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ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ  

Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 
(dále MV OP Rybářství) 

 

 
 

Datum konání:    12. června 2014 

Místo konání exkurze:   Rybářství Třeboň, s.r.o. 

Exkurzi řídil:                  Josef Malecha, doc. RNDr. Libor Pechar, CSc. 

Místo konání zasedání:  Hotel Lázně Aurora 

Jednání řídil/a:     Ing. Renáta Komiková 

Zapsala:     Bc. Zdeňka Matůšů 

  

I. část – Exkurze 

- Uvítání na hrází rybníka Rožmberk a prohlídka prodejny ryb v areálu sádek v Třeboni 

- Přednesení prezentace, komplexní systém kontroly kvality vody v rybnících – klíčový 

nástroj pro efektivní produkci ryb 

 

II. část – OP Rybářství 2007 - 2013 

- Zahájení zasedání a úvodní slovo 

- Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 

- Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2013 

- Bodovací kritéria opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury 

- Způsobilé výdaje opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury 

- Zpráva o auditní činnosti (Výroční kontrolní zpráva za rok 2012 a 2013)       

- Zpráva o plánu a realizaci projektů Technické pomoci       

 

III.  část – OP Rybářství 2014 - 2020 

- Zpráva o přípravě nového programového období 2014 – 2020 

- SEA, Ex-ante hodnocení Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

- Různé, závěr 
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Průběh exkurze: 

 

Uvítání na hrází rybníka Rožmberk a prohlídka prodejny ryb v areálu sádek v Třeboni 

 

J. Malecha - Na úvod přivítal zúčastněné členy MV a zástupce z Evropské komise. Pohovořil 

o společnosti a historii rybníkářství na Třeboňsku. Rybníky společnosti Rybářství Třeboň a.s. 

jsou určené především k chovu ryb, plní však také funkci přirozené retence vody a jsou 

nedílnou součástí krajiny Třeboňska, která se vyznačuje zachovalou přírodou. Právě díky 

specifické krajině rybníků patří Třeboňsko mezi nejvyhledávanější rekreační oblasti v České 

republice. Každoročně probíhají v podzimních měsících výlovy vybraných rybníků, které jsou 

určeny pro veřejnost. Významnou součástí celé rybniční soustavy je Zlatá stoka, která 

zabezpečuje cirkulaci vody, okysličování a výměnu živin mezi rybníky na Třeboňsku, čímž 

výrazně napomáhá k úspěšnosti chovu ryb.  

Další částí exkurze byla prohlídka areálu sádek, jehož součástí je zpracovna a prodejna ryb. 

Ve zpracovně ryb jsou zpracovávány ryby vyprodukované společností Rybářství Třeboň a.s. 

Odtud jsou rybí výrobky distribuovány k zákazníkům. Pro koncové zákazníky je k dispozici 

zrekonstruovaná prodejna ryb s celoročním provozem. Součástí modernizace prodejny byly, 

vedle stavebních investic a dispozičních změn, také investice do kompletní modernizace 

vybavení maloobchodního provozu. Na zákazníky v prodejně čekají velmi příjemné moderní 

prostory, které splňují přísné požadavky na hygienu a welfare ryb, a v nich rozmanitý 

sortiment živých ryb i výrobků z ryb z vlastní produkce. Celkové náklady rekonstrukce 

prodejny ryb činily 1.881.008,– Kč. Dotace z Operačního programu Rybářství byla 

poskytnuta ve výši 60 %, tj. 1.128.000,– Kč. Dále byla dotace z Operačního programu 

Rybářství poskytnuta na propagaci Třeboňského kapra a na další projekty Rybářství Třeboň 

a.s. 

 

Přednesení prezentace, komplexní systém kontroly kvality vody v rybnících - klíčový nástroj 

pro efektivní produkci ryb 

 

L. Pechar - V úvodu své prezentace uvedl, že důvodem projektu bylo sledování kvality vody, 

jež může přispět k lepší a efektivnější produkci ryb. Předpokladem efektivní produkce ryb je 

optimalizace produkčních poměrů, a to z hlediska dostupnosti živin, přirozené potravy 

a efektivní využití krmiv. Dalším předpokladem je eliminace nežádoucích situací, např. 

kyslíkových deficitů, epizod s vysokými hodnotami pH, a v neposlední řadě optimalizace 

kvality rybničních vod a produkce ryb. Dodal, že tlak na kvalitu vody je ze strany jak 

společnosti, tak zástupců ochrany přírody. Dosavadní praxe sledování kvality odráží 

