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ZÁPIS Z 16. ZASEDÁNÍ 
Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 

(dále jen „MV OP Rybářství“) 
 
 
 
Datum konání:  17. června 2015 
Místo konání exkurze: Blatenská ryba spol. s r.o., Na Příkopech 747, Blatná 
Exkurzi řídil:   MVDr. Václav Špeta 
Místo konání zasedání: Komunitní centrum, Nádražní 661, Blatná 
Jednání řídil:   Ing. Pavel Pojer, místopředseda MV OP Rybářství  
Zapsala:      Bc. Jana Brehová 
  
 

I. část – Exkurze  
 

 Uvítání v Rybářství Blatenská ryba spol. s r.o., prohlídka areálu sádek, zpracovny ryb 

 Přednesení prezentace  
 

II. část – OP Rybářství 2007 – 2013  
 

 Zahájení zasedání a úvodní slovo 

 Změna předsedy a místopředsedy, změna Statutu a Jednacího řádu 

 Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 

 Revize OP Rybářství 

 Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2014 

 Zpráva o realizaci projektů Technické pomoci 

 Různé, závěr 
 

 
Průběh exkurze: 
 
Uvítání v Rybářství Blatenská ryba spol. s r.o. a prohlídka areálu, sádek, zpracovny ryb 

 
V. Špeta (RS ČR) – Na úvod přivítal zúčastněné členy MV OP Rybářství a zástupkyni 
Evropské komise (dále jen „EK”). Krátce pohovořil o společnosti Blatenská ryba spol. s r.o., 
která je zaměřena především na výrobu ryb, velkoobchod s mrazírenským zbožím, 
zpracování a výrobu uzených ryb a rybích výrobků, import a velkoobchod mražených ryb, 
produkci kachňat a výkrm drůbeže. 
Exkurze byla zahájena prohlídkou areálu sádek, šikmého nakladače na ryby a zpracovny 
ryb.  
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Na závěr exkurze proběhla prohlídka prodejny ryb, kde je nabízený široký sortiment výrobků 
z ryb, ale také drůbeže. 
 
Přednesení prezentace 
 
V. Špeta (RS ČR) – V úvodu své prezentace představil firmu Blatenská ryba spol. s r.o. a 
logo firmy, popsal historii, činnost a cíle firmy. Dále se zmínil o produkci tržních a 
násadových ryb, poznamenal, že se snaží produkovat přebytek násadových ryb, protože se 
tím stabilizuje jejich zdravotní stav. Část produkce se exportuje – cca 40 tun zpracovaných 
ryb. 
 
