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1. IDENTIFIKACE  

 

Členský stát: Česká republika 

 

Operační program Číslo programu (CCI): 2007CZ14FPO001 

Zpráva o provádění 
Rok, za nějž se podává zpráva: 2012 

Datum schválení Výroční zprávy monitorovacím výborem 18. 6. 2013 

2. SHRNUTÍ 

 

Operační program Rybářství 2007 – 2013 (dále jen „OP Rybářství“) byl pro Českou republiku 

(dále jen „ČR“) vypracován na základě nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 

27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (dále jen „nařízení o EFF“) a nařízení 

Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k nařízení Rady (ES) o EFF (dále jen „implementační nařízení“). OP Rybářství byl schválen 

Evropskou komisí (dále jen „EK“) dne 11. prosince 2007.  

 

Popis Řídících a kontrolních systémů pro OP Rybářství byl schválen EK dne 25. 8. 2009. Tím 

bylo umožněno pro OP Rybářství zahájení průběžného čerpání finančních prostředků 

z Evropského rybářského fondu (dále jen „EFF“). 

 

Na základě schváleného OP Rybářství jsou implementovány následující osy a opatření: 

 

Tabulka č. 1 - Osy a opatření OP Rybářství 
 

Prioritní osa Opatření Název opatření 

2 

2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury 

2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí 

2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat 

2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh 

3 

3.1. Společné činnosti 

3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin 

3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 

3.4. Pilotní projekty 

5 5.1. Technická pomoc 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

2.1.  Shrnutí pokroku v implementaci OP Rybářství za rok 2012 

 

V roce 2012 byly vyhlášeny v rámci 12., 13. a 14. kola tři výzvy příjmu Žádostí o dotaci 

na opatření 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. a dále kontinuálně probíhal příjem na opatření 5.1. Podrobné 

informace o vyhlášených výzvách v roce 2012 jsou uvedeny v kapitole 3.2. Přehled 

vyhlášených výzev příjmu Žádostí o dotaci od začátku implementace OP Rybářství je uveden 

v příloze č. 3. 

 

V roce 2012 proběhlo šest refundací finančních prostředků Evropské unie (dále jen „EU“) 

fondu EFF do příjmové kapitoly Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“). V souladu 

s Metodikou certifikace byly refundované prostředky certifikovány ve třech certifikacích, 

které proběhly ke konci ledna, v květnu a říjnu roku 2012. Ministerstvo financí certifikované 
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částky vyžádalo od Evropské komise (dále jen „EK“) po schválení každé ze tří certifikací. 

OP Rybářství tím úspěšně splnil pravidlo N + 2 pro rok 2012 bez započítání předběžných 

plateb obdržených od EK a zároveň bylo splněno pravidlo N + 2 pro rok 2013 se započítáním 

předběžných plateb.   

 

V červnu a listopadu roku 2012 se uskutečnila zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 

(dále jen „MV OP Rybářství“). Podrobnější informace se nacházejí v kapitole 3.5.1. Přehled 

uskutečněných MV OP Rybářství od začátku implementace OP Rybářství je uveden v příloze 

č. 3. 

Na konci roku 2012 došlo k centralizaci pověřených auditních subjektů (dále jen „PAS“) do 

struktury Auditního orgánu Ministerstva financí, za účelem zajištění nezávislosti PAS, tato 

změna nikterak nemění reálný výkon auditní činnosti pro OP Rybářství, který bude probíhat 

stejně jako doposud. 

 

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. 

Dále bylo v roce 2012 provedeno odborem Auditu a supervize MZe celkově 42 auditů 

proplacených projektů u 36 auditovaných subjektů v celkové hodnotě 228 134 033,- Kč (cca 

9 074 543,87- €), které byly konečným příjemcům poskytnuty z prostředků OP Rybářství. 

Tato auditní šetření byla provedena na základě výběru Auditního orgánu Ministerstva financí.  

Ve třech případech byla v rámci auditních šetření identifikována zjištění s vysokou mírou 

významnosti. Tyto tři případy byly nahlášeny jako nesrovnalosti na vnější úrovni. 

 

Na přelomu roků 2012 a 2013 probíhal audit Evropského účetního dvora v rámci prohlášení o 

věrohodnosti za rok 2012 (DAS 2012). V roce 2012 probíhala komunikace meze ŘO OP 

Rybářství a auditory. Dále byly auditorům zaslány požadované dokumenty. 

 

Přehled a popis provedených auditních šetření a kontrol v roce 2012 je uveden v tabulce č. 2. 

Souhrnný přehled provedených auditních šetření a kontrol od začátku implementace 

OP Rybářství je uveden v příloze č. 3. 

 

Tabulka č. 2 - Přehled auditních šetření a kontrol 
 

Číslo auditu IAP/2012/02 

Název  Audit OP Rybářství – systém identifikace a hlášení nesrovnalostí 

Cíl  Ověření funkčnosti a účinnosti splněných nápravných opatření přijatých 

v auditované oblasti. 

Ověření souladu vnitřních předpisů MZe upravujících auditovanou oblast 

s vybranými předpisy EU a ČR. 

Ověření souladu činností prováděných příslušnými zaměstnanci s jejich 

popisem v relevantních vnitřních předpisech. 

Prověření efektivnosti nastavených procesů včetně identifikace rizik 

v auditované oblasti. 

Termín zahájení 13. března 2012 

Kontrolovaný 

subjekt 

ŘO OP Rybářství 

 

Závěry auditu (doporučení) 
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Důsledné dodržování postupů stanovených příslušnými závaznými předpisy. 

Aktualizovat Metodický postup Nesrovnalosti. 

Nastavit kontrolní mechanismy, které zajistí lepší kontrolu vyplácených finančních prostředků. 

Vypořádání  

RO OP Rybářství aktualizoval v průběhu auditu Metodický postup Nesrovnalosti. 

Byly nastaveny kontrolní mechanismy v příslušných metodických postupech v rámci vyplácení 

finančních prostředků. 

Číslo auditu IAP/2012/09 

Název  Audit OP Rybářství – finanční toky 

Cíl  Ověřit funkčnost a účinnost splněných nápravných opatření přijatých 

v auditované oblasti. 

Ověřit soulad příslušných vnitřních předpisů MZe upravujících auditovanou 

oblast s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty OP Rybářství 2007 – 2013. 

Ověřit soulad příslušných vnitřních předpisů MZe s vybranými předpisy EU a 

ČR. 

Ověřit soulad vykonávaných administrativních a kontrolních činností s jejich 

popisem v příslušných vnitřních předpisech MZe. 

Prověřit efektivnost nastavených procesů včetně identifikace rizik v auditované 

oblasti. 

Termín zahájení 7. září 2012 

Kontrolovaný 

subjekt 

SZIF 

Závěry auditu (doporučení) 

Audit konstatoval, že proces finančních toků je řádně a efektivně nastaven a ošetřuje rizika 

identifikovaná v prověřované oblasti. 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
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3. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OP RYBÁŘSTVÍ PODLE PRIORITNÍCH OS 

 

3.1. Informace o fyzickém pokroku prioritních os  

 

OP Rybářství ve vztahu k naplňování principů podle čl. 19 nařízení o EFF 

 

OP Rybářství byl zpracován v souladu se Společnou rybářskou politikou (dále jen „SRP“) 

a vychází z Národního strategického plánu pro oblast rybářství 2007-2013. OP Rybářství 

pokrývá oblasti České republiky, na které se vztahuje cíl Konvergence. Cílem OP Rybářství je 

vymezit oblasti dotací do rybářství v ČR tak, aby přispěl k posílení konkurenceschopnosti jak 

využíváním tradičních produkčních systémů za použití nejmodernějších technologií, tak 

k udržení pracovních míst a podílu zaměstnaných žen v oboru. Zohledňuje také cíl zvýšení 

spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich. 

Řídícím orgánem OP Rybářství jsou nastavena opatření tak, aby přispěla k naplňování 

Lisabonské a Göteborské strategie. V rámci OP Rybářství je implementována prioritní osa 2, 

prioritní osa 3 a prioritní osa 5. Osy jsou dále rozčleněny na jednotlivá opatření. 

 

Opatření 2.1. se zaměřuje na přímou podporu žadatelům při výstavbě, rozšíření či 

modernizaci rybníků nebo jiných výrobních zařízení a vybavení včetně investic do zařízení, 

podporujících maloobchodní prodej v hospodářství, která jsou nedílnou součástí 

akvakulturního hospodářství. U opatření 2.1. zaznamenává ŘO OP Rybářství soustavný velký 

převis poptávky ze strany žadatelů o podporu na projekty zaměřené na zvýšení 

konkurenceschopnosti firem. V posledních kolech příjmu Žádostí o dotaci do opatření 2.1. je 

patrný zájem ze strany žadatelů o podporu do dlouhodobých investic, které přispívají ke 

zvyšování konkurenceschopnosti podniků. 

Opatření 2.2. na ochranu vodního prostředí podporuje použití forem akvakultury, které 

zahrnují ochranu a zlepšování životního prostředí, přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti, 

jakož i udržování krajiny a tradičních charakteristik akvakulturních oblastí. Příjemce podpory 

se zavazuje plnit po dobu pěti let stanovené požadavky na ochranu vodního prostředí. 

Podpora má formu jednorázové vyrovnávací platby na dobu pěti let. Při revizi OP Rybářství 

v polovině období byl snížen ambiciózní cíl podpořené vodní plochy rybníků. 

Opatření 2.4. podporuje modernizaci stávajících zařízení a zavedení energeticky úsporných 

a ekologicky šetrných technologií. Dále napomáhá ke zlepšování kvality pracovních 

podmínek převážně u žen, které tvoří značný podíl pracovníků ve zpracovnách ryb. 

U opatření 2.4. se modernizací provozů daří naplňovat přechodné cíle OP Rybářství. 

 

Opatření 3.1. záměr a) přispívá ke zdokonalování odbornosti pracovníků v rybářství a to 

zejména vydáváním odborných publikací a přípravou konferencí zaměřených na akvakulturu. 

Opatření 3.1 záměr b) podporuje partnerství podniků, škol a vědeckých výzkumných institucí 

v odvětví rybářství. Převažují projekty zaměřené na vývoj nových technologií chovu ryb 

a vývoj nových výrobků. Opaření 3.1. záměr c) je zaměřeno na zpracování studií 

proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství. V realizaci jsou projekty pro 

Turecko a Ukrajinu. 

 

Opatření 3.2. na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr a) obnova míst pro tření 

bylo z důvodu neexistující absorpční kapacity v návaznosti na střednědobé hodnocení 

vypuštěno z OP Rybářství. Opatření 3.2 záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla 

anguilla) slouží k podpoře vysazování úhořího monté a rozkrmeného mladého úhoře do 
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vodních toků v povodí řeky Labe a řeky Odry. Dlouhodobý projekt monitoringu úniku úhoře 

říčního zadaný ŘO OP Rybářství, který přispívá k hodnocení stavu populace úhoře říčního, je 

realizován. Do konce roku 2012 bylo vysílačkami označeno 77 jedinců, u kterých je pomocí 

rádiové telemetrie sledována katadromní migrace. V průběhu jarních měsíců roku 2013 

proběhne dodatečné značení dalších cca 15 úhořů. V roce 2012 proběhla první fáze pilotního 

monitoringu. Z výsledků měření vyplývá, že většina značených ryb ještě katadromní migraci 

nezahájila a pohybují se pouze v rámci svých domácích okrsků. Zahájení katadromní migrace 

bylo doposud pozorováno u 12 úhořů, z nichž prozatím pouze dva byli registrováni 

telemetrickými stanicemi na koncovém profilu povodí (Ohře a Labe). Další analýza 

katadromní migrace úhořů se uskuteční v roce 2013. 

Opatření 3.3. zvyšuje informovanost veřejnosti v návaznosti na požadavky zdravé výživy 

a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. K celkovému zlepšení obrazu 

rybářství v ČR přispívá opatření 3.3. záměr a), které je zaměřeno na kampaň podporující 

konzumaci produktů sladkovodní akvakultury. Komunikační kampaň s názvem „Realizace 

dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich 

v ČR“ byla realizována v období 2008 – 2011. Realizátor kampaně vzešel jako vítěz veřejné 

zakázky soutěže o návrh a posléze bylo s vybraným realizátorem zahájeno jednací řízení bez 

uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“) v rámci něhož byly projednány detailní podmínky nastavení 

konceptu komunikační kampaně. 

V souladu s výsledky komunikační kampaně realizované v období 2008 – 2011, které byly 

zjišťovány v rámci projektu „Opakovaná evaluace komunikační kampaně na podporu 

spotřeby sladkovodních ryb – výzkum veřejného mínění“ (v rámci níž byla hodnocena míra 

znalosti, informovanosti, srozumitelnosti a líbivosti celé kampaně cílovými skupinami, což 

byl účinný nástroj pro řízení a nastavení kampaně), doporučením odborné veřejnosti (odborná 

veřejnost i oslovení experti opakovaně podporovali pokračování komunikační kampaně, která 

pozitivně ovlivňuje stravovací návyky spotřebitelů, ale rovněž zvyšuje povědomí o odvětví 

rybářství) a hlavně v souladu s globálním cílem Národního strategického plánu – posílení 

konkurenceschopnosti, ŘO OP Rybářství připravil projekt komunikační kampaně pro léta 

2012 – 2015. ŘO OP Rybářství připravil podklady pro zahájení veřejné zakázky v 

předpokládané hodnotě cca 62 mil. Kč (around 2,5 M€), který bude realizován v období 2013 

– 2015 a jehož cílem bude navázat na výsledky první části komunikační kampaně. Objem 

finančních zdrojů byl zvolen v souladu se strategií OP Rybářství investovat v rámci opatření 

do popularizace produktů akvakultury a zvyšovat konzumaci sladkovodních ryb a na základě 

doporučení hodnotitele první části kampaně. Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné 

zakázky je zakázka řízena administrátorem (právní společnost), se kterým má MZe uzavřenou 

smlouvu. 