„kontrolní“ přístup při vodoprávním řízení založený na jednotlivých parametrech (nařízení 

vlády č.61/2003Sb v pozdějším znění). Chybí však nastavení standardů a limitních hodnot 

vztažených k současné situaci rybničních vod, způsob vyhodnocení dat, který lze 

interpretovat ve vztahu k produkci ryb a efektivitě produkčních procesů. Dále chybí racionální 

postupy při vzorkování, stanovení klíčových parametrů a způsobu hodnocení. Podotkl, že je 

zapotřebí nastavit vhodná kritéria kvality vody. Cílem projektu je tedy formulovat požadavky 

na monitoring kvality rybničních vod. Rozpočet projektu dosáhl celkových nákladů 

1 637 617,- Kč, z toho celkových způsobilých nákladů 1 456 979,- Kč. Příspěvek z národních 

zdrojů činil 364 245,- Kč a příspěvek z EU 1 092 734,- Kč. Poznamenal, že znalost sezónního 

průběhu umožňuje stanovit spolehlivý průměr, riziková období a klíčové termíny pro odběry. 

Dále umožňuje porozumět procesům a vzájemným vztahům mezi sledovanými parametry. 

V posledních minimálně 10 letech se kvalita vody z hlediska eutrofizace nezhoršuje. 

Porovnání kvality vody, zejména z hlediska míry eutrofizace, bylo založeno na srovnávání 

odchylek hodnocených parametrů od celkové průměrné hodnoty. Do úvahy byla brána 
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hodnota pH, kyslík, dusík, fosfor a chlorofyl. Použití dvou klíčových parametrů (koncentrace 

rozpuštěného reaktivního fosforu a koncentrace chlorofylu-a) lze využít k zjednodušenému 

odhadu hodnoty skóre kvality vody rybničního prostředí. K hodnocení stavu kvality vody pro 

rybářské účely je zapotřebí brát v úvahu zooplankton, jelikož stav zooplanktonu má 

bezprostřední souvislost s velikostí, druhovým a věkovým složením rybí obsádky a na její 

kondici. Během realizace projektu byl získán soubor dostatečných a kvantitativních dat, které 

detailně popisují aktuální stav rybničních lokalit z hlediska hydrochemických poměrů, kvality 

vody a stupně eutrofizace, stavu planktonu a produkce ryb. Průměrné hodnoty a zobecněné 

sezónní průběhy jednotlivých parametrů představují spolehlivé referenční hodnoty jak pro 

porovnání stavu jednotlivých lokalit navzájem, tak i pro hodnocení změn v dalším období. 

Ve všech důležitých parametrech kvality rybničních vod i z hlediska eutrofizace výsledky 

potvrzují setrvalý stav. Podle získaných výsledků a posouzení významu jednotlivých 

parametrů byl navržen komplexní systém hodnocení kvality rybničních vod. Pro hodnocení 

bylo zvoleno 6 parametrů. 

 

 

Průběh jednání: 

 

 Zahájení zasedání a úvodní slovo  

 

R. Komiková (MZe) – Zahájila jednání čtrnáctého zasedání Monitorovacího výboru 

Operačního programu Rybářství (dále jen „MV OPR“), přivítala přítomné členy MV, 

zástupce Evropské komise (dále jen „EK“) pana Michela Tillieuta a omluvila nepřítomnost 

paní předsedkyně, náměstkyně ministra Ing. Jaroslavu Beneš Špalkovou, která se nemohla 

jednání zúčastnit z pracovních důvodů.  

 

Na úvod zmínila oblast finančního řízení a implementaci současného OP Rybářství 2007 – 

2013, který se blíží ke konci svého programového období. Celková finanční alokace 

z evropských a národních zdrojů pro Českou republiku činí cca 36 mil. EUR, tj. cca 992 mil. 

Kč, z čehož je již přibližně 82 % zazávazkováno  a 66 % předfinancováno. Během dubna 

letošního roku byla členy MV schválena realokace finančních prostředků z prioritní osy 3 

na prioritní osu 2. Tuto realokaci umožnilo zrušení projektu propagační kampaně „Ryba 

sladkých vod“ z důvodu administrativních průtahů a komplikací s realizací výběrového řízení. 

