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1. IDENTIFIKACE  

 

Členský stát Česká republika 

Operační program Číslo programu (CCI): 2007CZ14FPO001 

Zpráva o provádění 
Rok, za nějž se podává zpráva: 2014 

Datum schválení Výroční zprávy monitorovacím výborem 17. 6. 2015 

2. SHRNUTÍ 

 

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

(dále jen „ČR“) vypracován na základě nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. 7. 2006 

o Evropském rybářském fondu (dále jen „nařízení o EFF“) a nařízení Komise (ES) 

č. 498/2007 ze dne 26. 3. 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 

o EFF (dále jen „implementační nařízení“). OP Rybářství byl schválen Evropskou komisí 

(dále jen „EK“) dne 11. 12. 2007 a následně EK schválila dne 20. 1. 2012 první a dne 25. 9. 

2014 druhou revizi programového dokumentu. 

 

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

bylo umožněno pro OP Rybářství zahájení průběžného čerpání finančních prostředků 

z Evropského rybářského fondu (dále jen „EFF“). V souvislosti s centralizací pověřených 

auditních subjektů (dále jen „PAS“) do struktury Auditního orgánu Ministerstva financí za 

účelem zajištění nezávislosti PAS byly Řídící a kontrolní systémy v roce 2013 aktualizovány. 

 

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

 
Tabulka č. 1 - Osy a opatření OP Rybářství 

Prioritní osa Opatření Název opatření 

2 

2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury 

2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí 

2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat 

2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh 

3 

3.1. Společné činnosti 

3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin 

3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 

3.4. Pilotní projekty 

5 5.1. Technická pomoc 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

2.1.  Shrnutí pokroku v implementaci OP Rybářství za rok 2014 

 

Shrnutí OP  

OP Rybářství vychází z Národního strategického plánu pro oblast rybářství na období 2007 - 

2013 a pokrývá oblasti ČR, na které se vztahuje cíl Konvergence. Jedná se o celé území ČR, 

vyjma území hlavního města Prahy s výjimkou zvláštních a odůvodněných případů. 

Rozdělení celkových finančních prostředků (celkových veřejných zdrojů) (po dvou 

schválených revizích programového dokumentu (K/2012/298; C/2014/6935) je následující: 

pro prioritní osu 2 je určeno 60 % prostředků (21,5 mil. €), na prioritní osu 3 bylo přiděleno 

35 % prostředků (12,8 mil. €) a pro technickou pomoc je určeno 5 % prostředků (1,8 mil. €). 
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Revize OP 

Dne 25. 9. 2014 EK schválila druhou revizi programového dokumentu, na jejímž základě byla 

provedena realokace finančních prostředků (2 325 581 EUR) z prioritní osy 3, tj. 15 % 

alokace prioritní osy 3 (6 % celkové alokace programu) ve prospěch prioritní osy 2.   

 

Finanční řízení OP 

Do konce roku 2014 byly z celkové alokace 36 142 234 € předfinancovány projekty ve výši 

27 295 125,05 € veřejných zdrojů (cca 76 % celkových veřejných zdrojů), certifikovány 

projekty ve výši 25 290 265,12 € (cca 70 % celkových veřejných zdrojů).  Platební 

a certifikační orgán požadoval platby od EK v celkové výši 18 967 698,49 € a obdržel platby 

ve výši 15 714 533,85. (Požadovaná platba z roku 2014 byla ze strany EK proplacena v lednu 

roku 2015).  

V roce 2014 proběhla jedna certifikace finančních prostředků a tím OP Rybářství splnil 

pravidlo N + 2 v roce 2014.  

 

Implementace OP 

V roce 2014 byly vyhlášeny v rámci 19. a 20. kola dvě výzvy příjmu Žádostí o dotaci 

na opatření 2.1., 3.1., 3.2. a 3.3. a dále kontinuálně probíhal příjem na opatření 5.1. Podrobné 

informace o vyhlášených výzvách v roce 2014 jsou uvedeny v kapitole 3.2. Přehled 

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

v příloze č. 3. 

 

Do konce roku 2014 bylo zaregistrováno 2 033 Žádostí o dotaci ve výši 82 mil. €, z toho na 

prioritní ose 2 1519 Žádostí ve výši 63,5 mil. €, na prioritní ose 3 475 Žádostí ve výši 17 mil. 

€ a na prioritní ose 5 39 Žádostí ve výši 1,5 mil. €.  Zazávazkováno, tj. vydaných Rozhodnutí 

o poskytnutí bylo celkem 1 197 ve výši 37,2 mil. €, z toho na prioritní ose 2 775 Rozhodnutí 

ve výši 23,7 mil. €, na prioritní ose 3 385 za 12 mil. € a 37 Rozhodnutí ve výši 1,5 mil. €. Na 

prioritní ose 2 je zaznamenáván stálý až trojnásobný převis poptávky nad disponibilní alokací. 

 

Téměř všechny stanovené cíle a výsledky OP Rybářství jsou úspěšně naplňovány (viz 

kapitola č. 3.1).  

 

V červnu a listopadu roku 2014 se uskutečnila zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 

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

Monitorování operačního programu a prioritních os. Přehled uskutečněných MV OP 

Rybářství od začátku implementace OP Rybářství je uveden v příloze č. 3. 

 

Příprava programového období 2014 - 2020 

V roce 2014 intenzivně probíhala příprava programového období 2014 - 2020 (zejm. 

dopracování OP Rybářství 2014 - 2020, jednání Odborné skupiny OP Rybářství 2014 - 2020, 

příprava dokumentů souvisejících s implementací programu např. Dohody o delegování, 

Pravidel pro příjemce/žadatele, Operačního manuál atd.). 

 

Hlavní ponaučení ze současného programového období, na která bude kladen důraz 

v programovém období 2014 - 2020 

- Sofistikovanější hodnocení projektů (výběrová kritéria). 

- Kontrola veřejných zakázek před vydáním Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

- Nastavení monitorovacích indikátorů (bude kladen větší důraz na význam ukazatelů 

než na jejich množství). 

- Rozšířenější elektronická komunikace. 
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Auditní činnost 

V průběhu roku 2014 byly Auditním orgánem Ministerstva financí provedeny dva systémové 

audity. První šetření se týkalo Systému identifikace a hlášení nesrovnalostí a kontrola 

následných opatření v návaznosti na předchozí období 2013 OP Rybářství - identifikováno 

jedno zjištění se střední mírou závažnosti v oblasti Řízení rizik a jedno zjištění s nízkou mírou 

závažnosti v oblasti hlášení nesrovnalostí. Druhé šetření se týkalo doby udržitelnosti operací 

včetně ověření naplnění monitorovacích indikátorů - identifikovány tři zjištění se střední 

mírou závažnosti v oblasti kontroly monitorovacích indikátorů.  

Dále bylo v roce 2014 provedeno Auditním orgánem Ministerstva financí celkově 19 auditů 

operací s auditovanými výdaji v celkové výši 65 827 326,26 Kč (cca 2 664 762,76 €), které 

byly konečným příjemcům poskytnuty z prostředků OP Rybářství. Tato auditní šetření byla 

provedena na základě výběru Auditního orgánu Ministerstva financí.  

V deseti případech bylo v rámci auditních šetření identifikováno zjištění s finančním 

dopadem. Případy byly nahlášeny jako nesrovnalost a předány k posouzení na příslušný 

finanční úřad. 

 

Souhrnný přehled provedených auditních šetření a kontrol od začátku implementace 

OP Rybářství je uveden v příloze č. 3. 

 

Přehled přijatých Výročních kontrolních zpráv je uveden v příloze č. 4. 
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3. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OP RYBÁŘSTVÍ PODLE PRIORITNÍCH OS 

 

3.1. Informace o fyzickém pokroku prioritních os  

 

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

 

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

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

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

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

využíváním tradičních produkčních systémů za použití nejmodernějších technologií, tak 

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

spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich. 

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

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

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

 

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

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

podporujících maloobchodní prodej v hospodářství, která jsou nedílnou součástí 

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

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

konkurenceschopnosti firem.  

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

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

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

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

Podpora má formu jednorázové vyrovnávací platby na dobu pěti let. 

Opatření 2.4. podporuje modernizaci stávajících zařízení a zavedení energeticky úsporných 

a ekologicky šetrných technologií. Dále napomáhá ke zlepšování kvality pracovních 

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

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

 

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

zejména vydáváním odborných publikací a přípravou konferencí zaměřených na akvakulturu. 

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

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

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

proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství. Realizovány byly projekty 

pro Turecko a Ukrajinu. 

 

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

byl z důvodu neexistující absorpční kapacity v návaznosti na střednědobé hodnocení vypuštěn 

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

k podpoře vysazování úhořího monté a rozkrmeného mladého úhoře do vodních toků 

v povodí řeky Labe a řeky Odry. Dlouhodobý projekt monitoringu úniku úhoře říčního 

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

realizován v letech 2012 – 2014. Monitoring poproudové migrace úhoře pomocí rádiové 
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telemetrie byl zahájen v září 2012 a pokračoval do roku 2013. Jeho cílem bylo stanovit 

výchozí hodnoty pro únik úhoře říčního a v desetiletém intervalu dosáhnout hodnoty 40% 

úniku z území ČR. Celková migrační úspěšnost v povodí řeky Labe byla vyhodnocena na 

12,5 %, tj. z 16 značených úhořů, kteří zahájili tah, opustili území ČR 2 jedinci. Celková 

migrační úspěšnost úhoře říčního v povodí řeky Odry byla vyhodnocena na 62,5 %, tj. 

z 8 značených úhořů, kteří zahájili tah, opustilo území ČR 5 jedinců. Všichni úhoři, kteří 

zahájili tah, byli v rámci monitoringu zaznamenáni v roce 2012. V roce 2013 nebyl mezi 

označenými úhoři zaznamenán žádný táhnoucí úhoř. Monitoring byl vyhodnocen na začátku 

roku 2014. Většina značených úhořů (celkem značeno vysílačkami 71 jedinců v povodí řeky 

Labe a 20 jedinců v povodí řeky Odry) nezahájila v roce 2013 poproudovou migraci. 

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

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

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

konzumaci produktů sladkovodní akvakultury.  

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

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

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

prohloubily znalost veřejnosti o těchto tradičních produktech české akvakultury.  

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

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

opatření pokračovala realizace dalších zajímavých akcí na tradičních výstavách, kde 

v uplynulém období nebyla podpora akvakultury akcentována. 

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

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

2014 byly dokončovány projekty s vysokou přidanou hodnotou řešení technologických 

inovací pro celé odvětví, na něž byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2013. 

 

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

hodnocení, kontrolu, publicitu a přípravu na nové programové období 2014 - 2020. 
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Fyzický pokrok prioritních os 

 

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

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

3.1.1. Prioritní osa 2 

 
Tabulka č. 2 - Prioritní osa: 2  

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

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 

Produkce tržních ryb  

(v tis. tun) 

Dosažené výsledky - 20,4 20,1 20,4 21,0 20,8 19,4 20,1  20,1 

Cíl  NP NP NP 20 NP NP NP NP 20 20 

Výchozí stav  20,4         20,4 

Produkce 

zpracovaných ryb  

a výrobků z nich 

(v tis. tun) 

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

Cíl NP NP NP 5,05 NP NP NP NP 6,5 6,5 

Výchozí stav  
4,9         

4,9 

Plocha rybníků se 

zlepšeným vodním 

prostředím 

Dosažené výsledky - 0 0 0 0 6,63 8,7 8,7  8,7 

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

Výchozí stav  0         0 

Počet zaměstnaných 

žen v odvětví 

rybářství 

Dosažené výsledky - 223 224 223 225 223 236 *  236 

Cíl  NP NP NP NP NP NP NP NP 280 280 

Výchozí stav  214         214 

Zvýšení přidané 

hodnoty (v %) 

Dosažené výsledky - - - 21,6 100,0 80,61 97,18   80,61 

Cíl  NP NP  NP 1 NP NP NP NP 5 5 

Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Zdroj: Rybářské sdružení ČR, ŘO OP Rybářství 

  

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

implementace naplňován. Jeden z hlavních cílů OP Rybářství je tedy úspěšně dosahován po celou dobu implementace programu. Stávající 

produkce, která je postavená zejména na výlovu ryb z rybníků, je víceméně stabilní. V současných podmínkách a stupňujících se požadavcích na 

ochranu životního prostředí má tato forma produkce ryb výrazné limity a nelze do budoucna očekávat zvýšení produkce ryb z rybníků a 

rybničního hospodaření. Specifikou rybničního chovu ryb je víceúčelové využívání rybníků. Ty pak slouží nejen k produkci samotných ryb, ale 
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také k ochraně přírody a krajiny, k zachování druhové pestrosti fauny a flóry (NATURA 2000), plní retenční funkci a dále slouží také jako zdroj 

pitné a technologické vody, k závlahám, ke zlepšení kvalitativních parametrů vody přitékající do rybníků a v neposlední řadě i k zachování či 

nové tvorbě přirozeného rázu krajiny, včetně koupání a turistiky. 

V programovém období 2014 - 2020 bude nadále cílem zachování udržitelné produkce tržních ryb prostřednictvím produktivních investic a dále 

bude podpora cílena na zvýšení produkce ryb prostřednictvím investic do recirkulačních zařízení. Právě intenzivní akvakulturní systémy jsou v 

rámci celé EU považovány za cestu, jak zvýšit produkci a spotřebitelům nabídnout širší spektrum sladkovodních ryb rovnoměrně v průběhu 

celého roku. V ukazateli je kromě celoroční produkce tržních ryb zohledněn i počáteční stav (zásoba z minulého roku), objem importovaných 

tržních ryb a ztráty, což představuje celkovou bilanci (včetně konečné zásoby živých ryb). 

 

Ukazatel Produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich (v tis. tun) – v roce 2014 bylo zpracováno 6,6 tis. tun sladkovodních a mořských ryb. Cíl 

pro rok 2015 je plněn již od roku 2012.  Cílová hodnota pro rok 2015 byla upravena v rámci 2. revize programového dokumentu (zvýšena z 5,9 

na 6,5 tis. tun). Zpracování ryb je jednou z podstatných součástí odvětví rybářství v ČR, proto na zvýšení podílu zpracovaných ryb bude kladen 

velký důraz i v programovém období 2014 - 2020. Cílová hodnota byla navýšena s ohledem na zvyšující se objem zpracovaných ryb, který v 

posledních letech mírně narůstá, zejména v letech 2008 až 2012. Tento nárůst koreluje s nárůstem průměrné spotřeby ryb na obyvatele za rok 

v letech 2008 až 2012. Na domácím trhu je dostatečná kapacita pro zvýšení spotřeby ryb a pro konzumaci zpracovaných ryb a výrobků z nich. 

Všechny aspekty (od ekonomických po technické – čas a prostor k opracování živé ryby, či etické – nutnost usmrtit rybu) směřují pro zpracované 

ryby, které je možno nabízet v průběhu celého roku v síti supermarketů ve vysoké kvalitě především jako čerstvé, resp. chlazené. Spotřebitelé 

začínají v průběhu roku postupně preferovat vhodně zpracované ryby pro rychlé kuchyňské využití bez nutnosti dalších větších úprav a 

především bez dalšího odpadu (kosti, ploutve, nepoživatelné vnitřnosti). 

 

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

8,7 ha vodní plochy rybníků, do konce roku 2013 byly předfinancovány všechny projekty a indikátor byl zcela naplněn. Při implementaci 

opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí bylo následně zjištěno, že může docházet k nesouladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny. Z tohoto důvodu nebyla a není pro opatření vysoká absorpční kapacita. Za stávajících podmínek nebude opatření na 

ochranu vodního prostředí v programovém období 2014 - 2020 implementováno. 

