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ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ  

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

 

 
 

Datum konání:    13. listopadu 2013 

Místo konání zasedání:  Hotel PREMIER Majestic Plaza, Praha 

Jednání řídila:    Ing. Jaroslava Beneš Špalková, předsedkyně MV OP Rybářství 

Zapsala:    Bc. Zdeňka Matůšů 

  
 

 

Program jednání: 

 
13. listopadu 2013 

1) Zahájení zasedání a úvodní slovo 

2) Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 

3) Zpráva o stavu kontrol v rámci OP Rybářství 

4) Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu 

5) Zpráva o přípravě nového programového období 2014 – 2020 

 Dohoda o partnerství, Jednotné metodické prostředí – MMR 

 Stav vyjednávání legislativy k EMFF  

 Stav přípravy OP Rybářství 2014 – 2020 

 Požadavky na Monitorovací výbor 2014 – 2020 

 Zahájení implementace OP Rybářství 2014 – 2020 

6) Zpráva o přípravě nové propagační kampaně Ryba sladkých vod 

7) Ex-ante hodnocení operačního programu a hodnocení SEA 

8) Zpráva o realizaci projektů Technické pomoci  

9) Různé a závěrečné slovo 
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Průběh jednání: 

 

1) Zahájení zasedání a úvodní slovo 

 
J. B. Špalková (MZe) – Zahájila jednání třináctého zasedání MV OP Rybářství, přivítala 

přítomné členy Monitorovacího výboru (dále jen „členy MV“) a zástupce Evropské komise, 

pana Michela Tillieuta a Kurta Vander Eeckena. 

 

V úvodu zmínila, že implementace OP Rybářství 2007 – 2013 se blíží pomalu ke konci, 

Řídící orgán Operačního programu Rybářství (dále jen „ŘO OP Rybářství“) prostřednictvím 

certifikace výdajů splnil k 31. říjnu 2013 pravidlo N + 2 se započítáním předběžných plateb 

od EK pro rok 2013. Ke dni 31. října bylo zazávazkováno 796,3 mil Kč, což činí 86 % z 

celkové alokace a v žádostech o platbu na všech prioritních osách bylo příjemcům dotace 

proplaceno celkem 604,9 mil. Kč, tj. 66 % celkové alokace.  Celkovým cílem OP Rybářství 

2007 – 2013 je konkurenceschopnost v odvětví rybářství s využíváním tradičních 

produkčních systémů za použití nejmodernějších technologií, při šetrném nakládání 

s přírodním prostředím. Dále v krátkosti informovala členy MV o přípravě OP Rybářství 2014 

– 2020, který je pro ČR vypracován na základě návrhu nařízení o společných ustanoveních a 

návrhu nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (EMFF). Celý proces přípravy 

nového programového období je plně v souladu s celkovým cílem reformované Společné 

rybářské politiky, kterým je mimo jiné zajistit rybolovné činnosti a činnosti v oblasti 

akvakultury, které poskytnou dlouhodobě udržitelné podmínky životního prostředí a přispějí 

k dostupnosti dodávek potravin. Dílčími cíli jsou podpora rozvoje akvakultury a reforma 

společné tržní politiky s produkty rybolovu a akvakultury. Na závěr seznámila členy MV 

s navrženým programem a poté je vyzvala k odsouhlasení programu 13. MV OP Rybářství.  

 

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

 

J. B. Špalková (MZe) – Předala slovo Ing. Komikové. 

 

2) Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za slovo a v úvodu své prezentace shrnula prioritní osy 

OP Rybářství, dosud zrealizovaná kola příjmu Žádostí o dotaci včetně specifikace opatření 

a záměrů, na které byly v příslušném kole přijímány Žádosti o dotaci. Celkem bylo dosud 

vyhlášeno 17 kol. Na konci listopadu tohoto roku se uskuteční 18. kolo příjmu Žádostí 

o dotaci pro opatření 3.1., záměr a), 3.1., záměr b) a 3.3., záměr e). Dále poznamenala, že 

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

Alokace na prioritní ose 2 je již nyní téměř celá zazávazkována. Následně představila některé 