Záměrem ŘO OP Rybářství bylo soutěžit navazující komunikační kampaň stejným způsobem 

jako komunikační kampaň na období 2008 – 2011 (tzn. soutěží o návrh, na kterou bude 

navazovat jednací řízení bez uveřejnění). Vzhledem k významným změnám české legislativy 

v oblasti zákona o veřejných zakázkách a navazujících předpisů bylo ŘO OP Rybářství 

odborným úsekem MZe, který má v gesci veřejné zakázky, doporučeno postupovat 

dvoukolově. V prvním kole byl v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky 2 mil. Kč bez DPH) vysoutěžen předmět zakázky – komunikační 

strategie. Na zakázku malého rozsahu poté navazuje nadlimitní veřejná zakázka, která bude 

zadávána formou otevřeného řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ v rámci níž bude soutěžena 

samotná realizace komunikační kampaně v předpokládané hodnotě 60 mil. Kč (around 2,4 M 

€) na období 2013 - 2015. Komunikační strategie (první kolo projektu) se tak stane nedílnou 

součástí zadávací dokumentace pro následující zadávací řízení. 
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Podstatnou změnou koncepce celého zadávacího řízení došlo ke zdržení celého procesu 

výběrového řízení, resp. zadávacího řízení z důvodu, že musela být kompletně přepracována 

dokumentace k veřejné zakázce - úprava zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu 

probíhala od podzimu roku 2011. Veřejná zakázka malého rozsahu, v rámci níž byla 

soutěžena strategie komunikační kampaně, byla vyhlášena dne 7. 2. 2012 a lhůta pro podání 

nabídek končila dne 19. 3. 2012. Po předání finální podoby komunikační strategie, kterou 

dopracoval dodavatel v souladu s požadavky zadavatele, začal ŘO OP Rybářství připravovat 

zadávací dokumentaci pro navazující nadlimitní veřejnou zakázku
1
, jejímž účelem je na 

základě vítězné komunikační strategie navrhnout realizaci kampaně v období 2013 – 2015. 

Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 6. 3. 2013
2
 a lhůta pro podání nabídek končila dne 6. 5. 

2013. V současné době probíhá hodnocení, posouzení a výběr nejvhodnější nabídky v souladu 

se ZVZ.  

Opatření 3.3. záměr b) podporuje v souladu s článkem 40, odst. 2 nařízení o EFF propagaci 

produktů uznaných podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006. V ČR se jedná o Třeboňského 

kapra a Pohořelického kapra. V rámci tohoto opatření byly realizovány projekty, které 

prohloubily znalost veřejnosti o těchto tradičních produktech české akvakultury.  

Opatření 3.3. záměr e) finančně podporuje propagaci akvakultury jako zdroje zdravých 

potravin a rybníkářství jako tradičního odvětví na výstavách a veletrzích. V rámci tohoto 

opatření se podařilo zrealizovat několik zajímavých akcí na tradičních výstavních akcích, kde 

v uplynulém období nebyla podpora akvakultury akcentována (Rybí slavnosti, účast na Aqua 

2012,která vzbudila velký pozitivní ohlas hlavně u zahraničních účastníků bez hlubších 

znalostí rozmanitosti sladkovodních ryb). 

Opatření 3.4. Pilotní projekty je zaměřeno na povzbuzení přenosu inovací do podniků v rámci 

celého rybářského odvětví a na zvýšení inovativního potenciálu produkčních firem. V roce 

2012 bylo vydáno dalších 6 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty s vysokou přidanou 

hodnotou řešení technologických inovací pro celé odvětví. 

 

Opatření 5.1. Technická pomoc podporuje kvalitu řízení OP Rybářství, jeho monitorování, 

hodnocení, kontrolu, publicitu a přípravu na nové programové období 2014 - 2020. 

                                                 
1
 zadávací dokumentace byla připravována od podzimu roku 2012 

2
 vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky dle ZVZ předchází zveřejnění předběžného oznámení ve Věstníku 

veřejných zakázek a TEDu, které musí být dle § 86 ZVZ zveřejněno minimálně 1 měsíc před vyhlášením 

samotné veřejné zakázky 
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Fyzický pokrok prioritních os 

 

Níže uvedené ukazatele odrážejí pokrok, kterého bylo dosaženo při provádění operačního programu a prioritních os ve vztahu k jejich 

konkrétním cílům dle čl. 67 odst. 2 písm. a) nařízení o EFF. Jednotlivé ukazatele jsou pod tabulkami vyhodnoceny. 

3.1.1. Prioritní osa 2 

 

Tabulka č. 3 - Prioritní osa: 2  

(Cíl byl stanoven na celé programové období, přechodný cíl na rok 2010) 
 

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 

Produkce tržních ryb  

(v tis. tun) 

Dosažené výsledky - 20,4 20,1 20,4 21,0 20,8    20,8 

Cíl  NP NP NP 20 NP NP NP NP 20 20 

Výchozí stav  20,4         20,4 

Produkce 

zpracovaných ryb  

a výrobků z nich 

(v tis. tun) 

Dosažené výsledky - 4,4 5,1 5,3 5,8 6,8    6,8 

Cíl NP NP NP 5,05 NP NP NP NP 5,9 5,9 

Výchozí stav  
4,9         

4,9 

Plocha rybníků se 

zlepšeným vodním 

prostředím 

Dosažené výsledky - 0 0 0 0 6,63    6,63 

Cíl  NP NP NP NP NP NP NP NP 8,7 ha 8,7 ha 

Výchozí stav  0         0 

Počet zaměstnaných 

žen v odvětví 

rybářství 

Dosažené výsledky - 223 224 223 225 223    223 

Cíl  NP NP NP NP NP NP NP NP 280 280 

Výchozí stav  214         214 

Zvýšení přidané 

hodnoty (v %) 

Dosažené výsledky - - - 21,6 100,0     100,0 

Cíl  NP NP  NP 1 NP NP NP NP 5 5 

Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Zdroj: Rybářské sdružení ČR, ŘO OP Rybářství 

  

Ukazatel Produkce tržních ryb (v tis. tun) – cíl OP Rybářství udržení produkce sladkovodních ryb na úrovni 20 tis. tun je každý rok 

implementace naplňován a mírně překročen.  V ukazateli je kromě celoroční produkce tržních ryb zohledněn i počáteční stav (zásoba z minulého 

roku), objem importovaných tržních ryb a ztráty, což představuje celkovou bilanci (včetně konečné zásoby živých ryb). 
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Ukazatel Produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich (v tis. tun) – v roce 2012 se hodnota zvýšila na cca 6,8 tis. tun. Hodnota indikátoru 

zahrnuje produkci sladkovodních i mořských zpracovaných ryb. Oproti roku 2011 se jedná o významné zvýšení o cca 1 tis. tun.  

 

Ukazatel Plocha rybníků se zlepšeným vodním prostředím –  v opatření na ochranu vodního prostředí (2.2.) je administrováno šest projektů na 

8,7 ha vodní plochy rybníků, do konce roku 2012 byly čtyři projekty předfinancovány s rozlohou vodní plochy 6,63 ha a v roce 2013 budou 

předfinancovány zbylé dva projekty a indikátor bude zcela naplněn. Pětileté období závazku těchto šesti projektů končí 31. 12. 2015 a žádné 

další projekty se již přijímat nebudou.  

V roce 2009 bylo zákonem č. 291/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

souvisejícími zákony, umožněno zakreslování vodních ploch rybníků do LPIS. Při implementaci opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního 

prostředí bylo následně zjištěno, že může docházet k nesouladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.   

 

Ukazatel Počet zaměstnaných žen v odvětví rybářství - v roce 2012 bylo v oblasti akvakultury zaměstnáno celkem 1 442 osob, 223 žen a 1 219 

mužů. Od schválení OP Rybářství v roce 2007 celkový počet zaměstnanců v sektoru produkčního rybářství mírně roste, nicméně cílová hodnota 

roku 2015 v počtu zaměstnaných žen nebude zřejmě z důvodu fyzické náročnosti práce v sektoru produkčního rybářství naplněna. 

 

Ukazatel Zvýšení přidané hodnoty (v %) – dle § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád velké procento žadatelů účetně uzavírá rok až šest 

měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. do 30. 6. 2012. Dle čl. 67 odst. 1 nařízení o EFF má však řídicí orgán povinnost zaslat do stejného 

data Výroční zprávu EK, proto je přidaná hodnota vykazována zpětně za rok 2011. Ukazatel Zvýšení přidané hodnoty za rok 2012 bude uveden 

ve Výroční zprávě za rok 2013.  

Při výpočtu zvýšení přidané hodnoty byla porovnávána data ze Standardních ročních monitorovacích zpráv, které byly odevzdávány příjemci 

dotace v roce 2012, a to s daty do 31. 12. 2011. Přidaná hodnota se změnila i u předchozích let a to z důvodu ročního nárůstu příjemců dotace, 

kteří poprvé vyplňovali Standardní roční monitorovací zprávu. Porovnávaly se hodnoty z roku 2006 a 2011 (získané v roce 2012). Hodnota 

v roce 2011 stoupla o 100,04 % oproti roku 2006. Přidanou hodnotu nevykazují příjemci dotace pouze za akvakulturu, ale za všechny činnosti 

podnikání a je téměř nemožné získat data pouze za akvakulturu, toto stanovení by bylo nepřesné a znamenalo by to administrativní zátěž pro 

žadatele. 
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3.1.2. Prioritní osa 3 

 

Tabulka č. 4 - Prioritní osa: 3  

(Cíl byl stanoven na celé programové období, přechodný cíl na rok 2010) 
 

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 

Spotřeba 

sladkovodních ryb 

v kg/obyvatele a rok 

Dosažené výsledky - 1,32 1,37 1,42 1,46 1,46    1,46 

Cíl NP NP NP 1,45 NP NP NP NP 1,55 1,55 

Výchozí stav  1,4 - - - - - - - - 1,4 

Počet projektů na 

zarybnění druhy ryb 

dle legislativy EU 

Dosažené výsledky  0 0 0 46 90    90 

Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 5 5 

Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Počet projektů na 

zvyšování odborných 

znalostí 

Dosažené výsledky - 0 0 2 5 12    12 

Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 7 7 

Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Počet projektů 

testovaných 

technologických 

postupů 

Dosažené výsledky - 0 0 0 11 21    21 

Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 8 8 

Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Zdroj: Rybářské sdružení ČR, ŘO OP Rybářství 

 

 

Ukazatel Spotřeba sladkovodních ryb v kg/obyvatele a rok – pozvolný nárůst spotřeby sladkovodních ryb na 1,46 kg/obyv./rok je podpořen 

propagační kampaní Ryba domácí a vyplývá ze zvýšeného celoročního zájmu spotřebitelů o zpracované ryby a výrobky z nich. Spotřeba 

sladkovodních ryb zaznamenává stabilní, mírně rostoucí trend navzdory silné konkurenci dovozu ryb ze třetích zemí na český trh. V roce 2008 

zaznamenalo komunikační kampaň pouze 12 % široké veřejnosti, v roce 2011 to bylo již 31 %. Tento pozitivní nárůst byl způsoben především 

obsahem sdělení pro veřejnost o prospěšnosti konzumací sladkovodních ryb a jejích benefitů v TV a dále hlavně vybranými a zvolenými nástroji 

směrem k populaci (kulinářské pořady, hobby pořady, product placement), které se těší mezi obyvateli velké popularitě (akcent na zdravý životní 

styl prezentovaný známými a uznávanými osobnostmi). 

Došlo rovněž k pozitivní změně ve struktuře konzumentů sladkovodních ryb - snížil se počet nekonzumentů z 24 % na 20,5 % a naopak roste 

počet občasných konzumentů, jejichž počet se zvýšil z 51,4 % na 54 %, zároveň došlo i k nárůstu častých konzumentů z 22 % na 25,6 %. 

Od roku 2008, kdy byla zahájena komunikační kampaň, vzrostl dle zdrojů Rybářského sdružení ČR prodej ryb na vnitřním trhu na úkor exportu 

o cca 13 %, aniž by rostla produkce ryb. 
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V návaznosti na komunikační kampaň byl v rámci monitorovacích indikátorů OP Rybářství splněn přechodný cíl na prioritní ose 3 pro rok 2010 

a spotřeba sladkovodních ryb na domácím trhu vzrostla na 1,45 kg sladkovodních ryb na osobu a rok. Hodnota monitorovacího indikátoru pro 

rok 2015, kdy bude ukončen OP Rybářství, je stanovena na 1,55 kg na osobu a rok. Zajištění naplnění cílových hodnot operačního programu je 

prostřednictvím realizace navazující komunikační kampaně velmi pravděpodobné.  

 

Ukazatel Počet projektů na zarybnění druhy ryb dle legislativy EU – ukazatel se vztahuje k opatření 3.2. Opatření na ochranu vodních živočichů 

a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního. Toto opatření bylo spuštěno v 6. kole v roce 2010, v 10. kole v roce 2011 a v roce 2012 ve 13. kole 

příjmu Žádostí o dotaci. Vydáno bylo 138 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z nichž 90 projektů bylo předfinancováno. Z několikanásobného 

překročení hodnoty indikátorů je patrné, že má opatření vysokou absorpční kapacitu. Výskyt úhoře říčního je v současné době závislý na 

vysazování importovaného nebo odkrmeného monté, proto je opatření pro vysazování úhoře říčního pro zajištění rozvoje populace v rybářských 

revírech Českého rybářského svazu (dále jen „ČRS“) velmi žádoucí. 

 

Ukazatel Počet projektů na zvyšování odborných znalostí – vztahuje se k opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalování odbornosti 

pracovníků v odvětví rybářství. Toto opatření bylo spuštěno v roce 2008 ve 2. kole, 2010 v 5. a 6. kole, 2011 v 8. a 11. kole a 2012 ve 14. kole 

příjmu Žádostí. Celkem bylo vydáno 42 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z nichž 12 projektů bylo předfinancováno, a tím byla cílová hodnota 

indikátoru splněna. Další projekty budou předfinancovány v následujícím roce. 

 

Ukazatel Počet projektů testovaných technologických postupů – vztahuje se k opatření 3.4. Pilotní projekty. V tomto opatření bylo vydáno 37 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z nichž 21 projektů bylo předfinancováno. Cílová hodnota indikátoru je již nyní překročena a indikátor naplněn. 

V roce 2012 bylo vyhlášeno celkem 7 minitendrů na kvalitativní posouzení 11 technických zpráv Pilotních projektů. Technickou zprávu hodnotí 

vždy dva nestranné a nezainteresované subjekty, které vypracují její kvalitativní posouzení. 
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3.1.3. Prioritní osa 5 

 

Tabulka č. 5 - Prioritní osa: 5  

(Cíl byl stanoven na celé programové období) 
 

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 

Počet informačních a 

propagačních akcí 

Dosažené výsledky - 3* 4* 5 4 4     20* 

Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 20 20 

Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

Pozn.: *Ve Výročních zprávách 2008 a 2009 byly do počtu informačních a propagačních akcí zahrnuty pouze předfinancované projekty. 

Z hlediska komplexnosti a lepší informovanosti o počtu informačních a propagačních akcí jsou ve Výroční zprávě za rok 2010, 2011 a 2012 

uvedeny všechny akce, které se konaly. V rámci těchto akcí byly distribuovány propagační předměty OP Rybářství. Propagační předměty jsou 

podrobněji uvedeny v kapitole 5.2. 
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V roce 2008 se uskutečnilo 2. a 3. zasedání MV OP Rybářství a ŘO OP Rybářství se podílel 

aktivní účastí na konání výstavy „Země živitelka“. 

 

V roce 2009 se uskutečnilo 4. a 5. zasedání MV OP Rybářství, byla uspořádána Výroční 

konference OP Rybářství a ŘO OP Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy 

„Země živitelka“. 