 

Ukazatel Počet zaměstnaných žen v odvětví rybářství – v roce 2013 bylo v oblasti akvakultury zaměstnáno celkem 236 žen. Cílová hodnota roku 

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

rybářství jsou pracoviště s naprostou převahou těžké fyzické práce. Těžiště pracovních příležitostí v produkčním rybářství představuje mnohdy 

časově neomezenou činnost v přírodě, kde zaměstnanci pečují o ryby chované v rybnících rozptýlených v krajině.  Více informací viz celková 

zaměstnanost na str. 16 a 17 . *Údaje za rok 2014 budou k dispozici na konci roku 2015. V dřívějším období před rokem 2007 (před 

implementací OP Rybářství 2007 – 2013) byl pokles zaměstnanců, zejména žen, způsoben změnou výrobního zaměření. Došlo postupně k 
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útlumu chovu kachen a hus, k zastavení jejich líhnutí a k omezení výkrmu vodní drůbeže a kuřat, což byly úseky činnosti zabezpečované v 

minulosti prioritně ženami. V současné době pracují ženy na zpracovnách ryb, administrativě, na líhních ryb a v podnikových prodejnách. 

 

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

měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. do 30. 6. 2014. Dle čl. 67 odst. 1 nařízení o EFF má však řídicí orgán povinnost zaslat do stejného 

data Výroční zprávu EK, proto je přidaná hodnota vykazována zpětně za rok 2013.   

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

dotace v roce 2014, a to s daty do 31. 12. 2013. Přidaná hodnota se změnila i u předchozích let a to z důvodu ročního nárůstu příjemců dotace, 

kteří poprvé vyplňovali Standardní roční monitorovací zprávu. Porovnávaly se hodnoty z roku 2006 a 2013 (získané v roce 2014). Hodnota 

v roce 2013 stoupla o 97,18 % oproti roku 2006. Přidanou hodnotu nevykazují příjemci dotace pouze za akvakulturu, ale za všechny činnosti 

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

žadatele. Zvýšení přidané hodnoty vykazuje pozitivní výsledky, nicméně pro svou nepříliš vypovídající hodnotu a nemožnost stanovit relevantní 

metodiku, nebude ukazatel v programovém období 2014 - 2020 již využíván.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.1.2. Prioritní osa 3 

 
Tabulka č. 3 - Prioritní osa: 3  

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

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 

Spotřeba 

sladkovodních ryb 

v kg/obyvatele a rok 

Dosažené výsledky - 1,32 1,37 1,42 1,46 1,46 1,40 1,34  1,34 

Cíl NP NP NP 1,45 NP NP NP NP 1,48 1,48 

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

Počet projektů na 

zarybnění druhy ryb 

dle legislativy EU 

Dosažené výsledky  0 0 0 46 90 143 177  177 

Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 5 5 

Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Počet projektů na 

zvyšování odborných 

znalostí 

Dosažené výsledky - 0 0 2 5 12 21 30  30 

Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 7 7 

Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Počet projektů 

testovaných 

technologických 

postupů 

Dosažené výsledky - 0 0 0 11 21 30 35  35 

Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 8 8 

Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Zdroj: Rybářské sdružení ČR, ŘO OP Rybářství 
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Ukazatel Spotřeba sladkovodních ryb v kg/obyvatele a rok – mírný pokles spotřeby sladkovodních ryb na 1,34 kg/obyv./rok může být ovlivněn 

ukončením komunikační kampaně „Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb domácí produkce 

a výrobků z nich v ČR“. Spotřeba sladkovodních ryb je i nadále podpořena menšími marketingovými projekty Ministerstva zemědělství, 

respektive ŘO OP Rybářství, zaměřenými na pořádání veletrhů a výstav a realizaci menších propagačních kampaní. Cílová hodnota pro rok 2015 

byla upravena v rámci 2. revize programového dokumentu (snížena z 1,55 kg/obyvatele a rok na 1,48 kg/obyvatele a rok). 

 

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

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

v roce 2013 v 15. kole a v roce 2014 v 19. kole příjmu Žádostí o dotaci. Vydáno bylo 223 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z nichž 177 projektů 

bylo předfinancováno, z čehož vyplývá, že opatření má vysokou absorpční kapacitu. Při nastavování cílové hodnoty se předpokládalo, že Žádosti 

o dotaci bude předkládat 1 x ročně pouze zastřešující organizace ČRS, nicméně při implementaci byly Žádosti o dotaci podávány jednotlivými 

podřízenými organizacemi ČRS, tj. územními svazy a místními organizacemi - uživateli rybářských revírů (způsobilý žadatel). Z tohoto důvodu 

je cílová hodnota několikanásobně překročena. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o počítadlo projektů bez věcného významu, nebyla cílová 

hodnota při revizi OP Rybářství upravena. Výskyt úhoře říčního je v současné době závislý na vysazování importovaného nebo odkrmeného 

monté, proto je opatření pro vysazování úhoře říčního pro zajištění rozvoje populace v rybářských revírech Českého rybářského svazu (dále jen 

„ČRS“) velmi žádoucí. Dopad opatření není možné hodnotit bezprostředně po realizaci projektů, hodnocení dopadu bude předmětem 

závěrečného hodnocení OP Rybářství. I v programovém období 2014 – 2020 lze podporu poskytnout na náklady přímo spojené s účastí na 

zachovávání a rozmnožování vodních živočichů, avšak dle právních předpisů Evropské unie pouze v rámci programů pro ochranu a obnovu 

biologické rozmanitosti vypracovaných veřejnými orgány nebo pod jejich dohledem. Proto počítáme pouze s podporou vysazování úhoře říčního, 

která je v souladu s Plánem managementu úhoře říčního v ČR. Vysazování bude realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře 

o délce menší než 20 cm do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. 

 

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

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

v roce 2013 v 18. kole a v roce 2014 ve 20. kole příjmu Žádostí. Celkem bylo vydáno 60 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z nichž 30 projektů 

bylo předfinancováno, a tím byla cílová hodnota indikátoru splněna. Další projekty budou předfinancovány v roce 2015. Předfinancované 

projekty v roce 2014 byly zejména zaměřeny na přípravu a vydání metodických a odborných publikací a jeden projekt byl zaměřen na zvyšování 

odbornosti cílové skupiny z řad produkčních rybářů, rybářského svazu a odborné rybářské veřejnosti prostřednictvím realizace odborných 

vzdělávacích seminářů (počet účastníků - 204). V roce 2014 byly v opatření 3.1., záměr a) podpořeny tyto projekty: Informační zpravodaj 

Rybníkářství 2012 – 2013 (RS ČR), Odborné vzdělávací semináře pro rybářský sektor (Asociace pro rozvoj regionů o.s.), Příprava a vydání 

metodických publikací 2011, Příprava a vydání metodických publikací v roce 2012, Příprava a vydání odborných publikací 2011, Příprava 
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a vydání 47. a 48. ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin VÚRH Vodňany, Příprava vydání publikace o okounovi říčním a Příprava a vydání 

odborné publikace zaměřené na problematiku migrací ryb (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích). 

 

Ukazatel Počet projektů testovaných technologických postupů – vztahuje se k opatření 3.4. Pilotní projekty. V roce 2014 byly vyhlášeny 3 

minitendry na kvalitativní posouzení 4 technických zpráv Pilotních projektů. Technickou zprávu hodnotí vždy dva nestranné a nezainteresované 

subjekty, které vypracují její kvalitativní posouzení. V tomto opatření bylo vydáno 55 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z nichž 35 projektů bylo 

předfinancováno. Cílová hodnota indikátoru je překročena a indikátor naplněn. Oproti předpokladu žadatelé překládali více Žádostí o dotaci 

s menší hodnotou projektu. V souladu s politikou EU v oblasti inovací byly pilotní projekty podpořeny i po naplnění cílové hodnoty. Vzhledem 

k tomu, že se jedná pouze o počítadlo projektů bez věcného významu, nebyla cílová hodnota při revizi OP Rybářství upravena.  

Výsledky pilotních projektů jsou zveřejněny na internetových stránkách MZe ve formě závěrečných zpráv pilotních projektů. Dopady není 

možné hodnotit bezprostředně po realizaci projektů, hodnocení dopadu bude předmětem závěrečného hodnocení OP Rybářství.  

V roce 2014 byly v opatření 3.4. Pilotní projekty podpořeny tyto projekty: Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb 

a odchovu plůdku jesetera malého, Ověření technologie hromadné indukce triploidie u sivena amerického v provozních podmínkách, Ověření 

současné technologie chovu salmonidů pro odchov sivena arktického a jeho křížence, Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu 

rozpuštěného kyslíku v rybnících. 

Inovace a zavádění inovací do rybářské praxe jsou součástí Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu a strategie OP Rybářství 

2014 – 2020 a na pilotní projekty bude podporou inovací plynule navázáno. 

 

3.1.3. Prioritní osa 5 

 
Tabulka č. 4 - Prioritní osa: 5  

(Cíl byl stanoven na celé programové období) 

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 

Počet informačních a 

propagačních akcí 

Dosažené výsledky - 3* 4* 5 4 4 4 4   28* 

Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 20 20 

Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
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Pozn.: *Ve Výročních zprávách 2008 a 2009 byly do počtu informačních a propagačních akcí 

zahrnuty pouze předfinancované projekty. Z hlediska komplexnosti a lepší informovanosti o 

počtu informačních a propagačních akcí jsou ve Výroční zprávě za rok 2010, 2011, 2012, 

2013 a 2014 uvedeny všechny akce, které se konaly. V rámci těchto akcí byly distribuovány 

propagační předměty OP Rybářství.  

 

V roce 2008 se uskutečnilo 2. a 3. zasedání MV OP Rybářství a ŘO OP Rybářství (24 a 32 

účastníků) se podílel aktivní účastí na konání výstavy „Země živitelka“ (celkový počet 

účastníků na výstavě cca 100 000). 

 

V roce 2009 se uskutečnilo 4. a 5. zasedání MV OP Rybářství (30 a 34 účastníků), byla 

uspořádána Výroční konference OP Rybářství (66 účastníků) a ŘO OP Rybářství se podílel 

aktivní účastí na konání výstavy „Země živitelka“ (celkový počet účastníků na výstavě cca 

100 000). 

 

V roce 2010 se uskutečnilo 6. a 7. zasedání MV OP Rybářství (30 a 35 účastníků). Byla 

uspořádána Výroční konference OP Rybářství (71 účastníků) a ŘO OP Rybářství se podílel 

aktivní účastí na konání výstavy „Země živitelka“ (celkový počet účastníků na výstavě cca 

100 000). Do počtu informačních a propagačních akcí v rámci roku 2010 je zahrnut i tisk 

informačních brožur a letáků. 

 

V roce 2011 se uskutečnilo 8. a 9. zasedání MV OP Rybářství (34 a 29 účastníků), byla 

uspořádána Výroční konference pod názvem „OP Rybářství v poločase a vize akvakultury po 

roce 2014“ (69 účastníků) a ŘO OP Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy 

„Země živitelka“ (celkový počet účastníků na výstavě cca 100 000). 

 

V roce 2012 se uskutečnilo 10. a 11. zasedání MV OP Rybářství (28 a 29 účastníků), byla 

uspořádána Výroční konference pod názvem „Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských 

fondů“ (65 účastníků)  a ŘO OP Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy „Země 

živitelka“ (celkový počet účastníků na výstavě cca 100 000). 

 

V roce 2013 se uskutečnilo 12. a 13. zasedání MV OP Rybářství (23 a 30 účastníků), byla 

uspořádána Výroční konference pod názvem „Trvale udržitelný rozvoj sladkovodní 

akvakultury v EU“ (70 účastníků)  a ŘO OP Rybářství se podílel aktivní účastí na konání 

výstavy „Země živitelka“ (celkový počet účastníků na výstavě cca 100 000). 

 

V roce 2014 se uskutečnilo 14. a 15. zasedání MV OP Rybářství (32 a 30 účastníků), byla 

uspořádána Výroční konference pod názvem „Strategie podpory akvakultury v období 2014 – 

2020 s využitím poznatků OP Rybářství 2007 – 2013“ (55 účastníků) a ŘO OP Rybářství se 

podílel aktivní účastí na konání výstavy „Země živitelka“ (celkový počet účastníků na výstavě 

cca 100 000).  

 

Detailnější informace o konkrétních projektech technické pomoci jsou uvedeny v kapitole 

č. 4. 
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3.1.4. Komplexní ukazatele 

Tabulka č. 5 - Kontextové ukazatele 

Ukazatel (indikátor) 2005/2006 2013/2014* 2015 Zdroj 

Podíl pokrytí domácí spotřeby 

(% hodnoty) = spotřeba sladkovodních ryb 

v kg/obyv/rok (1,38) /spotřeba ryb 

v kg/obyv/rok ryb celkem (5,6) * 100 

(r. 2005) 

(% hodnoty) = spotřeba sladkovodních ryb 

v kg/obyv/rok (1,34) /spotřeba ryb 

v kg/obyv/rok ryb celkem (3,7) * 100 

(r. 2013) 

24,6 % 36,2 % 26,4 % 

Situační a 

výhledová 

zpráva Ryby - 

říjen 2006 

(MZe) a 

listopad 

2014** 

Rovnováha nabídky 

(zjevná spotřeba = produkce (20 500) – 

(vývoz (8 233) – dovoz (858)) pro ryby v 

živé hmotnosti celkem v t  

(r. 2005)  

(zjevná spotřeba = produkce (19 358) – 

(vývoz (8 385) – dovoz (827)) pro ryby v 

živé hmotnosti celkem v t (r. 2013)  

13 125 t 11 800 t 13 350 t 

Situační a 

výhledová 

zpráva Ryby - 

říjen 2006 

(MZe) a 

listopad 2014 

** 

Hodnota produktů (kapra obecného) 

uvedených na trh =  

produkce v t (17 804)* cena za měsíc 

prosinec (48,40 Kč/kg) (r. 2005) 

produkce v t (16 809)* cena za měsíc 

prosinec (47,52 Kč/kg) (r. 2013) 

861 714 tis. 

Kč 

(31 214 736 

EUR) 

798 764 tis. 

Kč 

(29 008 tis. 

EUR) 

890 000 tis. 

Kč 

(32 000 tis. 

EUR) 

Situační a 

výhledová 

zpráva Ryby - 

říjen 2006 

(MZe) a 

listopad 

2014**  

Podíl nabídky pro domácí trh pocházející 

z akvakultury (v %) 
41,7 % 

42,1 % 

(51 %) 
45 % 

Rybářské 

sdružení ČR 

Seznam druhů chovaných pro lidskou 

spotřebu (r. 2013) 

kapr obecný 

tolstolobik bílý 

pstruh duhový 

amur bílý 

kapr obecný 

tolstolobik bílý 

a pestrý 

pstruh duhový 

amur bílý 

kapr obecný 

tolstolobik bílý 

pstruh duhový 

amur bílý 

Situační a 

výhledová 

zpráva Ryby - 

říjen 2006 

(MZe) a 

listopad 

2014**  

Aktivní populace (zaměstnanosti) 

v odvětví akvakultury 
1 714 1520 1 714 Rybářské 

sdružení ČR 

Rozdělení zaměstnanců podle pohlaví 
1 450 - muži 

264 - ženy 

1284 - muži 

236 - ženy 

1434 - muži 

280 - ženy 

Rybářské 

sdružení ČR 

*Hodnoty indikátorů, jejichž zdrojem je Situační a výhledová zpráva Ryby jsou uvedeny za rok 2013 (data za rok 

2014 v době zpracování Výroční zprávy za rok 2014 nebyla k dispozici). Data k zaměstnanosti jsou za rok 2013. 