úspěšné projekty na ose 2 jako je např. pásový malotraktor s přídavnými stroji, výstavba 

výrobního úseku, výstavba administrativního úseku či výstavba marinovacího úseku 

a úspěšné projekty na ose 3 jako je např. propagační kampaň, jejímž cílem bylo upozorňovat 

na nedostatečnou konzumaci sladkovodních ryb, motivovat veřejnost k vyzkoušení produktů 

ze sladkovodních ryb, udržet zájem veřejnosti o produkci sladkovodních ryb a působit na 

zpracovatele a výrobce. Zásluhou kampaně se zvýšila spotřeba sladkovodních ryb 

o 0,14kg/obyvatele a rok. Dále kampaň pozitivně změnila struktura konzumentů 

sladkovodních ryb a počet těch, kteří sladkovodní ryby nejedli, se snížil z 24 % na 20,5 % 

a naopak vzrostl počet občasných konzumentů, a to z 51,4 % na 54 %. Na závěr dodala, že od 

začátku programového období bylo provedeno 8. certifikací v celkovém objemu 521 037 043 

Kč veřejných zdrojů, což je 20 952 712,25 EUR. V současné době je k 9. certifikaci výdajů 
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k 31. 10. 2013 připraveno 72 569 381 Kč veřejných zdrojů. Na základě dopisu EK, který byl 

určen Auditnímu orgánu, PCO přerušil v roce 2013 provádění certifikací pro OP Rybářství až 

do doby, než Auditní orgán Ministerstva financí (dále jen „AO MF“) odstraní všechny své 

nedostatky, které mu EK vytýká. Především se jedná o doplnění Výroční kontrolní zprávy 

(dále jen „VKZ“) za rok 2012. 

 

J. B. Špalková (MZe) – Poděkovala za přednesení zprávy o stavu implementace 

OP Rybářství a vyzvala členy MV k otázkám k přednesenému bodu. Poté předala slovo 

Ing. Blažkové. 

 

Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 byla přítomnými členy MV 

OP Rybářství vzata na vědomí.  

 

 

3) Zpráva o stavu kontrol v rámci OP Rybářství 

 

B. Blažková (MZe) – Poděkovala za slovo a na začátku své prezentace poznamenala, že 

v roce 2013 probíhaly či v současnosti probíhají na ŘO OP Rybářství tři auditní mise 

z Evropských orgánů a jedna kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu. V souvislosti 

s vývojem v oblasti Auditního orgánu podotkla, že EK v roce 2012 shledala celkové nastavení 

kontrolního systému evropských fondů v ČR jako zcela nevyhovující, proto v souladu 

s požadavky EK a v souladu s usnesením vlády ze dne 2. května 2012 č. 324 došlo ke 

změnám, které spočívají v centralizaci auditů na Ministerstvu financí. Veškerá agenda 

související s auditní činností je od 1. 1. 2013 zabezpečována přímo z úrovně AO MF. Poté 

dodala, že na základě nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 zpracovává AO MF každoročně VKZ. 

V minulých letech probíhalo odevzdávání VKZ bezproblémově, avšak VKZ za rok 2012, 

která byla předložena v prosinci 2012, byla EK shledána jako neakceptovatelná a byla 

vrácena k dopracování. AO MF předložil revidovanou VKZ za rok 2012. EK vyhodnotila 

revidovanou VKZ za rok 2012 a dne 31. 10. 2013 zaslala AO MF (v kopii také na Stálé 

zastoupení) negativní reakci – zamítnutí a požaduje další následná šetření ze strany AO MF. 

Dále se v této zprávě konstatuje, že vzhledem k nedostatkům ve fungování řídících 

a kontrolních systémů nemá EK dostatečnou jistotu, že výdaje vykázané ve VKZ za rok 2012 

jsou bez věcných chyb. Zásadním požadavkem EK je, aby AO MF dokončil systémové audity 

otestováním všech hlavních požadavků pro řídící orgán a certifikační orgán a jejich 

zprostředkujících subjektů a provedl další šetření týkající se všech veřejných zakázek, kde je 

příjemcem veřejný subjekt, tj. Ministerstvo zemědělství a ujistil EK, že systém je funkční. Na 

závěr představila přehled nahlášených nesrovnalostí, které jsou v řešení. 