 

V roce 2010 se uskutečnilo 6. a 7. zasedání MV OP Rybářství. Byla uspořádána Výroční 

konference OP Rybářství a ŘO OP Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy 

„Země živitelka“. Do počtu informačních a propagačních akcí v rámci roku 2010 je zahrnut 

i tisk informačních brožur a letáků. 

 

V roce 2011 se uskutečnilo 8. a 9. zasedání MV OP Rybářství, byla uspořádána Výroční 

konference pod názvem „OP Rybářství v poločase a vize akvakultury po roce 2014“ a ŘO OP 

Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy „Země živitelka“. 

 

V roce 2012 se uskutečnilo 10. a 11. zasedání MV OP Rybářství, byla uspořádána Výroční 

konference pod názvem „Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů“ a ŘO OP 

Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy „Země živitelka“. 

 

3.2. Konkrétní informace pro prioritní osy a opatření 

 

Česká republika neimplementuje prioritní osy 1 a 4. 

 

V roce 2012 byla v rámci prioritních os 2 a 3 realizována tři kola příjmu Žádostí o dotaci: 

 

Dvanácté kolo 

Příjem Žádostí o dotaci proběhl 7. 2. – 13. 2. 2012.  

Žádosti byly přijímány na opatření 3.3. záměr e). 

 

Třinácté kolo 

Příjem Žádostí o dotaci proběhl 19. 6. – 25. 6. 2012.  

Žádosti byly přijímány na opatření 3.2. záměr b), 3.3. záměr a). 

 

Čtrnácté kolo 

Příjem Žádostí o dotaci proběhl 2. 10. – 15. 10. 2012.  

Žádosti byly přijímány na opatření 3.1. záměr a), b), c), 3.3. záměr a), 3.4. záměr a). 

 

Kontinuální příjem 

V průběhu roku probíhal kontinuální příjem Žádostí o dotaci na opatření 5.1. 
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3.3. Finanční údaje (všechny finanční údaje jsou uvedeny v €)      

Tabulka č. 6 - Regiony způsobilé podle cíle „Konvergence“ – 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 

 

  

Výdaje zaplacené 

příjemci zahrnuté 

v žádostech o 

platby zaslaných 

řídícímu orgánu 
1)

 

Příslušný 

příspěvek 

z veřejných 

zdrojů 
1)

 

Příslušný 

příspěvek 

EFF 
1)

 

Výdaje 

zaplacené 

subjektem 

odpovědným 

za platby 

příjemcům 
1)

 

Účast EFF 

zaručená řídicím 

orgánem 
1)

 

Celkové platby 

požadované 

Komisí Určete 

základ pro 

výpočet 

příspěvku 

Společenství *
)
 

Celkové 

platby 

obdržené od 

Komise*) 

Prioritní osa 1 NP NP NP NP NP NP NP 

Prioritní osa 2 6 775 337,97    3 304 874,83    2 478 655,06    3 296 038,01    2 472 027,36    3 135 564,98    3 135 564,98    

Prioritní osa 3 1 840 956,65    1 612 350,27    1 209 262,08    1 611 798,16    1 208 847,99    1 439 145,72    1 439 145,72    

Prioritní osa 4 NP NP NP NP NP NP NP 

Prioritní osa 5 273 230,92    236 781,90    177 586,39    236 781,90    177 586,39    176 692,73    176 692,73    

Celkový součet 8 889 525,53    5 154 007,00    3 865 503,52    5 144 618,08    3 858 461,73    4 751 403,43 4 751 403,43 

 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

Tabulka č. 7 - Regiony způsobilé podle cíle „Konvergence“ – 1. 1. 2007 – 31. 12. 2012 

 

 

  

Výdaje zaplacené 

příjemci zahrnuté 

v žádostech o 

platby zaslaných 

řídícímu orgánu 
2)

 

Příslušný 

příspěvek 

z veřejných 

zdrojů 
2)

 

Příslušný 

příspěvek 

EFF 
2)

 

Výdaje 

zaplacené 

subjektem 

odpovědným 

za platby 

příjemcům 
2)

 

Účast EFF 

zaručená řídicím 

orgánem 
2)

 

Celkové platby 

požadované 

Komisí Určete 

základ pro 

výpočet 

příspěvku 

Společenství *
)
 

Celkové 

platby 

obdržené od 

Komise*) 

Prioritní osa 1 NP NP NP NP NP NP NP 

Prioritní osa 2 26 121 594,76    12 821 482,37    9 616 108,16    12 808 292,51    9 606 215,44    9 510 684,73    9 510 684,72    

Prioritní osa 3 10 197 924,49    8 251 110,57    6 188 331,94    8 249 096,94    6 186 821,67    5 877 419,81    5 877 419,81    

Prioritní osa 4 NP NP NP NP NP NP NP 

Prioritní osa 5 500 281,77    432 451,28    324 338,37    432 451,28    324 338,37    326 429,32    326 429,32    

Celkový součet 36 819 801,02    21 505 044,22    16 128 778,47    21 489 840,73    16 117 375,48    15 714 533,86    15 714 533,85    

 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
1) – přepočteno ročním kurzem ECB za rok 2012 = 25, 149 Kč / 1 € 
2) – přepočteno ročním kurzem ECB na základě roku předfinancování projektů (rok 2009 = 26,435 Kč/1€, rok 2010 = 25,284 Kč/1€, rok 2011 = 24,59 Kč/1€ a rok 2012 = 25,149 Kč/1€)

 
 

*)
    – (Dle čl. 76 odst. 1 a odst. 2 nařízení o EFF jsou celkové platby požadované a obdržené od EK uvedeny kurzem, který byl platný v měsíci, v němž výdaje zaúčtoval certifikační orgán. 
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Tabulka č. 8 – Přehled předfinancovaných, refundovaných a certifikovaných finančních 

prostředků a celkových plateb požadovaných a obdržených od EK – údaje v €  
 

Rok Osa Předfinancováno 
Refundace 

(podíl EU) 

Certifikace 

(EU+NZ) 

Celkové 

platby 

požadované            

od EK 

Celkové platby 

obdržené               

od EK 

2008 

  € € € € € 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

2008 

CELKEM 
0 0 0 0 0 

2009 

2 661 452,66   0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

2009 

CELKEM 
661 452,66    0 0 0 0 

2010 

2 4 394 736,32    3 176 360,64    4 235 149,25    3 176 361,87    3 176 361,87    

3 2 364 465,31    61 607,82    82 143,81    61 607,86    61 607,86    

5 69 932,45    53 973,46    71 964,67    53 973,50    53 973,50    

2010 

CELKEM 
6 829 134,08    3 291 941,92    4 389 257,73    3 291 943,23    3 291 943,23    

2011 

2 4 456 065,51 4014 472,61 4 265 010,59 3 198 757,88 3 198 757,87 

3 4 272 833,47 4 492 624,05 5 835 555,09 4 376 666,23 4 376 666,23 

5 125 736,93 95 763,07 127 684,11 95 763,09 95 763,09 

2011 

CELKEM 
8 854 635,91 8 602 814,73  10 228 249,79 7 671 187,20 7 671 187,19 

2012 2 3 296 038,01 2 424 504,93  4 180 753,57 3 135 564,98 3 135 564,98 

 
3 1 611 798,16 1 440 975,45 1 918 860,85 1 439 145,72 1 439 145,72 

 
5 236 781,90 176 692,70 235 590,31 176 692,73 176 692,73 

2012 

CELKEM 
5 144 618,07 4 042 173,08 6 335 204,73 4 751 403,43 4 751 403,43 

 

CELKEM 21 489 840,72 15 936 929,73   20 952 712,25 15 714 533,86 15 714 533,85  

 Zdroj: ŘO OP Rybářství 

Pozn.: 

Předfinancované projekty jsou přepočteny ročním kurzem ECB na základě roku předfinancování projektů (rok 

2009 = 26,435 Kč/1 €, rok 2010 = 25,284 Kč/1 €, rok 2011 = 24,59 Kč/1€ a rok 2012 = 25,149 Kč/1€). 

Refundované, certifikované výdaje, celkové platby požadované a obdržené od EK jsou uvedeny kurzem, který 

byl platný v měsíci, v němž výdaje zaúčtoval certifikační orgán. 

 

Do konce roku 2012 byly předfinancovány projekty ve výši 21 489 840,72 € veřejných zdrojů 

celkem, podíl EU byl refundován ve výši 15 936 929,73 € a celkem veřejných zdrojů bylo 

certifikováno 20 952 712,25 €. Tři platby požadované Platebním a certifikačním orgánem od 

EK v roce 2012 byly v celkové výši 4 751 403,43 €. Platební a certifikační orgán obdržel od 

EK tři platby ve výši 4 751 403,43 €. 

3.3.1. Čerpání finančních prostředků a certifikace  

ČR obdržela od EK dvě předběžné platby: 

1 897 467,25 € dle čl. 81, odst. 1 nařízení o EFF dne 21. 12. 2007, 
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1 897 467,25 € dle čl. 20, odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 744/2008, kterým se zavádí dočasné 

zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropského 

společenství postižených krizí dne 12. 12. 2008.  

 

ŘO OP Rybářství v rámci čl. 75 nařízení o EFF provedl finanční odhad čerpání pro rok 2012 

ve výši 5 300 000,00 €. V roce 2012 bylo skutečně obdrženo od EK 4 751 403,43 €.  Odhad 

čerpání byl stanoven na základě předpokladu předložení Žádostí o platbu projektů ze strany 

příjemců dotace. Na konci května roku 2012 oznámila EK, že pozastavuje proplácení 

průběžných žádostí o platbu spojených s výdaji OP Rybářství. Po rychlém odstranění 

nedostatků Auditním orgánem MF bylo začátkem října 2012 znovu obnoveno proplácení 

průběžných plateb ze strany EK. I přes toto zpoždění plateb se podařilo téměř naplnit 

stanovený odhad čerpání pro rok 2012. 

 

Nejvíce prostředků bylo v roce 2012 vyžádáno od EK na prioritní osu 2 a to celkem 

3 135 564,98 €. V rámci osy 3 bylo čerpání v roce 2012 ve výši 1 439 145,72 €. Čerpání osy 

5 ve výši 176 692,73  € v opatření 5.1. Technická pomoc, se řídilo potřebami ŘO OP 

Rybářství a harmonogramem realizace projektů. 

 

Graf č. 1 – Platby požadované od EK – údaje v € 

 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

V roce 2012 OP Rybářství splnil pravidlo N + 2 pro alokaci roku 2010 bez započítání 

obdržených předběžných plateb od EK (hranice pro splnění pravidla – 14 448 901 €). V rámci 

OP Rybářství bylo od EK obdrženo 15 714 533,86 €. 

3.4. Kvalitativní analýza 

 

Kvalitativní analýza se zaměřuje na typy projektů, přehled příjemců podle velikosti podniku, 

vliv projektů na rovné příležitosti, partnerství mezi ŘO OP Rybářství a jinými subjekty. 

Kapitola je dále věnována informacím o pokroku v implementaci opatření (přehledy 

zaregistrovaných Žádostí o dotaci, vydaných Rozhodnutí, ukončených administrací 

a předfinancovaných projektů), kampani Ryba domácí a jejímu hodnocení.  
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Informace o pokroku v implementaci opatření 

3.4.1. Typy projektů 

Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 31. 12. 2012 pokrývají více než 83 % celkové 

alokace OP Rybářství. 

Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 31. 12. 2012 tvoří 94,5 % alokace prioritní osy 2, 

cca 70 % alokace prioritní osy 3 a téměř 73 % alokace prioritní osy 5 OP Rybářství. Na 

základě vysoké absorpční kapacity u prioritní osy 2 byla provedena revize OP Rybářství a 

bylo realokováno 3 333 335 € z prioritní osy 3 na prioritní osu 2. EK vydala dne 20. 1. 2012 

Prováděcí rozhodnutí o schválení revize OP Rybářství, proto v této Výroční zprávě již tato  

realokace zohledněna je. 

 

Finanční prostředky, které byly jako dotace vyplaceny v roce 2012 na jednotlivé projekty, 

byly žadateli v rámci prioritní osy 2 využity zejména na modernizaci rybářských provozů, 

obnovu vozového parku, nákup techniky a zařízení pro vybavení rybníků, nákup lodí, 

zkvalitnění chovu ryb a na vybavení a modernizaci zpracoven. Na prioritní ose 3 byly 

vyplacené finanční prostředky použity především na propagaci Pohořelického kapra 

a  Třeboňského kapra, zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství, pilotní projekty a 

realizaci dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb. 

Z poskytnutých finančních prostředků na technickou pomoc byly zaplaceny provedené 

analýzy, evaluace a stabilizace pracovníků ŘO OP Rybářství. 

 

V průběhu roku 2012 nebyly na prioritní ose 2 přijímány žádné Žádosti o dotaci, Na prioritní 

ose 3 bylo zaregistrováno 120 Žádostí o dotaci (na jednotlivá opatření: 3.1. - 36, 3.2. - 50, 3.3. 

- 14 a 3.4. - 20). 6 Žádostí o dotaci bylo  zaregistrováno na opatření 5.1. na prioritní ose 5. 

 

Prioritní osa 2 

 

V prioritní ose 2 nebyly v roce 2012 Žádosti o dotaci přijímány. 

 

Prioritní osa 3 

Na prioritní ose 3 jsou zejména zaregistrovány Žádosti o dotaci na: 

 

Opatření 3.1. – záměr a) Zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství, organizaci 

konferencí a seminářů a vydávání odborných publikací a záměr b) Podporu spolupráce mezi 

vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství. 

Poprvé byly přijímány Žádosti o dotaci na opatření 3.1. záměr c) studie proveditelnosti 

partnerství se třetími zeměmi. 

 

Opatření 3.2. - Vysazování úhoře říčního pro zajištění rozvoje populace v rybářských revírech 

ČRS. 

 

Opatření 3.3. – v průběhu 14. kola byla přijata Žádost o dotaci na záměr a) kampaně ve 

prospěch produktů sladkovodní akvakultury nebo kampaně zaměřené na zlepší obrazu 

produktů sladkovodní akvakultury, a obrazu odvětví akvakultury.  

Základními cíli dlouhodobé komunikační strategie jsou: 

- zajistit lepší informovanost konečných spotřebitelů o kvalitních produktech 

akvakultury a zlepšit vnímání odvětví rybářství jako celku, 

- zvýšit obecné povědomí o kvalitě rybího masa a výrobků z něj, jeho chuťových 

vlastnostech a pozitivním vlivu na lidský organizmus, 
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- podpořit kontinuální zájem spotřebitelů o konzumaci sladkovodních ryb v průběhu 

celého kalendářního roku, 

- vedle živé ryby zvýšit preference konzumentů u polotovarů a produktů 

sladkovodních ryb s vysokou kvalitou a vyšší přidanou hodnotou 

- více se zaměřit na přímý kontakt se spotřebiteli. 