** Situační a výhledová zpráva Ryby - říjen 2006 (MZe) a listopad 2014, která obsahuje data za rok 2013 

 

Podíl pokrytí domácí spotřeby – 36,2 % se podílí spotřeba sladkovodních ryb na celkové 

spotřebě ryb v kg/obyvatele/rok (odečtením reexportu dovážených ryb se snížila celková 

spotřeba ryb a tím se zvýšilo procento pokrytí domácí spotřeby). Spotřeba sladkovodních 

bude nadále podpořena menšími marketingovými projekty. 

 

Rovnováha nabídky – rovnováha nabídky se pohybuje okolo 11 800 tun. Ke snížení došlo 

zejména snížením produkce ryb v roce 2013 vlivem povodní.  
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Hodnota produktů (kapra obecného) uvedených na trh – hodnota kapra obecného 

uvedeného na trh pro rok 2013 je 798 764 tis. Kč, pokles hodnoty kapra je způsoben mírným 

snížením produkce v daném roce (vlivem povodní). 

 

Podíl nabídky pro domácí trh pocházející z akvakultury (v %) – poměr prodaných živých ryb 

v tuzemsku k produkci tržních ryb v tunách - 42,1 %. Cíl pro rok 2015 není naplněn o necelá 

3 %, přičemž při zahrnutí i zpracovaných výrobků určených na tuzemský trh je podíl nabídky 

pro domácí trh pocházející z akvakultury 51,0 %, což převyšuje cíl pro rok 2015 o 6 %. Celá 

desetiletí se české produkční rybářství poměřovalo úrovní chovatelské technologie a objemem 

vyprodukovaných ryb bez užší vazby na trh. Přestože profesní úroveň chovu ryb zůstala stále 

vysoká, výsledný efekt celého produkčního rybářství se měří prodejem ryb na trhu a 

schopností prosadit se v široké nabídce potravin. Na trhu (v obchodních řetězcích) je 

dostatečná kapacita na prodej ryb v živém i zpracovaném stavu. Ukazuje se, že budoucnost 

českého chovu ryb určí především domácí trh a předpokládáme, že cílová hodnota bude 

dosažena. 

 

Seznam druhů chovaných pro lidskou spotřebu – zastoupení druhů chovaných pro lidskou 

spotřebu je poměrně stabilní. Ve spektru chovaných druhů převažuje kapr obecný, tolstolobik 

bílý, pstruh duhový a amur bílý. V programovém období 2014 - 2020 by na základě 

rozšiřujícího se chovu ryb v recirkulačních systémech měla být posílena produkce dravých 

ryb. 

 

Aktivní populace (zaměstnanosti) v odvětví akvakultury – mírný pokles zaměstnanosti 

v odvětví akvakultury je způsoben zejména dvěma faktory: 1) použitím nejmodernějších 

technologií, které v některých případech mohou nahradit lidskou pracovní sílu a 2) 

snižováním nákladů s ohledem na finanční krizi.   

 
Tabulka č. 6 - Celkové cíle OP Rybářství 

 Ukazatel (indikátor) 2005 2013/2014 2015 Zdroj 

P
o

sí
le

n
í 

k
o

n
k

u
re

n
ce

sc
h

o
p

n
o

st
i 

v
ý

ro
b

n
íc

h
 a

 

zp
ra

co
v

a
te

ls
k

ý
ch

 

p
o

d
n

ik
ů

 

Produktivita (v %) 0 81,69 % 12 % ŘO OP  

Ekonomická životaschopnost 

(zvýšený zisk v %)* 
0 57 % 8 % 

ŘO OP 

Podíl nabídky pro domácí 

trh pocházející 

z akvakultury (v %) 

41,7 % 
42,1 % /  

51 % 
45% 

Rybářské 

sdružení ČR 

P
o

sí
le

n
í 

ro
v

n
ý

ch
 p

rá
v

 ž
e
n

 a
 m

u
žů

 Aktivní populace 

(zaměstnanosti) v odvětví 

akvakultury 

1 714 1520 1 714 

Rybářské 

sdružení ČR 

z toho: Aktivní populace 

(zaměstnanosti) ve 

zpracovnách 

150 111 170 

Rybářské 

sdružení ČR 

Rozdělení zaměstnanců 

v odvětví akvakultury podle 

pohlaví 

1 450 - muži 

264 - ženy 

1284 - muži 

236 - ženy 

1 434 - muži 

280 - ženy 

Rybářské 

sdružení ČR 

z toho: Rozdělení 

zaměstnanců ve zpracovnách 

podle pohlaví 

78 - muži 

72 - ženy 

46 - muži 

65 - ženy 

86 - muži 

84 - ženy 

Rybářské 

sdružení ČR 

*Hodnoty indikátorů, jejichž zdrojem je ŘO OP, jsou uvedeny za rok 2013 z níže uvedených důvodů. Data za rok 

2014 budou předmětem Závěrečné zprávy OP Rybářství. Data k zaměstnanosti jsou za rok 2013. 
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Ukazatel Produktivita (v %) - dle § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád velké procento 

žadatelů účetně uzavírá rok až šest měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. do 30. 6. 2014. 

Dle čl. 67 odst. 1 nařízení o EFF má však řídicí orgán povinnost zaslat do stejného data 

Výroční zprávu EK, proto je produktivita vykazována zpětně za rok 2013.   

Při výpočtu zvýšení produktivity byla porovnávána data k produktivitě práce ze Standardních 

ročních monitorovacích zpráv, které byly odevzdávány příjemci dotace v roce 2014, a to s 

daty do 31. 12. 2013. Při porovnání hodnot z roku 2005 a 2013 (získané v roce 2014). 

Hodnota v roce 2013 stoupla o 81,69 % oproti roku 2005. Produktivitu práce nevykazují 

příjemci dotace pouze za akvakulturu, ale za všechny činnosti podnikání a je téměř nemožné 

získat data pouze za akvakulturu. 

 

Ukazatel Ekonomická životaschopnost (zvýšený zisk v %) – dle § 136 zákona č. 280/2009 

Sb., daňový řád velké procento žadatelů účetně uzavírá rok až šest měsíců po uplynutí 

zdaňovacího období, tj. do 30. 6. 2013. Dle čl. 67 odst. 1 nařízení o EFF má však řídicí orgán 

povinnost zaslat do stejného data Výroční zprávu EK, proto je zisk vykazován zpětně za rok 

2013.   

Při výpočtu zvýšení zisku byla porovnávána data ze Standardních ročních monitorovacích 

zpráv, které byly odevzdávány příjemci dotace v roce 2014, a to s daty do 31. 12. 2013. Při 

porovnání hodnot z roku 2005 a 2013 (získané v roce 2014). Hodnota v roce 2013 stoupla 

o 57,0 % oproti roku 2005. Zisk nevykazují příjemci dotace pouze za akvakulturu, stejně jako 

u přidané hodnoty nebo produktivity práce,  ale za všechny činnosti podnikání a je téměř 

nemožné získat data pouze za akvakulturu. 

 

Aktivní populace (zaměstnanosti) v odvětví akvakultury – mírný pokles zaměstnanosti 

v odvětví akvakultury je způsoben zejména dvěma faktory: 1) použitím nejmodernějších 

technologií, které v některých případech mohou nahradit lidskou pracovní sílu a 2) 

snižováním nákladů s ohledem na finanční krizi.  Cílem OP bylo dosáhnout stanovených cílů 

2015, ale zejména z těchto důvodů se pravděpodobně nepodaří cíle naplnit. V programovém 

období 2014 - 2020 bude implementováno opatření „Podpora nových chovatelů“. Novým 

chovatelům bude tedy umožněn snadnější vstup do tradičního odvětví rybářství a tato podpora 

by mohla nepřímo přispět ke zvýšení zaměstnanosti.  

 
Tabulka č. 7 - Konkrétní cíle 

Prioritn

í osa 
Ukazatel (indikátor) 2006 2014 2015 Zdroj 

2 

Produkce tržních ryb (v tis. tun) 20 tis. tun 
20,1 tis. 

tun 
20 tis. tun 

Rybářské 

sdružení ČR 

Produkce zpracovaných ryb a výrobků 

z nich (v tis. tun) 
4,9 tis. tun 6,6 tis. tun 6,5 tis. tun 

Rybářské 

sdružení ČR 

Zvýšení obratu (hodnota produktů 

(kapra obecného) uvedených na trh)  

884 995 

tis. Kč 

(32 058 tis. 

EUR) 

798 764 

tis. Kč 

(29 008 tis. 

EUR) 

973 495 

tis. Kč 

(35 264 tis. 

EUR)*** 

Situační a 

výhledová 

zpráva Ryby 

- říjen 2006 

(MZe) a 

listopad 

2014** 

Finanční objem podílu projektů 

s výrobou šetrnou k životnímu 

prostředí (v %)* 

0 9,44 % 35 % 

ŘO OP 
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Zvýšení přidané hodnoty (v %) 0 97,18 % 5 % ŘO OP 

3 
Zvýšení spotřeby sladkovodních ryb 

v kg/obyvatele a rok 
0 -0,07 +0,08  

Rybářské 

sdružení ČR 

5 

Míra zvýšení povědomí o OP Rybářství 

a jeho aktivitách v sektoru produkčního 

rybářství (v %) 

0 

NA 

(dotazník 

bude 

v roce 

2016) 

90 % 

ŘO OP 

* Parametry budou sčítány pouze za podpořené podniky. 
**Hodnoty indikátorů, jejichž zdrojem je Situační a výhledová zpráva Ryby jsou uvedeny za rok 2013 (data za 

rok 2014 v době zpracování Výroční zprávy za rok 2014 nebyla k dispozici). 

***Hodnota pro rok 2015 ukazatele „Zvýšení obratu (hodnota produktů (kapra obecného) uvedených na trh“ je 

platná dle cílové hodnoty uvedené v kontextových ukazatelích. 

 

Ukazatel Produkce tržních ryb (v tis. tun) – cíl OP Rybářství udržení produkce 

sladkovodních ryb na úrovni 20 tis. tun je téměř každý rok implementace naplňován. 

V ukazateli je kromě celoroční produkce tržních ryb zohledněn i počáteční stav (zásoba z 

minulého roku), objem importovaných tržních ryb a ztráty, což představuje celkovou bilanci 

(včetně konečné zásoby živých ryb). 

 

Ukazatel Produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich (v tis. tun) – v roce 2014 bylo 

zpracováno 6,6 tis. tun sladkovodních a mořských ryb. Cíl pro rok 2015 je plněn již od roku 

2012.  Cílová hodnota pro rok 2015 byla upravena v rámci 2. revize programového 

dokumentu (zvýšena z 5,9 na 6,5 tis. tun). 

 

Zvýšení obratu (hodnota produktů (kapra obecného) uvedených na trh – hodnota kapra 

obecného uvedeného na trh pro rok 2013 je 798 764 tis. Kč, pokles hodnoty kapra je 

způsoben mírným snížením produkce v daném roce (vlivem povodní).  

 

Finanční objem podílu projektů s výrobou šetrnou k životnímu prostředí (v %) – snížení 

vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných 

k životnímu prostředí je sledována u opatření 2.4. Ukazatel je tedy vypočten jako podíl 

finančního objemu původních vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace v opatření 2.4. ku 

původním vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace na celé prioritní ose 2 ke konci roku 

2014. Podíl finančního objemu činí 9,44 %.  Cíl pro rok 2015 není naplněn, což je především 

dáno vysokou absorpční kapacitou v opatření 2.1. a nižší absorpční kapacitou v opatření 2.4, 

jež má vliv na snížení hodnoty výsledného poměru a metodikou výpočtu. Vysoká absorpční 

kapacita u opatření 2.1. reflektuje potřeby odvětví rybářství, tj. potřebu podpory v oblasti 

produktivních investic, která je několikanásobně vyšší než potřeba podpory investic do 

zpracování a uvádění na trh, které je podporováno v opatření 2.4. V České republice působí 

pouze přibližně desítka zpracoven sladkovodních ryb a vybavení specializovaných provozů je 

na vysoké úrovni a plně srovnatelné s jinými zeměmi. Tomuto počtu zpracovatelských 

provozů odpovídá i finanční objem podpořených projektů opatření 2.4.   Stanovený cíl 

z těchto důvodů nebude tedy pravděpodobně naplněn.  

 

Zvýšení přidané hodnoty (v %) – dle § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád velké 

procento žadatelů účetně uzavírá rok až šest měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. do 

30. 6. 2014. Dle čl. 67 odst. 1 nařízení o EFF má však řídicí orgán povinnost zaslat do 

stejného data Výroční zprávu EK, proto je přidaná hodnota vykazována zpětně za rok 2013.   
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Při výpočtu zvýšení přidané hodnoty byla porovnávána data ze Standardních ročních 

monitorovacích zpráv, které byly odevzdávány příjemci dotace v roce 2014, a to s daty do 31. 

12. 2013. Přidaná hodnota se změnila i u předchozích let a to z důvodu ročního nárůstu 

příjemců dotace, kteří poprvé vyplňovali Standardní roční monitorovací zprávu. Porovnávaly 

se hodnoty z roku 2006 a 2013 (získané v roce 2014). Hodnota v roce 2013 stoupla o 97,18 % 

oproti roku 2006. Přidanou hodnotu nevykazují příjemci dotace pouze za akvakulturu, ale za 

všechny činnosti podnikání a je téměř nemožné získat data pouze za akvakulturu, toto 

stanovení by bylo nepřesné a znamenalo by administrativní zátěž pro žadatele. 

 

Zvýšení spotřeby sladkovodních ryb v kg/obyvatele a rok – mírný pokles spotřeby 

sladkovodních ryb může být ovlivněn zejména ukončením komunikační kampaně „Realizace 

dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb domácí produkce 

a výrobků z nich v ČR“. Spotřeba sladkovodních ryb je i nadále podpořena menšími 

marketingovými projekty Ministerstva zemědělství, respektive ŘO OP Rybářství, 

zaměřenými na pořádání veletrhů a výstav. Cílová hodnota pro rok 2015 byla upravena 

v rámci 2. revize programového dokumentu (snížena z 0,15 kg/obyvatele a rok na 0,08 

kg/obyvatele a rok). 

 

Míra zvýšení povědomí o OP Rybářství a jeho aktivitách v sektoru produkčního rybářství (v 

%) – ŘO OP Rybářství provede dotazníkové šetření v roce 2016. V polovině programového 

období (v roce 2010) bylo provedeno dotazníkové šetření. Dotazník se skládal z devíti otázek 

o OP Rybářství, z nichž dvě poslední byly informativního charakteru. V případě, že 

respondenti odpověděli alespoň 60 % správně ze sedmi otázek, byli klasifikováni, že mají 

povědomí o OP Rybářství. Ze 113 zpracovaných dotazníků bylo zjištěno, že 70 respondentů, 

tj.  62 %  má povědomí o OP Rybářství. Obdobné šetření bude provedeno v roce 2016. 

K dosažení cílové hodnoty by měly přispět výše uvedená informační a propagační opatření.  

3.2. Konkrétní informace pro prioritní osy a opatření (příjem Žádostí o dotaci) 

 

Česká republika neimplementuje prioritní osy 1 a 4. 

 

V roce 2014 byla v rámci prioritních os 2 a 3 realizována dvě kola příjmu Žádostí o dotaci: 

 

Devatenácté kolo 

Příjem Žádostí o dotaci proběhl 10. – 14. 3. 2014.   

Žádosti byly přijímány na opatření 3.2. záměr b). 

 

Dvacáté kolo 

Příjem Žádostí o dotaci proběhl 16. – 29. 9. 2014.   

Žádosti byly přijímány na opatření 2.1. záměr a), b), c), 3.1. záměr a) a 3.3. záměr e). 

 

Kontinuální příjem 

V průběhu roku probíhal kontinuální příjem Žádostí o dotaci na opatření 5.1. 