 

J. B. Špalková (MZe) – Poděkovala za přednesení zprávy o stavu kontrol v rámci 

OP Rybářství a vyzvala členy MV k otázkám k přednesenému bodu. Poté předala slovo 

Ing. Guschlovi. 
 

Zpráva o stavu kontrol v rámci OP Rybářství byla přítomnými členy MV OP Rybářství vzata 

na vědomí.  

 

 

4) Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu 

 

J. Guschl (MZe) – Poděkoval za slovo a informoval členy MV o stavu Víceletého národního 

strategického plánu (dále jen „VNSPA“). VNSPA byl dopracováván na základě šablony EK 

a výstupů z ex-ante hodnocení. Finální verze byla schválena poradou ministra zemědělství 
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a předložena do meziresortního připomínkového řízení. Po jeho vypořádání bude VNSPA 

předložen ke schválení vládě ČR. Souběžně probíhá ex ante hodnocení a SEA. Poté doplnil, 

že VNSPA byl zaslán EK a následně bude s EK diskutován v rámci neformálního dialogu. 

Na závěr představil hlavní kapitoly VNSPA, kterými jsou: 

 

1. Vnitrostátní kontext a související hlavní vnitrostátní cíle (Situace a strategický přístup 

k hlavním cílům EU, Plánovaný růst v číselném vyjádření) 

2. Obecné strategické zásady (A) Zjednodušení administrativních postupů, B) Zajištění 

udržitelného rozvoje a růstu akvakultury pomocí koordinovaného územního plánování, C) 

Posílení konkurenceschopnosti evropské akvakultury, D) Prosazování rovných podmínek pro 

evropské podniky s využitím jejich konkurenčních výhod) 

3. Řízení a partnerství (Zapojení aktéři, Informační a propagační opatření) 

4. Osvědčené postupy (Příklady dobré praxe) 

 

J. B. Špalková (MZe) – Poděkovala za prezentaci VNSPA a vyzvala členy MV k otázkám 

k přednesenému bodu. 

 

J. Hůda (RS ČR) – Poznamenal, že VNSPA byl zpracován komplexně a RS ČR bylo od 

počátku jeho zpracování. Následně zmínil konferenci v Bruselu, kde někteří zástupci EU 

představili své VNSP, a které se osobně zúčastnil. Porovnal startegie Francouzského, 

Maďarského, Španělského a Německého státu. K francouzské strategii poznamenal, že nárůst 

produkce ryb je obezřetný, jelikož se Francie potýká s problémem přemnožení predátorů, 

především kormorána. K maďarské strategii poznamenal, že celkový nárůst produkce ryb je 

nereálný, jelikož plánují zvednout celkovou produkci o 37 %. Navíc zástupci Maďarska 

nezmínili, jakým způsobem toho chtějí dosáhnout. Dále se vyjádřil ke španělské strategii, 

která je velice kvalitně zpracována, a která se soustřeďuje spíše na mořský rybolov, jelikož 

sladkovodní akvakultura nemá ve Španělsku takovou tradici. Španělé jsou také opatrní 

a počítají s nárustem produkce v řádu několika procent. Následně poznamenal, že Němci se 

budou snažit udržet úroveň sladkovodního rybářství, a přestože si plánují zvýšit celkový 

nárůst produkce ryb o 15 000 tun v oblasti intenzivního chovu, jsou k tomuto kroku skeptičtí. 

Poté zmínil problematiku kormoránů a bobrů v Bavorsku. Své vystoupení zakončil 

poznámkou, že český VNSPA je sestaven dobře a počítá se v něm s reálně dosažitelnými cíly.  

 

J. B. Špalková (MZe) – Poděkovala za podněty a předala slovo Ing. Krylové 

a Ing. Budínové. 

 

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu byl přítomnými členy MV OP Rybářství 

vzat na vědomí.  