V další části prezentace přednesl informace o chovu ryb, kde uvedl, že firma hospodaří 
v okresech Strakonice, Písek a Příbram. Dále poznamenal, že oblast Blatenska je specifická. 
Rybníky jsou zde menší, strmější, hlubší a mají vhodný poměr bahna a písku. Zmínil se o 
struktuře produkce – cca 94 % představuje kapr, z vedlejších druhů je to hlavně tolstolobik, 
amur, štika, sumec, candát. Limity produkce jsou stanoveny přírodními podmínkami, 
výměrou rybníků, omezením ze strany orgánů ochrany přírody a technologiemi produkce. 
Uvedl, že zhruba 86 % rybníků je v nájmu. 
Další částí prezentace byly informace o čerpání ostatních podpor. Firma Blatenská ryba spol. 
s r.o. využívá i jiné dotační tituly než OP Rybářství, např. v oblasti zaměstnanosti.  
V následující části prezentace představil p. Špeta zpracování ryb, které se provádí v moderní 
zpracovně, hygienicky zcela odpovídající normám EU. Zpracováván je široký sortiment – cca 
40 druhů uzených a 40 druhů chlazených a mražených výrobků, které jsou distribuovány 
v oblasti jihozápadních Čech, Středočeského kraje - vlastními prostředky a pomocí 
velkoobchodníků a drobných prodejců po celé ČR a částečně i na Slovensko. Mezi 
zákazníky patří restaurace, některé supermarkety, řetězce specializovaných prodejen a 
stánkoví prodejci. Dále se zmínil o spolupráci firmy se školami, výzkumnými ústavy a dalšími 
organizacemi. Zmínil se o testování a vývoji nových technologií - vývoji technologie na 
produkci omega3 – kapra ve spolupráci s FROV a IKEM jako pilotní projekt financovaný 
z ERF, zapojení se do soutěží o regionální potravinu, účasti na pracovních skupinách 
řešících revitalizaci nádrže Orlík a vyvinutí kombinovaného lovícího zařízení a šikmého 
samonaklápěcího nakladače. Firma je také členem PK ČR, AK ČR a RS ČR. Dále se zmínil 
o slabých a silných stránkách firmy a představil její předpokládaný budoucí vývoj. 
Na závěr prezentace se zmínil o realizovaných projektech v období 2007 – 2013, resp. 2008 
– 2015, celkový úspěch spočíval ve dvaceti projektech. Z opatření 2.1.a) bylo realizováno 
devět projektů, z opatření 2.1.d) jeden projekt, z opatření 2.2.a) čtyři projekty, z opatření 
2.4.a) dva projekty, z opatření 3.1.b) jeden projekt a z opatření 3.4.a) tři projekty. Zásadním 
způsobem pomohl zásobník projektů, následně se realizovalo šest investičních projektů, 
které by jinak nebylo možné realizovat. 
Projekt Ochrana vodního prostředí – Koželuh z opatření 2.2. záměr a) byl realizován pět let, 
v době od 1. 1. 2011 do 31.12. 2015. Projekt byl zaměřen na chov ryb šetrným způsobem 
k vodnímu prostředí, tzn. omezení hnojení, krmení, používání chemických přípravků a 
úpravy obsádky ryb. Cílem projektu bylo vyzkoušení, zda je možné environmentálně šetrně a 
současně ekonomicky provozovat rybník s menší výměrou a v tzv. okrajových 
vzdálenostech. Celkové výdaje projektu dosáhly částky 107 321 Kč, z toho celkové způsobilé 
výdaje byly v částce 106 321 Kč. Příspěvek z národních zdrojů činil 26 581 Kč a příspěvek 
z EU činil 79 740 Kč. 
Projekt Praktické ověření technologie chovu kapra obecného se zvýšeným obsahem omega 
3 mastných kyselin z opatření 3.4. – Pilotní projekt byl realizován 20 měsíců, v době od 1. 5. 
2009 do 31. 12. 2010 ve spolupráci s JU ČB – FROV. Projekt byl zaměřen na hledání další 
možnosti jak zvýšit spotřebu kapřího masa a získat konkurenční výhodu zvýšením přidané 
hodnoty masa. Cílem projektu bylo praktické ověření a zavedení nově vyvinuté technologie 
chovu kapra obecného se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin do praxe 
rybářského podniku za různých chovatelských podmínek. Celkové výdaje projektu dosáhly 



3 
 

1 115 330 Kč, z toho způsobilé výdaje byly 1 000 000 Kč. Příspěvek z národních zdrojů činil 
250 000 Kč a příspěvek z EU 750 000 Kč. 
Na závěr zdůraznil, že ryby jsou zdravé a je třeba je více jíst.  
 
P. Kozák (JÚ ČB – FROV) – Doplnil, že produkci kapra se zvýšeným obsahem omega 3 
mastných kyselin realizuje FROV a nastavuje se dlouhodobá spolupráce s Makrem. FROV 
také uzavřela licence s dvěma soukromými subjekty. 
 
M. Adamová (EK) – Zeptala se, zda se kapr omega 3 prodává i do zahraničí. 
 
P. Kozák (JÚ ČB – FROV) – Odpověděl, že kapr omega 3 se do zahraničí neprodává, 
protože jedním z cílů je udělat reklamu a zvýšit spotřebu ryb v ČR. Druhým cílem bylo 
zaměřit se na konzumenty, kteří rybu jedí v malém množství a mohli by slyšet na zdravotní 
tématiku a problematiku. 
 