 

Více informací o Žádostech o dotaci je uvedeno v kapitole 3.4.5.
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3.3. Finanční údaje (všechny finanční údaje jsou uvedeny v €)      

Tabulka č. 8 - Regiony způsobilé podle cíle „Konvergence“ – 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 

  

Výdaje zaplacené 

příjemci zahrnuté 

v žádostech o 

platby zaslaných 

řídícímu orgánu 
1)

 

Příslušný 

příspěvek 

z veřejných 

zdrojů 
1)

 

Příslušný 

příspěvek 

EFF 
1)

 

Výdaje 

zaplacené 

subjektem 

odpovědným 

za platby 

příjemcům 
1)

 

Účast EFF 

zaručená řídicím 

orgánem 
1)

 

Celkové platby 

požadované 

Komisí Určete 

základ pro 

výpočet 

příspěvku 

Společenství *
)
 

Celkové 

platby 

obdržené od 

Komise*) 

Prioritní osa 1 NP NP NP NP NP NP NP 

Prioritní osa 2 3 538 520,18 1 810 618,46 1 357 962,99 1 807 598,82 1 355 698,29 2 509 364,83 0    

Prioritní osa 3 1 028 239,30 917 573,32 688 179,84 901 574,12 676 180,38 500 226,38 0    

Prioritní osa 4 NP NP NP NP NP NP NP 

Prioritní osa 5 130 784,73 119 684,09 89 763,00 119 684,09 89 763,00 243 573,42 0    

Celkový součet 4 697 544,21 2 847 875,87 2 135 905,83 2 828 857,03 2 121 641,67 3 253 164,63 0 

 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

Tabulka č. 9 - Regiony způsobilé podle cíle „Konvergence“ – 1. 1. 2007 – 31. 12. 2014 

 

  

Výdaje zaplacené 

příjemci zahrnuté 

v žádostech o 

platby zaslaných 

řídícímu orgánu 
2)

 

Příslušný 

příspěvek 

z veřejných 

zdrojů 
2)

 

Příslušný 

příspěvek 

EFF 
2)

 

Výdaje 

zaplacené 

subjektem 

odpovědným 

za platby 

příjemcům 
2)

 

Účast EFF 

zaručená řídicím 

orgánem 
2)

 

Celkové platby 

požadované 

Komisí Určete 

základ pro 

výpočet 

příspěvku 

Společenství *
)
 

Celkové 

platby 

obdržené od 

Komise*) 

Prioritní osa 1 NP NP NP NP NP NP NP 

Prioritní osa 2 32 490 915,90 16 316 406,45 12 237 300,21 16 299 296,68 12 224 467,58 12 020 049,56 9 510 684,72 

Prioritní osa 3 12 425 240,76 10 245 460,68 7 684 094,15 10 221 577,68 7 666 181,73 6 377 646,19 5 877 419,81 

Prioritní osa 4 NP NP NP NP NP NP NP 

Prioritní osa 5 887 442,74 774 250,80 580 687,90 774 250,69 580 687,82 570 002,74 326 429,32 

Celkový součet 45 803 599,40 27 336 117,93 20 502 082,26 27 295 125,05 20 471 337,13 18 967 698,49 15 714 533,85 

 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
1) – přepočteno ročním kurzem ECB za rok 2014 = 27,536 Kč / 1 € 
2) – přepočteno ročním kurzem ECB na základě roku předfinancování projektů (rok 2009 = 26,435 Kč/1€, rok 2010 = 25,284 Kč/1€, rok 2011 = 24,59 Kč/1€, rok 2012 = 25,149 Kč/1€, 

rok 2013 = 25,98 Kč/1€ a rok 2014 = 27,536 Kč/1€)
 
 

*)
    – (Dle čl. 76 odst. 1 a odst. 2 nařízení o EFF jsou celkové platby požadované a obdržené od EK uvedeny kurzem, který byl platný v měsíci, v němž výdaje zaúčtoval certifikační orgán. 
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Tabulka č. 10 - Přehled předfinancovaných, certifikovaných finančních prostředků a celkových 

plateb požadovaných a obdržených od EK – údaje v €  

Rok Osa Předfinancováno 
Certifikace 

(EU+NZ) 

Celkové platby 

požadované           

od EK 

Celkové platby 

obdržené              

od EK 

2008 

  € € € € 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

2008 CELKEM 0 0 0 0 

2009 

2 661 452,66   0 0 0 

3 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

2009 CELKEM 661 452,66    0 0 0 

2010 

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

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

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

2010 CELKEM 6 829 134,08    4 389 257,73    3 291 943,23    3 291 943,23    

2011 

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

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

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

2011 CELKEM 8 854 635,91 10 228 249,79 7 671 187,20 7 671 187,19 

2012 

2 3 296 038,01 4 180 753,57 3 135 564,98 3 135 564,98 

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

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

2012 CELKEM 5 144 618,07 6 335 204,73 4 751 403,43 4 751 403,43 

2013 

2 1 683 405,35 0 0 0 

3 1 070 906,62 0 0 0 

5 222 115,32 0 0 0 

2013 CELKEM 2 976 427,29 0 0 0 

2014 

2 1 807 598,82 3 345 819,58 2 509 364,83 0 

3 901 574,12 666 968,73 500 226,38 0 

5 119 684,09 324 764,56 243 573,42 0 

2014 CELKEM 2 828 857,03 4 337 552,87 3 253 164,63 0  

CELKEM 27 295 125,05 25 290 265,12 18 967 698,49 15 714 533,85  

 Zdroj: ŘO OP Rybářství 

Pozn.: 

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

2009 = 26,435 Kč/1 €, rok 2010 = 25,284 Kč/1 €, rok 2011 = 24,59 Kč/1€, rok 2012 = 25,149 Kč/1€, rok 2013 = 

259,8 Kč/1€, rok 2014 = 27,536 Kč/1€). 

Certifikované výdaje, celkové platby požadované a obdržené od EK jsou uvedeny kurzem, který byl platný 

v měsíci, v němž výdaje zaúčtoval certifikační orgán. 

 

Do konce roku 2014 byly předfinancovány projekty ve výši 27 295 125,05 € veřejných zdrojů 

(cca 76 % celkových veřejných zdrojů), celkem bylo veřejných zdrojů certifikováno 

25 290 265,12 € (cca 70 % celkových veřejných zdrojů). Platební a certifikační orgán 

požadoval platby od EK v celkové výši 18 967 698,49 € (cca 70 % alokace evropských 

zdrojů) a obdržel platby ve výši 15 714 533,85 (cca 58 % alokace evropských zdrojů). Do 

konce roku 2014 bylo celkem zazávazkováno - vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve 
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výši 37 199 740,00 € (cca 103 % celkových veřejných zdrojů). Částka zahrnuje všechna 

původní vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V průběhu implementace u některých 

projektů byla ukončena administrace po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo u nich 

došlo ke snížení částky při proplacení oproti vydanému Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 31. 12. 2014 upravená o úspory pokrývají více než 

91 % celkové alokace OP Rybářství. 

3.3.1. Čerpání finančních prostředků a certifikace  

ČR obdržela od EK dvě předběžné platby: 

1 897 467,25 € dle čl. 81, odst. 1 nařízení o EFF dne 21. 12. 2007, 

1 897 467,25 € dle čl. 20, odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 744/2008, kterým se zavádí dočasné 

zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropského 

společenství postižených krizí dne 12. 12. 2008.  

 

Z celkové alokace 36,1 mil. EUR bylo certifikováno 25,3 mil. EUR (70 % celkových 

veřejných zdrojů) a zbývá certifikovat 10,8 mil. EUR (30 % celkových veřejných zdrojů). 

V roce 2014 proběhly čtyři refundace finančních prostředků EU fondu EFF do příjmové 

kapitoly MZe a jedna certifikace. OP Rybářství splnil pravidlo N + 2 v roce 2014 se 

započítáním předběžných plateb.  

 

Nejvíce prostředků bylo certifikováno v roce 2014 v prioritní ose 2 a to celkem 3 345 819,58 

€. V rámci osy 3 byla certifikována v roce 2014 částka 666 968,73 € a v ose 5 částka 324 

764,56 €.  

 
Graf č. 1 – Certifikované částky v roce 2014 – údaje v € 

 
 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

Graf č. 2 – Stav certifikace  

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
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3.4. Kvalitativní analýza 

 

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

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

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

zaregistrovaných Žádostí o dotaci, vydaných Rozhodnutí, ukončených administrací 

a předfinancovaných projektů). 

 

Informace o pokroku v implementaci opatření 

3.4.1. Typy projektů 

Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 31. 12. 2014 upravená o úspory pokrývají více než 

91 % celkové alokace OP Rybářství. 

Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 31. 12. 2014 upravená o úspory tvoří orientačně 

téměř 94 % alokace prioritní osy 2, přes 88 % alokace prioritní osy 3 a téměř 81 % alokace 

prioritní osy 5 OP Rybářství.  

Finanční prostředky, které byly formou dotace vyplaceny v roce 2014 na jednotlivé projekty, 

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

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

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

vyplacené finanční prostředky použity především na vysazování úhoře říčního v rybářských 

revírech ČRS, zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství a pilotní projekty.  

 

Prioritní osa 2  
Původní vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou k alokaci na prioritní ose 2 

v následujícím poměru opatření 2.1. 90 %, opatření 2.2. 1 % a opatření 2.4. 9 %. Na prioritní 

ose 2 je vysoká absorpční kapacita, tj. poptávka ze strany žadatelů o podporu a téměř třikrát 

převyšuje alokaci prioritní osy 2.  

Indikátory prioritní osy 2 jsou úspěšně naplňovány vyjma ukazatele „Počet zaměstnaných žen 

v odvětví rybářství“, jehož nenaplnění je zdůvodněno výše. 

 

Nejčastější typy projektů, na které byly zaregistrovány Žádosti o dotaci na prioritní ose 2 

v jednotlivých opatřeních v roce 2014, jsou: 

 

Opaření 2.1. - Modernizace rybářských provozů, obnova vozového parku, nákup vybavení 

a zařízení pro rybářství, opravy hrází aj. 

 

Ze všech osmi záměrů na prioritní ose 2 je největší zájem ze strany žadatelů o opatření 2.1. 

záměr a) pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše a záměr b) pro 

žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu menší než 20 ha, kde je možné žádat o dotaci 

na vybavení rybníků, výstavbu, odbahnění, rozšíření nebo modernizaci rybníků. 

 

V roce 2014 zaznamenal ŘO OP Rybářství zvýšený zájem o projekty zabývající se chovnými 

recirkulačními systémy. Tyto systémy mají několik výhod, jedná se především o snižování 

spotřeby vody, nízké nároky na prostor a umožnění celoročních dodávek ryb. Vzhledem ke 

skutečnosti, že ŘO OP Rybářství považuje tyto systémy za pozitivní přínos do odvětví 

akvakultury, rozhodl se v rámci 20. kola příjmu Žádostí o dotaci v roce 2014 z OP Rybářství 

2007 – 2013 zvýhodnit recirkulační systémy bodově. 
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V rámci programového období 2014 – 2020 budou recirkulační a průtočné systémy 

s dočišťováním realizovány v rámci samostatného opatření. 

 

Příklad projektu zaměřeného na recirkulační systémy je uveden v kapitole č. 8.  

 

Do ostatních opatření 2.2. Ochrana a zlepšování životního prostředí, přírodních zdrojů 

a genetické rozmanitosti a 2.4. Modernizace, nákup vybavení a zařízení pro zpracování ryb 

nebyly v roce 2014 zaregistrovány žádné nové Žádosti o dotaci, probíhala implementace dříve 

zaregistrovaných projektů. 

 

Prioritní osa 3 

Původní vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou k alokaci na prioritní ose 3 

v následujícím poměru opatření 3.1. 13 %, opatření 3.2. 19 %, opatření 3.3. 51 % a opatření 

3.4. 17 %.  

Indikátory prioritní osy 3 jsou úspěšně naplňovány vyjma ukazatele „Spotřeba sladkovodních 

ryb“, jehož plnění je nadále podporováno menšími marketingovými projekty Ministerstva 

zemědělství, respektive ŘO OP Rybářství, zaměřenými na pořádání veletrhů a výstav a 

realizaci menších propagačních kampaní. 

Na prioritní ose 3 očekáváme nedočerpání v řádu několika procent z důvodu finančních 

korekcí.   

 

Na prioritní ose 3 byly v roce 2014 zejména zaregistrovány Žádosti o dotaci na:  

 

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

konferencí a seminářů a vydávání odborných publikací.  

Opatření 3.2. záměr b) Vysazování úhoře říčního pro zajištění rozvoje populace v rybářských 

revírech ČRS.  

Opatření 3.3. záměr a) Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby 

sladkovodních ryb domácí produkce a výrobků z nich v ČR. 

Opatření 3.3. záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich. 

 

Do ostatních opatření 3.1. Společné činnosti a 3.4. Pilotní projekty nebyly v roce 2014 

zaregistrovány žádné nové Žádosti o dotaci, probíhala implementace dříve zaregistrovaných 

projektů. 

 

Prioritní osa 5 

Téměř 81 % alokace prioritní osy 5 OP Rybářství je zazávazkováno a v následujícím roce 

budou realizovány další projekty.  

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

monitorování, řízení, hodnocení projektů, navazujícího programového období a představení 

úspěšných projektů OP Rybářství 2007 - 2013 (více informací o projektech je uvedeno 

v kapitole č. 4). 

Na prioritní ose 5 očekáváme nedočerpání v řádu několika procent.  

3.4.2. Rozdělení příjemců dle velikosti podniku 

Čerpání dotace dle velikosti podniku je sledováno na Prioritní ose 2 (opatření 2.1. a 2.4.). Od 

začátku programového období do konce roku 2014 bylo celkem předfinancováno v opatření 

2.1. a 2.4. 582 Žádostí o platbu ve výši cca 15 035 tis. €, z toho bylo mikropodnikům 

předfinancováno 209 Žádostí o platbu za cca 6 210 tis. €, malým podnikům 169 Žádostí 
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o platbu za cca 4 067 tis. €, středním podnikům 196 Žádostí o platbu ve výši cca 4 467 tis. € a 

velkým podnikům 8 Žádostí o platbu v částce cca 291 tis. €. 

 
Graf č. 3 – Grafické zobrazení rozdělení příjemců dotace z osy 2 dle velikosti podniku  

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

3.4.3. Rovné příležitosti 

 
Tabulka č. 11 - Vliv projektu na rovné příležitosti (původní vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace) 

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

Neutrální 692 6 44 73 223 30 53 37 1 158 

Pozitivní 26 0 6 4 0 0 2 0 38 

Cíleně zaměřen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

CELKEM 719 6 50 77 223 30 55 37 1 197 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

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

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

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

příznivé. Není uplatňováno žádné selektivní diskriminační hledisko při výběru zaměstnanců 

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

ve zpracovnách, prodejnách a administrativě, což vyjadřuje celkový počet 38 projektů 

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

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

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

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

o vlivu projektu na rovné příležitosti uvádí žadatel v Žádosti o dotaci.   

3.4.4. Princip partnerství 

Proběhla dvě řádná zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství ve dnech 12. 6. 2014 

a 13. 11. 2014.  