 

 

5) Zpráva o přípravě nového programového období 2014 – 2020 

 

K. Krylová (MZe) – Poděkovala za slovo a v úvodu své prezentace zmínila, že na konci roku 

2012 EK prezentovala poziční dokument a postup přípravy programového období 2014 – 

2020 a od té doby probíhá neformální vyjednávání ČR s EK k přípravě Dohody o partnerství 

(dále jen „DoP“), gestorem pro vyjednávání s ČR je ustanoveno MMR, které ad hoc přizývá 

zástupce relevantních subjektů. V rámci DoP je klíčovou oblastí pro zaměření OP Rybářství 

2014 – 2020 konkurenceschopnost a životní prostředí. Dále dodala, že DoP musí být EK 

předána nejpozději do čtyř měsíců ode dne, kdy vstoupí v platnost nařízení o společných 

ustanoveních. Nařízení by mělo vstoupit v platnost koncem tohoto roku nebo začátkem 

příštího roku. Dle usnesení vlády ČR č. 809 bude úplný návrh DoP předložen vládě ke 
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schválení do 31. března 2014 a následně bude DoP zaslána Evropské komisi. Operační 

program musí být předán EK do tří měsíců od předložení DoP. Poté podotkla, že ŘO OP 

Rybářství je členem pracovních skupin v gesci MMR pro přípravu programového období 

2014 – 2020. MMR jako centrální koordinátor připravuje závazné metodiky pro všechny 

programy ESIF. První balíček metodických dokumentů byl na základě usnesení vlády č. 597 

schválen a metodické dokumenty nabyly účinnosti od 1. 11. 2013. MP pro řízení výzev, 

hodnocení a výběr projektů je v současné době předkládán ke schválení vládě a probíhá 

mezirezortní připomínkové řízení k MP pro publicitu a komunikaci fondů ESIF, MP pro 

oblast zadávání zakázek, MP pro monitorování fondů ESIF. Další MP budou následnovat do 

konce tohoto roku. Poté poznamenala, že od roku 2012 probíhá jednání Odborné skupiny 

OP Rybářství (dále jen „OS OP Rybářství“), která byla založena na principu partnerství. 

Na jednáních byla nejprve projednávána Rámcová pozice ČR k návrhu nařízení, následně 

byla diskutována strategie akvakultury a v současné době připravuje OS OP Rybářství 

OP Rybářství 2014 – 2020. Dále seznámila členy MV se stavem vyjednávání návrhu nařízení 

o EMFF, na základě kterého ŘO připravuje nový OP. Od prosince 2011, kdy EK zveřejnila 

návrh nařízení o EMFF 2014 – 2020, probíhá vyjednávání návrhu nařízení o EMFF na PS 

Rady pro vnitřní a vnější rybářskou politiku a zároveň je předmětem jednání Rady ministrů 

pro zemědělství a rybářství. Dodala, že v červenci 2013 byl přijat obecný postoj Rady 

k celému návrhu nařízení o EMFF a na konci října 2013 EP na svém plenárním zasedání 

schválil pozměňovací návrhy k Pozměněnému návrhu nařízení o EMFF. Doplnila, že dne 

7. 11. 2013 byl na programu jednání PS Rady pro vnitřní a vnější rybářskou politiku přezkum 

Pozměňovacího návrhu EP k čl. 1 – 25 (vyjma čl. 3 a 12). Dne 13. 11. 2013 byly započaty 

trialogy (EP, EK, Rady). Na závěr sdělila, že přijetí nařízení o EMFF se předpokládá buď 

v dubnu 2014 (optimistická varianta), nebo v říjnu 2014 (pesimistická varianta). Teprve po 

schválení nařízení o EMFF zveřejní EK finanční obálku pro ČS a OP Rybářství bude moci 

být dopracován. Poté předala slovo Ing. Budínové. 

 

K. Budínová (MZe) – Poděkovala za slovo a informovala členy o stavu přípravy 

OP Rybářství 2014 – 2020. Současná verze OP Rybářství oproti verzi z června 2013, 

vzhledem ke stavu vyjednávání legislativy, nedoznala významných změn. V rámci 

OP Rybářství bude podpora implementována na základě Priority Unie 1: Podpora akvakultury 

účinně využívající zdroje, včetně souvisejícího zpracování a Priority Unie 2: Podpora 

akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založená na inovacích, konkurenceschopnosti 

a znalostech. Poté zrekapitulovala opatření a záměry v rámci Priority Unie 1 a 2. 