V. Špeta (RS ČR) – Doplnil, že byl velký zájem odborné veřejnosti a médií, testování 
probíhalo v lázních s příznivými výsledky na zdravotní stav pacientů.  
 
P. Pojer (MZe) – Poděkoval panu Špetovi za přednesenou prezentaci a srdečně pozval 
všechny přítomné členy na oběd. 
 
 
Průběh jednání: 
 
Zahájení zasedání a úvodní slovo 
 
P. Pojer (MZe) – Zahájil jednání šestnáctého zasedání MV OP Rybářství 2007 – 2013, 
přivítal přítomné členy MV a zástupce EK. Oznámil počet přítomných členů (17) a dodal, že 
MV OP Rybářství je usnášeníschopný.  
 
Na úvod zmínil současný stav programového období 2007 – 2013, které se chýlí ke svému 
konci a podotknul, že OP Rybářství 2007 – 2013 považuje za úspěšný, a to především 
s ohledem na plynulé čerpání a naplňování věcných cílů. 
Následně seznámil přítomné členy MV OP Rybářství s programem jednání. 
 
Navržený program byl bez námitek všemi přítomnými členy MV OP Rybářství 
schválen. 
 
 
Změna předsedy a místopředsedy, změna Statutu a Jednacího řádu   
 
P. Pojer (MZe) – V souvislosti se jmenováním předsedy a místopředsedy MV OP Rybářství 
zmínil personální změny na Ministerstvu zemědělství. Nově jmenovaným předsedou je Ing. 
Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku 
EU, kterého omluvil z neúčasti na jednání. Místopředsedou byl jmenován Ing. Pavel Pojer, 
ředitel Odboru Řídícího orgánu OP Rybářství. 
 
Dále prezentoval změny Statutu a Jednacího řádu. Původní znění Statutu nepočítalo 
s možností odvolání předsedy a místopředsedy najednou. Aby mohl být svolán MV 
předsedou/místopředsedou, bylo nutné přistoupil k úpravě čl. 5 odst. 1. v oblasti schvalování 
změn Statutu a Jednacího řádu byl vypuštěn čl. 3 písm. l). 
Dále byl upraven čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu ohledně svolávání zasedání. Tato úprava byla 
provedena z důvodu ukončování OP Rybářství 2007 – 2013. V oblasti účinnosti Jednacího 
řádu byl upraven čl. 11 odst. 1. 
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P. Kozák (JÚ ČB – FROV) – Vznesl připomínku, aby změny Statutu a Jednacího řádu byly 
MV schvalovány, nejen vzaty na vědomí.                   
  
P. Pojer (MZe) – Přijal připomínku a vyzval členy MV k schvalování změn Statutu a 
Jednacího řádu. 
 
Změny Statutu a Jednacího řádu MV OP Rybářství byly schváleny. Šest členů se 
zdrželo hlasování a žádný člen nehlasoval proti. 
 
