
STATUT 

MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU 

RYBÁŘSTVÍ  

 

 
ČÁST I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

V souladu s čl. 63 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006, o Evropském 

rybářském fondu (dále jen „nařízení o EFF“) zřizuje Česká republika za účelem monitorování 

efektivního vynakládání finančních prostředků a správné realizace Operačního programu 

Rybářství 2007 – 2013 (dále jen „OP Rybářství“) podporovaného z Evropského rybářského 

fondu (dále jen „EFF“) Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství (dále jen „MV 

OP Rybářství“). 

 

Článek 2 

Postavení 

 

MV OP Rybářství ověřuje účinnost a kvalitu provádění OP Rybářství.  

 

Článek 3 

Působnost 

 

MV OP Rybářství plní následující úkoly: 

 

a) posoudí a schválí kritéria pro výběr financovaných operací do šesti měsíců od 

schválení OP Rybářství a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb 

programování; 

b) posoudí a schválí návrh způsobilých výdajů opatření OP Rybářství a schvaluje veškeré 

revize těchto způsobilých výdajů; konečné schválení přísluší ministru zemědělství ČR; 

c) na základě dokumentů předložených Řídicím orgánem OP Rybářství (dále jen „ŘO 

OP Rybářství“) pravidelně hodnotí pokrok v dosahování konkrétních cílů operačního 

programu; 

d) posuzuje výsledky provádění, zejména dosahování cílů stanovených pro každou 

prioritní osu, a hodnocení v polovině období; 

e) posuzuje a schvaluje výroční a závěrečné zprávy o provádění před jejich zasláním 

Komisi; 

f) je informován o výroční kontrolní zprávě a o všech případných připomínkách 

vznesených Komisí po posouzení této zprávy; 

g) může být z podnětu členského státu informován o písemných informacích 

předložených Komisi; 

h) může ŘO OP Rybářství navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkum OP Rybářství, které 

by mohly přispět k dosažení cílů fondu nebo zlepšit jeho řízení, včetně finančního 

řízení; 
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i) posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Komise o příspěvku 

z fondu; 

j) ve spolupráci s ŘO OP Rybářství sleduje kvalitu provádění OP Rybářství a monitoruje 

OP Rybářství pomocí finančních ukazatelů souvisejících s výstupy a výsledky; 

k) na svém prvním zasedání odsouhlasí Statut a Jednací řád Monitorovacího výboru 

Operačního programu Rybářství, změny Statutu a Jednacího řádu Monitorovacího 

výboru Operačního programu Rybářství schvaluje ministr zemědělství, a to v souladu 

s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu. 

 

 

ČÁST II 

SLOŽENÍ 

 

 
Článek 4 

Členové 

 

1. MV OP Rybářství je tvořen zástupci navrženými příslušnými regionálními, místními 

a jinými orgány veřejné moci, hospodářskými a sociálními partnery a jinými vhodnými 

subjekty. 

2. Členy MV OP Rybářství jmenuje a odvolává ministr zemědělství. 

3. Seznam členů MV OP Rybářství je uveden v samostatné příloze k tomuto Statutu. Každá 

instituce má jednoho řádného člena a jednoho náhradníka, kromě Rybářského sdružení 

ČR (4 členové a 4 náhradníci).  

4. Práce MV OP Rybářství se mohou z vlastního podnětu účastnit zástupci Evropské komise 

v roli poradců.  

5. Členové MV OP Rybářství jsou povinni se účastnit zasedání osobně. Nemůže-li se člen ze 

závažných důvodů účastnit jednání, oznámí to nejméně tři dny před konáním zasedání 

sekretariátu MV OP Rybářství a pověří písemně svého zástupce, aby se zúčastnil jednání. 

Zástupce má v takovémto případě stejná práva jako jmenovaný člen MV OP Rybářství. 

6. Ministr zemědělství může odvolat člena instituce v případě, kdy její zástupce nebo 

náhradník či jiná pověřená osoba se dvakrát po sobě nezúčastní zasedání MV OP 

Rybářství. V takovém případě je příslušná instituce povinna do 14 dnů ode dne zasedání 

MV OP Rybářství na základě výzvy sekretariátu MV OP Rybářství nebo Ministerstva 

zemědělství navrhnout nového člena. Pokud tak neučiní, vzdává se instituce účasti na 

dalších jednáních MV OP Rybářství. 