Dále zmínila přípravu OP Rybářství 2014 – 2020, který je pro ČR vypracován na základě 

nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“), které bylo dne 

20. května 2014 zveřejněno v Úředním věstníku EU a dne 21. května 2014 vstoupilo 

v platnost. Legislativa se připravovala více než 3 roky a je zaměřena mimo jiné na reformu 

Společné rybářské politiky a Integrované námořní politiky. Mezi hlavní priority OP Rybářství 

2014 - 2020 patří konkurenceschopnost tradiční akvakultury, investice do recirkulačních 

zařízení pro produkci ryb a transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury. Dne 

12. 6. 2014 zveřejnila EK národní obálku pro ČR z ENRF na období 2014 – 2020, která činí 

cca 31 milionů EUR. Na závěr seznámila členy MV s navrženým programem a vyzvala k jeho 

odsouhlasení. 

 

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

 

 

 Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 2007 - 2013 

 

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

Žádostí o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013 (dále jen „ŽOD“), kterých bylo vyhlášeno 
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celkem 19. Poslední 19. kolo proběhlo v termínu od 10. 3. do 14. 3. 2014, byly v něm 

zaregistrovány projekty na opatření 3.2. záměr b) ve výši cca 4,9 mil. Kč a na opatření 3.3. 

záměr a) ve výši 3 mil. Kč. Poté představila realizaci posledního kola příjmu ŽOD, které 

proběhne v září a bude pro opatření 2.1, 3.1. záměr a) a 3.3. záměr e). Mimo termín bude tak 

jako dosud probíhat kontinuální příjem ŽOD na opatření 5.1. Technická pomoc. Dále shrnula 

pokrok v implementaci OP Rybářství. V období od 1. ledna 2007 do 31. května 2014 bylo 

v rámci 2., 3. a 5. prioritní osy zaregistrováno 1 900 ŽOD ve výši 2,16 mld. Kč, ukončených 

administrací bylo 276 ve výši 412,6 mil. Kč a původně vydaných Rozhodnutí 1091 ve výši 

926,8 mil. Kč. Aktuálně vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace tzn. bez ukončených 

administrací po vydání Rozhodnutí je 1025 ve výši 817 mil. Kč. Z těchto projektů bylo ke dni 

31. 5. 2014 předfinancováno 808 Žádostí o platbu ve výši cca 645,1 mil. Kč. Následně 

seznámila přítomné členy s příklady projektů na prioritní ose 2 a 3 a zmínila, že pan ministr 

dne 13. 2. 2014 rozhodl o zrušení veřejné zakázky na opatření 3.3. záměr a) „Ryba sladkých 

vod“, která měla navázat na propagační kampaň „Ryba domácí“. V rámci informace 

o certifikaci sdělila, že za období od 1. 1. 2007 do 31. 5. 2014 bylo provedeno 8. certifikací 

v celkovém objemu cca 521 mil. Kč veřejných zdrojů, což je cca 21 mil. EUR. V současné 

době je k 9. certifikaci výdajů k 31. 5. 2014 připraveno cca 116,5 mil. Kč veřejných zdrojů. 

Na základě dopisu EK Auditní mise, který byl určen Auditnímu orgánu, Platební 

a certifikační orgán přerušil provádění certifikací pro OP Rybářství. Po odeslání 9. certifikace 

na EK bude pravidlo N + 2 splněno v případě, že se podaří včas nahradit korekce za projekt 

„Ryba domácí“, dalšími proplacenými projekty. Na závěr dodala, že dne 26. 5. 2014 byl 

odeslán návrh na realokaci OP Rybářství EK. Navržená změna spočívá v převodu 60 mil. Kč 

z prioritní osy 3 ve prospěch prioritní osy 2. Realokované finanční prostředky budou použity 

v rámci prioritní osy 2 pro projekty ze Zásobníku projektů, který byl vytvořen v rámci 

16. kola příjmu ŽOD. Dne 3. 6. 2014 obdržel Řídící orgán (dále jen „ŘO“) od EK dopis 

o přípustnosti návrhu na revizi a realokaci OP Rybářství a do konce července 2014 vydá své 

stanovisko. Poté předala slovo Ing. Budínové.  

  

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

na vědomí.  