 

Na principu partnerství byl také připravován OP Rybářství 2014 - 2020. Pro zajištění 

aktivního přístupu partnerů k přípravě Víceletého národního a strategického plánu pro 

akvakulturu a OP Rybářství se v průběhu let 2012, 2013 a 2014 konala zasedání Odborné 

skupiny OP Rybářství, která byla ustanovena (na úrovni Ministerstva zemědělství) 

rozhodnutím předsedy Gremia pro koncepční otázky a reformu Společné zemědělské a 

rybářské politiky za účelem přípravy čerpání z Evropského námořního a rybářského fondu pro 

období 2014 – 2020. Odborná skupina je složena ze zástupců rezortů státní správy 
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(Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva 

životního prostředí a Státního zemědělského intervenčního fondu), Rybářského sdružení ČR, 

Českého rybářského svazu, Moravského rybářského svazu, Národního sdružení intenzivních 

akvakulturních systémů, univerzit, Agentury ochrany přírody a krajiny, Agrární komory 

a nevládních neziskových organizací.  

 

Princip partnerství bude nadále uplatňován i při implementaci OP Rybářství, jeho 

monitorování a hodnocení zejména prostřednictvím Monitorovacího výboru. 

 

Pro zajištění aktivního přístupu partnerů k přípravě Víceletého národního strategického plánu 

pro akvakulturu a OP Rybářství se v průběhu roku 2012, 2013 a 2014 konala zasedání 

Odborné skupiny OP Rybářství, která byla ustanovena (na úrovni MZe) rozhodnutím 

předsedy Gremia pro koncepční otázky a reformu Společné zemědělské a rybářské politiky za 

účelem přípravy čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu pro období 

2014 – 2020. 
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3.4.5. Žádosti o dotaci 

V roce 2014 bylo zaregistrováno 139 Žádostí o dotaci ve výši 3 921 tis. €, vydáno 127 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 3 814 tis. €, ukončena administrace u 24 projektů 

ve výši 2 750 tis. € a předfinancováno 155 projektů ve výši 2 826 tis. €. 

 
Tabulka č. 12 - Žádosti o dotaci – 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 -  přehled dle jednotlivých os, opatření 

a záměrů 

1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 

Opatření Záměr 
Zaregistrované 

Žádosti 

Původní Vydaná 

Rozhodnutí 

Ukončené 

administrace 

(celkem) 

Předfinanco- 

vané 

2.1. 

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

a 69 1 291    50    1 102   3    8   53    965    

b 22 374 20 586    3 32    9 158   

c 24 1 364    20 1 131    5 304    19 435    

d 0 0    0 0    1 2    1 2    

e 0 0    0 0    1 11    7 151    

  2. 1. CELKEM 115 3 029    90 2 819    13 357    89 1 711    

2.2. a 0 0    0 0    0 0    0 0    

2. 2. CELKEM 0 0    0 0    0 0    0 0    

2.4. 
a 0 0  4 228  0 0    6 95    

b 0 0    0 0    0 0   0 0    

2. 4. CELKEM 0 0    4 228    0 0    6 95    

Osa 2 celkem 115 3 029    94 3 047    13 357 95 1 806    

3.1. a 10 301  18 166   5 42   9 128    

 b 0 0    3 105    0 0    2 67    

 c 0 0    0 0 0 0    2 18    

 3. 1. CELKEM 10 301   21 271    5 42    13 213    

3.2. b 5 179  5 179   2 5    34 322    

3. 2. CELKEM 5 179    5 179    2 5    34 322    

3.3. 

a 1 109   1 109  1 2 179   1 71    

b 0 0    0 0    0 0    2 7    

e 2 145  1 54   2 163    1 108    

3. 3. CELKEM 3 254  2 163   3 2 342  4 186   

3.4. a 0 0 0 0   0 0    5 180    

3. 4. CELKEM 0 0    0 0    0 0    5 180    

Osa 3 celkem 18 734    28 613    10 2 389 56 901    

5.1. 

a 3 133   3 133    0 0  3 116    

b 3 25   2 21    1 4    1 3    

c 0 0    0 0    0 0    0 0    

5. 1. CELKEM 6 158   5 154    1 4    4** 119    

Osa 5 celkem 6 158   5 154   1 4    4 119    

CELKEM 139 3 921    127    3 814    24    2 750    155    2 826    

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

*Všechny údaje jsou přepočteny ročním kurzem ECB za rok 2014 = 27,536 Kč / 1 €. 

** Projekty Technické pomoci jsou předfinancovány etapově, nelze je v počtu projektů uvádět opakovaně. Do 

počtu projektů jsou započteny na základě data prvního podání Žádosti o platbu.  
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Pozn.: Tabulka uvádí stavy projektů pouze za rok 2014, tj. např. Rozhodnutí o poskytnutí dotace mohla být 

vydána projektům, které byly zaregistrovány v roce 2013 atp. 

 
Tabulka č. 13 - Ukončené administrace po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Ukončené administrace po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Rok ukončení administrace Opatření Počet tis. €* 

2009 2.1. 3 27 

2010 
2.1. 9 802 

2.4. 2 539 

2011 
2.1. 7 599 

3.1. 4 48 

3.4. 1 39 

2012 

2.1. 15 388 

2.4. 2 87 
3.1. 1 46 

3.2. 1 21 

3.3. 1 25 

2013 

2.1. 7 114 

2.4. 1 4 
3.1. 5 95 

3.3. 1 115 
3.4. 1 38 

2014 

2.1. 8 171 

3.1. 3 16 
3.2. 2 5 

CELKEM   74 3 179 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

* Údaje jsou přepočteny ročním kurzem ECB za rok 2014 = 27,536 Kč / 1 €. 

 

Od roku 2009 do konce roku 2014 bylo ukončeno 74 administrací po vydání Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace ve výši 3 179 tis. €. V roce 2008 nebyla ukončena žádná administrace po 

vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

 
Graf č. 4 – Zaregistrované Žádosti o dotaci, vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ukončené 

administrace po vydání Rozhodnutí v roce 2014 – počet 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
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Z grafu je patrné, že v roce 2014 byly přijímány Žádosti o dotaci do opatření 2.1., 3.1., 3.2., 

3.3. a 5.1. a na prioritní ose 2 je zřejmá vysoká absorpční kapacita. U prioritní osy 3 lze 

konstatovat, že celkově dochází k uspokojení poptávky ze strany žadatelů.  

 
Graf č. 5 – Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2014 – podíl jednotlivých opatření v % 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

V roce 2014 bylo nejvíce vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (71 %) na opatření 2.1. 

a 3.1. (16 %). 

 
Tabulka č. 14 - Důvody pro ukončení administrace projektů – 1. 1. 2007 – 31. 12. 2014 
 

Důvody pro ukončení administrace projektů 
Počet 

projektů 

Podíl na 

celkovém 

počtu 

ukončených 

administrací 

Chybně zaregistrovaná Žádost 15 5 % 

Na základě supervize 12 4 % 

Nedodržen termín předložení Žádosti o proplacení 4 1 % 

Žadatel se nedostavil k doplnění administrativní 

kontroly 
32 11 % 

Nesplnění kritérií přijatelnosti 2 1 % 

Stažení Žádosti žadatelem 84 29 % 

Vyřazeno po administrativní kontrole 42 14 % 

Ostatní (nejčastěji porušení pravidel) 100 35 % 

CELKEM 291 100 % 

  

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
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Graf č. 6 – Důvody pro ukončení administrace projektů 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

Celkem ukončené administrace projektů činí cca 14 % z celkového počtu zaregistrovaných 

Žádostí o dotaci.  
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Tabulka č. 15 - Žádosti o dotaci – 1. 1. 2007 – 31. 12. 2014 - dle jednotlivých os, opatření a záměrů 

1. 1. 2007 – 31. 12. 2014 

Opatření Záměr 
Zaregistrované 

Žádosti 

Vydaná 

Rozhodnutí 

Ukončené 

administrace 

(celkem) 

Předfinanco- 

vané 

2.1. 

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

a 676 18 796   444    10 086    84    2 142   351    7 265    

b 386 15 386    106 2 949   59 2 953    76 1 890    

c 285 16 298    128 7 511    45 3 570   81 3 955    

d 19 120   18 116  3 10   16 105    

e 29 1 091   23 794    10 459    18 553   

2. 1. CELKEM 1 395 51 691    719 21 456    201 9 134 542 13 768    

2.2. a 9 37    6 21    3 16    6 21    

2. 2. CELKEM 9 37    6 21    3 16    6 21    

2.4. 
a 106 10 700    45 1 950    10 1 458    36 1 049    

b 9 1 060    5 289    2 123    4 218   

2. 4. CELKEM 115 11 760    50 2 239    12 1 581   40 1 267    

Osa 2 celkem 1 519 63 488    775 23 716    216 10 731 588 15 056    

3.1. a 101 1 715    60 938    19 224    30 520   

 b 25 1 012  15 561   10 436    5 168    

 c 2 18   2 18   0 0    2 18  

 3. 1. CELKEM 128 2 745   77 1 517  29 660    37 706    

3.2. b 224 2 263    223 2 261    4 27    177 1 552    

3. 2. CELKEM 224 2 263    223 2 261   4 27    177 1 552    

3.3. 

a 4 7 804    3 5 625    1 2 179    2 5 516    

b 22 201   22 201    1 23    21 167   

e 18 919    5 310    12 572    3 146   

3. 3. CELKEM 44 8 924   30 6 136    14 2 774    26 5 829   

3.4. a 79 3 071    55 2 065    26 1 070    35 1 284    

3. 4. CELKEM 79 3 071    55 2 065    26 1 070    35 1 284    

Osa 3 celkem   475 17 003    385 11 979    73 4 531 275 9 371  

5.1. 

a 30 1 335    29 1 328    1 7    20 717    

b 7 178    6 170  1 4    1 3  

c 2 6    2 6    0 0    2 2    

5. 1. CELKEM   39 1 519    37 1 504    2 11    23 722    

Osa 5 celkem   39 1 519    37 1 504    2 11   23 722    

CELKEM 2 033 82 010   1 197    37 199    291    15 273    886    25 149    

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

*Všechny údaje jsou přepočteny ročním kurzem ECB za rok 2014 = 27,536 Kč / 1 €. Případný pokles ve 

finančním vyjádření oproti roku 2013 je způsoben oslabením měnového kurzu. 

 

Do konce roku 2014 bylo zaregistrováno 2 033 Žádostí o dotaci ve výši 82 010 tis. €, 1 197 

vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 37 199 tis. €, 291 všech ukončených 

administrací ve výši 15 273 tis. € a předfinancovaných projektů bylo 886 v částce 25 149 tis. 

€.  
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Graf č. 7 – Přehled Žádostí o dotaci – 1. 1. 2007 – 31. 12. 2014 – počet 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

3.5. Pravidla pro monitorování 

 

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

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

 

3.5.1. Monitorování operačního programu a prioritních os 

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

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

do Výroční zprávy. ŘO OP Rybářství zjišťuje ukazatele prostřednictvím Závěrečné 

monitorovací zprávy a Standardní roční monitorovací zprávy za podpořené podniky, které 

jsou shromažďovány prostřednictvím databáze IS SZIF. 

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

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

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

zprávě. 

 

Monitorovací výbor OP Rybářství 

 

V roce 2014 se uskutečnila dvě zasedání: 

 

Čtrnácté zasedání 12. 6. 2014 

 

Čtrnácté zasedání MV OP Rybářství se uskutečnilo v Třeboni, jeho součástí byla exkurze 

v Rybářství Třeboň. 

 

Na tomto jednání byl MV informován o stavu implementace OP Rybářství 2007 – 2013, 

zprávě o auditní činnosti, plánu a realizaci projektů technické pomoci, přípravě nového 

programového období 2014 – 2020, SEA a Ex-ante hodnocení OP Rybářství 2014 – 2020. 

Dále byly členům MV OP Rybářství předloženy dokumenty ke schválení – Výroční zpráva 
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OP Rybářství za rok 2013, bodovací kritéria a způsobilé výdaje pro opatření 2.1. Produktivní 

investice do akvakultury. Členové MV OP Rybářství tyto dokumenty schválili.  

Patnácté zasedání 13. 11. 2014 

 

Patnácté zasedání MV OP Rybářství se uskutečnilo v Praze. 

 

Členové MV OP Rybářství byli informováni o zprávě implementace OP Rybářství 2007 – 

2013, stavu kontrol v rámci OP Rybářství 2007 – 2013, realizaci projektů Technické pomoci a 

opatření 3.3. Současně byl MV OP Rybářství informován o přípravě nového programového 

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

2014 – 2020 a přípravě implementace OP Rybářství 2014 – 2020.  

 

3.5.2. Monitorování projektů  

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

a OP Rybářství. Data jsou sbírána z následujících zdrojů: 

 

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

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

Data jsou ukládána do databáze IS SZIF. 

 

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

u kvantitativních ukazatelů příjemce vykazuje skutečně dosaženou hodnotu. 

 

Standardní roční monitorovací zpráva – zpráva byla poprvé odevzdávána příjemci dotace 

osy 2 v roce 2011 vzhledem k prvotně předfinancovaným projektům v roce 2009. SRMZ 

vyplňovali všichni příjemci dotace, kteří měli své projekty proplacené z OP Rybářství do 31. 

12. 2010. Od roku 2012 je SRMZ odevzdávána ke dvěma termínům, a to 30. 4. a 31. 7. 

kalendářního roku. Příjemci dotace SRMZ vyplňují a odesílají prostřednictvím Portálu 

farmáře. SRMZ je rozdělena na 3 části: účetní, projektovou a environmentální.  

V účetní části jsou indikátory zisku, produktivity práce a přidané hodnoty. Tato část je 

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

roku předcházejícího tomu, než ve kterém je SRMZ vyplňována.  

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

vyplňována opakovaně každoročně. Sledují se zde ukazatele implementačního nařízení pro 

opatření 2.1.; opatření 2.2.; opatření 2.4. 

Environmentální část se týká environmentálních indikátorů navržených dle SEA NRP -

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

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

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

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

SZIF. 

 

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

indikátorů rozesláním dotazníku nebo prostřednictvím elektronické korespondence. (V roce 

2014 nebylo využito).  
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3.5.3. Revize a realokace OP Rybářství 2007 - 2013 

Dne 25. 9. 2014 EK schválila druhou revizi programového dokumentu, na jejímž základě byla 

provedena realokace finančních prostředků (2 325 581 EUR) z prioritní osy 3, tj. 15 % 

alokace prioritní osy 3 (6 % celkové alokace programu) ve prospěch prioritní osy 2.   

V souladu s doporučením EK byly současně změněny cílové hodnoty u 2 monitorovacích 

indikátorů: Produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich (v tis. tun) - zvýšení cílové hodnoty 

pro rok 2015 z 5,9 na 6,5 tis. tun a Spotřeba sladkovodních ryb v kg/obyvatele a rok - snížení 

cílové hodnoty pro rok 2015 z 1,55 na 1,48 kg/obyvatele/rok. 

 

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

 

Legislativa k Evropskému rybářskému fondu neumožňuje flexibilitu přesunu finančních 

prostředků mezi prioritními osami 

 

Nemožnost flexibility přesunu finančních prostředků mezi prioritními osami na konci 

programového období (stanovisko EK Ref. Ares(2014)3901495 - 24/11/2014) navyšuje 

administrativní náročnost v souvislosti s přípravou návrhu revize a realokace finančních 

prostředků OP Rybářství za účelem dočerpání prostředků. 

 

Udržitelnost 

V roce 2014 provedl AO Ministerstva financí audit operací u celkem 15 projektů OP 

Rybářství 2007 – 2013 po době udržitelnosti projektu, která je definována v Pravidlech pro 

žadatele/příjemce. Tento postup je pro kontrolní mechanismy ŘO OP Rybářství 

a Zprostředkujícího subjektu (SZIF) problematický, jelikož kontroly je možné provádět 

v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace v rámci 

stanovené doby udržitelnosti a ŘO ani Zprostředkující subjekt již nemůže ověřit zjištění AO 

Ministerstva financí. 

 

Vykazování indikátoru „Zvýšení přidané hodnoty“  

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

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

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

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

znamenalo administrativní zátěž pro žadatele.  