Cíle komunikační kampaně mají být zajištěny díky širokému portfoliu marketingového mixu, 

které bude zahrnovat nadlinkové (TV, product placement, rozhlasová a bannerová kampaň, 

nová média, apod.) tak podlinkové aktivity (roadshow, městské slavnosti a farmářské trhy, 

apod.). Do projektu by měla být rovněž zapojena známá osobnost, která je spojena se 

sladkovodní akvakulturou a která je pro širokou veřejnost důvěryhodná a zároveň pro ni 

představuje přirozenou autoritu. 

 

Opatření 3.4. - Pilotní projekty, které mají za cíl získat technické nebo ekonomické poznatky 

o nových technologiích a zvýšení inovativního potenciálu produkčních firem.  

 

 

Příklady témat pilotních projektů: 

- Terénní analýza obsahu a kvality tuku ve svalovině sladkovodních ryb-implementace do 

rybářské praxe. 

- Ověření technologie odkulovacích substrátů u pstruha obecného f.potoční (SALMO TRUTTA 

M.FARIO) 

 

- Ověření technologie hromadné indukce triploidie u pstruha duhového v provozních 

podmínkách 

 

- Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou 

přirozené produkce. 

 

- Ověření tepelných úprav obilných krmiv v chovu tržního kapra 

 

Nejvíce Žádostí o dotaci na prioritní ose 3 bylo přijato v rámci opatření 3.2. záměr b) 

pro vysazování druhů ryb dle platné legislativy EU a 3.4. záměr a) pro testování inovačních 

technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám nebo ekonomické poznatky 

o nových technologiích. 

 

Prioritní osa 5 

Na prioritní ose 5 byly zaregistrovány Žádosti o dotaci k projektům, které se váží k přípravě, 

monitorování, řízení, hodnocení, publicitě, kvalitativnímu posouzení technických zpráv 

pilotních projektů, kontrole a auditu OP Rybářství, přípravě navazujícího programovacího 

období a k pořízení výpočetní techniky spojené s prováděním kontrol OP Rybářství. 
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3.4.2. Rozdělení příjemců dle velikosti podniku 

ŘO OP Rybářství sleduje na ose 2 rozdělení projektů dle velikosti podniku. Od roku 2008 do 

roku 2012 bylo vydáno 528 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na ose 2, přičemž 179 příjemců 

byly mikropodniky, 157 malé podniky, 184 střední podniky a 8 velké podniky (viz tabulka 

č. 9). Z uceleného pohledu lze tedy konstatovat, že nastavení poskytování dotace 

upřednostňuje mikro a malé podniky v souladu s čl. 29 odst. 2. a čl. 35 odst. 5. nařízení 

o EFF. Na druhou stranu v České republice hrají v rybářství významnou roli převážně střední 

podniky se stabilním vývojem, které značně přispívají k udržení produkce, což je jedním 

z hlavních cílů OP Rybářství. 

 

Tabulka č. 9 – Rozdělení příjemců dotace z osy 2 dle velikosti podniku za 1., 3., 5. a 8 

kolo (vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace - počet) 

Další Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty v ose 2 budou vydána až v roce 2013. 
 

Opatření Záměr Celkem 
Velikost podniku 

Mikro Malý Střední Velký 

Osa 2 celkem 528 179 157 184 8 

2.1. 

Celkem 489 176 149 162 2 

a 322 64 110 146 2 

b 67 65 2 0 0 

c 68 32 29 7 0 

d 16 9 1 6 0 

e 16 6 7 3 0 

2.4. 

Celkem 39 3 8 22 6 

a 34 3 8 21 2 

b 5 0 0 1 4 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

 

Graf č. 2 – Grafické zobrazení rozdělení příjemců dotace z osy 2 dle velikosti podniku  

 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
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Tabulka č. 10 – Rozdělení příjemců dotace z osy 2 dle velikosti podniku za 1., 3., 5. a 8 

kolo (vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace – tis. EUR ) 

Další Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty v ose 2 budou vydána až v roce 2013. 
 

Opatření Záměr Celkem 
Velikost podniku 

Mikro Malý Střední Velký 

Osa 2 celkem 18 156 7 545 5 355 4 864 393 

2.1. 

Celkem 16 075 7 213 4 396 4 412 54 

a 8 061 2 011 2 193 3 803 54 

b 2 075 1 899 177 0 0 

c 5 036 3 077 1 645 314 0 

d 122 44 6 72 0 

e 780 183 375 222 0 

2.4. 

Celkem 2 082 332 959 452 339 

a 1 765 332 959 449 26 

b 317 0 0 4 313 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou přepočteny průměrným ročním kurzem ECB pro rok 2012 = 25,149 

Kč / 1 €. 

3.4.3. Rovné příležitosti 

 

Tabulka č. 11 - Vliv projektu na rovné příležitosti (Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace) 
 

Opatření 2.1. 2.2. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 5.1. Celkem 

Neutrální 472 6 34 45 138 28 36 28 787 

Pozitivní 16 
 

5 2 
  

1 
 

24 

Cíleně zaměřen 1 
       

1 

CELKEM 489 6 39 47 138 28 37 28 812 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že vliv projektů na rovné příležitosti je převážně 

neutrální, z čehož plyne, že rovné příležitosti jsou zachovány. Vzhledem k vysokému podílu 

manuální a fyzicky náročné práce nejsou podmínky pro uplatnění žen v oboru rybářství 

příznivé. Není uplatňováno žádné selektivní diskriminační hledisko při výběru zaměstnanců 

do terénu, nicméně ženy o tato místa ani nejeví zájem. Ženy jsou zaměstnány především 

ve zpracovnách, prodejnách a administrativě, což vyjadřuje celkový počet 24 projektů 

s pozitivním nebo cíleným zaměřením na rovné příležitosti. Rovnost mužů a žen je rovněž 

uplatňována i na úrovni univerzit a výzkumných ústavů, kde jsou podmínky a příležitosti 

pro muže i ženy identické. Dohled nad rovnými příležitostmi mužů a žen v odvětví je také 

garantován složením MV OP Rybářství a ŘO OP Rybářství, kde převládají ženy. 

 

3.4.4. Princip partnerství 

Partnerské subjekty byly v roce 2012 doplněny o Agrární komoru ČR a Asociaci soukromého 

zemědělství ČR. Monitorovací výbor byl rozšířen o jednoho zástupce za každý z těchto 

subjektů. 
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3.4.5. Žádosti o dotaci 

V roce 2012 bylo zaregistrováno 126 Žádostí o dotaci ve výši 5 922 tis. €, vydáno 100 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2 410 tis. €, ukončena administrace u 40 projektů 

ve výši 1 352 tis. € a předfinancováno 211 projektů ve výši 5 145 tis. €. 

 

Tabulka č. 12 – Žádosti o dotaci – 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 -  přehled dle jednotlivých os, 

opatření a záměrů 

1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 

Opatření Záměr 
Zaregistrované 

Žádosti 

Vydaná 

Rozhodnutí 

Ukončené 

administrace 

(celkem) 

Předfinanco- 

vané 

2.1. 

  počet tis. €* počet tis. €* počet tis. €* počet tis. €* 

a 0 0    0    0    13    388    84    1 822    

b 0 0    0 0    0 0    17 388    

c 0 0    0 0    0 0    10 497    

d 0 0    0 0    1 4    5 47    

e 0 0    0 0    1 10    6 247    

  2. 1. CELKEM 0 0    0 0    15 401    122 3 000    

2.2. a 0 0    0 0    0 0    4 17    

2. 2. CELKEM 0 0    0 0    0 0    4 17    

2.4. 
a 0 0    0 0    2 89    12 169    

b 0 0    0 0    0 0    1 109    

2. 4. CELKEM 0 0    0 0    2 89    13 279    

Osa 2 celkem 0 0    0 0    17 491 139 3 296    

3.1. a 25 444    15 213    4 44    7 204    

 
b 9 442    7 261    3 162    0 0    

 
c 2 20    0 0    0 0    0 0    

 3. 1. CELKEM 36 905    22 474    7 207    7 204    

3.2. b 50 680    50 680    1 22    44 482    

3. 2. CELKEM 50 680    50 680    1 22    44 482    

3.3. 

a 2 2 463    1 78    0 0    0** 465    

b 0 0    4 18    1 25    4 31    

e 12 589    3 260    9 328    1 21    

3. 3. CELKEM 14 3 052    8 356    10 354    5 517    

3.4. a 20 905    14 594    5 280    10 409    

3. 4. CELKEM 20 905    14 594    5 280    10 409    

Osa 3 celkem 120 5 543    94 2 104    23 862 66 1 612    

5.1. 

a 5 299    6 307    0 0    5** 236    

b 1 80    0 0    0 0    0 0    

c 0 0    0 0    0 0    1 1    

5. 1. CELKEM 6 379    6 307    0 0    6 237    

Osa 5 celkem 6 379    6 307    0 0    6 237    

CELKEM 126 5 922    100    2 410    40    1 352    211    5 145    

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

*Všechny údaje jsou přepočteny ročním kurzem ECB za rok 2012 = 25,149 Kč / 1 €. 

**Projekt Ryba domácí a projekty Technické pomoci jsou předfinancovány etapově, nelze je v počtu projektů 

uvádět opakovaně. Do počtu projektů jsou započteny na základě data prvního podání Žádosti o platbu. Projekty 

jsou uvedeny ve Výroční zprávě 2010. 
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Tabulka č. 13 - Ukončené administrace po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 

Ukončené administrace po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Rok ukončení administrace Opatření Počet tis. €* 

2009 2.1. 3 28 

2010 
2.1. 9 828 

2.4. 2 557 

2011 
2.1. 7 619 

3.1. 4 50 
3.4. 1 41 

2012 

2.1. 15 401 

2.4. 2 89 
3.1. 1 48 

3.2. 1 22 
3.3. 1 25 

CELKEM   46 2 708 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

* Údaje jsou přepočteny ročním kurzem ECB za rok 2012 = 25,149 Kč / 1 €. 

 

Od roku 2009 do konce roku 2012 bylo ukončeno 46 administrací po vydání Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace ve výši 2 708 tis. €. V roce 2008 nebyla ukončena žádná administrace po 

vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

 

Graf č. 3 – Zaregistrované Žádosti o dotaci, vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

a ukončené administrace po vydání Rozhodnutí v roce 2012 – počet 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

Z grafu je patrné, že v roce 2012 nebyly přijímány Žádosti o dotaci pro opatření 2.1. ani 2.4. a 

na opatření 3.2. byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro všechny zaregistrované 

Žádosti o dotaci. V dalších opatřeních osy 3 lze konstatovat, že dochází k uspokojení 

poptávky ze strany žadatelů.  
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Graf č. 4 – Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2012 – podíl jednotlivých 

opatření v % 
 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

V roce 2012 bylo nejvíce vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (50 %) na opatření 3.2. 

a 3.1 (22 %). 

 

Tabulka č. 14 – Důvody pro ukončení administrace projektů – 1. 1. 2007 – 31. 12. 2012 
 

Důvody pro ukončení administrace projektů Počet 

Podíl na 

celkovém 

počtu 

ukončených 

administrací 

Chybně zaregistrovaná Žádost 15 10 % 

Na základě supervize 12 9 % 

Nedodržen termín předložení Žádosti o proplacení 4 3 % 

Žadatel se nedostavil se k doplnění administrativní 

kontroly 
32 24 % 

Nesplnění kritérií přijatelnosti 2 1 % 

Stažení Žádosti žadatelem 46 19 % 

Vyřazeno po administrativní kontrole 42 31 % 

Ostatní 22 3 % 

CELKEM 175 100 % 

  

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

. 
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Graf č. 5 – Důvody pro ukončení administrace projektů 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

Celkem ukončené administrace projektů činí 12, 5 % z celkového počtu zaregistrovaných 

Žádostí o dotaci.  
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Tabulka č. 15 – Žádosti o dotaci – 1. 1. 2007 – 31. 12. 2012 - dle jednotlivých os, opatření 

a záměrů 

1. 1. 2007 – 31. 12. 2012 

Opatření Záměr 
Zaregistrované 

Žádosti 

Vydaná 

Rozhodnutí 

Ukončené 

administrace 

(celkem) 

Předfinanco- 

vané 

2.1. 

  počet tis. €* počet tis. €* počet tis. €* počet tis. €* 

a 484 15 864    322    8 061    65    2 016    291    6 779    

b 242 12 752    67 2 075    27 2 180    64 1 831    

c 169 12 640    68 5 037    28 3 053    54 2 335    

d 17 127    16 122    2 9    15 112    

e 19 1 083    16 780    5 446    10 433    

2. 1. CELKEM 931 42 466    489 16 075    127 7 704    434 11 491    

2.2. a 9 40    6 22    3 18    4 17    

2. 2. CELKEM 9 40    6 22    3 18    4 17    

2.4. 
a 95 11 343    34 1 765    10 1 596    29 1 020    

b 9 1 160    5 317    1 131    4 239    

2. 4. CELKEM 104 12 504    39 2 082    11 1 728    33 1 259    

Osa 2 celkem 1 044 55 010    534 18 179    141 9 449 471 12 767    

3.1. a 67 1 264    40 789    10 124    12 237    

 
b 16 703    7 261    3 162    0 0    

 
c 2 20    0 0    0 0    0 0    

 3. 1. CELKEM 85 1 986    47 1 050    13 286    12 237    

3.2. b 139 1 513    138 1 510    2 24    90 970    

3. 2. CELKEM 139 1 513    138 1 510    2 24    90 970    

3.3. 

a 3 8 425    2 6 040    0 0    1 5 962    

b 22 220    22 220    1 25    15 132    

e 13 608    4 280    9 328    2 41    

3. 3. CELKEM 38 9 253    28 6 539    10 354    18 6 135    

3.4. a 60 2 559    37 1 519    9 456    21 824    

3. 4. CELKEM 60 2 559    37 1 519    9 456    21 824    

Osa 3 celkem   322 15 312    250 10 619    34 1 120 141 8 167    

5.1. 

a 25 1 246    25 1 246    0 0    12 429    

b 2 139    1 60    0 0    0 0    

c 2 7    2 7    0 0    1 1    

5. 1. CELKEM   29 1 391    28 1 312    0 0    13 430    

Osa 5 celkem   29 1 391    28 1 312    0 0    13 430    

CELKEM 1 395 71 713    812    30 109    175    10 569    625    21 364    

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

*Všechny údaje jsou přepočteny ročním kurzem ECB za rok 2012 = 25,149 Kč / 1 € 

 

Do konce roku 2012 bylo zaregistrováno 1 395 Žádostí o dotaci ve výši 71 713 tis. €, 812 

vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 30 109 tis. €, 175 všech ukončených 

administrací ve výši 10 569 tis. € a předfinancovaných projektů bylo 625 v částce 21 364 tis. 

€. 

 

 

 



27 

 

Graf č. 6 – Přehled Žádostí o dotaci – 1. 1. 2007 – 31. 12. 2012 – počet 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

 

3.5. Pravidla pro monitorování 

 

ŘO OP Rybářství provádí monitorování na základě jím vytvořené metodiky pro zjišťování 

těchto údajů. Způsob monitorování je rozepsán v níže uvedených kapitolách. 