 

 

 Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2013 

 

K. Budínová (MZe) – V úvodu své prezentace uvedla, že Výroční zpráva je vypracována na 

základě nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF. Poté shrnula závěry z Výročního 

přezkoumání za rok 2012, které se uskutečnilo dne 15. 1. 2014. EK doporučila úzkou 

spolupráci mezi Národním orgánem pro koordinaci, který funguje v rámci Ministerstva pro 

místní rozvoj, a ŘO OP Rybářství. Dále EK kladla důraz na hlavní ekonomické indikátory 

vykázané ve Výroční zprávě 2013. K navržené revizi a realokaci OP Rybářství je EK příznivě 

nakloněna. Následně zmínila informace o věcném pokroku prioritní osy 2, 3 a 5 v roce 2013, 

kde ŘO OP Rybářství ve většině případů dosáhl cílů EU pro rok 2015. I přestože v rámci 

prioritní osy 2 nebyl naplněn indikátor produkce tržních ryb (v tis. tun), lze tento indikátor 

brát za splněný, jelikož v předchozích letech byl cíl opakovaně překročen až o 1 tis. tun. 

Dalším důvodem jsou povodně, které postihly ČR v roce 2013. V rámci prioritní osy 3 nebyl 

naplněn indikátor spotřeba sladkovodních ryb v kg/obyvatele/rok, a to z důvodu nižšího 

prodeje živých ryb v tuzemsku vzhledem k celkově nižší produkci tržních ryb v roce 2013 

a ukončení komunikační kampaně Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu 

spotřeby sladkovodních ryb domácí produkce a výrobků z nich v ČR - „Ryba domácí“. 
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R. Komiková (MZe) – Poděkovala za prezentaci a otevřela diskuzi k představené Výroční 

zprávě za rok 2013. Následně vyzvala členy MV k hlasování.  

 

Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2013 byla všemi přítomnými členy MV OP Rybářství 

schválena. Žádný člen se hlasování nezdržel ani nehlasoval proti.  

 

R. Komiková (MZe) – Předala slovo Ing. Guschlovi. 

 

 

Bodovací kritéria opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury 

 

J. Guschl (MZe) – Poděkoval za slovo a v úvodu své prezentace podotkl, že bodovací 

kritéria 1. – 4. zůstávají beze změny. Dodal, že bylo vypuštěno kritérium ve znění: Projekt 

v záměru 2.1 c) zahrnuje výstavbu nemovitosti nebo modernizaci nemovitosti a bylo 

nahrazeno zněním: Projekt v záměru 2.1. c) zahrnuje pořízení technologie pro recirkulační 

akvakulturní systém. Za splněné bodovací kritérium 5. se přidělí 40 bodů. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za prezentaci a otevřela diskuzi k bodovacím kritériím 

opatření 2.1. 

 

L. Štercl (RS ČR) – Poukázal na výpočet koeficientu, který zvýhodňuje žadatele, kterým 

doposud na opatření v prioritní ose 2 nebylo v průběhu implementace OP Rybářství 2007 – 

2013 vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jelikož se jedná o poslední kolo příjmů 

ŽOD a noví žadatelé nemají tolik zkušeností a dochází k větší chybovosti, může dojít 

k nedočerpání dotací. Proto požádal o změnu koeficientu. 

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že v rámci kontroly NKÚ byla tato podmínka označena 

za velmi vhodnou. Poté vyzvala členy MV k hlasování o bodovacích kritériích  

 

Bodovací kritéria opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury byla schválena. Čtyři 

členové se zdrželi hlasování a žádný člen nehlasoval proti. 

 

R. Komiková (MZe) – Předala slovo zpátky Ing. Guschlovi. 

 

 

Způsobilé výdaje opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury 

 

J. Guschl (MZe) – V úvodu poznamenal, že členové MV obdrželi přehled finančních limitů 

způsobilých výdajů a dodal, že v souvislosti se změnami byl vypuštěn záměr d) nákup 

a instalace zařízení na ochranu rybích hospodářství před volně žijícími predátory a záměr e) 

investice související s maloobchodním prodejem v akvakulturním hospodářství. Zachovány 

byly záměry a) investice do rybníků pro větší chovatele, b) investice do rybníků pro menší 

chovatele a záměr c) investice do ostatních rybochovných zařízení. V záměrech a), b) a c) 

byly vypuštěny stavby a modernizace. Důvodem je omezený čas na jejich realizaci. Dále 

poznamenal, že na základě zjištění kontroly NKÚ byly doplněny finanční limity pro 

jednotlivé položky způsobilých výdajů. Limity na počty kusů pro jednotlivé položky 

způsobilých výdajů zůstávají beze změny. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za prezentaci a otevřela diskuzi ke způsobilým výdajům 

opatření 2.1. 
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J. Parolek (JMK) – Poukázal na technickou chybu v rámci položek, které se týkají 

rozmrazovačů a aerátorů, a poznamenal, že ve dvou položkách se udává jednotka výkonu watt 

(W) a u třetí jednotka kilowatt (kW) ovšem s čísly pro jednotku wattu. Požádal o úpravy 

v celém dokumentu. 