7. Členové MV OP Rybářství: 

a) jsou povinni účastnit se zasedání MV OP Rybářství, aktivně se podílet na jeho práci a 

plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých na zasedání MV OP Rybářství; 

b) jsou oprávněni předkládat MV OP Rybářství návrhy k projednání. 

8. Složení MV OP Rybářství respektuje princip přiměřeného poměru mužů a žen. V rámci 

respektování přiměřeného poměru mužů a žen může ministr zemědělství požádat 

příslušnou instituci o renominaci člena nebo jeho zástupce. 
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ČÁST III 

ORGÁNY 

 
 

Článek 5 

Předseda a místopředseda 

 

1. Předsedou MV OP Rybářství je zástupce ministerstva zemědělství. Předsedu a 

místopředsedu MV OP Rybářství jmenuje ministr zemědělství.  

2. Předseda: 

a) zastupuje MV OP Rybářství při jednání s jinými subjekty; 

b) svolává jednání MV OP Rybářství, navrhuje program a řídí jeho jednání; 

c) odpovídá za dodržování Statutu a Jednacího řádu MV OP Rybářství všemi členy; 

d) odpovídá ministrovi zemědělství za činnost MV OP Rybářství; 

e) v případě potřeby může zahájit proces písemného projednání naléhavé záležitosti, 

který může vést k rozhodnutí; 

f) je oprávněn ustanovit pracovní skupiny pro řešení specifické problematiky a jmenovat 

jejich vedoucí odpovědné za zpracování určené problematiky; 

g) informuje členy MV OP Rybářství o změnách Statutu a Jednacího řádu MV OP 

Rybářství. 

3. V případě nepřítomnosti předsedy vykovává jeho funkci místopředseda MV OP 

Rybářství. 

 

Článek 6 

Sekretariát 

 

1. Sekretariát zajišťuje administrativní úkoly spojené s činností MV OP Rybářství. 

2. Sekretariát zejména: 

a. shromažďuje materiály a informace potřebné pro činnost MV OP Rybářství; 

b. připravuje návrh programu zasedání MV OP Rybářství, odpovídá za přípravu 

materiálů pro zasedání MV OP Rybářství a za organizační zajištění zasedání MV 

OP Rybářství a dalších jednání spojených s plněním úkolů MV OP Rybářství; 

c. zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností MV OP 

Rybářství, jejich zpracování, vyřízení a archivaci; 

d. připravuje, zpracovává a předkládá MV OP Rybářství všechny podklady nezbytné 

pro jeho činnost; 

e. zpracovává a uchovává zápisy ze zasedání MV OP Rybářství. 

3. Funkci sekretariátu MV OP Rybářství zajišťují pracovníci odboru Řídící orgán OP 

Rybářství Ministerstva zemědělství. 
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ČÁST IV 

ROZHODOVÁNÍ MV OP RYBÁŘSTVÍ 

 
 

Článek 7 

Rozhodování MV OP Rybářství 

 

1. MV OP Rybářství je usnášeníschopný, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jeho řádných, 

popřípadě zastupujících členů či jiných osob pověřených řádnými členy. Každý člen, 

zastupující člen, v případě nepřítomnosti člena, a osoba pověřená řádným členem, 

v případě nepřítomnosti člena a zastupujícího člena, má při hlasování jeden hlas. 

2. MV OP Rybářství přijme rozhodnutí, jestliže žádný z členů MV OP Rybářství přítomných 

na zasedání, kde se přijímá rozhodnutí, nehlasuje proti navrhovanému rozhodnutí 

a alespoň jeden z přítomných hlasuje pro návrh. 

3. Podrobný popis rozhodovacího mechanismu MV OP Rybářství je specifikován v 

Jednacím řádu MV OP Rybářství. 

 

 

ČÁST V 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 
 

Článek 8 

Závěrečné ustanovení 

1. Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení ministrem zemědělství. 
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JEDNACÍ ŘÁD 

MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU 

RYBÁŘSTVÍ 2007 - 2013 
 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ (PREAMBULE) 
 

V souladu s čl. 63 Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006, o Evropském 

rybářském fondu vypracuje Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství (dále jen 

MV OP Rybářství) po dohodě s řídícím orgánem svůj jednací řád.  

