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ZÁPIS Z 12. ZASEDÁNÍ  

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

 

 
 

Datum konání:    18. června 2013 

Místo konání zasedání:  Ministerstvo zemědělství, Praha 

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

Zapsala:    Bc. Zdeňka Matůšů 

  
 

 

Program jednání: 

 
18. června 2013 

1) Úvod 

2) Zpráva o stavu implementace OP Rybářství  

3) Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2012 

4) Zpráva o přípravě nového programového období 2014+ 

5) Závěr 
 

 

Průběh jednání: 

 

1) Úvod 

 
R. Komiková (MZe) – Zahájila mimořádné jednání dvanáctého zasedání MV OP Rybářství, 

které bylo svoláno operativně, jelikož termín 6. 6. 2013 v Třeboni byl zrušen z důvodu 

povodní. Poté přivítala přítomné členy Monitorovacího výboru (dále jen „členy MV“) 

a omluvila nepřítomnost paní předsedkyně, náměstkyně ministra Ing. Jaroslavu Beneš 

Špalkovou, která se účastnila pracovního jednání v Irsku. Následně seznámila členy MV 

s navrženým zkráceným programem a vyzvala je k odsouhlasení programu 12. zasedání MV 

OP Rybářství.  

 

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

 



Strana 2 z 7 

2) Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 

 

R. Komiková (MZe) – Představila současný pokrok v implementaci OP Rybářství. 

K 15. 5. 2013 bylo zaregistrováno 1 837 Žádostí o dotaci (dále jen „ŽOD“) ve výši 

2,12 mld. Kč, ukončených administrací bylo 225 ve výši 306,2 mil. Kč a vydaných 

Rozhodnutí 826 ve výši 830 mil. Kč. Z těchto projektů bylo ke dni 15. 5. 2013 

předfinancováno 640 projektů ve výši cca 560,5 mil. Kč. Nejvíce zaregistrovaných ŽOD 

a vydaných Rozhodnutí bylo do osy 2, zejména pak do opatření 2.1. Dále zmínila, že v roce 

2013 byla doposud vyhlášena dvě kola (15. a 16.) příjmu ŽOD a to na opatření 2.1.; 2.4.a); 

3.2.b) a 3.3.e) a kontinuální příjem pro opatření 5.1. Následně představila připravované výzvy 

a aktivity ŘO OP Rybářství v roce 2013, mezi které patří otevření 17. kola příjmu ŽOD, 

v termínu od 18. do 26. 6., v němž budou registrovány projekty na opatření 3.1.b) a 3.4. 

Na opatření 3.1.b) je stanovena alokace ve výši 10 mil. Kč a na opatření 3.4. 23 mil. Kč, 

celková alokace 17. kola činí tedy 33 mil. Kč. V podzimním období tohoto roku se pro 

opatření 3.1.a) předpokládá otevření 18. kola, přičemž alokace je stanovena na 2 mil. Kč. 

Mimo tyto termíny bude tak jako dosud probíhat kontinuální příjem ŽOD na opatření 5.1. 

Technická pomoc. V rámci informace o certifikaci zmínila, že v roce 2012 proběhla 

8. certifikace výdajů a ŘO v současné době připravuje 9. certifikaci výdajů. Po odeslání 

8. certifikace na EK bylo splněno pravidlo N + 2 bez započítání předběžných plateb od EK 

pro rok 2012 a zároveň bylo splněno pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb 

od EK pro rok 2013. Dále informovala členy MV o nadlimitní veřejné zakázce k propagační 

kampani Ryba sladkých vod, která bude navazovat na kampaň Ryba domácí. Na závěr 

vyzvala přítomné členy MV k případným otázkám a podnětům. Poté předala slovo 

Ing. Budínové. 

 

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

na vědomí.  