 

M. Anton (SZIF) – Odpověděl, že jde o technickou chybu a bude provedena úprava 

z jednotky kW na jednotku W. 

 

R. Komiková (MZe) – Vyzvala členy MV k hlasování o způsobilých výdajích.  

 

Způsobilé výdaje opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury byly schváleny. Dva 

členové se zdrželi hlasování a žádný člen nehlasoval proti. 

 

R. Komiková (MZe) – Poté předala slovo Ing. Blažkové 

 

 

Zpráva o auditní činnosti (Výroční kontrolní zpráva za rok 2012 a 2013)       

 

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

k 1. 1. 2013 vstoupil v platnost jednotný Manuál Auditního orgánu a dle doporučení EK byly 

aplikovány kontrolní listy používané při auditech EK, čímž byl zajištěn jednotný přístup 

k výkonu auditní činnosti. Dále poznamenala, že v roce 2013 prováděl Auditní orgán 

Ministerstva financí 57 auditů operací (projektů) a 2 systémové audity na Řídícím orgánu 

OP Rybářství. V roce 2013 byla identifikována finanční zjištění v celkové výši cca 

37,5 mil. Kč. V rámci systémového auditu byla kontrola zaměřena na finanční toky, kde 

nebylo identifikováno žádné zjištění, a na systém identifikace a hlášení nesrovnalostí 

a kontrola následných opatření v návaznosti na předchozí období 2011 a 2012. V rámci této 

kontroly přijal ŘO OP Rybářství nápravná opatření k zaslanému návrhu Zprávy 

o systémovém auditu tak, aby došlo ke zlepšení funkčnosti řídících a kontrolních systémů. 

Následně představila přehled předložených Výročních kontrolních zpráv (dále jen „VKZ“) od 

roku 2008. VKZ za rok 2012 byla původně předložena v prosinci 2012, ze strany EK byla 

přijata ke dni 8. 4. 2014. Auditní orgán předložil VKZ 2013. EK shledala tuto verzi jako 

neakceptovatelnou, a to z důvodu rozšířeného počtu prováděných systémových auditů, které 

nebyly v době předložení VKZ 2013 dokončeny. Systémové audity jsou v současné době již 

ukončeny, do EK tak bude moci být zaslána revidovaná VKZ 2013. Na závěr zmínila 

kontrolní akce NKÚ. Dne 25. 7. 2013 byla zahájena na Řídícím orgánu OP Rybářství, stejně 

tak na Státním zemědělském intervenčním fondu (dále jen „SZIF“) kontrolní akce Nejvyššího 

kontrolního úřadu. Kontrolní akce byla zaměřena na ověření, zda peněžní prostředky v rámci 

OP Rybářství 2007-2013 byly poskytnuty a použity v souladu s právními předpisy a 

stanovenými podmínkami. V průběhu kontrolní akce byla identifikována zjištění s finančním 

dopadem ve výši cca 1,8 mil. Kč. Kontrolní závěr byl dne 2. 6. 2014 publikován ve Věstníku 

NKÚ. ŘO OP Rybářství se neztotožňuje s některými zjištěními, své stanovisko spolu s 

návrhem usnesení předá k projednání vládě ČR v termínu do 30. 7. 2014. 

 

Zpráva o auditní činnosti byla přítomnými členy MV OP Rybářství vzata na vědomí.  

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za prezentaci a otevřela diskusi k auditní činnosti. Poté 

předala slovo Ing. Frýdlové 
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 Zpráva o plánu a realizaci projektů Technické pomoci       

 

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

(dále jen „TP“). Alokace TP pro léta 2007 – 2013 představuje cca 49,6 mil. Kč. Celkem bylo 

zaregistrováno 32 projektů v hodnotě cca 37,2 mil. Kč a na 32 projektů bylo vydáno 

Rozhodnutí v hodnotě cca 37,2 mil. Kč. Dále informovala členy o plánu ŘO zaregistrovat 

projekty Propagace OP Rybářství, např. úspěšné projekty, dále budou zaregistrovány projekty 

v rámci ukončování OP Rybářství a přípravy na nové programové období, kde bude zahrnuta 

analýza pořizovacích investičních nákladů technologií a staveb pro recirkulace a jiné systémy, 

dále odborné semináře a zaměstnanci na HPP hrazení z technické pomoci OP Rybářství. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za představení zprávy a otevřela diskuzi k současnému 

OP Rybářství 2007 – 2013.  