 

3.5.1. Monitorování operačního programu a prioritních os 

Sběr věcných a finančních ukazatelů provádí ŘO OP Rybářství a RS ČR tak, jak je nastaveno 

v OP Rybářství. RS ČR je každoročně osloveno za účelem poskytnutí oficiálních údajů 

do Výroční zprávy. ŘO OP Rybářství zjišťuje ukazatele za podpořené podniky, které jsou 

shromažďovány prostřednictvím IS SZIF. 

Monitorování pokroku při provádění operačního programu a prioritních os dle čl. 67 odst. 2 

písm. a) nařízení o EFF je zabezpečeno ze strany ŘO OP Rybářství tak, aby věcné a finanční 

ukazatele včetně změn byly představeny MV OP Rybářství a dále pak sděleny EK ve Výroční 

zprávě. 

 

Monitorovací výbor OP Rybářství 

 

V roce 2012 se uskutečnila dvě zasedání: 

 

Desáté zasedání 6. 6. 2012 v Mikulově 

 

Desáté zasedání MV OP Rybářství se uskutečnilo v Mikulově za předsednictví Ing. Martina 

Hlaváčka a za účasti zástupce z Evropské komise, paní Martiny Tuptové. Na exkurzi v 

Rybářství Hodonín s.r.o., která byla součástí tohoto MV OP Rybářství, měli členové MV OP 
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Rybářství možnost si za odborného výkladu jednatele společnosti Mgr. Ing. Oldřicha Pechy 

prohlédnout areál a okolí rybářství a zhlédnout umělý výtěr sumce. 

 

V rámci desátého zasedání MV OP Rybářství byla schválena Výroční zpráva OP Rybářství za 

rok 2011 a byl jednohlasně odsouhlasen Zásobník projektů a pravidla pro jeho využití. 

 

Monitorovací výbor byl předsedou MV OP Rybářství informován o přípravě nového 

programového období 2014+ a ředitelkou Řídicího orgánu OP Rybářství, Ing. Renátou 

Komikovou, o stavu implementace OP Rybářství. Dále byl monitorovací výbor seznámen 

vedoucí Řídícího orgánu OP Rybářství, Ing. Kateřinou Krylovou, s probíhajícími přípravami 

nové propagační kampaně, která má za cíl zvýšit spotřebu sladkovodních ryb a udržet tak 

celkový výkon a zaměstnanost v sektoru produkčního rybářství a rozložit prodej 

sladkovodních ryb do celého roku. Nakonec byli členové MV OP Rybářství informováni 

o plánu a realizaci projektů Technické pomoci. 

 

Jedenácté zasedání 7. 11. 2012 v Praze 

 

Jedenácté zasedání MV OP Rybářství se uskutečnilo v Praze za účasti místopředsedkyně 

Ing. Renáty Komikové. 

 

Na tomto jednání byla přítomnými členy MV OP Rybářství schválena bodovací kritéria 

opatření 2.1. a 2.4. pro 15. a 16. kolo příjmu Žádostí o dotaci. Pro shodná kola příjmu Žádostí 

o dotaci bylo schváleno i rozložení alokace, platné pro obě opatření. Dalším bodem, který byl 

bez námitek schválen, byla bodovací kritéria opatření 3.3. záměr e) pro 16. kolo příjmu 

Žádostí o dotaci.  

 

Monitorovací výbor byl vedoucí Řídicího orgánu OP Rybářství, Ing. Kateřinou Krylovou, 

seznámen s probíhajícími přípravami nového programového období 2014+ a novou 

propagační kampaní. Na závěr byl MV OP Rybářství seznámen se stavem implementace OP 

Rybářství a plánem a realizací projektů Technické pomoci. 

 

3.5.2. Monitorování projektů  

Základem pro monitorování projektů OP Rybářství je nařízení o EFF, implementační nařízení 

a OP Rybářství. Data jsou sbírána z následujících zdrojů: 

 

Žádost o dotaci – u kvantitativních ukazatelů příjemce dotace vyplní výchozí a plánovanou 

hodnotu, u kvalitativních ukazatelů se příjemce přihlásí k ukazateli, který souvisí s projektem. 

Data jsou ukládána do databáze IS SZIF. 

 

Závěrečná monitorovací zpráva -  zpráva je odevzdávána se Žádostí o platbu, kde 

u kvantitativních ukazatelů příjemce vykazuje skutečně dosaženou hodnotu. 

 

Standardní roční monitorovací zpráva (dále jen „SRMZ“) – zpráva byla poprvé odevzdávána 

příjemci dotace osy 2 v roce 2011 vzhledem k prvotně předfinancovaným projektům v roce 

2009. SRMZ vyplňovali všichni příjemci dotace, kteří měli své projekty proplacené z OP 

Rybářství do 31. 12. 2010. Od roku 2012 je SRMZ odevzdávána ke dvěma termínům, a to 30. 

4. a 31. 7. kalendářního roku. Příjemci dotace SRMZ vyplňují a odesílají prostřednictvím 

Portálu farmáře. SRMZ je rozdělena na 3 části: účetní, projektovou a environmentální.  
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V účetní část jsou indikátory zisku, produktivity práce a přidané hodnoty. Tato část je 

příjemcem dotace vyplněna pouze jednou ročně za všechny projekty proplacené do 31. 12. 

roku předcházejícího tomu, než ve kterém je SRMZ vyplňována.  

Projektovou část příjemci vyplňují za každý jednotlivý proplacený projekt a tato část je 

vyplňována opakovaně každoročně. Sledují se zde ukazatele implementačního nařízení pro 

opatření 2.1.; opatření 2.2.; opatření 2.4. 

Environmentální část se týká environmentálních indikátorů navržených dle SEA NRP -

posouzení vlivů Národního rozvojového plánu pro programové období 2007 – 2013 na životní 

prostředí a obsažených v OP Rybářství jako příloha 3. Environmentální část navazuje na 

projektovou část a vyplňuje se za každý proplacený projekt, ale pouze jednou, tzn. poprvé, 

když příjemce vyplní SRMZ k danému projektu. Data ze SRMZ jsou ukládána do databáze IS 

SZIF. 

 

E-mailové šetření, dotazník – v případě potřeby ŘO OP Rybářství přistupuje ke sběru 

indikátorů rozesláním dotazníku nebo prostřednictvím elektronické korespondence. 

 

3.6. Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 

EK zjistila významné nedostatky ve fungování řídících a kontrolních systému pro 

implementaci EFF a dne 30. 5. 2012 pozastavila platby pro OP Rybářství (dopis čj. 

Ares(2012)638099 – 30/05/2012). Zjištění EK: 1. Nezávislost delegovaných auditních útvarů; 

2. Fungování Auditního orgánu – nesoulad s mezinárodně uznávanými auditními standardy; 

3. Nedostatečné pokrytí klíčových požadavků auditů systému; 4. Revidovaná Auditní 

strategie. Česká republika přijala „Akční plán pro zlepšení systému řízení a kontroly“ (dále 

jen „akční plán“) jehož účelem je  náprava zjištěných nedostatků. Hlavním bodem akčního 

plánu bylo vytvoření „Záměru centralizace pověřených auditních subjektů auditního orgánu 

(dále jen „AO“) do struktury AO na Ministerstvu financí v návaznosti na pokrytí požadavků 

Evropské komise u SF/FS, EFF“ na základě kterého se mohlo realizovat vynětí PAS ze 

struktury řídících orgánů a jejich začlenění do centralizovaného AO.  Na základě těchto 

přijatých opatření k nápravě EK obnovila platby pro OP Rybářství dne 12. 10. 2012 (dopis čj. 

Ares(2012)1215407 – 15/10/2012). Pozastavení plateb neohrozilo plnění pravidla n+2 v roce 

2012, a tedy ani čerpání finanční alokace z EFF. 

 

Vykazování indikátoru „Zvýšení přidané hodnoty“  

Přidaná hodnota podniku je vykazována za všechny činnosti podnikání, tedy za celý podnik 

ve Výkazu zisku a ztrát. Více než 90 % žadatelů z OP Rybářství má v předmětu podnikání 

i jiné odvětví než sladkovodní akvakulturu, tudíž nelze vymezit přidanou hodnotu podniku 

pouze za sladkovodní akvakulturu, jelikož stanovení by bylo velmi nepřesné a zároveň by 

znamenalo administrativní zátěž pro žadatele.  

Při výpočtu ukazatele je porovnávána přidaná hodnota celého podniku příjemců dotace, kteří 

přidanou hodnotu vykazují. Porovnávána je přidaná hodnota roku 2006 a roku požadovaného. 

Přičemž hodnota v roce 2006 se mění z důvodu přibývání příjemců dotace, kteří vyplňují 

SRMZ a tím se mění celková data o přidanou hodnotu dalších příjemců dotace. 

 

V souladu s § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád velké procento žadatelů účetně uzavírá 

rok až šest měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Dle čl. 67 odst. 1 nařízení o EFF má však 

řídicí orgán povinnost zaslat do stejného data Výroční zprávu Evropské komisi. Z tohoto 

důvodu není možné přidanou hodnotu vykazovat ke stejnému roku, ke kterému je Výroční 

zpráva vypracována, ale vždy k roku předešlému. 

 



30 

 

Během tří kol příjmu Žádostí o dotaci v roce 2012 nebyly identifikovány žádné další závažné 

problémy. 

 

3.7. Doporučení EK po výročním přezkoumání operačního programu 

 

Výroční přezkoumání OP Rybářství za rok 2012 bylo řešeno na žádost EK pouze písemnou 

formou. Zpráva k Výročnímu přezkoumání byla dne 12. 2. 2013 zaslána EK prostřednictvím 

SFC2007 a dne 6. 5. 2013 obdržel ŘO OP Rybářství vyjádření EK. 

 

Hlavní doporučení EK 

 

Zaměření podpory z EMFF na oblasti, kde nebylo dosaženo velkého vývoje v rámci na 

základě EFF a které mají potenciál pro vytváření nových pracovních příležitostí a 

diverzifikaci příjmů akvakulturních podniků 

 

ČR ve světle Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu na období 2014 – 

2024 s ohledem na národní priority v akvakultuře seriozně zváží, jak naložit s podporami, kde 

nebylo dosaženo průkazných výsledků. Vzhledem k tomu, že jako jeden z hlavních cílů 

v programovém období 2014 – 2020 se nabízí posilování konkurenceschopnosti 

akvakulturních podniků, nelze očekávat zaměření podpor z EMFF na opatření s potenciálem 

vytvářet nové pracovní příležitosti, protože bez podstatné změny technologie při posilování 

konkurenceschopnosti pracovní místa spíše ubývají. 

 

Příprava pro uzavírání OP Rybářství 2007 – 2013 

ŘO OP Rybářství obdržel od EK návrh obecných zásad pro uzavírání programů 

financovaného z EFF. Tyto zásady uvádí, že způsobilé výdaje musí žadatel vydat do 31. 12. 

2015.  

Řídící orgán OP Rybářství odevzdá dokumenty k uzavření (Žádost o platbu konečného 

zůstatku a výkaz výdajů, Závěrečnou zprávu o provádění operačního programu a Prohlášení 

o uzavření podložené závěrečnou kontrolní zprávou) do 31. března 2017 a poslední průběžná 

platba bude uskutečněna do 30. června 2016. Distribuce těchto dokumentů bude probíhat 

skrze SFC2007.  V současné době ŘO OP Rybářství spolupracuje s EK na konečné podobě 

obecných zásad pro uzavírání programů financovaných z EFF. 

 

Kormorán velký 
Hlavní problém s kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo) v ČR představují tažné 

populace. Opatření dle čl. 9 směrnice EP a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 

o ochraně volně žijících ptáků (kodifikované znění) jsou pouze dílčím příspěvkem 

k potřebnému celoevropskému řešení, tj. ke snížení početnosti tažných populací na únosnou 

míru. Chránit akvakulturní zařízení s podporou z EFF je realizovatelné zasíťováním v případě 

sádek, avšak je zcela nereálné takto ochránit produkční rybníky a vodní toky. 

 

Monitoring přidané hodnoty 

 Zvážit upravení monitorovacího systému k umožnění samostatného sledování 

přidané hodnoty vytvořené sektorem akvakultury v podnicích s jinými činnostmi 

podnikání. 

 

Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. Příjemce dotace, který 

nevede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je 
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povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů.  

Příjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou účetní evidenci (pokud je 

účetní jednotkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není účetní jednotkou) 

o veškerých výdajích skutečně vynaložených na projekt, případně si zřídí pro tuto účetní 

evidenci samostatné středisko.  (Uvedeno v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace na projekty Operačního programu Rybářství 2007 – 20013, kapitola 

Způsob účtování o poskytované dotaci) 

 

Příjemci dotace dle výše zmíněného zákona o účetnictví nemají povinnost rozdělovat 

účetnictví podniků dle předmětu svého podnikání a z jednotlivých odvětví vykazovat 

přidanou hodnotu. 

Přidaná hodnota je vykazována za všechny činnosti podnikání, tedy za celý podnik 

a v podstatě není možné určit přidanou hodnotu pouze za akvakulturu. Toto stanovení by bylo 

vždy nepřesné a dále velmi administrativně zatěžující pro žadatele OP Rybářství. 

 

Aktivní účast v rámci příprav programového období 2014 – 2020 na pracovních 

a expertních skupinách Rady a EK 

ČR se bude i nadále aktivně účastnit PS Rady pro vnitřní a vnější rybářskou politiku 

a Expertní skupiny pro delegované a implementační akty. 

3.8. Vrácená nebo znovu použitá pomoc 

 

V průběhu roku 2012 nedošlo k vrácení ani opětovnému použití finančních prostředků.  

3.9. Podstatná změna ve smyslu článku 56 nařízení o EFF  

 

Příjemce dotace Liběchovské rybářství s.r.o., který přijal na projekt CZ.1.25/2.1.00/09.00310 

dotaci ve výši 234 772 Kč (z toho EFF 176 079 Kč, národní spolufinancování 58 693 Kč), 

vyhlásil úpadek. SZIF mimořádnou kontrolou na místě zjistil, že není nadále naplňována 

podmínka udržitelnosti po dobu pěti let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a potvrdil 

tak podezření na nesrovnalost.  

Nesrovnalost byla předána Finančnímu úřadu Praha-západ, který konstatoval porušení 

rozpočtové kázně a uložil Liběchovskému rybářství s.r.o. odvod do státního rozpočtu za 

porušení rozpočtové kázně ve výši 58 693 Kč a odvod do Národního fondu za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 176 079 Kč. Došlo k zastavení výrobní činnosti příjemce dotace 

Liběchovské rybářství s.r.o. v rybářství, čímž je naplněn čl. 56 odst. 1 písm. b).  

S příjemcem dotace Liběchovské rybářství s.r.o. bylo dne 2. 7. 2012 zahájeno insolvenční 

řízení na základě vyhlášky Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 16098/2012-A-3. 