 

 

3) Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2012 

 

K. Budínová (MZe) – Poděkovala za slovo a v úvodu své prezentace uvedla, že vypracování 

Výroční zprávy vychází z čl. 67 nařízení o EFF a Řídicí orgán ji EK zasílá vždy k 30. 6. 

kalendářního roku. Před zasláním Výroční zprávy EK je nutné, aby ji schválil Monitorovací 

výbor. Poté informovala členy MV, že v průběhu roku 2012 byla odborem Auditu a supervize 

MZe provedena dvě auditní šetření. První šetření se týkalo systému identifikace a hlášení 

nesrovnalostí Řídicího orgánu Operačního programu Rybářství (dále jen „ŘO OP Rybářství“) 

a druhé šetření se týkalo finančních toků OP Rybářství, ve kterém byl auditovaným subjektem 

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“). V rámci těchto auditních šetření nebyly 

zjištěny žádné zásadní nedostatky. V souvislosti s Výročním přezkoumáním OP Rybářství za 

rok 2012 zmínila, že bylo řešeno na žádost EK pouze písemnou formou a sdělila hlavní 

doporučení EK. Následně informovala o věcném pokroku, který se váže na programové 

indikátory. V rámci prioritní osy 2 byly naplněny cíle u produkce tržních ryb, produkce 

zpracovaných ryb a výrobků z nich. Dále byly naplněny cíle u rybníků se zlepšeným vodním 

prostředím a zvýšení přidané hodnoty. Z důvodu fyzické náročnosti práce v sektoru však 

nebude cílová hodnota počtu zaměstnaných žen v odvětví rybářství pravděpodobně naplněna. 

V rámci prioritní osy 3 byly naplněny cíle u počtu projektů na zarybnění druhy ryb dle 

legislativy EU, počtu projektů na zvyšování odborných znalostí a počtu projektů testovaných 

technologických postupů. Cíl nebyl doposud naplněn u spotřeby sladkovodních ryb v 

kg/obyvatele/rok. V rámci prioritní osy 5 byl naplněn cíl u počtu informačních a propagačních 

akcí. Na závěr předala slovo Ing. Komikové. 
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R. Komiková (MZe) – Otevřela diskuzi k představené Výroční zprávě za rok 2012 a poté 

vyzvala členy MV k hlasování. Následně předala slovo zpátky Ing. Budínové. 

 

Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2012 byla všemi přítomnými členy MV OP Rybářství 

schválena. Žádný člen se hlasování nezdržel ani nehlasoval proti.  

 

4) Zpráva o přípravě nového programového období 2014+ 

 

K. Budínová (MZe) – V úvodu tohoto bodu zmínila, že od roku 2012 probíhají jednání 

Odborné skupiny OP Rybářství (dále jen „OS OP Rybářství“) k přípravě programového 

období 2014 – 2020. Poslední jednání OS OP Rybářství se uskutečnilo 10. dubna 2013. 

Následně uvedla, že Řídící orgán OP Rybářství „ŘO OP Rybářství“) je členem pracovních 

skupin pro přípravu programového období 2014 – 2020, které jsou v gesci MMR. Jde např. 

o PS pro přípravu Dohody o partnerství, PS k rozpracování programů 2014 – 2020, 

Meziresortní expertní poradní skupiny, PS k integrovaným přístupům a územní dimenzi, aj. 

Poté pohovořila o Dohodě o partnerství, která by měla být předložena EK v říjnu 2013. 

Dohoda o partnerství obsahuje část věnovanou OP Rybářství a odvětví rybářství v ČR. 

Doplnila, že OP bude vycházet z Dohody o partnerství. Dále zmínila PS Rady pro vnitřní 

a vnější rybářskou politiku, na které probíhá od ledna 2012 vyjednávání návrhu nařízení 

o EMFF. Obecný postoj Rady k celému nařízení o EMFF by měl být přijat v červenci 2013. 