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

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

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

Standardní roční monitorovací zprávu a tím se mění celková data o přidanou hodnotu dalších 

příjemců dotace. 

 

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

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

má však řídicí orgán povinnost zaslat do stejného data Výroční zprávu Evropské komisi. 

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

Výroční zpráva vypracována, ale vždy k roku předešlému. 
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3.7. Doporučení EK po výročním přezkoumání operačního programu 

 

Výroční přezkoumání OP Rybářství za rok 2013 se uskutečnilo v Bruselu dne 22. 1. 2015. 

 

Hlavní doporučení EK 

 

Výroční zpráva o implementaci 

EK doporučila ŘO více se ve Výroční zprávě zaměřit na analýzu výsledků a klíčových 

ukazatelů. EK zdůraznila význam kvalitativní analýzy, využití poznatků a příkladů dobré 

praxe ze současného programového období. 

 

Revize a realokace OP Rybářství 

EK připomenula zahrnutí vyjádření MŽP hodnocení SEA do dokumentů souvisejících s revizí 

OP Rybářství. 

  

Ukončování programového období 

EK doporučila klást velký důraz na hodnocení výsledků a použití indikátorů. Analýza 

výsledků by měla obsahovat porovnání indikátorů a informace o plnění indikátorů 

a o nad/podhodnocení cílových hodnot. EK dále doporučila zahájit proces ukončování OP 

Rybářství v souladu s danými metodickými pokyny EK.  

 

Výběrová kritéria 

EK doporučila klást důraz na řádné posouzení životaschopnosti podniků v průběhu procesu 

výběru projektů, zejména v případě projektů zaměřených na recirkulační systémy. Výběrová 

kritéria by měla být nastavena za účelem podpory projektů s nejvyšším potenciálem úspěchu. 

Současně by měl být zaveden mechanismus pro pravidelné a komplexní ověřování ukazatelů 

výsledků na úrovni příjemců. 

3.8. Vrácená nebo znovu použitá pomoc 

 

V průběhu roku 2014 nedošlo k vrácení ani opětovnému použití finančních prostředků. Proces 

výběru projektů je založen na striktních bodovacích kritériích a z technického hlediska je 

vysoce kvalitní. 

3.9. Podstatná změna ve smyslu článku 56 nařízení o EFF  

 

V roce 2014 byly u OP Rybářství zaznamenány následující nesrovnalosti:  

 

Nesrovnalosti v roce 2014 

Registrační číslo 

projektu 
Nezpůsobilý výdaj Současný stav 

CZ.1.25/2.1.00/08.00074 400 275 Kč Vyměřena korekce PCO 

CZ.1.25/2.4.00/10.00043 30 000 Kč Vyměřena korekce PCO 

CZ.1.25/3.3.00/12.00067 1 950 000 Kč Projekt vyjmut z financování 

CZ.1.25/2.1.00/09.00355 5 915 Kč Vyměřena korekce PCO 

CZ.1.25/2.1.00/09.00326 108 950 Kč Vyměřena korekce PCO 

CZ.1.25/2.1.00/09.00367 207 801 Kč Vyměřena korekce PCO 

CZ.1.25/2.1.00/09.00400 644 568 Kč Vyměřena korekce PCO 

CZ.1.25/2.1.00/09.00335 5 000 Kč Vyměřena korekce PCO 

CZ.1.25/2.1.00/09.00439 5 915 Kč Vyměřena korekce PCO 
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Nesrovnalosti v roce 2014 

Registrační číslo 

projektu 
Nezpůsobilý výdaj Současný stav 

CZ.1.25/2.1.00/09.00438 5 915 Kč Vyměřena korekce PCO 

CZ.1.25/2.1.00/09.00494 33 787 Kč Vyměřena korekce PCO 

CZ.1.25/2.1.00/08.00004 338 800 Kč Vyměřena korekce PCO 

CZ.1.25/3.1.00/08.00287 7250 Kč Vyměřena korekce PCO 

 

Všechny případy byly předány na příslušný finanční úřad k posouzení, zda nedošlo k porušení 

rozpočtové kázně dle zákona 218/2000 Sb. 

 

3.10. Změny souvislostí a obecných podmínek provádění operačního programu 

 

Žádné zásadní změny v obecných podmínkách provádění operačního programu v roce 2014 

nebyly zaznamenány, nicméně stále v ČR přetrvává problém s kormoránem velkým. 

Rybářské podniky v ČR považují za krajně neúnosné škody působené kormoránem velkým na 

obsádkách rybníků. Stejně tak rybářské svazy na populacích volně žijících ryb ve vodních 

tocích. Vyvstává situace k celoevropskému řešení problému přemnožení tažných populací 

kormorána velkého. 

 

4. VYUŽITÍ TECHNICKÉ POMOCI 

 

V průběhu roku 2014 bylo zaregistrováno 5 projektů (1 projekt nebude realizován a není ve 

výčtu uveden):  

Právní analýza projektu reg. č. CZ.1.25/3.3.00/12.00067 - předmětem projektu je příprava 

a vypracování právní analýzy, resp. argumentace pro stanovisko odboru ŘO OP Rybářství 

k závěru kontroly AO u projektu reg. č. CZ1.25/3.3.00/12.00067. ŘO OP Rybářství přistoupil 

k zadání této právní analýzy, aby získal nezávislé právní stanovisko ke zjištěním uvedeným 

v protokolu AO z hlediska správnosti postupu.  

Způsobilé výdaje: 1 816 € (50 000,- Kč)* 

Výdaje EFF: 1 362 € (37 500,- Kč)* 

 

Metodika hodnocení projektů OP Rybářství v programovém období 2014 - 2020 – cílem 

projektu je vypracování Metodické příručky pro hodnocení projektů OP Rybářství 

v programovém období 2014 – 2020 (dále jen „metodická příručka“) v souladu 

s Metodickými pokyny Ministerstva pro místní rozvoj - především s Metodickým pokynem 

pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 - 2020, OP 

Rybářství 2014 – 2020 a dalšími relevantními dokumenty tak, aby bylo ze strany ŘO zajištěno 

transparentní nastavení hodnocení pro výběr kvalitních projektů, které naplňují věcné 

a finanční cíle programu v programovém období 2014 - 2020. 

 

Způsobilé výdaje: 17 432 € (480 000,- Kč)* 

Výdaje EFF: 13 074 € (360 000,- Kč)* 

 

Analýza pořizovacích investičních nákladů technologií a staveb pro recirkulace a jiné 

systémy – předmětem projektu je zpracování podpůrné odborné analýzy k investičním 
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požadavkům na nákup technologií pro produkci ryb v recirkulacích a jiných systémech 

externím subjektem. 
 

Způsobilé výdaje: 3 595 € (99 000,- Kč)* 

Výdaje EFF: 2 696 € (74 250,- Kč)* 
 

Zaměstnanci na HPP hrazení z Technické pomoci OP Rybářství - z Technické pomoci 

příslušných operačních programů lze mj. využít prostředky pro financování osobních nákladů 

pro jasně definovaný okruh zaměstnanců, kteří se podílejí na implementaci Národního 

strategického referenčního rámce/Dohody o partnerství a příslušného operačního programu. 

Projekt je plně v souladu s evropskou legislativou, metodickými pokyny a Usnesením vlády č. 

444/2014. 
 

Způsobilé výdaje: 108 948 € (3 000 000,- Kč)* 

Výdaje EFF: 81 711 € (2 250 000,- Kč)* 
 

Vyjma projektu „Zaměstnanci na HPP hrazení z Technické pomoci OP Rybářství“ byly 

všechny výše uvedené projekty již realizovány.  

 

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

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

2014 dosahuje částky 115 185 € spolufinancování z EFF (bez ukončených administrací), což 

představuje cca 8,5 % z celkové alokované částky v rámci prioritní osy 5 Technická pomoc. 

K 31. 12. 2014 byly celkové výdaje na projekty zaregistrované v rámci opatření 5.1 

Technická pomoc v částce 1 504 120 € (bez ukončených administrací), což představuje 

83,1 % z celkové alokované částky v rámci prioritní osy 5 Technická pomoc.  
 

*  Pozn. - Přepočteno průměrným ročním kurzem ECB za rok 2014 = 27,536 Kč/€.
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Tabulka č. 16 - Projekty v opatření 5.1. Technická pomoc 

Rok 

zaregistrování 

Žádosti             

o dotaci 

Rok vydání 

Rozhodnutí 
Registrační číslo projektu Název projektu 

Rozhodnutí 

o poskytnutí 

dotace 

Dotace NZ  
Dotace           

EU z EFF 

2009 

2009 

  

  

€ € € 

CZ.2.25/5.1.00/09.00303 

Analýza absorpční kapacity ČR pro čerpání 

prostředků 11 621 2 905 8 716 

CZ.2.25/5.1.00/09.00523 DVD s úspěšnými projekty a propagační předměty 70 387 17 597 52 790 

CZ.2.25/5.1.00/09.00524 Monitorovací výbory a konference 70 453 17 613 52 840 

CZ.2.25/5.1.00/09.00525 Analýza kvality nast. parametrů kamp. Ryba domácí 7 009 1 752 5 257 

CZ.2.25/5.1.00/09.00539 Stabilizace pracovníků odboru 14120 (8-9/2009) 5 447 1 362 4 085 

2009 celkem vydaná Rozhodnutí 164 917 41 229 123 688 

2010 

CZ.2.25/5.1.00/09.00540 Opakovaná evaluace komunikační kampaně 124 201 31 050 93 151 

CZ.2.25/5.1.00/09.00541 
Stabilizace pracovníků odboru 14120 (10/2009-

9/2010) 43 579 10 895 32 684 

CZ.2.25/5.1.00/09.00542 Výroba a distribuce informačních materiálů 21 317 5 329 15 988 

2010 

  

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

k procesu výběrového řízení v rámci OP Rybářství 

5 811 1 453 4 358 

CZ.1.25/5.1.00/10.00312 Zveřejnění úspěšně realizovaných projektů OP 

Rybářství 

70 707 17 677 53 030 

CZ.1.25/5.1.00/10.00313 Stabilizace pracovníků MZe (10/2010-9/2011) 47 211 11 803 35 408 

2011  

2010 celkem vydaná Rozhodnutí 312 826 78 207 234 619 

CZ.1.25/5.1.00/10.00327 Střednědobé hodnocení OP Rybářství  61 501 15 375 46 126 

2011 

CZ.1.25/5.1.00/11.00001 

Kvalitat. posouzení technických zpráv pilot. 

projektů  65 369 16 342 49 027 

CZ.1.25/5.1.00/11.00002 Výroba a distribuce Pravidel pro žadatele  6 718 1 680 5 038 

CZ.1.25/5.1.00/11.00304 Zaměstnanec na HPP hrazený z opatření 5.1.  90 790 22 698 68 092 

CZ.1.25/5.1.00/11.00305 Výroba propagačních a informačních materiálů  54 096 13 524 40 572 

CZ.1.25/5.1.00/11.00306  Pořízení výpočetní techniky  4 721 1 180 3 541 

 CZ.1.25/5.1.00/11.00307 Pořízení elektroniky 1 271 318 953 

 CZ.1.25/5.1.00/11.00323 Organizační zabezpečení zasedání 3 486 872 2 614 

 CZ.1.25/5.1.00/11.00363 Stabilizace pracovníků MZe (10/2011 – 9/2012)  43 579 10 895 32 684 

 CZ.1.25/5.1.00/11.00364 Profesní vzdělávání pracovníků ŘO OP Rybářství 54 474 13 619 40 855 

 CZ.1.25/5.1.00/11.00365 Prof. vzdělávání pracovníků odboru 14120  54 474 13 619 40 855 

 2011 celkem vydaná Rozhodnutí 440 479 110 122 330 357 

2012 CZ.1.25/5.1.00/11.00399 * Odborné hodnocení projektů opatření 3.1 b) a 3.4 6 537 1 634 4 903 

2012 2012 

CZ.1.25/5.1.00/12.00001 Pořízení ICT spojené s prováděním OP Rybářství 10 568 2 642 7 926 

CZ.1.25/5.1.00/12.00002 Kontrola opatření 2.2. externím kontrolorem na 

místě 1 816 454 1 362 
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Rok 

zaregistrování 

Žádosti             

o dotaci 

Rok vydání 

Rozhodnutí 
Registrační číslo projektu Název projektu 

Rozhodnutí 

o poskytnutí 

dotace 

Dotace NZ  
Dotace           

EU z EFF 

CZ.1.25/5.1.00/12.00015 Monitoring výchozího stavu úniku úhoře říčního z 

ČR 108 919 27 230 81 689 

CZ.1.25/5.1.00/12.00016 Analýza souč. stavu a prognózy vývoje akvakult. v 

ČR 21 390 5 348 16 042 

CZ.1.25/5.1.00/12.00069 Stabilizace pracovníků MZe (10/2012 – 6/2015) 130 738 32 684 98 054 

2012 celkem vydaná Rozhodnutí 279 968 69 992 209 976 

2013 

CZ.1.25/5.1.00/12.00126 Ex-ante hodnocení OP Rybářství 2014 – 2020 a 

SEA 72 632 18 158 54 474 

2013 

CZ.1.25/5.1.00/13.00442 Monitorovací výbory a konference 2013+ 58 106 14 526 43 580 

CZ.1.25/5.1.00/13.00469 Monitoring OP Rybářství, plán hodnocení, popis 

sběru dat a studie ziskovosti a nákladovosti 18 158 4 540 13 618 

CZ.1.25/5.1.00/13.00470 Analýza absorpční kapacity OP Rybářství 2014 - 

2020 3 450 863 2 587 

 2013 celkem vydaná Rozhodnutí 152 346 38 087 114 259 

2014 2014 

CZ.1.25/5.1.00/14.00008 
Právní analýza projektu reg. č. 

CZ.1.25/3.3.00/12.00067 1 816 454 1 362 

CZ.1.25/5.1.00/14.00009 

Úspěšné projekty Operačního programu Rybářství 

2007 - 2013 21 790 5 448 16 342 

CZ.1.25/5.1.00/14.00052 
Metodika hodnocení projektů OP Rybářství v 
programovém období 2014 - 2020 

 

17 432 4 358 13 074 

CZ.1.25/5.1.00/14.00053 
Analýza pořizovacích investičních nákladů 
technologií a staveb pro recirkulace a jiné systémy 3 595 899 2 696 

CZ.1.25/5.1.00/14.00139 Zaměstnanci na HPP hrazení z Technické pomoci 

OP Rybářství 

 

108 948 27 237 81 711 

  2014 celkem vydaná Rozhodnutí 153 581 38 396 115 185 

CELKEM vydaná Rozhodnutí 1 504 117 376 033 1 128 084 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 

Pozn.: 

- přepočteno průměrným ročním kurzem ECB za rok 2014 = 27,536 Kč / 1 €; 

 

-  částky v EUR jsou matematicky zaokrouhleny - v některých případech může v této tabulce podíl ERF převýšit 75 %, podíl ERF v Kč nečiní více než 75 %    
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5. INFORMOVANOST A PROPAGACE  

 

Pro zajištění informování a propagace OP Rybářství se uskutečňují akce (mezinárodní výstava 

Země živitelka, Výroční konference či Monitorovací výbor OP Rybářství), na kterých je 

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

i stávajících a potenciálních žadatelů. Dále se jedná o  kontinuální přípravu informačních 

materiálů (výroční zprávy, pravidla pro žadatele). Pro zajištění informovanosti veřejnosti je 

také využíván internet, tiskové zprávy a propagační materiály (předmětem dříve 

realizovaného projektu).   

5.1. Nástroje informovanosti a propagace 

 

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

představen a prezentován OP Rybářství na několika akcích. 