Následně Krajský soud v Praze dne 5. 9. 2012 rozhodnul o úpadku a prohlásil na majetek 

příjemce dotace konkurz. Finanční úřad Praha-západ se přihlásil do konkurzního řízení se 

svou pohledávkou ve výši 234 772 Kč. 

 

Odbor auditu a supervize MZe identifikoval v rámci auditu operace č. AOP/2012/02 dvě 

zjištění s vysokou mírou významnosti (nesrovnalost s finančním dopadem nad 2 % celkových 

způsobilých výdajů) u projektů příjemce dotace ANAS, spol. s.r.o. s registračními čísly 

CZ.1.25/2.1.00/10.00025 a CZ.1.25/2.1.00/09.00325. ŘO OP Rybářství vypracoval 

Individuální hlášení nesrovnalosti pro oba projekty. Dále dopisem č.j. 206503/2012-MZE-

14122 ze dne 15. 11. 2012 odeslal žádost o posouzení na příslušný finanční úřad (Finanční 
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úřad v Dobříši) zda nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Do konce roku 2012 ŘO OP 

Rybářství neobdržel odpověď.    

3.10. Změny souvislostí a obecných podmínek provádění operačního programu 

V ČR se i v roce 2012 nadále promítala ekonomická krize do příjmů v odvětví rybářství. 

 

Důsledkem pokračujících úsporných opatření vlády ČR v roce 2012 bylo omezení národních 

dotací pro rybářství v ČR. Snížily se tak příjmy rybářských podniků v ČR a výše 

disponibilních zdrojů pro investice. 

 

Problémy s kormoránem velkým trvají.  Rybářské podniky v ČR považují za krajně neúnosné 

škody působené kormoránem velkým na obsádkách rybníků. Stejně tak rybářské svazy na 

populacích volně žijících ryb ve vodních tocích. Vyvstává situace k celoevropskému řešení 

problému přemnožení tažných populací kormorána velkého. 

 

4. VYUŽITÍ TECHNICKÉ POMOCI 

  

V průběhu roku 2012 bylo zaregistrováno 6 projektů: 

Pořízení ICT spojené s prováděním OP Rybářství - cílem Řídicího orgánu OP Rybářství je 

efektivní management Operačního programu Rybářství. Řídící orgán OP Rybářství je 

v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006, hlava VII. Řízení, monitorování a kontrola, 

povinen zajistit kvalitní a efektivní řízení OP v celém programovém období. Předmětem 

projektu je pořízení výpočetní techniky spojené s efektivnějším řízením a administrací OP 

Rybářství. 

Způsobilé výdaje:11 571 € (290 988,- Kč)* 

Výdaje EFF:8 678 € (218 241,- Kč)* 

Kontrola opatření 2.2 externím kontrolorem na místě – předmětem projektu je získání 

podkladů pro vyplacení vyrovnávací platby u projektů, které jsou zaregistrovány v rámci 

opatření 2.2 na ochranu vodního prostředí Operačního programu Rybářství 2007 – 2013. 

V rámci projektu vypracuje externí kontrolor Metodiku pro provádění kontroly a Směrnice 

závazných postupů kontroly, dále provede dvě kontroly na místě, které spočívají v odběru 

laboratorních vzorků na místě kontroly, kontroly hospodářské evidence, kontroly 

laboratorních rozborů a protokolů vyšetření zdravotního stavu ryb. 

Způsobilé výdaje:1 988 € (50 000,- Kč)* 

Výdaje EFF:1 491 € (37 500,- Kč)* 

 

Monitoring výchozího stavu úniku úhoře říčního z území – cílem projektu je zjištění 

aktuálního stavu migrujících úhořů během katadromní migrace v období červenec 2012 – 

prosinec 2013 a zpracování Metodiky, Zprávy z monitoringu úhoře říčního v roce 2012 a 

2013. Výsledky v roce 2012 budou porovnány s výsledky v roce 2013. Následně bude 

vypracována Souhrnná zpráva monitoringu úhoře říčního za období 2012 – 2013. 

 

Způsobilé výdaje: 119 257 € (2 999 196,- Kč)* 

Výdaje EFF: 89 443 € (2 249 397,- Kč)* 
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Analýza současného stavu a prognóza vývoje akvakultury v ČR v období 2014 - 2020 – 

předmětem projektu je stanovení potřeb a národních cílů v oblasti odvětví akvakultury 

v rámci přípravy na budoucí programové období 2014 – 2020. 

 

Způsobilé výdaje: 23 420 € (589 000,- Kč)* 

Výdaje EFF: 17 565 € (441 750,- Kč)* 
 

Stabilizace pracovníků Ministerstva zemědělství v programovacím období 2007 - 2013 

(10/2012 – 6/2015) – cílem projektu je stabilizace zaměstnanců prostřednictvím finanční 

motivace, kterou lze dle čl. 46 nařízení o EFF čerpat z prostředků technické pomoci. 

Výsledkem projektu je motivovaný tým pracovníků odboru ŘO OP Rybářství, který přispívá 

ke stabilizaci řízení a efektivní realizaci OP Rybářství. 
 

Způsobilé výdaje:143 147 € (3 600 000,- Kč)* 

Výdaje EFF:107 360 € (2 700 000,- Kč)* 
 

Ex-ante hodnocení OP Rybářství v období 2014 – 2020 a hodnocení SEA –  

Cílem projektu je posouzení souladu se Společnou rybářskou politikou a respektování jejích 

základních principů, dále vyhodnocení synergických efektů jednotlivých opatření v rámci 

daného OP a synergických efektů s ostatními fondy Společného strategického rámce a 

intervencemi podporovanými jinými vnitrostátními/regionálními fondy. Hodnocení ex-ante se 

týká procesu přípravy operačního programu (dále jen „OP“), provádí se před jeho 

implementací. V rámci hodnocení je posuzována kvalita navržené koncepce programu. 

Především je posuzováno zda: 

 zaměření OP bylo definováno správně, 

 strategie a navržené cíle jsou relevantní v rámci národních a regionálních potřeb, 

 navrhovaný přístup je koherentní v souladu s politikami Společenství, 

 navržené výsledky jsou reálné a v souladu s dostupnými zdroji. 

Klíčovou rolí ex-ante hodnocení je přispění k rozvoji programu financovaného z Evropského 

námořního a rybářského fondu (dále jen „EMFF“) v souladu s potřebami ČR a v souladu 

s prioritami Evropské unie. Na základě provedeného ex-ante hodnocení dojde k úpravě 

návrhu programu, tak aby bylo lépe a efektivněji dosaženo nastavených cílů. 

Ex-ante hodnocení v sobě bude zahrnovat požadavky hodnocení strategického posuzování 

vlivů na životní prostředí (dále jen „SEA“) stanovené při provádění směrnice Evropského 

parlamentu a rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů 

a programů na životní prostředí.  
 

Způsobilé výdaje: 79 526 € (2 000 000,- Kč)* 

Výdaje EFF: 59 645 € (1 500 000,- Kč)* 
 

Alokace na prioritní osu 5 Technická pomoc přestavuje celkem 1 355 334 € spolufinancování 

z EFF. Výše výdajů na projekty zaregistrované v rámci opatření 5.1 Technická pomoc v roce 

2012 překračuje částku 448 464 € spolufinancování z EFF, což představuje 33,1 % z celkové 

alokované částky v rámci prioritní osy 5 Technická pomoc. Celkem k 31. 12. 2012 jsou 

výdaje na projekty zaregistrované v rámci opatření 5.1 Technická pomoc v částce 1 350 473 € 



34 

 

spolufinancování z EFF, což představuje 99,6 % z celkové alokované částky v rámci prioritní 

osy 5 Technická pomoc.  
 

*  Pozn. - Přepočteno průměrným ročním kurzem ECB za rok 2012 = 25,149 Kč/€.
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Tabulka č. 16 – Projekty v opatření 5.1. Technická pomoc 

Rok 

zaregistrování 

Žádosti             

o dotaci 

Rok vydání 

Rozhodnutí 
Registrační číslo projektu Název projektu 

Rozhodnutí 

o poskytnutí 

dotace 

Dotace NZ  
Dotace           

EU z EFF 

2009 

2009 

  

  

€ € € 
CZ.2.25/5.1.00/09.00303 Analýza absorpční kapacity ČR pro čerpání prostředků 12 724 3 181 9 543 
CZ.2.25/5.1.00/09.00523 DVD s úspěšnými projekty a propagační předměty 77 068 19 267 57 801 
CZ.2.25/5.1.00/09.00524 Monitorovací výbory a konference 77 140 19 285 57 855 
CZ.2.25/5.1.00/09.00525 Analýza kvality nast. parametrů kamp. Ryba domácí 7 674 1 919 5 756 
CZ.2.25/5.1.00/09.00539 Stabilizace pracovníků odboru 14120 (8-9/2009) 5 964 1 491 4 473 

2009 celkem vydaná Rozhodnutí 184 676 180 571 45 143 

2010 

CZ.2.25/5.1.00/09.00540 Opakovaná evaluace komunikační kampaně 135 990 33 997 101 992 
CZ.2.25/5.1.00/09.00541 Stabilizace pracovníků odboru 14120 (10/2009-

9/2010) 

47 716 11 929 35 787 
CZ.2.25/5.1.00/09.00542 Výroba a distribuce informačních materiálů 23 341 5 835 17 506 

2010 

  

CZ.1.25/5.1.00/10.00001 Právní analýza kom.  norem ES a české legislativy 

k procesu výběrového řízení v rámci OP Rybářství 

6 362 1 591 4 772 
CZ.1.25/5.1.00/10.00312 Zveřejnění úspěšně realizovaných projektů OP 

Rybářství 

77 419 19 355 58 064 
CZ.1.25/5.1.00/10.00313 Stabilizace pracovníků MZe (10/2010-9/2011) 51 692 12 923 38 769 

2011  

2010 celkem vydaná Rozhodnutí 350 305 342 519 85 630 
CZ.1.25/5.1.00/10.00327 Střednědobé hodnocení OP Rybářství  67 339 16 835 50 504 

2011 

CZ.1.25/5.1.00/11.00001 Kvalitat. posouzení technických zpráv pilot. projektů 

projektů 

71 573 17 893 53 680 
CZ.1.25/5.1.00/11.00002 Výroba a distribuce Pravidel pro žadatele  7 356 1 839 5 517 
CZ.1.25/5.1.00/11.00304 Zaměstnanec na HPP hrazený z opatření 5.1.  99 408 24 852 74 556 
CZ.1.25/5.1.00/11.00305 Výroba propagačních a informačních materiálů  59 231 14 808 44 423 
CZ.1.25/5.1.00/11.00306  Pořízení výpočetní techniky  5 169 1 292 3 877 

 
CZ.1.25/5.1.00/11.00307 Pořízení elektroniky 1 392 348 1 044 

 
CZ.1.25/5.1.00/11.00323 Organizační zabezpečení zasedání 3 817 954 2 863 

 
CZ.1.25/5.1.00/11.00363 Stabilizace pracovníků MZe (10/2011 – 9/2012)  47 716 11 929 35 787 

 
CZ.1.25/5.1.00/11.00364 Profesní vzdělávání pracovníků ŘO OP Rybářství 59 645 14 911 44 733 

 
CZ.1.25/5.1.00/11.00365 Prof. vzdělávání pracovníků odboru 14120  59 645 14 911 44 733 

 
2011 celkem vydaná Rozhodnutí 482 289 120 572 361 717 

2012 CZ.1.25/5.1.00/11.00399 

* 

Odborné hodnocení projektů opatření 3.1 b) a 3.4 7 157 1 789 5 368 



36 

 

 

 

2012 

CZ.1.25/5.1.00/12.00001 Pořízení ICT spojené s prováděním OP Rybářství 11 571 2 893 8 678 

 
CZ.1.25/5.1.00/12.00002 Kontrola opatření 2.2. externím kontrolorem na místě 1 988 497 1 491 

 
CZ.1.25/5.1.00/12.00015 Monitoring výchozího stavu úniku úhoře říčního z ČR 119 257 29 814 89 443 

2012 CZ.1.25/5.1.00/12.00016 Analýza souč. stavu a prognózy vývoje akvakult. v ČR 23 420 5 855 17 565 

 
CZ.1.25/5.1.00/12.00069 Stabilizace pracovníků MZe (10/2012 – 6/2015) 143 147 35 787 107 360 

 
* CZ.1.25/5.1.00/12.00126 Ex-ante hodnocení OP Rybářství 2014 – 2020 a SEA 79 526 19 882 59 645 

  
2012 celkem vydaná Rozhodnutí 306 540 76 635 229 905 

CELKEM vydaná Rozhodnutí 1 311 919 327 980 983 939 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

Pozn.: 

- přepočteno průměrným ročním kurzem ECB za rok 2012 = 25,149 Kč / 1 €;  

- * Žádost o dotaci pro projekt Ex-ante hodnocení OP Rybářství v období 2014 – 2020 a hodnocení SEA byla zaregistrována v roce 2012. Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace k tomuto projektu bylo vydáno 22. 1. 2013. 
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5. INFORMOVANOST A PROPAGACE  

 

Pro zajištění informování a propagace OP Rybářství se uskutečňují akce, na kterých je 

prezentován OP Rybářství a jsou zde zodpovídány dotazy jak odborné veřejnosti, tak i 

stávajících a potenciálních žadatelů. Jedná se o akce jako mezinárodní výstava Země 

živitelka, Výroční konference, Monitorovací výbor OP Rybářství či mezinárodní odbornou 

konferenci s doprovodným programem AQUA 2012, která se uskutečnila ve dnech 1. - 5. 9 

2012 v Kongresovém centru v Praze. Pořadateli akce jsou Evropská akvakulturní společnost 

(European Aquaculture Society) a Světová akvakulturní společnost (World Acquaculture 

Society). Partnerem AQUA 2012 v České republice byla Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích – Fakulta rybářství a ochrany vod, kterou zastupoval prof. Ing. Otomar Linhart, 

DrSc. Ministr zemědělství převzal záštitu nad zahájením odborné konference a přislíbil 

participaci resortu na tomto významném projektu. V rámci doprovodného odborného 

programu ŘO OP Rybářství připravil prezentaci Operační program Rybářství 2007 – 2013, 

výstavu o historii a vývoji odvětví rybářství a gastroshow, kde formou degustačních 

ochutnávek byl prezentován účastníkům z celého světa především kapr. Dále se jedná o 

kontinuální výrobu a distribuci propagačních materiálů OP Rybářství a přípravu informačních 

materiálů (brožury, letáky, výroční zpráva, pravidla pro žadatele). 

5.1. Nástroje informovanosti a propagace 

 

Dle čl. 51 odst. 2 nařízení o EFF byl v průběhu každého roku pracovníky ŘO OP Rybářství 

představen a prezentován OP Rybářství na několika akcích. 