 

J. Hůda (RS ČR) – V souvislosti s publikovaným kontrolním závěrem NKÚ ve Věstníku ze 

dne 2. 6. 2014 poukázal na to, že ŘO se s některými zjištěními NKÚ neztotožňuje a dodal, že 

RS ČR na Výkonném výboru, který se bude konat dne 19. 6. 2014, vyhotoví svá stanoviska 

k některým zjištěním NKÚ a následně předá ŘO. 

 

R. Komiková (MZe) – Reagovala s tím, že NKÚ zpochybnilo RS ČR jako zdroj dat  

v oblastech produkce a spotřeby sladkovodních ryb, i přestože EK schválila předložený OP 

před 7 lety a tento zdroj dat akceptovala. Poté dodala, že ŘO zašle RS ČR svá stanoviska 

k některým zjištěním NKÚ. Následně přešla k poslední části programu, kterou je 

OP Rybářství 2014 – 2020, a předala slovo Ing. Krylové a Ing. Budínové.  

 

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

Rybářství vzata na vědomí.  

 

 

Zpráva o přípravě nového programového období 2014 – 2020 

 

K. Krylová (MZe) – V úvodu své prezentace uvedla, že v rámci Dohody o partnerství (dále 

jen „DoP“) proběhlo SEA hodnocení a Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 

vydalo souhlasné stanovisko dne 4. 4. 2014. Dne 9. 4. 2014 byla finální podoba DoP 

schválena vládou a 17. 4. 2014 byla předložena EK prostřednictvím informačního systému. 

Vzhledem ke zpoždění nařízení o ENRF bude muset být DoP znovu otevřena a revidována, 

a to v souvislosti se zveřejněnou alokací. Na základě této úpravy poběží po předložení 

revidované DoP ŘO tříměsíční lhůta pro předložení OP Rybářství. Pokud Ministerstvo pro 

místní rozvoj (dále jen „MMR“) využije dvouměsíční lhůtu pro opravy DoP a ŘO tříměsíční 

lhůtu, bude OP předložen do 21. 10. 2014. K vyjednávání legislativy dodala, že nařízení 

o ENRF bylo zveřejněno dne 20. 5. 2014 v Úředním věstníku EU (dále jen „ÚV“) a dne 

21. 5. 2014 vstoupilo v platnost. Schválením nařízení o ENRF došlo k završení reformy 

Společné rybářské politiky (dále jen „SRP“), jejíž součástí je rovněž nařízení o SRP a nařízení 

o Společné organizaci trhu (dále jen „SOT“) s produkty rybolovu a akvakultury. Momentálně 

jsou na expertní skupině připravovány delegované a implementační akty. První Výbor pro 

ENRF se uskuteční ke konci června 2014 a budou zde schvalovány první implementační akty. 

Dále zopakovala, že v souladu se zveřejněním nařízením o ENRF v ÚV bude nutné revidovat 

DoP zejména v části, která se týká rozdělení alokace ENRF na jednotlivé tematické cíle. Pro 

OP Rybářství jsou relevantní dva tématické cíle (dále jen „TC“), a to TC 3 Zvýšení 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků odvětví rybářství a akvakultury a TC 6 

Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů. Dále podotkla, 
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že poslední jednání Expertní skupiny pro delegované a implementační akty se uskutečnila dne 

6. 5. 2014 a 26. 5. 2014. Do konce roku budou následovat nejméně čtyři jednání expertní 

skupiny. Na posledních jednáních byla představena intervenční logika, která byla upravena 

v návaznosti na aktuální verzi nařízení o ENRF. Intervenční logika váže priority unie (dále 

jen „PU“), specifické cíle, opatření a tematické cíle (dále jen „TC“). Dále byl na jednání 

diskutován infosys report - EK představila požadavky pro vykazování údajů o jednotlivých 

operacích/projektech členskými státy. Následně byla představena míra veřejné podpory 

a specifické podmínky uplatnění. Míra veřejné podpory je vyšší o 10 % na operace prováděné 

organizacemi rybářů nebo jinými společnými příjemci. Dále lze navýšit podporu o 25 % 

u organizací producentů a naopak u operací prováděných velkými podniky by docházelo ke 

snížení o 20 %. Dne 25. 6. 2014 proběhne další expertní skupina a na programu jednání bude 

mimo jiné přípustnost žádostí, která se týká projektů, u kterých bylo zjištěno, že provozovatel 

se dopustil porušení některých předpisů či trestné činnosti. Tyto projekty budou moci žádat až 

za několik let nebo vůbec. Navíc bude představena metodika pro roční plán TP. V rámci 

Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu (dále jen „VNSPA“) zmínila, že 

jde o specifickou podmínku, která byla schválena vládou dne 5. 3. 2014.  