V OP Rybářství budou popsány specifické ex-ante kondicionality. Dle návrhu nařízení 

o EMFF jsou pro OP závazné dvě kondicionality. První z nich je VNSPA, který bude 

předložen vládě ke schválení do konce roku 2013. V současné době probíhá vnější 

připomínkové řízení. Druhou kondicionalitou je popis sběru dat. Na závěr představila 

harmonogram dopracování a schválení OP Rybářství 2014 – 2020 s optimistickou variantou, 

která počítá se schválením nařízení EMFF koncem dubna 2014. Poté předala slovo zpátky 

Ing. Krylové. 

 

K. Krylová (MZe) – V rámci Monitorovacího výboru 2014 – 2020 sdělila, že MV bude plnit 

funkce v souladu s návrhem obecného nařízení a návrhem specifického nařízení k EMFF. Do 

tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí programu by členský stát měl zřídit 

monitorovací výbor. V souvislosti se složením MV dodala, že MV se bude skládat ze 

zástupců řídícího orgánu a zprostředkujícího subjektu a zástupců partnerů. Každý člen 

monitorovacího výboru bude mít hlasovací právo a Komise se bude účastnit činnosti 

monitorovacího výboru jako poradce. Prostřednictvím MV bude zajišťován princip 

partnerství. Následně informovala členy MV o funkcích budoucího MV a jejich povinnostech 
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dle legislativy a Metodických pokynů MMR. V souvislosti s funkcemi MV dodala, že MV 

se bude scházet nejméně jednou za rok a bude posuzovat provádění programu a pokrok 

směrem k dosažení jeho cílů, bude se zabývat všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost 

programu a měl by konzultovat změny v programu navrhovaných ŘO a vydávat k těmto 

změnám své stanovisko. Dále může MV ŘO poskytnout doporučení ohledně provádění 

programu a jeho hodnocení a do šesti měsíců od rozhodnutí o schválení programu by měl 

schválit kritéria pro výběr financovaných operací. Následně bude projednávat výstupy 

spojené s plánem hodnocení programu, bude naplňavat průběh a naplňování specifických 

předběžných podmínek a bude přezkoumávat a schvalovat výroční zprávy. V neposlední řadě 

bude posuzovat opatření na podporu rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí 

a nediskriminace, včetně přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením a projednávat 

všechna hodnocení OP. V souvislosti s povinnostmi MV dodala, že MV bude pověřen 

projednáním Strategického realizačního plánu (součástí Strategického realizačního plánu je 

harmonogram výzev plánovaných k vyhlášení, predikce čerpání a plnění indikátorů a cílových 

hodnot v následujícím roce). MV je informován o plnění Strategického realizačního plánu a 

bude mu předkloženo ex-ante hodnocení OP jako podklad pro výběr vhodných operací. ŘO 

předkládá minimálně jednou ročně MV vyhodnocení plnění Plánu hodnocení. Na závěr členy 

MV v krátkosti seznámila s implementací OP Rybářství 2014 – 2020. Zahájení implementace 

OP Rybářství 2014 – 2020 se předpokládá koncem roku 2014 nebo začátkem roku 2015. 

V příštím roce budou nastaveny postupy ŘO a SZIF. S přípravou OP kontinuálně probíhá 

nastavení informačního systému. 

 

J. B. Špalková (MZe) – Poděkovala za prezentaci zprávy o přípravě nového programového 

období 2014 - 2020 a vyzvala členy MV k otázkám k přednesenému bodu. Poté vyhlásila 

přestávku. 

 

Zpráva o přípravě nového programového období 2014 - 2020 byla přítomnými členy MV 

OP Rybářství vzata na vědomí.  

 

J. B. Špalková (MZe) – Po přestávce postoupila k dalšímu bodu programu a to ke zprávě 

o přípravě nové propagační kampaně Ryba sladkých vod. Podotkla, že tento bod programu 

členové MV OP Rybářství také berou na vědomí. Předala slovo Ing. Komikové. 

 

 

6) Zpráva o přípravě nové propagační kampaně Ryba sladkých vod 

 

R. Komiková (MZe) – Uvedla, že v únoru 2012 byla vyhlášena veřejná zakázka malého 

rozsahu na služby s názvem „Návrh dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby 

sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2012 – 2015“ s předpokládanou hodnotou 

2 mil. Kč. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo vytvoření a dopracování písemného 

výstupu - návrhu komplexní komunikační strategie, která bula dále využita jako závazná 

specifikace pro vymezení předmětu následné nadlimitní veřejné zakázky na samotnou 

realizaci komplexní komunikační kampaně na podporu konzumace sladkovodních ryb 

a zvýšení povědomí veřejnosti o zdravotních a jiných přínosech konzumace sladkovodních 

ryb, která bude realizována v letech 2013 – 2015 v předpokládané hodnotě cca 60 mil. Kč. 