 

Součástí Jednacího řádu je také popis činnosti pracovních skupin MV OP Rybářství. 

 

 

ČÁST I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

 

Článek 1 

 

Jednací řád MV OP Rybářství vyplývá ze statutu MV OP Rybářství a rozvádí jej v otázkách 

činnosti monitorovacího výboru a v činnosti jím svolávaných a zřízených pracovních skupin. 

 

 

ČÁST II 

ČINNOST  
 

 

Článek 2 

Sekretariát 

 

Práci MV OP Rybářství bude napomáhat sekretariát, který zajistí odbor Řídící orgán OP 

Rybářství v souladu s čl. 6 statutu MV OP Rybářství a to zejména:  

 

f. přípravou podkladů pro jednání 

g. technicko organizačním a administrativním zabezpečením  

h. přípravou zápisů z jednání 

 

Článek 3 

Zasedání 

 

1. Zasedání MV OP Rybářství svolává předseda MV OP Rybářství dle potřeby.  

2. Zasedání MV OP Rybářství může být svoláno rovněž na žádost některého z členů výboru 

nebo na žádost Komise. 
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3. Předseda stanoví termín zasedání a navrhne program zasedání.  

 

4. Oznámení o svolání zasedání obdrží řádní členové MV OP Rybářství písemně nejméně 

patnáct pracovních dnů před konáním zasedání. Toto oznámení bude současně zasláno 

elektronickou cestou. Doprovodná dokumentace bude členům MV OP Rybářství  

a zástupcům Komise doručena nejméně deset pracovních dnů před zasedáním. 

V odůvodněných případech mohou být tyto lhůty zkráceny na nejvýše poloviční dobu. 

 

5. Písemné pozvánky budou členům MV OP Rybářství doručeny v českém jazyce, 

zástupcům Komise v anglickém jazyce. 

 

6. Pokud by kterýkoli člen MV OP Rybářství chtěl projednat bod, který není na programu, 

písemně sekretariát MV OP Rybářství požádá o rozšíření programu, a to nejpozději do 

pěti pracovních dnů od obdržení oznámení o svolání výboru. Vypracuje dále materiál 

týkající se výše uvedeného bodu, v němž navrhne jeho řešení. Tento materiál předá 

sekretariátu MV OP Rybářství ve stejné lhůtě se žádostí o zařazení nového bodu  

a předseda zváží zařazení a projednání výše uvedeného bodu. Bude-li stanovisko kladné, 

materiál bude sekretariátem MV OP Rybářství elektronicky zasláno ostatním členům MV 

OP Rybářství. 

 

Článek 4 

Usnášeníschopnost a přijímání rozhodnutí 

 

1.  MV OP Rybářství je usnášeníschopný, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jeho řádných, 

popřípadě zastupujících členů či jiných osob pověřených řádnými členy. Každý má při 

hlasování jeden hlas. 

 

2.  MV OP Rybářství přijme rozhodnutí, jestliže žádný z členů výboru přítomných na 

zasedání, kde se přijímá rozhodnutí, nehlasuje proti navrhovanému rozhodnutí a alespoň 

jeden z přítomných hlasuje pro návrh.   

 

3.  Pokud nedojde k jednoznačnému rozhodnutí, předseda může požádat o stanovisko 

pracovní skupinu. Předseda může rovněž rozhodnout o opakovaném projednání  

a hlasování, kdy je rozhodnuto prostou většinou, vyčerpá-li předchozí možnost.  

 

4.  Každý člen MV OP Rybářství, který ani po projednání stanoviska pracovní skupiny 

nesouhlasí s navrhovaným rozhodnutím, má právo podat písemné stanovisko, ve kterém 

uvede svůj odlišný názor a jeho odůvodnění. Toto písemné stanovisko bude přiloženo 

k zápisu.  

 

5.  V případě naléhavých záležitostí, které však nevyžadují svolání MV OP Rybářství, může 

předseda zahájit písemné projednávání (za písemné projednávání lze považovat  

i elektronickou poštu – email) s cílem přijmout rozhodnutí v dané záležitosti. Předseda 

předloží členům MV OP Rybářství návrh rozhodnutí se všemi potřebnými podkladovými 

materiály. Členové MV OP Rybářství mohou písemně vyjádřit svůj názor na předložený 

návrh ve lhůtě deseti  pracovních dnů od odeslání uvedených materiálů. Návrh může být 

také zaslán sekretariátu MV OP Rybářství elektronickou cestou. Jakmile je písemné 

projednávání ukončeno, informuje předseda členy MV OP Rybářství o výsledku. 
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Článek 5 

Průběh jednání a účast zástupců dalších orgánů a institucí 

 

1. Jednání MV OP Rybářství je neveřejné. 

 

2. Pracovním jazykem jednání je čeština. Pro přizvané cizí státní příslušníky může 

sekretariát MV OP Rybářství zajistit tlumočení do angličtiny. 