Schválení nařízení o EMFF je předpokládáno koncem roku 2013 a mělo by vstoupit v platnost 

1. 1. 2014. V současné době na PS Rady pro vnitřní a vnější rybářskou politiku probíhá 

vyjednávání o implementačním mechanismu, zda bude EMFF nastaveno dle vzoru PRV 

s akreditovanou platební agenturou, nebo dle vzoru strukturálních fondů (dále jen „SF“) 

obdobně jako v současném programovém období. Dle vyjádření členských států a dle 

předložených návrhů irského předsednictví lze očekávat, že implementační mechanismus pro 

EMFF bude nastaven dle vzoru SF jako v současném období. Následně informovala členy 

MV, že den 23. 5. 2013 proběhlo neformální jednání s EK při kterém byl představen návrh 

Operačního programu Rybářství 2014 – 2020, který byl vypracován na základě návrhu 

nařízení o EMFF a ke kterému byl přijat částečný obecný postoj Rady v říjnu 2012. Návrh 

Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 reflektuje šablonu EK pro OP a relevantní 

kapitoly Metodického pokynu MMR pro přípravu programových dokumentů 2014 – 2020. 

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 28. 11. 2012 č. 867 k přípravě programů 

spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období 2014 – 

2020 byl Návrh Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 v květnu 2013 předložen pro 

informaci vládě ČR (na programu 5. 6. 2013). ŘO očekává, že nový Operační program bude 

na podzim 2013 předložen vládě ČR ke schválení. Dále zdůraznila, že EK klade důraz na 

vyplňování cílů strategie Evropa 2020. OP Rybářství bude přispívat k tematickým cílům 

Společného strategického rámce, a to k cílu 6: Ochrana životního prostředí a podpora 

účinného využívání zdrojů a k cílu 3: Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků. V rámci OP Rybářství bude podpora implementována na základě Priority Unie 1: 

Podpora akvakultury účinně využívající zdroje, včetně souvisejícího zpracování a Priority 

Unie 2: Podpora akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založená na inovacích, 

konkurenceschopnosti a znalostech. Na závěr sdělila, že novinkou v programovém období 

2014 – 2020 jsou ex-ante kondicionality. Dle návrhu nařízení o EMFF jsou navrženy 3 ex-

ante kondicionality, z nichž dvě jsou relevantní pro ČR, a to Víceletý národní strategický plán 

pro akvakulturu a sběr dat v oblasti akvakultury. Třetí kondicionalitou je kontrola 

a sledovatelnost produktů, nicméně na základě vyjednávání tato kondicionalita nebude 

závazná pro vnitrozemské státy. 
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R. Komiková (MZe) – Poděkovala za přednesení bodu programu a v souvislosti s prvním 

návrhem OP Rybářství doplnila, že dokument bude zaslán členům OS OP Rybářství předtím, 

než bude předložen do vlády. Další jednání OS OP Rybářství se očekává v září 2013. Poté 

otevřela diskuzi. 

 

J. Hůda (RS ČR) – Otevřel problematiku týkající se kormorána a podotkl, že vládě nebyla 

poskytnuta přesná informace v souvislosti s plošným odlovem kormorána, jelikož MŽP 

nevydalo žádný metodický pokyn jak postupovat v odstřelu kormorána na obci s rozšířenou 

působností a rybářům tak kormoráni i nadále způsobují velké škody. Dále doplnil, že není 

v silách rybářů, aby odstřelem, který je i tak komplikovaný, přemnožený počet kormoránů 

snížili na přijatelnou úroveň. Poté se dotázal, kdy se členové MV sejdou k bodovacím 

kritériím pro opatření 3.1. a) a jakým způsobem připravuje ŘO kontrolní činnost v rámci 

konkurenceschopnosti výrobků. 

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že je třeba rozlišovat výběr projektů a kontrolní činnost. 

V rámci výběru projektů bude zřízena hodnotitelská komise, která bude sestavena 

z odborníků, a budou stanovena vstupní kritéria. Komise poté vyhodnotí, zdali bude mít 

projekt ekonomický přínos a zdali bude schopen docílit předpokládané udržitelnosti. 