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

OP Rybářství 

Název akce Datum Místo konání 

MV  OP Rybářství - 14. zasedání 12. 6. 2014 Třeboň 

Země živitelka 28. 8. - 2. 9. 2014 České Budějovice 

MV OP Rybářství - 15. zasedání 13. 11. 2014 Praha 

Výroční konference OP Rybářství 11. 12. 2014 Praha 

     Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

Výroční konference 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s požadavky legislativy pro EFF.  

 

Internet 

Důležitým propagačním a komunikačním kanálem jsou internetové stránky Ministerstva 

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

v subportálu „Dotace“, v sekci „Operační program Rybářství na období 2007 - 2013“. 

Internetová adresa: 

 

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

https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/ 

 

Na těchto internetových stránkách jsou zveřejňovány všechny aktuální dokumenty potřebné 

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

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

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

http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/
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aktuální informace týkající se OP Rybářství, jako například seznamy schválených projektů 

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

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

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

 

Tiskové zprávy (ukázky) 

Zdrojem informovanosti a propagace OP Rybářství jsou i tiskové zprávy. V roce 2014 bylo 

vydáno šest tiskových zpráv (níže jsou uvedeny ukázky). 

 

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu v Operačním programu Rybářství (zveřejněno dne 

12. 2. 2014) 

 

Zájemci mohou žádat o dotace na projekty týkající se vysazování úhoře říčního. Dotace 

mohou získat uživatelé rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku. 

 

Ministerstvo zemědělství připravilo strategický plán pro rozvoj chovu ryb do roku 2024 

(zveřejněno dne 6. 3. 2014) 

 

Vláda přijala návrh Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu. Dokument 

vypracovaný Ministerstvem zemědělství určuje podmínky pro naplňování Společné rybářské 

politiky Evropské unie v České republice. Ministerstvo připravilo materiál ve spolupráci 

s odborníky a vědci z oblasti rybářství.  

 

Stanovisko Ministerstva zemědělství ke kontrolnímu nálezu NKÚ v OP Rybářství 2007 – 

2013 (zveřejněno dne 2. 6. 2014) 

 

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se zaměřil na Operační program Rybářství 2007–2013 a 

prověřil 33 projektů za celkem 128,5 milionu korun. Podstatné je, že ze strany OP Rybářství 

hladina významné chybovosti v projektech nepřekročila 2 %, jak stanovuje metodika kontroly 

čerpání evropských dotací. OP Rybářství jako celek tak lze označit za funkční. NKÚ v této 

souvislosti pak vyhodnotil řídicí a kontrolní systém programu jako účinný. 

 

Česká republika dostane z Evropského námořního a rybářského fondu na léta 2014 až 2020 

přes 31 milionů EUR (zveřejněno dne 13. 6. 2014) 

 

Evropská komise rozdělila finanční prostředky vyčleněné pro Evropský námořní a rybářský 

fond (ENRF) na období let 2014 až 2020. Z celkové částky více než 5,7 miliard EUR pro 

všechny členské státy EU půjde do České republiky 31 108 015 EUR. 

 

V Operačním programu Rybářství rozdělí Ministerstvo zemědělství dalších 40 milionů 

korun (zveřejněno dne 15. 8. 2014) 

 

V září začne 20. kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Rybářství 2007 – 

2013. Žadatelé mohou získat dotace například na technologie recirkulačních systémů, 

rybářské vybavení, vozidla a příslušenství pro chov ryb, vydávání odborných publikací nebo 

pořádání odborných konferencí a seminářů. Celkem je pro ně připraveno více než 40 milionů 

korun. 
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Rybáři a producenti ryb dostanou z evropského fondu a národních zdrojů o 135 milionů víc 

než v předešlém období (zveřejněno dne 15. 10. 2014) 

 

Vláda dnes schválila Operační program Rybářství 2014 – 2020, který jí předložil ministr 

zemědělství Marian Jurečka. Rybáři a producenti ryb dostanou v příštích sedmi letech 

přibližně 1,1 miliardy korun, zatímco v předešlém období 2007 – 2013 to bylo 975 milionů 

korun. Zaměření dotací bude širší, nově o ně budou moci požádat začínající rybáři nebo 

podnikatelé, kteří chtějí například nakoupit rybochovná zařízení. 

 

5.2. Hodnocení výsledků informačních a propagačních opatření z hlediska 

zviditelnění operačního programu 

 

ŘO OP Rybářství v souladu s evropskou legislativou zajišťuje poskytování informací 

a propagaci OP Rybářství. Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2013 je prezentována na 

webových stránkách OP Rybářství, resp. MZe. Uskutečněná propagační a informační opatření 

jsou prezentována ŘO na Monitorovacích výborech a Výročních konferencích. 

 

Název projektu: Monitorovací výbory a konference 

 

V roce 2014 se uskutečnilo čtrnácté zasedání MV OP Rybářství s celkovým počtem 26 

účastníků a patnácté zasedání MV OP Rybářství s celkovým počtem 25 účastníků. V prosinci 

byla pro veřejnost uspořádána Výroční konference OP Rybářství pro 60 účastníků.  

 

6. INFORMACE O SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČENSTVÍ 

 

OP Rybářství je nastaven v souladu s právními předpisy EU a v průběhu roku 2013 nedošlo 

k žádným závažným problémům v souladu s těmito předpisy.  

 

7. VZÁJEMNÉ DOPLŇOVÁNÍ S JINÝMI NÁSTROJI 

 

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

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

popsáno v textu OP Rybářství u příslušných prioritních os.  
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8. UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ  

Úspěšné projekty byly vybrány ŘO tak, aby byl zastoupen reprezentativní vzorek 

podpořených projektů v roce 2014. 

 

Opatření pro produktivní investice do akvakultury 

 

Registrační číslo: CZ.1.25/2.1.00/13.00040 

Název projektu: Intenzivní chov tržní ryby - úprava vody pro intenzivní chov ryb 

Příjemce dotace: FISH Farm Bohemia, s. r. o.  

Celkové náklady projektu: 76 173 €* 

Dotace: 42 045 €* 

Popis projektu: Projekt zvýšil dostupnost kvalitní ryby koncovému zákazníkovi. Produkce 

jiných druhů ryb než kapra významným způsobem zlepší tržní podmínky se sladkovodní 

rybou na našem trhu. V rámci projektu byla vybudována úpravna vody včetně stavebních 

úprav, filtrační jednotky, okysličování, UV lampy pro zajištění kvalitní vody pro chov ryby 

v nových vybudovaných kapacitních systémech s novými okruhy. Úpravna vody je součástí 

technologického zařízení, které by mělo produkovat tržní rybu s kapacitou cca 6t/rok. Projekt 

je dlouhodobě udržitelný, neboť řeší dlouhodobě udržení kvality vody v recirkulačním 

systému a snižuje energetickou náročnost výroby-spotřeba vody a tepla (elektrické energie). 

Úpravna vody kontinuálně odstraňuje z vody látky, které jsou pro ryby toxické  a  jež vznikají 

fyziologickým procesem při chovu ryb (amoniak, dusitany, dusičnany, CO2). Postupným 

odbouráváním těchto látek  umožňuje snížit obměnu tj. spotřebu vody až na hodnotu okolo 1 

% za den, jelikož voda neustále cirkuluje v systému a v podstatě se doplňuje pouze množství, 

které se odpaří nebo odejde s kaly. Tím dochází jednak k výrazné úspoře vody ale následně i 

energie, jelikož nízkou obměnou vody nedochází k poklesu teploty  - voda ze studny, která se 

k doplnění používá má okolo 6 °C a není třeba vodu dohřívat. Ryby chované v recirkulačním 

systému požadují obvykle vodu o teplotě 20 - 28 °C. 

 

 
 

 
Zdroj: foto žadatele 



44 

 

Registrační číslo: CZ.1.25/2.1.00/11.00212 

Název projektu: Kráčející rypadlo 

Příjemce dotace: Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. 

Celkové náklady projektu: 261 380 €* 

Dotace: 130 708 €* 

Popis projektu: Rybářství musí při chovu ryb v rybnících zajišťovat čištění rybničních stok, 

opravy hrází rybníků, opravy výpustních zařízení a výměny potrubí na vypouštění rybníků a 

také manipulaci a přesun materiálů, např. sedimentů, zeminy nebo hnojiv, a to v těžko 

přístupných a málo únosných místech. Příjemce dotace řešil pomocí tohoto projektu 

nedostatečnou kapacitu technologií pro tyto činnosti. Dotace byla využita na nákup nového 

stroje - kráčejícího rypadla. 

 
Zdroj: MZe 
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Registrační číslo: CZ.1.25/2.1.00/11.00090 

Název projektu: Prodejna ryb Pohořelice - Velký Dvůr 

Příjemce dotace: Rybníkářství Pohořelice a.s. 

Celkové náklady projektu: 321 256 €* 

Dotace: 158 449 €* 

Popis projektu: Prodej výrobků Rybníkářství Pohořelice a.s. nebyl realizován v jednom 

uceleném vybaveném prostoru, scházelo rovněž potřebné zázemí. Z tohoto důvodu se 

společnost rozhodla vybudovat novou podnikovou prodejnu ryb Pohořelice - Velký Dvůr, 

která je využívána pro maloobchodní prodej produktů společnosti. Realizace projektu 

umožnila zajistit odborný prodej plného sortimentu na jednom místě, nabídnout zákazníkům 

možnost pravidelného nákupu produktů firmy a navýšit prodeje produktů společnosti. Tím 

také dochází k posílení image, marketingu a propagaci zejména "Pohořelického kapra", který 

tvoří v prodeji přes 85% podíl tržeb společnosti. 

 

 
 

 
Zdroj: MZe 
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Společné činnosti 

 

Registrační číslo: CZ.1.25/3.1.00/12.00094 

Název projektu: Studie proveditelnosti partnerství s Tureckem 

Příjemce dotace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Celkové náklady projektu: 9 460 €* 

Dotace: 9 034 €* 

Popis projektu: Produkce českého rybářství je z 90 % (cca 18 tis. tun) založená na produkci 

kapra. Polovina této produkce je exportována do zahraničí, a to především do Německa, 

Rakouska, Itálie, Francie, Polska, Maďarska a Slovenska. Dalším významným akvakulturním 

druhem chovaným v České republice je pstruh. A právě tento druh je předmětem importu 

kromě jiných zemí také z Turecka. Některé rybářské podniky mají navázanou obchodní 

spolupráci s Tureckem, ale předmětem jejich obchodu je pouze import, a to zejména pstruha. 

Zpracovatelé studie proveditelnosti si kladli za cíl zmapovat turecký trh, jeho příležitosti 

i ohrožení pro české producenty. Výsledky studie jsou užitečné pro všechny producenty ryb, 

kteří hodlají více diverzifikovat vlastní produkci a musí vzít v úvahu aktuální stav na 

domácím, ale i světovém trhu. Studie proveditelnosti je veřejně dostupná na webových 

stránkách MZe. Na studii se podíleli: Rybářské sdružení České republiky, Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích a CzechTrade – obchodní mise v Turecku. 

 

 
Zdroj: MZe 

 

* přepočteno ročním kurzem ECB za rok 2014 = 27,536 Kč / 1 € 
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9. PŘÍLOHY 

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

konference OP Rybářství  
 

 
14. zasedání MV OP Rybářství se konalo v Třeboni dne 12. 7. 2014 – za předsednickým 

stolem zleva: Ing. Kateřina Krylová, Ir. Michel Tillieut, zástupce EK, Ing. Renáta Komiková, 

místopředsedkyně MV OP Rybářství, Ing. Bronislava Blažková a Ing. Jiří Guschl. 
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14. zasedání MV OP Rybářství bylo spojeno s exkurzí, která se konala v Rybářství Třeboň. 

 

 
Výroční konference OP Rybářství se konala v Praze dne 11. 12. 2014, za předsednickým 

stolem zleva: Ing. Kateřina Krylová, Ing. Jaromír Dvořák, doc. Ing. František Vácha, CSc., 

Ing. Renáta Komiková a Ing. Ladislav Vacek. 

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

Zkratka Vysvětlení zkratky 

AO Auditní orgán Ministerstva financí 

CCI Code Commun d’Identification (common identification code) 

ČR Česká republika 

ČRS Český rybářský svaz 

DG MARE Directorate general for maritime affairs and fisheries 

Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov 

EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

ECB Evropská centrální banka 

EFF Evropský rybářský fond 

EK Evropská komise 

EMFF European Maritime and Fisheries Fund 

Evropský námořní a rybářský fond 

ES Evropská společenství 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

FIFG Financial Instrument for Fisheries Guidance 

Finanční nástroj na podporu rybolovu 
IS SZIF Informační systém, který zabezpečuje SZIF a slouží k administraci projektů 

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

půdy 

MRS Moravský rybářský svaz 

MSC2007 Monitorovací systém Central 2007 - 2013 

MV OP Rybářství Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 

MZe Ministerstvo zemědělství 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

NP není programováno (není obsaženo v OP Rybářství) 

NZ Národní zdroje 

OP Rybářství Operační program Rybářství 2007 – 2013 

PAS Pověřený auditní subjekt 

PCO Platební a certifikační orgán  

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

RO Regionální odbor 

RS Rámcová smlouva 

RS ČR Rybářské sdružení České republiky 

ŘO  OP Rybářství Řídící orgán Operačního programu Rybářství 

Sb. Sbírka zákonů 

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

životní prostředí 

SRMZ Standardní roční monitorovací zpráva 

SRP Společná rybářská politika 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond – zprostředkující subjekt 
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ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ZVZ Zákon o veřejných zakázkách 

9.3. Příloha č. 3 – Přehled jednání MV OP Rybářství, vyhlášených výzev příjmu  

Tabulka č. 18 - Přehled jednání MV OP Rybářství 

Monitorovací výbor Datum Místo konání 

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

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

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

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

Chlumec nad Cidlinou 

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

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

v Rybníkářství Pohořelice 

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

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

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

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

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

MV OP Rybářství - 12. zasedání 18. 6. 2013 Praha 

MV OP Rybářství - 13. zasedání 13. 11. 2013 Praha 

MV OP Rybářství – 14. zasedání  12. 6. 2014 Třeboň 

MV OP Rybářství – 15. zasedání 13. 11. 2014 Praha 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 

Tabulka č. 19 - Přehled vyhlášených výzev příjmu Žádostí o dotaci 

Kolo 

výzvy 
Opatření Záměr Název opatření 

Termín příjmu 

Žádostí o dotaci 

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

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

2 
3.1. a) Společné činnosti 

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

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

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

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

5 

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

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

3.1. a) Společné činnosti 

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

6 
3.1. a) Společné činnosti 

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

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

8 

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

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

3.1. a), b) Společné činnosti 

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

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

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

11 

3.1. a) Společné činnosti 

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

3.4. a) Pilotní projekty 

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

13 3.2. b) Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin 19. 6. - 25. 6. 2012 
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3.3. a)* Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 

14 

3.1. a), b), c) Společné činnosti 

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

3.4. a) Pilotní projekty 

15 

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

6. 2. – 12. 2. 2013 
2.4. a) Investice do zpracování a uvádění na trh 

3.2.  b) Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin 

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

16 
2.1. a), b), c), e) Opatření pro produktivní investice do akvakultury 

6. 3. – 12. 3. 2013 
2.4. a) Investice do zpracování a uvádění na trh 

17 
3.1. b) Společné činnosti 

18. 6. – 24. 6. 2013 
3.4. a) Pilotní projekty 

18 
3.1. a), b) Společné činnosti 

26. 11 – 2. 12. 2013 
3.3. e) Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 

19 3.2. b) Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin 10. – 14. 3. 2014 

20 

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

16. 9. – 29. 9. 2014 3.1. a) Společné činnosti 

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

Zdroj: ŘO OP Rybářství    

 Výzvy příjmu Žádostí o dotaci pro opatření 5.1. Technická pomoc jsou vyhlašovány kontinuálně.  