 

3. Předseda i členové MV OP Rybářství si mohou, považují-li to za vhodné, vyžádat účast 

dalších zástupců orgánů státní správy, Evropské komise, Evropské investiční banky či 

jiných domácích i zahraničních odborníků. V odůvodněných případech může předseda 

MV OP Rybářství po dohodě s členy MV OP Rybářství rozhodnout o účasti dalších 

zástupců. 

 

4. Předseda MV OP Rybářství může přizvaným poradcům a zástupcům Evropské komise 

udělit slovo během zasedání MV OP Rybářství. Zástupci z Evropské unie mají právo 

přednést svůj příspěvek před konečným hlasováním. 

 

5. Přizvaní zástupci či odborníci nemají hlasovací právo. 

 

6. Statut a Jednací řád MV OP Rybářství je k dispozici v odboru Řídící orgán OP Rybářství 

a na internetové stránce Ministerstva zemědělství.  
 

Článek 6 

Zápisy ze zasedání MV OP Rybářství 

 

1. Zápisy ze zasedání MV OP Rybářství obsahují prezenční listinu, shrnutí projednaných 

bodů, průběh a výsledek hlasování, obsah přijatých rozhodnutí, případná nesouhlasná 

stanoviska zástupců/náhradníků a zdůvodnění pro nepřijatá opatření. 

 

2. Návrhy zápisů ze zasedání MV OP Rybářství jsou zaslány všem řádným členům MV OP 

Rybářství, ostatním účastníkům jednání a zástupcům Evropské komise do deseti 

pracovních dnů po konání zasedání. Zápisy musí být do deseti pracovních dnů od data 

jejich odeslání připomínkovány od zúčastněných členů/náhradníků. V případě, že 

účastníci MV neuplatní v této lhůtě žádné připomínky, je zápis považován za schválený. 

Zápis vyhotovuje sekretariát MV OP Rybářství. 

 

3. Zápis ze zasedání schválený všemi členy MV OP Rybářství je k dispozici v sekretariátu 

MV OP Rybářství a na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. Konečné znění 

zápisu je elektronicky rozesláno všem členům MV OP Rybářství. Přílohou schváleného 

zápisu je souhlas všech členů MV OP Rybářství s jeho zněním. 
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ČÁST III 

ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN 
 

 

 

Článek 7 

Zřízení a činnost pracovních skupin 

 

1. Předseda MV OP Rybářství může ustavit pracovní skupiny pro řešení specifických 

problematik OP Rybářství na základě čl. 5 bodu 2, písm. f) Statutu MV OP Rybářství. 

 

2. Pracovní skupiny předkládají na základě výsledků své činnosti návrhy a doporučení MV 

OP Rybářství. 

 

Článek 8 

Složení 

 

1.   Pracovní skupiny zřízené v rámci MV OP Rybářství jsou tvořeny členy MV OP 

Rybářství, zástupci řídícího orgánu a zprostředkujícího subjektu, případně zástupci 

odborných útvarů podílejících se na realizaci OP Rybářství a dalšími odborníky 

zabývajícími se danou problematikou. 

  

2.   Pracovní skupinu řídí pracovník odboru Řídící orgán OP Rybářství. 

 

Článek 9 

  Zasedání  

 

1. Jednání pracovní skupiny zřízené v rámci MV OP Rybářství je neveřejné. 

 

2. Pracovním jazykem jednání je čeština. 

 

3. Pracovní skupina může být maximálně desetičlenná. 

 

4. Všichni řádní členové MV OP Rybářství, resp. jejich náhradníci nebo osoby písemně 

pověřené, právoplatně přizváni na zasedání pracovní skupiny a přítomni na tomto 

zasedání, mají právo hlasovat o návrhu, který je podkladem pro rozhodnutí MV OP 

Rybářství. Každý člen má při hlasování jeden hlas. 