K bodovacím kritériím pro opatření 3.1. a) dodala, že členové MV tento bod schválí buď 

v rámci písemné procedury, nebo na dalším Monitorovacím výboru. V souvislosti 

s kormoránem sdělila, že legislativa EFF ani EMFF neumožňuje kompenzace škod vzniklých 

kormoránem, vyjímkou je opatření pro ochranu rybích hospodářství před predátory. 

 

K. Krylová (MZe) – Dodala, že ŘO rozporoval dokument, startegie akvakultury, který 

obdržel z expertní skupiny a kde byl zahrnut také kormorán. Poté doplnila, že ŘO je schopný 

zasáhnout pouze stálým opakováním a poukazováním, že opatření na ochranu rybích 

hospodářství před predátory je nedostačující a problém se tak nevyřeší.  

 

R. Scharf (MŽP) – Navázal na debatu s tím, že patřičný útvar MŽP připravuje opatření 

obecné povahy, které bude vydáno z titulu ústředního orgánu ochrany přírody a krajiny. 

Dokument bude vydán ještě v roce 2013 a bude se vztahovat na volný odstřel kormorána 

v Jihomoravském a Jihočeském kraji. 

 

J. Hůda (RS ČR) – Poděkoval za odpověď a zároveň vyjádřil nespokojenost s lhůtou 

zpracování dokumentu. Dále podotkl, že se kormorán týká celé ČR a ne pouze 

Jihomoravského a Jihočeského kraje a zdůraznil další problémy, které s odstřelem kormorána 

souvisejí. 

 

R. Komiková (MZe) – Požádala rybáře o zaslání souhrnného seznamu škod, které vznikly 

z důvodu povodní. 

 

O. Pecha (Rybářství Hodonín) – Podpořil slova pana Hůdy sdělením, že není v silách 

rybářů, aby snížili stavy kormorána v ČR. Následně připomenul setkání paní komisařky 

Damanaki, která doporučila zavést přechodné období, v kterém by i nadále rybáři dostávali 

náhrady za vzniklé škody způsobené kormoránem do té doby, než by byl únosný stav v ČR. 

 

R. Komiková (MZe) – Souhlasila se slovy pana Pechy a doplnila, že v rámci loňského 

připomínkového řízení měl ŘO možnost připomínkovat vyhlášku související s kormoránem. 

S útvarem 16230 navrhli opatření, v němž bylo zahrnuto přechodné období. V rámci 

přechodného období by probíhal odstřel kormorána a zároveň kompenzace za ztráty. Bohužel 

připomínky nebyly akceptovány a tak ani zapracovány. 
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J. Hůda (RS ČR) – Dodal, že je třeba problém stále zmiňovat a poukazovat na neúnosný boj 

s kormoránem.  

 

O. Pecha (Rybářství Hodonín) – Doplnil, že není možné, aby stát přesunul problém na 

rybáře, jelikož nemají takové finanční prostředky a lidské zdroje, aby mohli problém vyřešit. 

 

R. Komiková (MZe) – Podotkla, že ŘO se snaží neustále připomínkovat relevantní 

dokumenty. 

 

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

OP Rybářství vzata na vědomí.  

 

 

5) Závěr 

 

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

a připomínkám. Následně uzavřela Monitorovací výbor poděkováním členům MV OP 

Rybářství za jejich účast, diskuzi a se všemi přítomnými se rozloučila s přáním hezkého léta. 

 

 

Závěry z jednání: 

 

Členové MV: 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství schválili program 12. zasedání MV OP 

Rybářství. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství schválili Výroční zprávu OP Rybářství za 

rok 2012. 

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

implementace OP Rybářství. 

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

nového programového období 2014+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 28. června 2013 

      

 

 

 

 

 


