamezit 

prostřednictvím těchto finančních zdrojů predátorům v rámci velkých obhospodařovaných 

ploch. Dodala, že tento problém je celoevropský. 

 

L. Štercl (RS ČR) – Podotkl k problému kormorána, že jde o složitou situaci, jelikož bez 

zásahů do mateřských populací, jako je Dánsko, Finsko, Estonsko, Litva, apod., není možné 

tento problém vyřešit. Doplnil, že v ČR tento problém nezachráníme, sklízíme zde pouze jeho 

negativní důsledky tažnými kormorány a je třeba problém řešit jinde. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za příspěvek a předala slovo Ing. Frýdlové. 

 

Zpráva o přípravě nové propagační kampaně „Ryba sladkých vod“ byla přítomnými členy 

MV OP Rybářství vzata na vědomí.  

 

 

10) Zpráva o realizaci projektů Technické pomoci 

 

M. Frýdlová (MZe) – V úvodu své prezentace informovala členy MV, že projekty Technické 

pomoci jsou brány pouze na vědomí, jelikož na předchozích MV byly projekty odsouhlaseny 

a žádný nový projekt do seznamu nebyl zařazen. Shrnula realizaci opatření 5.1. Technická 

pomoc. Celkem bylo zaregistrováno 28 projektů v hodnotě cca 33 mil. Kč a na 27 projektů 

bylo vydáno Rozhodnutí v hodnotě cca 29 mil. Kč. Dále pohovořila o přípravě zadávací 

dokumentace a na závěr shrnula alokaci Technické pomoci 2007 – 2013. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za shrnutí realizace Technické pomoci a dodala, že 

důležitým projektem v současné době je ex-ante hodnocení. Poté přešla k poslednímu bodu 

programu. 

 

Zpráva o realizaci projektů Technické pomoci byla přítomnými členy MV OP Rybářství 

vzata na vědomí.  

 

 

11) Různé, závěr 

 

R. Komiková (MZe) – Nejprve pozvala všechny členy MV OP Rybářství a další hosty na 

Výroční konferenci, která se uskuteční 12. 12. 2012 v Praze. Poté vyzvala přítomné členy MV 

OP Rybářství k dotazům a připomínkám.  
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L. Štercl (RS ČR) – Pozval za RS ČR pana Ing. Pinkase na výlov rybníku. 

 

M. Pinkas (MZe) – Poděkoval za pozvání a přislíbil účast, pokud se najde nějaký vhodný 

termín, jelikož je momentálně zaneprázdněný. 

 

M. Tuptová (EK) – Dotázala se, zda má ŘO plán na budoucí rok a oznámila, že příští rok 

končí jako zástupkyně EK. 

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že jarní MV je realizován v prvních 10 dnech v červnu 

a podzimní MV je plánován vždy v první polovině listopadu. Poté uzavřela Monitorovací 

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

se rozloučila. 
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Závěry z jednání: 

 

Členové MV: 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství schválili program 11. zasedání MV OP 

Rybářství. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství schválili Bodovací kritéria opatření 2.1. 

pro 15. kolo příjmů Žádostí. 

 Přítomní členové MV OP Rybářství schválili Bodovací kritéria opatření 2.1. 

pro 16. kolo příjmů Žádostí. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství schválili Bodovací kritéria opatření 2.4. 

pro 15. a 16. kolo příjmů Žádostí. 

 Přítomní členové MV OP Rybářství schválili rozložení alokace pro 15. a 16. kolo  

příjmů Žádostí.opatření 2.1. a 2.4. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství schválili Bodovací kritéria opatření 3.3., 

záměr e) pro 16. kolo příjmů Žádostí. 

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

nového programového období 2014+. 

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

implementace OP Rybářství 

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

propagační kampaně „Ryba sladkých vod“. 

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

projektů Technické pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 20. listopadu 2012 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