 

5. V případě, že se zasedání pracovní skupiny nemůže zúčastnit řádný člen ani náhradník, 

může řádný člen písemně pověřit účastí na zasedání jinou kompetentní osobu, která má 

právo hlasovat. Toto vyjádření musí být doručeno pracovníkovi pověřenému řízením PS 

nejpozději v den konání zasedání PS před jeho zahájením pověřenou osobou. 

 

6. Přizvaní zástupci odborných útvarů MZe či další odborníci nemají hlasovací právo. 
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7. Pracovník odboru Řídící orgán OP Rybářství pověřený řešením specifické problematiky 

ve spolupráci se sekretariátem MV OP Rybářství vyzve (písemně, elektronickou cestou) 

řádné členy MV OP Rybářství k účasti na jednání pracovní skupiny zřízené v rámci MV 

OP Rybářství za účelem řešení specifické problematiky / projednání materiálů 

připravovaných na následující zasedání MV OP Rybářství. Řádný člen MV OP Rybářství, 

pokud je kapacita pracovní skupiny nenaplněna, má právo přizvat si na zasedání jednoho 

odborníka k projednávané problematice a svou účast (účast odborníka včetně uvedení 

titulu, jména, příjmení, emailu a názvu instituce odborníka, bude-li přizván) potvrdit na 

adresu uvedenou v oznámení o svolání zasedání nejpozději do pěti pracovních dnů od 

odeslání oznámení. 

 

8. Pracovník odboru Řídící orgán OP Rybářství, považuje-li to za přínosné, může přizvat na 

jednání zástupce odborných útvarů MZe, resp. další odborníky ve vztahu k projednávané 

problematice. 

 

9. Pracovník odboru Řídící orgán OP Rybářství stanoví termín zasedání  

a navrhne program zasedání.  

 

10. Oznámení termínu zasedání obdrží řádní členové PS písemně nebo elektronickou cestou 

včetně doprovodné dokumentace nejméně sedm pracovních dnů před konáním zasedání.  

 

11. Pracovní skupina přijme rozhodnutí, jestliže žádný z členů PS s hlasovacím právem 

nehlasuje proti předloženému návrhu. Nedojde-li pracovní skupina k jednomyslnému 

rozhodnutí, vyzve pracovník odboru Řídící orgán OP Rybářství přítomné členy MV OP 

Rybářství, aby předložili návrh pro jednání MV OP Rybářství.  

 

12. Návrhy a doporučení pracovní skupiny jsou předkládány MV OP Rybářství k projednání  

a schválení, pokud nedostane PS mandát pro konečné schválení. V takovém případě je 

konečná verze projednaného dokumentu zaslána všem členům MV OP Rybářství na 

vědomí. 

 

13. Pravidla pro jednání pracovních skupin zřízených v rámci MV OP Rybářství jsou 

k dispozici v odboru Řídící orgán OP Rybářství a na internetové stránce Ministerstva 

zemědělství. 

 

Článek 10 

Zápisy ze zasedání 

 

1. Zápisy ze zasedání pracovní skupiny zřízené v rámci MV OP Rybářství obsahují 

prezenční listinu, shrnutí projednaných bodů, průběh a výsledek hlasování, obsah 

přijatých rozhodnutí, případná nesouhlasná stanoviska zástupců a zdůvodnění pro 

nepřijatá opatření. 

 

2. Návrhy zápisů ze zasedání pracovní skupiny zřízené v rámci MV OP Rybářství jsou 

zaslány všem účastníkům zasedání pracovní skupiny nejpozději do deseti pracovních dnů 

po konání zasedání. Zápisy musí být nejpozději do pěti pracovních dnů od data jejich 

odeslání připomínkovány od účastníků přítomných na zasedání pracovní skupiny. 

V případě, že účastníci pracovní skupiny neuplatní v této lhůtě žádné připomínky, je zápis 

považován za schválený. Vyhotovení zápisu zajistí pracovník odboru Řídící orgán OP 

Rybářství. 
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3. Zápis ze zasedání PS je zaslán na vědomí všem řádným členům MV OP Rybářství a je 

k dispozici v sekretariátu MV OP Rybářství. 

 

 

ČÁST IV 
 

Článek 11 

 

1. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení ministrem zemědělství. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