 

K. Budínová (MZe) – Představila návrh OP Rybářství 2014 – 2020, který byl dne 28. 5. 2014 

představen na Odborné skupině OP Rybářství (dále jen „OS OP Rybářství“). OP Rybářství 

byl revidován v souladu se zveřejněnou verzí nařízení o ENRF, kterou schválil Evropský 

parlament v duben 2014, a struktura návrhu OP Rybářství byla schválena ministrem 

zemědělství v květnu 2014. Návrh je nyní aktualizován v souladu s platnou legislativou, která 

vyšla v ÚV. Souběžně probíhají jednání s partnery (OS OP Rybářství, neformální dialog 

s EK, aj.) a také bude dokončeno ex-ante a SEA hodnocení a vydáno stanovisko MŽP. 

Konečná verze bude předložena ke schválení poradě vedení, dále do mezirezortního 

připomínkového řízení, vládě ČR a EK. EK OP Rybářství schválí nejpozději do šesti měsíců 

od jeho předložení. V rámci intervenční logiky představila hlavní strukturu OP. Dále doplnila, 

že po diskusi s EK zvažuje ŘO zařadit PU 3, která se týká sběru dat a akvakultury. Následně 

zopakovala míru veřejné podpory, která je obecně v celém nařízení uvedena ve výši 50 %. 

Nicméně jsou zde i výjimky, které již zmínila Ing. Krylová. Poté představila harmonogram 

dopracování a schválení OP. Dopracování OP se předpokládá v červenci 2014. Následně bude 

probíhat proces SEA hodnocení a bude vydáno stanovisko MŽP. Předložení OP vládě se 

předpokládá v září 2014 a v říjnu 2014 EK. Vyhlášení prvních výzev příjmu ŽOD se 

předpokládá v polovině roku 2015. Na závěr shrnula v rámci jednotného metodického 

prostředí metodické dokumenty, které jsou v gesci Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen 

„MMR“). 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za prezentaci a otevřela diskuzi. 

 

L. Štercl (RS ČR) – V souvislostí s alokací podotkl, že na OS OP Rybářství byla předběžně 

probírána alokace a dodal, že RS ČR nesouhlasí s alokací u recirkulačních systémů, které ŘO 

navrhl. 

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že vždy nemůže dojít ke shodě a doplnila, že alokace 

byla po předání dalších podkladů snížena. Následně předala slovo Mgr. Musilovi. 

 

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

OP Rybářství vzata na vědomí.  
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SEA, Ex-ante hodnocení Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 

 

M. Musil (IC) – Poděkoval za slovo a v úvodu své prezentace představil legislativní rámec. 

Na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí se vymezují 

náležitosti hodnocení. Dále jde o zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který se 

zabývá specifickou situací lokalit Natura 2000. Podotkl, že SEA a ex-ante hodnocení jsou 

kondicionality pro přijetí OP. Poté zmínil proces SEA, který běží jako autonomní součást ex-

ante hodnocení OP Rybářství. V rámci SEA hodnocení probíhalo SEA VNSPA, které je již 

ukončeno a bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP na začátku roku 2014. Nyní probíhá SEA 

OP Rybářství. Následně zmínil hlavní zvažované aspekty životního prostředí z hlediska vlivů 

rybářství jako např. šíření nepůvodních druhů, ochrana přírody, nakládání se sedimenty, atd. 

Dále shrnul závěry hodnocení VNSPA. V rámci vydaného souhlasného stanoviska MŽP 

k SEA VNSPA byly formulovány obecné podmínky a doporučení pro související procesy. 

V současnosti probíhá proces SEA OP Rybářství. Momentálně je ve fázi zpracování 

vyhodnocení a SEA dokumentace k návrhu OP Rybářství v návaznosti na dopracování návrhu 

programového dokumentu. Následně bude probíhat Veřejné projednání SEA OP Rybářství. 

Na závěr zmínil proces ex-ante hodnocení OP Rybářství, které je rozděleno do tří etap. První 

etapa zahrnuje hodnocení analytických výstupů, tato etapa byla finalizována v červnu 2013. 