 
Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 
 
P. Pojer (MZe) – V první části představil celkový přehled OP Rybářství 2007 – 2013 od 1. 1. 
2007 do 31. 5. 2015. Přednesl informace o prioritních osách, které byly v rámci OP Rybářství 
2007 – 2013 realizovány. Prioritní osa II Akvakultura zpracování produktů rybolovu a 
akvakultury a jejich uvádění na trh, prioritní osa III Opatření ve společném zájmu a prioritní 
osa V Technická pomoc. Dále zmínil jednotlivá opatření pro prioritní osy. 
Informoval o realizovaných kolech příjmu Žádostí o dotaci (celkem proběhlo dvacet kol, další 
kola se realizovat nebudou a probíhá kontinuální příjem u opatření 5.1. Technická pomoc). 
Z projektů dvacátého kola byl vytvořen zásobník projektů. Projektům ze zásobníku byla do 
31. 3. 2015 vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace (90 projektů, cca 58 mil. Kč). Rozhodnutí 
byla vydávána kontinuálně v závislosti na disponibilních finančních zdrojích. Dále dodal, že 
osa II. byla v rámci finančního řízení přezávazkována o 5 % alokace roku 2013, tj. cca 8 mil. 
korun, a to z důvodu dočerpání alokace OP Rybářství 2007 – 2013. Zmínil celkový přehled 
OP Rybářství, kde 81 % celkové alokace OP Rybářství je refundováno. Cca 99 % celkové 
alokace je zazávazkováno (na prioritní ose II je zazávazkováno 100 %, na prioritní ose III  99 
%, na prioritní ose V cca 86 %). Zazávazkována je celá alokace prioritní osy II – nyní se již 
jen proplácí, refunduje a certifikuje. Na prioritní ose III zbývá zazávazkovat cca 8 mil. Kč, ale 
na tuto částku máme připravené projekty. Dále zmínil zbývající finanční prostředky 
k dočerpání alokace a počet zaregistrovaných Žádosti o dotaci, ukončené administrace, 
aktuální vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace a předfinancované Žádosti o platbu. 
V druhé části přednesl přehled OP Rybářství 2007 – 2013 za rok 2014 a 2015 dle stavu k 31. 
5. 2015. V tomto období bylo realizováno pouze dvacáté kolo a kontinuální příjem u opatření 
Technická pomoc.  
Dále zmínil refundaci a certifikaci, od 1. 1. 2007 do 1. 6. 2015 bylo refundováno do příjmové 
kapitoly MZe 561 963 397 Kč podílu EU (EFF). Za období od počátku programového období 
bylo do 5. 11. 2014 provedeno devět certifikací v celkovém objemu 638 941 539 Kč 
veřejných zdrojů, což je 25 290265 EUR. K desáté řádné certifikaci, která právě v tomto 
období probíhá, je připraveno 71 528 128 Kč veřejných zdrojů tj. 2 595 899 EUR.  
Na závěr zmínil uzavírání OP Rybářství 2007 – 2013 a s tím související termíny důležité 
hlavně pro ŘO OP Rybářství.  
 
L. Štercl (RS ČR) – Zeptal se na plánované projekty na prioritní ose III a požádal o 
vysvětlení termínu, které souvisejí s uzavíráním OP Rybářství 2007 – 2013. 
 
P. Pojer (MZe) – Odpověděl, že plánované projekty na ose III jsou připravené, jsou to tzv. 
rychloobrátkové projekty, aby se stihly v období způsobilosti výdajů, tj. do konce tohoto roku. 
Dále požádal Ing. Moniku Frýdlovou o upřesnění plánovaných projektů na ose III. 
 
M. Frýdlová (MZe) – Z opatření 3.3.e) bude realizován projekt Výstavy, veletrhy – Země 
živitelka, kde OP Rybářství plánuje stánek o rozloze 50 m2. Bude prezentována sladkovodní 
akvakultura a její historie, ochutnávky a způsoby úpravy sladkovodních ryb pro širokou 
veřejnost a pro děti edukativní soutěže zaměřené na tématiku sladkovodní akvakultury. 
Dalším projektem jsou Farmářské trhy a Městské slavnosti zaměřené na prezentaci 
sladkovodní akvakultury a ochutnávky. 
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P. Pojer (MZe) – Vysvětlil termíny související s uzavíráním programu, dle Nařízení je 
způsobilost výdajů do 31. 12. 2015. To znamená, že projekty musí být proplaceny do konce 
tohoto roku. Termín 31. 12. 2016 je stanoven pro Platební certifikační orgán a týká se 
zaúčtování oprav k žádostem o dotaci. 
 
 
Revize OP Rybářství 
 
K. Budínová (MZe) – Informovala přítomné členy o schválení třetí revize OP Rybářství 
Evropskou komisí ze dne 4. 5. 2015. Tato revize OP Rybářství byla provedena v souvislosti 
s realokací finančních prostředků (cca 10 mil. Kč) z prioritní osy III na prioritní osu II. 
Realokované prostředky byly využity na prioritní ose II pro opatření 2.1. Opatření pro 
produktivní investice do akvakultury, záměry a), b), c) pro závazkování projektů 
zaregistrovaných ve 20. kole příjmu Žádostí o dotaci ze Zásobníku projektů. Revidovaný OP 
Rybářství je zveřejněn na webové stránce MZe.  
 