 

Tabulka č. 17 - Přehled akcí, na kterých byl OP Rybářství prezentován pracovníky  

                        odboru  ŘO OP Rybářství 
 

Název akce Datum Místo konání 

Konference 10. 2. 2012 Třeboň 

MV  OP Rybářství - 10. zasedání 6. 6. 2012 

Mikulov, exkurze v Rybářství 

Hodonín, s.r.o. 

Země živitelka 30. 8. - 4. 9. 2012 České Budějovice 

MV OP Rybářství - 11. zasedání 7. 11. 2012 Praha 

Výroční konference OP Rybářství 12. 12. 2012 Praha 

     Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

Výroční konference 

ŘO OP Rybářství v souladu s nařízením o EFF každý rok pořádá Výroční konferenci, která je 

zaměřena na vyhodnocení stavu implementace OP Rybářství za uplynulé období a na další 

možnosti a perspektivy odvětví. Výroční konference je určena široké odborné veřejnosti z řad 

produkčních rybářů (potenciálních i současných žadatelů). ŘO OP Rybářství ve snaze zajistit 

řádné fungování operačního programu usiluje o co nejkvalitnější spolupráci se zástupci z řad 

produkčních rybářů, rybářských svazů a zástupců z veřejnoprávních institucí při zajišťování 

monitorování a hodnocení OP Rybářství, z čehož vyplývá, že pořádání výročních konferencí 

mimo jiné také přispívá k naplňování principu partnerství. Výroční konference je tradiční 

příležitostí pro setkání a výměnu odborných názorů a informací a je plně v souladu 

s požadavky legislativy pro EFF.  
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Internet 

Důležitým propagačním a komunikačním kanálem jsou internetové stránky MZe 

www.eAgri.cz. Veškeré informace týkající se OP Rybářství jsou zveřejňovány v subportálu 

„Dotace“, v sekci „Operační program Rybářství“. Internetová adresa: 

 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/ 

 

Na těchto internetových stránkách jsou zveřejňovány všechny aktuální dokumenty potřebné 

k úspěšnému předložení Žádosti o dotaci z OP Rybářství, zejména programové dokumenty 

a Pravidla pro žadatele včetně příloh a upřesňujících výkladů. Dále jsou zde zveřejňovány 

informace týkající se MV OP Rybářství včetně zápisů z jednání, důležité kontakty a další 

aktuální informace týkající se OP Rybářství, jako například seznamy schválených projektů 

v rámci jednotlivých opatření či výroční zprávy za jednotlivé roky. Kumulativní seznam 

schválených a předfinancovaných projektů za jednotlivá opatření je zveřejňován v rámci OP 

Rybářství v sekci ,,Prioritní osa 2“ a v sekci ,,Prioritní osa 3“.  

 

Informační a propagační opatření 

V rámci informovanosti a propagace ŘO OP Rybářství vydal v roce 2012 k vyhlášeným 

výzvám Pravidla pro žadatele na opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury, záměr a), 

b), c), e) a na opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměr a). Dále ŘO 

Rybářství vydal k vyhlášeným výzvám Pravidla pro žadatele na opatření 3.1. Společné 

činnosti, záměr a), b), c), na opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační 

kampaně, záměr e) a na opatření 3.4. Pilotní projekty, záměr a). 

 

Tiskové zprávy (ukázky) 

Zdrojem informovanosti a propagace OP Rybářství jsou i tiskové zprávy. V roce 2012 bylo 

vydáno jedenáct tiskových zpráv, které obsahovaly zejména informace ohledně vyhlášených 

kol příjmu Žádostí o dotaci. 

 

Přesun finančních prostředků v rámci prioritních os OP Rybářství 2007 – 2013 posílí 

produkční rybáře v České republice (zveřejněno 31. 1. 2012) 

 

Evropská komise 20. ledna 2012 schválila revizi Operačního programu Rybářství, na základě 

které dojde k přesunu finančních prostředků v rámci prioritních os. Díky tomu bude možné 

ještě efektivněji čerpat finanční prostředky, posílí se produkční rybářství v ČR a jeho 

konkurenceschopnost. 

 

Český rybářský svaz dovezl a v současné chvíli vysazuje přes milion mladých úhořů  

(zveřejněno 6. 4. 2012) 

 

Česká republika prostřednictvím dotací z Operačního programu Rybářství posiluje populaci 

úhořů v řekách. Proto i letos rybáři dostali z více než tisíc kilometrů vzdálených lovišť ve 

Francii zásilku monté, tedy mladých úhořů. 

 

Ministerstvo zemědělství rozdělí rybářům dotace na vzdělávání a výzkum  

(zveřejněno 27. 9. 2012) 
 
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 14. kolo příjmu žádostí o dotace v Operačním programu 

Rybářství (OP Rybářství). Celkem žadatelé dostanou 25 milionů korun. Příspěvky jsou určené 

na podporu vzdělávání a výzkumu.  
 Zdroj: portál eAGRI 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/ministerstvo-zemedelstvi/tiskove-zpravy/x2010_dalsi-etapa-kampane-ryba-domaci.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/ministerstvo-zemedelstvi/tiskove-zpravy/x2010_dalsi-etapa-kampane-ryba-domaci.html
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Propagační předměty a informační materiály 

ŘO OP Rybářství realizoval projekt na výrobu propagačních a informačních materiálů 

v rámci OP Rybářství. 

5.2.  Hodnocení výsledků informačních a propagačních opatření z hlediska 

zviditelnění operačního programu 

Hodnocení výsledků informačních a propagačních opatření zahrnuje projekty z opatření 5.1. 

Technická pomoc, které byly realizovány v roce 2009 a 2011, a jejich účelem je propagace 

a zviditelnění operačního programu. 

 

Název projektu: Výroba a distribuce informačních materiálů v rámci Operačního programu 

Rybářství 

 

Tabulka č. 18 – Přehled informačních materiálů 
 

Informační materiál 

PF 2013  

Výroční zpráva OP 

Rybářství 2011 

     Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

 

Název projektu: DVD s úspěšnými projekty a propagační předměty v rámci Operačního 

programu Rybářství 

 

Tabulka č. 19 – Přehled propagačních předmětů 

 

Informační materiál 

diáře pro rok 2013 

nástěnné kalendáře 2013 

     Zdroj: ŘO OP Rybářství 
ŘO OP Rybářství v souladu s evropskou legislativou zajišťuje poskytování informací 

a propagaci OP Rybářství. Výše zmíněné propagační a informační materiály byly 

distribuovány v roce 2012 na významných propagačních akcích, na kterých ŘO OP Rybářství 

prezentoval pokrok v implementaci operačního programu, dále byly poskytnuty na 

pravidelných zasedáních MV OP Rybářství a jednáních spojených s řízením operačního 

programu. 

 

Název projektu: Monitorovací výbory a konference 

 

V roce 2012 se uskutečnilo desáté zasedání MV OP Rybářství s celkovým počtem 30 

účastníků a jedenácté zasedání MV OP Rybářství s celkovým počtem 29 účastníků. 

V prosinci byla pro veřejnost uspořádána Výroční konference OP Rybářství pro 73 účastníků. 
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6. INFORMACE O SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČENSTVÍ 

 

OP Rybářství je nastaven v souladu s právními předpisy Společenství a v průběhu roku 2011 

nedošlo k žádným závažným problémům v souladu s těmito předpisy. 

 

7. VZÁJEMNÉ DOPLŇOVÁNÍ S JINÝMI NÁSTROJI 

 

OP Rybářství je nastaven tak, že se nepřekrývá a vhodně se doplňuje s dalšími fondy EU 

(EAFRD, ERDF, ESF, Fond soudržnosti). Nepřekrývání s dalšími fondy EU je dostatečně 

popsáno v textu OP Rybářství u příslušných prioritních os. 

8. UKÁZKY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ  

 

Pilotní projekty – opatření 3.4. 

 

Název projektu: Ověření technologie hromadné indukce triploidie u pstruha duhového 

v provozních podmínkách 

 

Příjemce dotace: Pstruhařství ČRS Kaplice, spol. s r.o. 

Celkové náklady projektu: cca 45 194 € 

Dotace: 29 480,67 € (zdroje EU) 

Popis projektu: Cílem pilotního projektu bylo ověření (testování) technologie hromadné 

indukce triploidie u pstruha duhového v provozních podmínkách rybí líhně na pstruhařství s 

optimalizací výnosu triploidního váčkového plůdku v měřítku potřebném pro produkci 

dostatečného množství jedinců pro vysazování do volných vod, s ohledem na dosažení 

maximálního procenta indukovaných triploidů v potomstvu ve stadiu váčkového plůdku při 

maximalizaci procenta oplozenosti jiker a líhnivosti plůdku vůči kontrole. Dalším postupným 

cílem bylo sledování užitkových vlastností vyprodukovaného triploidního plůdku. 

 

Fotodokumentace projektu 

 

Sestava inkubačních žlabů 

 
Zdroj: Technická zpráva pilotního projektu CZ.1.25/3.4.00/10.00325 
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Sestava pro hromadný šok hydrostatickým tlakem 

 
Zdroj: Technická zpráva pilotního projektu CZ.1.25/3.4.00/10.00325 

 

Název projektu: Ověření tepelných úprav obilných krmiv v chovu tržního kapra 
Příjemce dotace: Rybářství Třeboň a.s. 

Celkové náklady projektu: cca 55 911,4 € 

Dotace: 36 817,13 € (zdroje EU) 

Popis projektu: Cílem pilotního projektu bylo zjistit produkční účinnost nejčastěji 

používaných obilovin jako je pšenice, žito, ječmen a triticale v tepelné úpravě při 100 
0
C v 

porovnání s přikrmováním neupraveného zrna. Z výsledků bude zřejmé, která tepelně 

upravená obilovina bude nejvíce vhodná k přikrmování tržních kaprů, jak z hlediska 

dosažených přírůstků, tak i z hlediska ekonomických výsledků. 

 

Fotodokumentace projektu 

 

Pokusné vodní plochy 

 

Zdroj: Technická zpráva pilotního projektu CZ.1.25/3.4.00/10.00315 
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9. PŘÍLOHY 

9.1. Příloha č. 1 - Fotodokumentace ze zasedání MV OP Rybářství a Výroční 

konference OP Rybářství  

 
 

 
 

Umělý výtěr sumce, který proběhl v rámci 10. zasedání MV OP Rybářství dne 6. června 2012 

(Rybářství Hodonín, s. r. o.). 
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11. zasedání MV OP Rybářství se konalo v Praze dne 7. listopadu 2012 – zleva: Ing. Kateřina 

Krylová, vedoucí oddělení vnějších vztahů, Ing. Martina Tuptová, zástupkyně EK, 

Ing. Renáta Komiková, ředitelka ŘO OP Rybářství, Ing. Bronislava Blažková, vedoucí 

oddělení monitoringu a hodnocení. 
 

 
 

11. zasedání MV OP Rybářství – zleva: Ing. Roman Krejčí, Ph.D., technik MRS, Ing. Jan 

Štípek, jednatel ČRS, Ing. Ladislav Štercl, výrobní ředitel Rybářství Kardašova 

Řečice, spol. s r. o., Ing. Roman Osička, ředitel Rybářství Pohořelice, a.s., MVDr. Václav 

Špeta, jednatel společnosti Blatenská ryba, s. r. o. 
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Výroční konference OP Rybářství se dne 12. prosince 2012 v Praze účastnila pozvaná 

veřejnost z řad produkčních rybářů, současní i potencionální žadatelé, členové MV OP 

Rybářství, zástupci z výzkumných ústavů, univerzit a spolupracujících institucí a ministerstev. 

 

 

 
Výroční konference OP Rybářství: prezentace pana Josefa Bláhovce, zástupce firmy 

Pstruhařství Mlýny. 
 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
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9.2. Příloha č. 2 -  Zkratky 

Zkratka Vysvětlení zkratky 

CCI Code Commun d’Identification (common identification code) 

ČR Česká republika 

ČRS Český rybářský svaz 

DG MARE Directorate general for maritime affairs and fisheries 

Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov 

EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

ECB Evropská centrální banka 

EFF Evropský rybářský fond 

EK Evropská komise 

EMFF European Maritime and Fisheries Fund 

Evropský námořní a rybářský fond 

ES Evropská společenství 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

FIFG Financial Instrument for Fisheries Guidance 

Finanční nástroj na podporu rybolovu 

IS SZIF Informační systém, který zabezpečuje SZIF a slouží k administraci projektů 

LPIS Geografický informační systém, který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské 

půdy 

MRS Moravský rybářský svaz 

MSC2007 Monitorovací systém Central 2007 - 2013 

MV OP Rybářství Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 

MZe Ministerstvo zemědělství 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

NP není programováno (není obsaženo v OP Rybářství) 

NZ Národní zdroje 

OP Rybářství Operační program Rybářství 2007 – 2013 

PAS Pověřený auditní subjekt 

PCO Platební a certifikační orgán  

PS Pracovní skupina pro řízení a koordinaci opatření 3.3., záměr a) 

OP Rybářství 

RS ČR Rybářské sdružení České republiky 

ŘO  

OP Rybářství 

Odbor Řídící orgán Operačního programu Rybářství 

Sb. Sbírka zákonů 

SEA NRP Posouzení vlivů Národního rozvojového plánu pro programové období 2007 – 2013 na 

životní prostředí 

SRMZ Standardní roční monitorovací zpráva 

SRP Společná rybářská politika 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond – zprostředkující subjekt 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
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9.3. Příloha č. 3 – Přehled jednání MV OP Rybářství, vyhlášených výzev příjmu 

Žádostí o dotaci a auditních šetření a kontrol 

Tabulka č. 20 Přehled jednání MV OP Rybářství 

Monitorovací výbor Datum Místo konání 

MV OP Rybářství – 1. zasedání 11. 12. 2007 Hluboká nad Vltavou 

MV OP Rybářství - 2. zasedání 4. 6. 2008 Jindřichův Hradec 

MV OP Rybářství - 3. zasedání 2. 12. 2008 Praha 

MV OP Rybářství - 4. zasedání 19. 6. 2009 
Hradec Králové, exkurze v Rybářství 

Chlumec nad Cidlinou 

MV OP Rybářství - 5. zasedání 23. 11. 2009 Praha 

MV OP Rybářství - 6. zasedání 8. 6. 2010 
Mušov-Pasohlávky, exkurze 

v Rybníkářství Pohořelice 

MV OP Rybářství - 7. zasedání 12. 11. 2010 Praha 

MV OP Rybářství - 8. zasedání 9. 6. 2011 Červená Lhota 

MV OP Rybářství - 9. zasedání 8. 11. 2011 Praha 

MV OP Rybářství - 10. zasedání 6. 6. 2012 Mikulov, exkurze v Rybářství Hodonín 

MV OP Rybářství - 11. zasedání 7. 11. 2012 Praha 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 