Nadlimitní veřejná zakázka na služby byla vyhlášena dne 6. 3. 2013. Ve lhůtě pro podání 

nabídek obdržel zadavatel 5 nabídek. V rámci průběhu zadávacího řízení byly ukončeny fáze, 

otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení úplnosti nabídek. Mezitím někteří 

z uchazečů podali na ÚOHS návrhy na zahájení správního řízení, a to: 

- na přezkoumání zadávacích podmínek – správní řízení stále probíhá, 
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- na zrušení Protokolu o posouzení kvalifikace – řízení bylo ze strany ÚOHS zastaveno 

a nabylo právní moci dne 23. 10. 2013, 

- proti Rozhodnutí o vyloučení uchazeče – řízení bylo ze strany ÚOHS zastaveno a nabylo 

právní moci dne 15. 10. 2013. 

Další postup ze strany ÚOHS lze jen velmi těžko predikovat. 

 

J. B. Špalková (MZe) – Poděkovala za prezentaci zprávy o přípravě nové propagační 

kampaně Ryba sladkých vod a vyzvala členy MV k otázkám k přednesenému bodu. Poté 

předala slovo zástupci Ernst&Young Lukáši Kačenovi. 

 

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

OP Rybářství vzata na vědomí.  

 

 

7) Ex-ante hodnocení operačního programu a hodnocení SEA 

 

L. Kačena (E&Y) – Poděkoval za slovo a za pozvání na 13. zasedání MV OP Rybářství. 

V úvodu stručně představil průběh a cíle ex-ante hodnocení operačního programu a hodnocení 

SEA. Poznamenal, že realizace ex-ante evaluace a SEA OP Rybářství probíhají paralelně. 

Cílem obou procesů je, aby přispěly ke vzniku kvalitního programového dokumentu. Cílem 

evaluace je určení významnosti a plnění cílů, rozvojové efektivnosti, účinku a udržitelnosti. 

Jde o proces stanovení důležitosti nebo významnosti programu. Cílem SEA je posuzování 

vlivů OP Rybářství na životní prostředí. Dále členy MV informoval o týmu, který je složen 

z odborníků na evaluace, strukturální fondy EU, rybářství, SEA, vodní hospodářství a životní 

prostředí. Na závěr pohovořil o postupu ex-ante hodnocení a SEA. Realizace projektů 

a především ex-ante hodnocení je rozděleno do tří základních etap. V současné době se 

hodnocení nachází mezi 1. a 2. etapou. V 1. etapě se hodnotily analytické výstupy, v 2. etapě 

se hodnotí intervenční logika, samotný OP, nastavené cíle, nastavená alokace, monitorovací 

indikátory a výkonnostní rámec. Ukončení této etapy se předpokládá v prvním čtvrtletí 

příštího roku. Poslední 3. etapa je již dokončení ex-ante hodnocení po finalizaci OP. Následně 

shrnul výsledky a závěry 1. etapy. Klíčovým vstupem pro 1. etapu byl VNSPA. Pozitivně 

hodnotil přístup ŘO, který na základě závěrů reagoval a dopracoval doporučení. V 2. etapě se 

hodnotí, zdali je OP Rybářství vhodnou strategií pro reakci na výzvy, se kterými je sektor 

konfrontován a zdali je strategie a intervenční logika dobře definována. Dále se hodnotí 

správnost opatření a formy podpory pro dosažení stanovených cílů, a to s ohledem na cílové 

skupiny a jejich potřeby a absorpční kapacitu. V neposlední řadě se hodnotí, zdali je 

implementační a monitorovací systém nastaven vhodně tak, aby bylo dosaženo cílů programu. 

Na závěr podotkl, že v rámci OP Rybářství jsou realizovány souběžně 2 samostatné procesy 

SEA, a to SEA Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu a SEA vlastního 

návrhu OP Rybářství. 