M. Adamová (EK) – Informovala o konečném termínu pro revize OP Rybářství – konec září 
2015. Dále se zeptala, jaká opatření budou přijata pro zabezpečení včasného zaslání 
Žádosti o platbu Evropské komisi (konečný termín je do konce tohoto roku). 
 
M. Šuma (PCO MF) – V současné době je připravena desátá certifikace a další certifikace 
bude na konci roku, aby zahrnula co nejvíce výdajů.  
 
P. Pojer (MZe) – Dodal, že ve spolupráci se SZIF byla pro příjemce dotací stanovena 
povinnost předložit Žádosti o platbu do konce září, aby měl SZIF čas na zhodnocení. Je to 
nastaveno tak, aby všechno proběhlo do konce tohoto roku. 
 
M. Adamová (EK) – Upozornila na přípravu ukončování tohoto programového období a 
použití metodiky vypracované Evropskou komisí. Dále informovala, že pravidlo n+2 pro tento 
rok neplatí. Dle Nařízení (ES) č. 1198/2006 čl. 90 odst. 2 relevantní dokumenty OP Rybářství 
2007 – 2013 musí být zaslány do 31. 3. 2017 a poslední předběžná Žádost o platbu musí být 
zaslána do konce června 2016. Na závěr doporučila doplnit standardní ukazatele 
specifickými, které jsou relevantní pro OP Rybářství 2014 - 2020.  
 
P. Pojer (MZe) – Dodal, že v novém programovém období je více interních (vlastních) 
indikátorů než povinných ze strany EK. 
 
K. Budínová (MZe) – Doplnila přezávazkování, které bylo provedeno dle Metodiky 
finančních toků a kontrol. Přezávazkována byla prioritní osa II z důvodu maximálního 
dočerpání. 
 
Revize OP Rybářství byla všemi přítomnými členy vzata na vědomí. 
 
 
Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2014 
 
K. Budínová (MZe) – Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2014 se zpracovává na základě 
Nařízení o evropském rybářském fondu, do konce června 2015 musí být odeslána EK a 
následně se do dvou měsíců EK vyjádří. Informovala, že v roce 2015 Výroční zpráva 
zpracována nebude, a to na základě stanoviska EK. Všechny data budou součástí 
Závěrečné zprávy. Dále stručně shrnula obsah Výroční zprávy. Z celkových cílů OP 
Rybářství byl naplněn cíl Produktivity a Ekonomické životaschopnosti. V rámci věcného 
pokroku prioritní osy II byly naplněny všechny stanovené cíle kromě počtu zaměstnaných 
žen v odvětví rybářství, v prioritní ose III byly naplněny všechny cíle kromě spotřeby 
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sladkovodních ryb v kg/obyvatele/rok a v prioritní ose V je vykazován počet informačních a 
propagačních akcí. 
 
M. Šuma (PCO MF) – Zeptal se, zdali byly vypořádány připomínky, které k Výroční zprávě 
OP Rybářství za rok 2014 zaslal.  
 
P. Pojer (MZe) – Odpověděl, že připomínky k Výroční zprávě OP Rybářství za rok 2014, 
které ŘO OP Rybářství od PCO obdržel, byly zapracovány a vypořádány. 
 
L. Štercl (RS ČR) – Zeptal se, zdali je nutné, aby čl. 56 bod 3.9. byl takto detailně popsán. V 
této souvislosti požádal o vypuštění bodu 3.9. z Výroční zprávy.  
 
P. Pojer (MZe) – Odpověděl, že bod 3.9. čl. 56 Výročné zprávy musí být uveden. 
 
L. Štercl (RS ČR) – Dodal, že uvedené nesrovnalosti jsou v šetření, ale nejsou do současné 
doby uzavřeny, proto nesouhlasil, aby byly tyto informace uvedeny ve Výroční zprávě. 
 
M. Šuma (PCO MF) – Vysvětlil, že uvedená nesrovnalost není vyřešena na úrovní 
Finančního úřadu. Na úrovni PCO je uzavřena a na základě pokynů Evropské komise PCO 
musí účtovat korekce, které vyplývají z auditů AO.   
 