Závěry byly představeny na jednání MV v listopadu 2013. Druhá etapa zahrnuje hodnocení 

intervenční logiky a výkonnostního rámce. Tato etapa právě běží a bude dokončena v září 

2014. Poslední třetí etapa zahrnuje dokončení ex-ante hodnocení. Zahájení této etapy se 

předpokládá ve 4. čtvrtletí 2014, případně 1. čtvrtletí 2015, v závislosti na jednání s EK 

a schválení OP Rybářství ze strany EK. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za prezentaci k SEA a ex-ante hodnocení. 

 

Informace o SEA a Ex-ante hodnocení Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 byla 

přítomnými členy MV OP Rybářství vzata na vědomí.  

 

 

 Různé, závěr 

 

R. Komiková (MZe) – Otevřela diskuzi. 

 

J. Hůda (RS ČR) – Odkázal na zmíněná doporučení pro související procesy, která jsou 

součástí stanoviska MŽP k SEA VNSPA a poukázal na zavádění systému spoluúčasti 

zemědělců na odbahňování - spolupráce při ukládání sedimentu na zemědělské plochy. Zeptal 

se, jak se bude tento systém v praxi zavádět. 

 

M. Musil (IC) – Odpověděl, že jsou v pozici konzultantů a tato doporučení byla sestavena 

pro zadavatele, čili Ministerstvo zemědělství. Dodal, že praktická realizace závisí na 

zadavateli. 

 

J. Hůda (RS ČR) – Požádal, aby v dokumentu zaznělo, že není možné financovat 

odbahňování pouze ze strany rybářů, kteří ani nemohou za náplavu úrodné půdy do jejich 

rybníků. Plocha rybníků by měla být maximálně využita pro produkci ryb. Následně doplnil, 

že je třeba brát finanční prostředky na odbahňování z jiného fondu než z rybářského, jelikož 

rybníky plní také jinou funkci jako např. retence vody, akumulace vody v období sucha a jsou 

ochranou před povodněmi. 
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J. Záhorka (AKS ČR) – Podpořil slova p. Hůdy a poukázal na fond, který byl určen na 

odbahňování ještě před OP.  

 

O. Pecha (Rybářství Hodonín) – Vstoupil do diskuze s tím, že otázka odbahňování je pro 

rybáře velmi důležitá. Dále podotkl, že v určitých oblastech je již zavedena spolupráce se 

zemědělci, kteří si však uvědomují pochybení a jsou schopni participovat na odbahňování. 

 

L. Štercl (RS ČR) – Poznamenal, že by bylo dobré předložit projekt v rámci TP. Jednalo by 

se o metodiky, které by podpořily vykazování dat ve standardních monitorovacích zprávách. 

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že ŘO se těmto aktivitám nebrání, nicméně musí zde být 

jasné provázání na OP Rybářství. Poté dodala, že je třeba se nad těmito věcmi sejít 

samostatně.  

 

V. Špeta (RS ČR) – Vrátil se k tématu odbahňování a dodal, že fond na odbahňování v ČR 

je, bohužel nedisponuje finančními prostředky. Doplnil, že je třeba tento problém řešit, ale ne 

z rybářského fondu. 

 

R. Komiková (MZe) – Uzavřela 14. zasedání MV OP Rybářství poděkováním přítomným 

členům a hostům za jejich účast, diskuzi a se všemi přítomnými se rozloučila. 

 
M. Tillieut (EK) – Poděkoval za připravenou kvalitní dokumentaci a v neposlední řadě 

poděkoval přítomným členům za přínosnou diskuzi a rozhodnutí, která na jednání přijali. 

 

Závěry z jednání: 

 

Členové MV: 

 Přítomní členové schválili navržený program 14. zasedání MV OP Rybářství. 

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

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

2013. 

 Přítomní členové MV OP Rybářství schválili bodovací kritéria opatření 2.1. 

Produktivní investice do akvakultury. 

 Přítomní členové MV OP Rybářství schválili způsobilé výdaje opatření 2.1. 

Produktivní investice do akvakultury. 

 Přítomní členové vzali na vědomí zprávu o auditní činnosti. 

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

pomoci. 

 Přítomní členové vzali na vědomí zprávu o přípravě nového programového období 

2014 – 2020. 

 Přítomní členové vzali na vědomí informaci o SEA hodnocení a Ex-ante hodnocení 

Operačního programu Rybářství 2014 – 2020. 

 

 

V Praze dne 25. června 2014 

 

 

 