 

J. B. Špalková (MZe) – Poděkovala za prezentaci o ex-ante hodnocení operačního programu 

a hodnocení SEA a vyzvala členy MV k otázkám k přednesenému bodu. Poté předala slovo 

Ing. Frýdlové. 

 

Ex-ante hodnocení operačního programu a hodnocení SEA bylo přítomnými členy MV 

OP Rybářství vzato na vědomí.  
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8) Zpráva o realizaci projektů Technické pomoci 

 

M. Frýdlová (MZe) – Poděkovala za slovo a následně shrnula realizaci opatření 5.1. 

Technická pomoc. Celkem bylo zaregistrováno 32 projektů v hodnotě cca 37,1 mil. Kč a na 

32 projektů bylo vydáno Rozhodnutí v hodnotě cca 36,1 mil. Kč. Dále informovala členy 

o registrovaných projektech a plánu realizace projektů v rámci opatření 5.1. Technická 

pomoc. Shrnula alokaci Technické pomoci 2007 – 2013, která dle vývoje kurzu činí cca 46, 4 

mil. Kč. K 31. 10. 2013 byly předfinancovány projekty ve výši cca 22,2 mil Kč, což 

představuje 47,8 % z celkové alokace. 

 

J. B. Špalková (MZe) – Poděkovala za prezentaci zprávy o realizaci projektů Technické 

pomoci a vyzvala členy MV k otázkám k přednesenému bodu. Poté přešla k poslednímu bodu 

programu. 

 

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

vzata na vědomí.  

 

 

9) Různé a závěrečné slovo 

 

J. B. Špalková (MZe) – Vyzvala přítomné členy MV OP Rybářství k dotazům, podnětům 

a připomínkám.  

 

M. Junek (ASZ ČR) – Poznamenal, že z pohledu ASZ ČR je VNSPA vyvážený, a to 

především v souvislosti s rozložením finančních prostředků do moderních postupů 

(recirkulačních systémů). Dále doplnil, že v rámci OS OP Rybářství měl možnost 

spolupracovat na vývoji strategie. 

 

J. Hůda (RS ČR) – Souhlasil s novými postupy a dodal, že chov ryb v rybnících má sice své 

možnosti, ale i zde se dá ještě zvýšit produkce ryb. Poté zmínil své postřehy z Izraele, kde měl 

možnost navštívit recirkulační systémy, které byly zaměřeny na mořské ryby. Zdůraznil, že je 

třeba vždy sledovat ekonomiku a zvážit ekonomickou návratnost recirkulačních systému, 

jelikož recirkulační systémy vyžadují ze začátku velké investice, vysoce kvalitní personál a je 

třeba brát v úvahu, že mohou nastat nepředvidatelné zdravotní problémy.  

 

V. Špeta (RS ČR) – V souvislosti s komunikační kampaní Ryba sladkých vod se zeptal, zdali 

je ohroženo čerpání finančních prostředků z časového hlediska. 

 

R. Komiková (MZe) – Konstatovala, že časový horizont je stanoven na březen příštího roku. 

V této době bude ŘO zvažovat využití prostředků, a to buď pro vyhlášení kola výzvy pro 

inovace, opatření 3.1. b) a 3.4., nebo, vzhledem k vysoké poptávce na Prioritní ose 2., 

případnou realokaci prostředků směrem k využití v oblasti investic, modernizace a výstavby. 

 

J. B. Špalková (MZe) – Poznamenala, že jde o záležitost dalšího MV. Poté uzavřela 

13. zasedání MV poděkováním členům MV OP Rybářství za jejich účast, diskuzi a se všemi 

přítomnými se rozloučila. 
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Závěry z jednání: 

 

Členové MV: 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství schválili program 13. zasedání MV 

OP Rybářství. 

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

implementace OP Rybářství 2007 – 2013. 

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

v rámci OP Rybářství. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství vzali na vědomí Víceletý národní 

strategický plán pro akvakulturu.  

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

nového programového období 2014 – 2020. 

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

propagační kampaně Ryba sladkých vod. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství vzali na vědomí Ex-ante hodnocení 

operačního programu a hodnocení SEA. 

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

projektů Technické pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 22. listopadu 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