L. Štercl (RS ČR) – Navrhl, aby byla uvedena celková částka nezpůsobilých výdajů za ČR. 
Nesouhlasil, aby byly nezpůsobilé výdaje rozepsány pro konkrétní projekty.  
 
M. Šuma (PCO MF) – Dodal, že míra uvedených detailů je v kompetenci Řídícího orgánu. 
Nicméně se domnívá, že by měla být uvedena minimálně informace o čísle projektu, výši 
nezpůsobilých výdajů identifikovaných ze strany AO, zaúčtované finanční korekci a aktuální 
stav řešení nesrovnalosti na úrovni Finančního úřadu.   
 
M. Adamová (EK) – Doporučila dopracovat kvalitativní analýzu vyhodnocení výsledků. Když 
se stanovený cíl nedosáhne, uvést důvod a jaká opatření budou vykonána k zlepšení 
výsledků. A také naopak když se stanovený cíl dosáhne, uvést podrobnější popis. Dále se 
zmínila o závěrečné zprávě, která bude zaměřena na analýzu výsledků a monitorování. 
 
P. Pojer (MZe) – Dodal, že ŘO OP Rybářství se bude snažit zmíněné kritérium ze strany EK 
zlepšit. 
 
Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2014 nebyla schválena. Jeden člen MV OP 
Rybářství hlasoval proti. Dle čl. 4 odst. 3 Jednacího řádu ustanovil místopředseda Ing. 
Pavel Pojer pracovní skupinu, která se konala na místě jednání. Místopředseda zvolil 
členy Pracovní skupiny: L. Štercl (RS ČR), K. Budínová (MZe), M. Šuma (PCO MF), P. 
Kozák (JU ČB – FROV). Jednání MV OP Rybářství bylo přerušeno. 
 
  
P. Pojer (MZe) – Oznámil výsledek jednání Pracovní skupiny – došlo ke konsenzu. V bodě 
3.9. čl. 56 Výroční zprávy OP Rybářství za rok 2014 budou jednotlivé nesrovnalosti 
zjednodušeny na následující položky: číslo projektu, vyčíslení nezpůsobilých výdajů a 
současný stav nesrovnalosti včetně informace o zaúčtování finanční korekce ze strany PCO. 
Dále budou zapracovány připomínky pana Šumy (PCO MF) a paní Adamové (EK). Přítomné 
členy vyzval k hlasování. 
 
Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2014 byla schválena. Jeden člen se zdržel 
hlasování a žádný člen nebyl proti. 
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Zpráva o realizaci projektů Technické pomoci 
 
M. Frýdlová (MZe) – Seznámila přítomné členy s projekty Technické pomoci. Alokace 
Technické pomoci v období 2007 – 2013 byla cca 49,6 mil. Kč (dle vývoje kurzu). K 31. 5. 
2015 bylo zaregistrováno v rámci Technické pomoci 44 projektů v hodnotě 42,4 mil. Kč, což 
představuje 85,5 % celkové alokace. K 31. 5. 2015 byla vydána Rozhodnutí 42 projektům 
v hodnotě 41,8 mil. Kč, tj. 84,2 % celkové alokace. Dále ke konci května byly 
předfinancovány projekty ve výši cca. 30,4 mil. Kč, tj. 61,3 % alokace. Od 15. zasedání MV 
OP Rybářství bylo v rámci Technické pomoci zaregistrováno celkově 8 projektů: personální 
projekty, odborné semináře pro žadatele (celkem 3 odborné semináře pro žadatele v Praze, 
Českých Budějovicích a Brně), jednání MV a publikace Úspěšné projekty OP Rybářství 2007 
– 2013. Dále ŘO OP Rybářství připravuje publikaci OP Rybářství 2014 – 2020 – stručný 
průvodce Operačním programem, kde budou přehledně rozděleny jednotlivé priority Unie, 
jednotlivá opatření, definovány základní údaje. Dále byl registrován projekt k přípravě 
nového programového období, jehož obsahem budou finanční limity OP Rybářství. Jedná se 
o podklad k přípravě Pravidel. V rámci dočerpání Technické pomoci připravuje ŘO OP 
Rybářství projekty, které budou spojeny s přípravou Pravidel pro nové programové období, 
projekt zaměřený na publikační a propagační aktivity směrem k novému programovému 
období včetně definování cílových skupin. 
  