Tabulka č. 21 Přehled vyhlášených výzev příjmu Žádostí o dotaci 

Kolo 

výzvy 
Opatření Záměr Název opatření 

Termín příjmu 

Žádostí o dotaci 

1 
2.1. a), b), c), d), e) Opatření pro produktivní investice do akvakultury 

10. 6. - 30. 6. 2008 
2.4. a), b) Investice do zpracování a uvádění na trh 

2 
3.1. a) Společné činnosti 

7. 10. - 27. 10. 2008 
3.3. a)*, b) Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 

3 
2.1. a), b), c), d), e) Opatření pro produktivní investice do akvakultury 

10. 2. - 2. 3. 2009 
2.4. a), b) Investice do zpracování a uvádění na trh 

4 3.4. a) Pilotní projekty 23. 6. - 29. 6. 2009 

5 

2.1. a), b), c), d), e) Opatření pro produktivní investice do akvakultury 

18. 2. - 8. 3. 2010 
2.4. a), b) Investice do zpracování a uvádění na trh 

3.1. a) Společné činnosti 

3.3. b) Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 

6 
3.1. a) Společné činnosti 

24. 6. - 30. 6. 2010 3.2. b) Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin 

7 3.4. a) Pilotní projekty 18. 10. - 25. 10. 2010 

8 

2.1. a), b), c), d), e) Opatření pro produktivní investice do akvakultury 

8. 2. - 25. 2. 2011 
2.4. a), b) Investice do zpracování a uvádění na trh 

3.1. a), b) Společné činnosti 

3.3. b), e) Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 

9 2.2. a) Opatření na ochranu vodního prostředí 28. 3. - 8. 4. 2011 

10 3.2. b) Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin 9.6. - 27. 6. 2011 

11 

3.1. a) Společné činnosti 

25. 10. - 7. 11. 2011 3.3. b), e) Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 

3.4. a) Pilotní projekty 

12 3.3. e) Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 7. 2. – 13. 2. 2012 

13 
3.2. b) Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin 

19. 6. - 25. 6. 2012 
3.3. a)* Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 

14 

3.1. a), b), c) Společné činnosti 

2. 10. – 15. 10. 2012 3.3. a)* Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 

3.4. a) Pilotní projekty 

Zdroj: ŘO OP Rybářství     Výzvy příjmu Žádostí o dotaci pro opatření 5.1. Technická pomoc jsou vyhlašovány 

kontinuálně. *Projekty opatření 3.3.a) jsou registrovány kontinuálně a nejsou zařazeny přímo u jednotlivých kol 

příjmu Žádostí o dotaci. První projekt z opatření 3.3. a) byl zaregistrován dne 20.8.2008, druhý dne 29.6.2012 a 

třetí projekt dne 25.9.2012.  
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Tabulka č. 22 Přehled auditních šetření a kontrol 

Číslo auditu IAP/2011/02 

Cíl  Audit OP Rybářství - finanční toky v rámci OP Rybářství 

Termín zahájení Ověření funkčnosti a účinnosti splněných nápravných opatření přijatých 

v auditované oblasti. 

Ověření souladu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 

na projekty OP Rybářství 2007 – 2013 s vybranými předpisy ES a ČR. 

Ověření souladu příslušných vnitřních předpisů ŘO OP Rybářství 

a zprostředkujícího subjektu s relevantními právními a ostatními regulatorními 

normami ČR a ES. 

Ověření souladu vykonávaných činností s jejich popisem v příslušných vnitřních 

předpisech ŘO OP Rybářství a zprostředkujícího subjektu. 

Prověření funkčnosti organizace ŘO OP Rybářství a jím zavedeného vnitřního 

kontrolního systému. 

Prověření efektivnosti nastavených procesů v auditované oblasti včetně identifikace 

rizik. 

Kontrolovaný subjekt 10. března 2011 

Cíl  ŘO OP Rybářství 

SZIF 

Závěry auditu (doporučení) 

Vypracovat postup pro provádění kontroly výkonu Kontroly fyzické realizace projektu ze strany ŘO OP 

Rybářství. Kontrolní postupy na zprostředkujícím subjektu na základě Dohody o delegování pravomocí ze 

dne 5. 5. 2009 - zajistit jejich realizaci s účinností od 1. 1. 2012. 

Vypořádání 

RO OP Rybářství aktualizoval v průběhu auditu Metodický postup pro Kontrolní činnost, včetně nastavení 

postupu pro kontrolu zprostředkujícího subjektu. 

Číslo auditu 55/105 077/2011 - 556 

Název  Finanční kontrola ve veřejné správě podle §7 zákona č. 320/2001 Sb. 

Cíl  Ověření administrace žádostí o platbu, certifikace výdajů a finančního řízení. 

Termín zahájení 15. prosince 2011 

Kontrolovaný subjekt ŘO OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 

Kontrolní cíl č. 1: Administrace žádosti o platbu 

Kontrolní skupina neodhalila žádné závažné nedostatky v rámci činností souvisejících s administrací žádostí o 

platbu na úrovni ŘO OP Rybářství.  

Kontrolní cíl č. 2: Certifikace 

Kontrolní skupina neodhalila žádné závažné nedostatky v rámci činností souvisejících s certifikací na úrovni 

ŘO OP Rybářství. PCO doporučil doplnění Metodického pokynu Realizace prioritní osy 5 Technická pomoc. 

Kontrolní cíl č. 3: Finanční řízení 

Kontrolní skupina neodhalila žádné závažné nedostatky v rámci činností souvisejících s finančním řízením na 

úrovni ŘO OP Rybářství. PCO doporučil postup pro vytváření tabulky „Čerpání OP Rybářství“ zapracovat do 

Metodického pokynu Finanční řízení. 

Vypořádání 

ŘO OP Rybářství aktualizoval Metodické postupy pro Realizaci Prioritní osy 5 Technická pomoc 

a Sestavování finančních plánů podle doporučení PCO ke dni 16. 1. 2012. 

Číslo auditu P14/2010/OP 

Název  Audit OP Rybářství – implementace Opatření 5.1. v rámci ŘO OP Rybářství 

Cíl  Ujištění, že ŘO OP Rybářství vytvořil podmínky pro systém implementace 

„Opatření 5.1 – Technická pomoc“ v souladu s legislativními požadavky. 

Termín zahájení 11. 2. 2010 - 25. 3. 2010 

Kontrolovaný subjekt Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 

V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena doporučení. 
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Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu P16/2010/OP 

Název  Následný audit nejvýznamnějších zjištění OP Rybářství 

Cíl  Ujištění, že jsou plněna doporučení přijatá v souvislosti s audity OP Rybářství 

provedenými v roce 2009, včetně nastavení ŘKS dle čl. 71, nařízení o EFF. 

Termín zahájení 20. 4. 2010 – 14. 7. 2010 

Kontrolovaný subjekt Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 

V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena doporučení. 

Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu P13/2010/OP 

Název  Audit systému stavu implementace a opatření OP Rybářství 

Cíl  Ujištění, že nastavení systému OP Rybářství pro čerpání finančních prostředků 

z fondu EFF je v souladu s platnou legislativou. 

Termín zahájení 22. 7. - 15. 10. 2010 

Kontrolovaný subjekt Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 

V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena doporučení. 

Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu P18/2010/OP 

Název  Nastavení systému finančního řízení OP Rybářství 

Cíl  Ujištění, že v rámci OP Rybářství jsou dodržována ustanovení zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

Termín zahájení 13. 10. 2010 – 13. 12. 2010 

Kontrolovaný subjekt Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 

V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena doporučení. 

Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu P17/2010/OP 

Název  Kontrola nastavení systému sankcí a procesu hlášení nesrovnalostí 

Cíl  Ujištění o správnosti nastavení systému sankcí a procesů hlášení nesrovnalostí v OP 

Rybářství.  

Termín zahájení 4. 11. 2010 – očekává se vyjádření odboru Auditu a supervize 

Kontrolovaný subjekt Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 

Dokončit aktualizaci metodického postupu ŘO OP Rybářství Nesrovnalosti (příloha č. 16 Směrnice pro 

provádění Operačního programu Rybářství 2007-2013). 

Vypořádání: ŘO OP Rybářství aktualizoval v průběhu auditu Metodický postup Nesrovnalosti v termínu. 

Číslo auditu 11/10/OP 

Název  Audit OP Rybářství - Opatření 3.4. - Pilotní projekty 

Cíl  Přezkoumání, zda systém administrace přijatých žádostí o dotaci z fondu EFF - 

"3.4. Pilotní projekty" je v souladu s platnou legislativou a nastavenými postupy. 

Termín zahájení 15. 2. - 24. 3. 2010 

Kontrolovaný subjekt Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 

V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena doporučení. 

Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu 15/10/OP 

Název  Audit OP Rybářství – implementace Opatření 3.3. v rámci SZIF 

Cíl  Ujištění, že SZIF vytvořil podmínky pro systém implementace „Opatření 3.3. 

Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně“ a ten je v souladu 

s legislativními požadavky.  
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Termín zahájení 16. 4. - 9. 7. 2010 

Kontrolovaný subjekt Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 

V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena doporučení. 

Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu 12/10/OP 

Název  Audit nastavení systému proplácení projektů financovaných z EFF 

Cíl  Přezkoumání systému nastavení IS SZIF pro administraci OP Rybářství a ujištění, 

že SZIF provádí administraci OP Rybářství prostřednictvím tohoto IS., včetně 

přenosu do MSC2007.  

Termín zahájení 16. 8. -15. 10. 2010 

Kontrolovaný subjekt Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 

V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena doporučení. 

Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo kontroly NKÚ (dále jen „Nejvyšší kontrolní úřad“) č. 09/12 

Název  Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 

2004-2008 

Cíl  Kontrolována byla implementace programů OP RVMZ (část FIFG, období 2004 - 

2006) a OP Rybářství (období 2007 - 2013). 

Termín zahájení duben 2009 - prosinec 2009 

Kontrolovaný subjekt MZe 

Státní zemědělský intervenční fond 

jedenáct vybraných příjemců finančních prostředků 

Závěry kontroly (doporučení) 

Vzhledem k tomu, že nebyl zapracován zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole do metodických postupů 

ŘO OP Rybářství, bylo ŘO OP Rybářství doporučeno aktualizovat metodické postupy tak, aby byly sladěny 

se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

Byly zjištěny nedostatky v postupu administrace veřejné zakázky v rámci projektu „Ryba domácí“ a bylo 

identifikováno porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ze strany zadavatele.  

MZe akceptovalo a uhradilo část plnění „provize z mediálního objemu 3 %“ ve výši 21 tis. Kč bez DPH 

(24,9 tis. Kč s DPH) nad rámec platné smlouvy.  

Vypořádání 

ŘO OP Rybářství upravil metodické postupy a poté byly předmětem kontroly auditu MZe č. 18/10/OP - 

Nastavení systému finančního řízení. V rámci dané auditní akce bylo ověřeno, že systém předběžných 

a veřejnoprávních kontrol u OP Rybářství je nastaven potřebám pro provádění OP Rybářství. 

Pověřený auditní subjekt MZe předal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) k 

přezkoumání zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění v celém rozsahu. ÚOHS v šetřené věci 

neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. 

MZe zajistilo v rámci realizace smlouvy o dílo č. 30847/2008-14000 s agenturou Dorland náhradní plnění, 

které bylo realizováno v roce 2010 formou propagačních předmětů.  

Ke zjištěním NKÚ byly podány námitky a řádná odůvodnění. Se zjištěními a nedostatky uvedenými 

v Kontrolním závěru NKÚ se MZe a SZIF ztotožnily jen zčásti. Dané skutečnosti byly uvedeny ve stanovisku 

MZe a SZIF ke Kontrolnímu závěru NKÚ, které bylo vzato na vědomí usnesením vlády ČR č. 438, ze dne 7. 

června 2010. Dle tohoto usnesení bylo MZe a SZIF uloženo realizovat přijatá opatření a o jejich plnění 

informovat vládu ČR v termínu do 31. prosince 2010. Ve stanoveném termínu byla členům vlády ČR podána 

souhrnná informace MZe a SZIF o plnění přijatých opatření. 
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Číslo auditu IAP/2011/02 

Název  Audit OP Rybářství - finanční toky v rámci OP Rybářství 

Cíl  Ověření funkčnosti a účinnosti splněných nápravných opatření přijatých 

v auditované oblasti. 

Ověření souladu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 

na projekty OP Rybářství 2007 – 2013 s vybranými předpisy ES a ČR. 

Ověření souladu příslušných vnitřních předpisů ŘO OP Rybářství 

a zprostředkujícího subjektu s relevantními právními a ostatními regulatorními 

normami ČR a ES. 

Ověření souladu vykonávaných činností s jejich popisem v příslušných vnitřních 

předpisech ŘO OP Rybářství a zprostředkujícího subjektu. 

Prověření funkčnosti organizace ŘO OP Rybářství a jím zavedeného vnitřního 

kontrolního systému. 

Prověření efektivnosti nastavených procesů v auditované oblasti včetně identifikace 

rizik. 

Termín zahájení 10. března 2011 

Kontrolovaný subjekt ŘO OP Rybářství 

SZIF 

Závěry auditu (doporučení) 

Vypracovat postup pro provádění kontroly výkonu Kontroly fyzické realizace projektu ze strany ŘO OP 

Rybářství. Kontrolní postupy na zprostředkujícím subjektu na základě Dohody o delegování pravomocí ze 

dne 5. 5. 2009 - zajistit jejich realizaci s účinností od 1. 1. 2012. 

Vypořádání  

RO OP Rybářství aktualizoval v průběhu auditu Metodický postup pro Kontrolní činnost, včetně nastavení 

postup pro kontrolu SZ. 

Číslo auditu 55/105 077/2011 - 556 

Název  Finanční kontrola ve veřejné správě podle §7 zákona č. 320/2001 Sb. 

Cíl  Ověření administrace žádostí o platbu, certifikace výdajů a finančního řízení. 

Termín zahájení 15. prosince 2011 

Kontrolovaný subjekt ŘO OP Rybářství 

 

Závěry auditu (doporučení) 

Kontrolní cíl č. 1: Administrace žádosti o platbu 

Kontrolní skupina neodhalila žádné závažné nedostatky v rámci činností souvisejících s administrací Žádostí 

o platbu na úrovni řídícího orgánu.  

 

Kontrolní cíl č. 2: Certifikace 

Kontrolní skupina neodhalila žádné závažné nedostatky v rámci činností souvisejících s certifikací na úrovni 

řídícího orgánu. PCO doporučil doplnění Metodického pokynu Realizace prioritní osy 5 Technická pomoc. 

 

Kontrolní cíl č. 3: Finanční řízení 

Kontrolní skupina neodhalila žádné závažné nedostatky v rámci činností souvisejících s finančním řízením na 

úrovni ŘO OP Rybářství. PCO doporučil postup pro vytváření tabulky „Čerpání OP Rybářství“ zapracovat do 

Metodického pokynu Finanční řízení. 

Vypořádání  

ŘO OP Rybářství aktualizoval Metodické postupy pro Realizaci Prioritní osy 5 Technická pomoc a 

Sestavování finančních plánů podle doporučení PCO ke dni 16. 1. 2012. 

 