M. Šuma (PCO MF) – Zeptal se, jaký je předpoklad nedočerpání technické pomoci a 
potažmo celého programu. 
 
P. Pojer (MZe) – Odpověděl, že nedočerpání Technické pomoci může být cca od 10 mil. Kč 
do 0 Kč. Nedočerpání Technické pomoci je dáno hlavně úsporami, které vznikly při realizaci 
projektů Technické pomoci. Plán Technické pomoci byl nastaven tak, aby se dočerpalo 100 
%. Dále upozornil na to, že projekty musí být nastaveny tak, aby měly smysl a přínos. 
Celkové dočerpání je odhadováno na 95%. Na závěr vyzval přítomné členy k dalším 
dotazům. 
 
M. Tesařová (MŽP) – Zeptala se z jakého důvodu opatření 2.2. bylo vypuštěno v novém 
programovém období, zda důvodem bylo nečerpání. Dále se dotázala, proč není nový OP 
Rybářství více zaměřen na  naturu 2000 a ochranu životního (vodního) prostředí.  
 
P. Pojer (MZe) – Potvrdil, že hlavním důvodem bylo nedostatečné čerpání. 
 
P. Kozák (JÚ ČB – FROV) – Doplnil, že nečerpání souviselo s nastavením tohoto opatření a 
nastavení opatření ze strany MŽP nebylo rybářům příznivé.   
 
V. Špeta (RS ČR) – Souhlasil s p. Kozákem a dodal, že zájem ze strany rybářů byl, ale 
nastaly komplikace v souvislosti s nastavením metodiky kontrol a obavy rybářů v souvislosti 
s nastavením podmínek pro dané opatření. 
 
R. Osička (RS ČR) – Doporučil zástupkyni MŽP, aby byla nastavena kritéria opatření 
v rámci OP Životního prostředí pro čerpání finančních prostředků. 
 
M. Tesařová (MŽP) – Zmínila, že v rámci OP Životní prostředí jsou projekty na rybníky 
zaměřené na druhovou ochranu a na retenci jako stabilizační funkce. 
 
P. Kozák (JÚ ČB – FROV) – Doplnil, že se jedná o opatření, které snižuje produkci a 
zvyšuje biodiverzitu. Z tohoto důvodu by bylo vhodnější zařadit dané opatření pod OP 
Životního prostředí, protože OP Rybářství 2014 – 2020 má v indikátorech uvedeno zvýšení 
produkce.   
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P. Pojer (MZe) – Souhlasil s p. Kozákem, protože OP Rybářství je ve své podstatě zaměřen 
na produkci. 
 
Zpráva o realizaci projektů Technické pomoci byla všemi přítomnými členy vzata na 
vědomí. 
 
 
Různé, závěr 
 
R. Krejčí (MRS) – Zeptal se, zdali je na webové stránce MZe zveřejněno čerpání finančních 
prostředků k jednotlivým Technickým zprávám k Pilotním projektům. 
 
K. Budínová (MZe) – Odpověděla, že na webové stránce MZe jsou jednou za půl roku 
zveřejňovány všechny proplacené projekty a jednou za rok jsou zveřejněny Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. Pilotní projekty jsou zveřejněny pod prioritní osou III. 
 
P. Pojer (MZe) – Na závěr poděkoval všem přítomným členům MV OP Rybářství za účast a 
pozornost. Dále pozval členy MV OP Rybářství 2014 – 2020 na první řádné zasedání MV OP 
Rybářství 2014 – 2020. 
 
M. Adamová (EK) – Poděkovala za organizaci 16. zasedání MV OP Rybářství 2007 – 2013, 
za exkurzi v Rybářství Blatenská ryba spol. s r.o. a za přednesenou prezentaci.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