 

Tabulka č. 20 - Přehled auditních šetření a kontrol 

Číslo kontroly Nejvyšší kontrolní úřad č. 09/12 

Název  Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 

2004-2008 

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

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

Termín zahájení duben 2009 - prosinec 2009 

Kontrolovaný subjekt MZe 

Státní zemědělský intervenční fond 

jedenáct vybraných příjemců finančních prostředků 

Závěry kontroly (doporučení) 

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

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

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

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

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

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

Vypořádání 

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

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

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

Pověřený auditní subjekt MZe předal ÚOHS k přezkoumání zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez 

uveřejnění v celém rozsahu. ÚOHS v šetřené věci neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci 

úřední. 

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

které bylo realizováno v roce 2010 formou propagačních předmětů.  

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

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

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

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

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

souhrnná informace MZe a SZIF o plnění přijatých opatření. 
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Číslo auditu P14/2010/OP 

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

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

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

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

Kontrolovaný subjekt Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 

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

Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu P16/2010/OP 

Název  Následný audit nejvýznamnějších zjištění OP Rybářství 

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

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

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

Kontrolovaný subjekt Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 

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

Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu P13/2010/OP 

Název  Audit systému stavu implementace a opatření OP Rybářství 

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

z fondu EFF je v souladu s platnou legislativou. 

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

Kontrolovaný subjekt Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 

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

Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu P18/2010/OP 

Název  Nastavení systému finančního řízení OP Rybářství 

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

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

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

Kontrolovaný subjekt Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 

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

Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu P17/2010/OP 

Název  Kontrola nastavení systému sankcí a procesu hlášení nesrovnalostí 

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

Rybářství.  

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

Kontrolovaný subjekt Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 

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

provádění Operačního programu Rybářství 2007 - 2013). 

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

Číslo auditu 11/10/OP 

Název  Audit OP Rybářství - Opatření 3.4. - Pilotní projekty 

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

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

Termín zahájení 15. 2. - 24. 3. 2010 

Kontrolovaný subjekt Státní zemědělský intervenční fond 
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Závěry auditu (doporučení) 

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

Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu 15/10/OP 

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

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

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

s legislativními požadavky.  

Termín zahájení 16. 4. - 9. 7. 2010 

Kontrolovaný subjekt Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 

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

Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu 12/10/OP 

Název  Audit nastavení systému proplácení projektů financovaných z EFF 

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

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

přenosu do MSC2007.  

Termín zahájení 16. 8. -15. 10. 2010 

Kontrolovaný subjekt Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 

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

Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu IAP/2011/02 

Název Audit OP Rybářství - finanční toky v rámci OP Rybářství 

Cíl  Ověření funkčnosti a účinnosti splněných nápravných opatření přijatých 

v auditované oblasti. 

Ověření souladu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 

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

Ověření souladu příslušných vnitřních předpisů ŘO OP Rybářství 

a zprostředkujícího subjektu s relevantními právními a ostatními regulatorními 

normami ČR a ES. 

Ověření souladu vykonávaných činností s jejich popisem v příslušných vnitřních 

předpisech ŘO OP Rybářství a zprostředkujícího subjektu. 

Prověření funkčnosti organizace ŘO OP Rybářství a jím zavedeného vnitřního 

kontrolního systému. 

Prověření efektivnosti nastavených procesů v auditované oblasti včetně identifikace 

rizik. 

Termín zahájení 10. března 2011 

Kontrolovaný subjekt ŘO OP Rybářství 

SZIF 

Závěry auditu (doporučení) 

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

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

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

Vypořádání 

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

postupu pro kontrolu zprostředkujícího subjektu. 

Číslo auditu 55/105 077/2011 - 556 

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

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

Termín zahájení 15. prosince 2011 

Kontrolovaný subjekt ŘO OP Rybářství 
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Závěry auditu (doporučení) 

Kontrolní cíl č. 1: Administrace žádosti o platbu 

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

platbu na úrovni ŘO OP Rybářství.  

Kontrolní cíl č. 2: Certifikace 

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

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

Kontrolní cíl č. 3: Finanční řízení 

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

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

Metodického pokynu Finanční řízení. 

Vypořádání 

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

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

Číslo auditu IAP/2012/02 

Název  Audit OP Rybářství – systém identifikace a hlášení nesrovnalostí 

Cíl  Ověření funkčnosti a účinnosti splněných nápravných opatření přijatých 

v auditované oblasti. 

Ověření souladu vnitřních předpisů MZe upravujících auditovanou oblast 

s vybranými předpisy EU a ČR. 

Ověření souladu činností prováděných příslušnými zaměstnanci s jejich popisem 

v relevantních vnitřních předpisech. 

Prověření efektivnosti nastavených procesů včetně identifikace rizik v auditované 

oblasti. 

Termín zahájení 13. března 2012 

Kontrolovaný subjekt ŘO OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 

Důsledné dodržování postupů stanovených příslušnými závaznými předpisy. 

Aktualizovat Metodický postup Nesrovnalosti. 

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

Vypořádání 

ŘO OP Rybářství aktualizoval v průběhu auditu Metodický postup Nesrovnalosti. 

Byly nastaveny kontrolní mechanismy v příslušných metodických postupech v rámci vyplácení finančních 

prostředků. 

Číslo auditu IAP/2012/09 

Název  Audit OP Rybářství – finanční toky 

Cíl  Ověřit funkčnost a účinnost splněných nápravných opatření přijatých v auditované 

oblasti. 

Ověřit soulad příslušných vnitřních předpisů MZe upravujících auditovanou oblast 

s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty OP 

Rybářství 2007 – 2013. 

Ověřit soulad příslušných vnitřních předpisů MZe s vybranými předpisy EU a ČR. 

Ověřit soulad vykonávaných administrativních a kontrolních činností s jejich 

popisem v příslušných vnitřních předpisech MZe. 

Prověřit efektivnost nastavených procesů včetně identifikace rizik v auditované 

oblasti. 

Termín zahájení 7. září 2012 

Kontrolovaný subjekt SZIF 

Závěry auditu (doporučení) 

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

v prověřované oblasti. 

Číslo auditu 636/13/OPR 

Název  Audit OP Rybářství – systém identifikace a hlášení nesrovnalostí a kontrola 

následných opatření v návaznosti na předchozí období 2011 a 2012 



55 

 

Cíl  Ověření efektivnosti nastavených procesů včetně identifikace rizik. 

Ověření souladu vnitřních předpisů MZe upravujících auditovanou oblast 

s vybranými předpisy EU a ČR. 

Kontrola plnění následných opatření v rámci OP Rybářství v návaznosti na 

předchozí roky 2011 a 2012 a ověření nastavení audit-trailu na Odboru Řídící orgán 

OP Rybářství. 

Termín zahájení 17. května 2013 

Kontrolovaný subjekt ŘO OP Rybářství 

 

Závěry auditu (doporučení) 

V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 6 zjištění, z toho: 

- 1 zjištění s vysokou mírou závažnosti  

- Postupy pro kontrolu zadávacího řízení 

- 3 zjištění se střední mírou závažnosti  

- Postupy pro kontrolu delegovaných činností 

- Porušení postupů pro zadávání veřejných zakázek – nevyřazení nabídky z důvodu 

nerespektování ustanovení čl. 40 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 

- Nesprávné vyhodnocení závěrů učiněných NKÚ, ÚOHS a FÚ 

- 2 zjištění s nízkou mírou závažnosti 

- Postupy pro kontrolu hodnot monitorovacích indikátorů 

- Nedodržování termínů v rámci vnitřní úrovně hlášení nesrovnalostí 

Vypořádání  

K výše uvedenému závěru je nutné zdůraznit, že hodnocení ŘKS se vztahovalo 

k auditovanému období (2012 – 2013). ŘO a ZS v současné době přijaly opatření, které 

odstranily dopady některých nejzávažnějších zjištění. 

Číslo auditu 637/13/OPR 

Název  Audit OP Rybářství – finanční toky 

Cíl  Ověření nastavení systému kontroly finančních toků v rámci OP Rybářství 2007 – 

2013, v návaznosti na audity systému v předcházejících letech 2011 a 2012 a 

ověření nastavení audit-trailu na Odboru Řídící orgán OP Rybářství. 

Ověření souladu vnitřních předpisů MF ČR upravujících auditovanou oblast 

s vybranými předpisy EU. 

Ověření souladu vykonávaných činností Odboru Řídící orgán OP Rybářství a 

zaměstnanců dalších orgánů v rámci implementace OP Rybářství 2007 – 2013 

s příslušnými předpisy Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva financí ČR 

s dalšími předpisy EU. 

Ověření funkčnosti a účinnosti splněných nápravných opatření a kontrola AO a jeho 

ujištění, že bylo ověřeno audity systému za rok 2013 a bylo zahrnuto všech sedm 

klíčových požadavků podle auditní strategie za rok 2013 v rámci OP Rybářství 

2007 – 2013, podle požadavků EK (DG MARE) a podle nařízení Rady (ES) č. 

1109/2006 a nařízení Komise (ES) č. 498/2007 a COCOF. 

Termín zahájení 27. června 2013 

Kontrolovaný subjekt ŘO OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 

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

v prověřované oblasti. 

Číslo kontroly Nejvyšší kontrolní úřad č. 13/28  

Název  Podpora rybářství v České republice podle OP Rybářství 2007 – 2013 

Cíl  Ověření cíle OP Rybářství, monitorování OP Rybářství, financování projektů OP 

Rybářství, řízení rizik, kontrolní činnost MZe, přijímání nápravných opatření a 

projekt reg. č. CZ.1.25/3.3.00/08.000286 „Realizace dlouhodobé komunikační 

strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb domácí produkce a výrobků z nich 

v ČR“ 

Termín zahájení 25. července 2013 
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Kontrolovaný subjekt ŘO OP Rybářství 

SZIF 

Příjemci podpory 

Závěry auditu (doporučení) 

U kontrolovaného vzorku 33 projektů byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 2 035 448 Kč, a stanovená 

hladina významnosti tedy nebyla překročena. NKU zjistil, že vyšší chybovost a zároveň selhávání kontrolního 

mechanismu nastávaly především v situaci, kdy příjemcem podpory bylo samo Ministerstvo zemědělství.  

 

Většina chyb s finančním dopadem byla zjištěna u projektu Ryba domácí. Při jeho realizaci se MZe dopustilo 

porušení rozpočtové kázně až ve výši 1 777 283 Kč tím, že dodavateli proplatilo i činnosti bez jakéhokoliv 

prokazatelného plnění nebo činnosti, které nespadaly do kategorie způsobilých výdajů. Z uvedené částky byly 

nedostatky ve výši 1 332 962 Kč (podíl prostředků EU) kvalifikovány zároveň jako nesrovnalost ve smyslu 

evropských předpisů. 

 

Oblast monitorování v OP Rybářství vykazuje závažné nedostatky, kvůli kterým nebude možné objektivně 

vyhodnotit skutečný efekt operačního programu. Z dosavadního vývoje realizace OP Rybářství lze usuzovat, 

že finanční alokace bude z převážné části vyčerpána, avšak dva ze tří celkových cílů operačního programu 

nebudou dosaženy (konkrétně cíl „podpora ochrany a zlepšování životního prostředí a přírodních zdrojů" a cíl 

„posílení rovných práv žen a mužů"). 

 

ŘO OP Rybářství přijal nápravná opatření u zjištění, kde to bylo možné. 

Číslo auditu OPR/2014/S/001 

Název  Systém identifikace a hlášení nesrovnalostí a kontrola následných opatření v 

návaznosti na předchozí období 2013 

Cíl  Cílem auditu systému bylo ověřit účinné fungování řídícího a kontrolního systému 

operačního programu a prověřit soulad s požadavky použitelného právního rámce 

pro programové období 2007 - 2013 se zaměřením na horizontální otázku řešení 

nesrovnalostí a ověření plnění nápravných opatření. 

Termín zahájení 17. 5. 2013 

Kontrolovaný subjekt ŘO OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 

V průběhu auditu byla identifikována celkem 2 zjištění se střední mírou závažnosti: 

 

Nedostatečné řízení rizik: 

Auditorský tým doporučuje doplnit „Metodický postup analýza rizik“ ve smyslu rozpracování následných 

kroků, které budou provedeny ze strany Řídícího orgánu v případě zařazení daného rizika do konkrétní 

kategorie. Auditorský tým dále doporučuje doplnit „Metodický postup kontrolní činnost“ o způsob 

aktualizace plánu kontrol na základě výsledků analýzy rizik a povinnost kontrolorů postupovat při kontrolní 

činnosti dle rizik vyplývajících z platné analýzy rizik vč. pořízení odpovídající „auditní stopy“ o „eliminaci“ 

daného rizika.  

Vypořádání  

Vzhledem ke skutečnosti, že programové období 2007 – 2013 již skončilo, budou doporučení Auditního 

orgánu Ministerstva financí zapracována do metodik pro programové období 2014 – 2020. 

Číslo auditu OPR/2014/S/002 

Název  Doba udržitelnosti operací včetně ověření naplnění monitorovacích indikátorů 

Cíl  Cílem auditu systému bylo ověřit účinné fungování řídícího a kontrolního systému 

operačního programu a prověřit soulad s požadavky použitelného právního rámce 

pro programové období 2007 - 2013. 

Termín zahájení 22. 9. 2014 

Kontrolovaný subjekt ŘO OP Rybářství 

Zprostředkující subjekt 

Závěry auditu (doporučení) 

V průběhu auditu byla identifikována celkem 3 zjištění se střední mírou závažnosti: 

Formální kontrola monitorovacích indikátorů:  
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Zprostředkující subjekt by měl doplnit směrnici R0103.01 – „Administrativní kontrola a doplnění 

dokumentů“ o povinnost žadatele předložit při Žádosti o dotaci dokument, ze kterého by bylo možné ověřit 

hodnoty monitorovacích indikátorů. 

Řídící orgán by měl doplnit relevantní přílohy ve směrnici „Pro provádění OP Rybářství 2007 – 2013“ o 

povinnost příjemce dotace zasílat současně se Standardní roční monitorovací zprávou (dále jen „SRMZ“) i 

dokumenty, na základě kterých žadatel do SRMZ údaje vyplnil.  

 

Nenaplnění hodnot monitorovacích indikátorů:  
Řídící orgán by měl zapracovat do Pravidel, respektive do Rozhodnutí o poskytnutí dotace, povinnost 

žadatele doložit po dobu vázanosti projektu doklady, ze kterých vyplývají důvody, pro které nebyly naplněny 

hodnoty monitorovacích indikátorů. Řídící orgán by měl dále do svých metodických postupů zapracovat 

povinnost provádět ověření a způsob ověření SRMZ v případě nenaplnění hodnot monitorovacích indikátorů.  

 

Účetní část Standartních ročních monitorovacích zpráv: 

Řídící orgán by měl zajistit, aby údaje v účetní části SRMZ, respektive Žádosti o dotaci, byly uváděny pouze 

za předmět činnosti rybářství.  

V případě, že již nebudou vyhlášeny nové výzvy, ze kterých by bylo možné čerpat dotace z OP Rybářství 

2007 - 2013, auditní skupina doporučuje, aby poskytovatel dotace pro příští programové období zajistil, že 

údaje v účetní části SRMZ, respektive Žádosti o dotaci, budou uváděny pouze za předmět činnosti rybářství.   

 

9.1. Příloha č. 4 – Přehled Výročních kontrolních zpráv  

Tabulka č. 21 - Přehled Výročních kontrolních zpráv  

Výroční kontrolní zpráva 

za rok 

Předložení Výročních kontrolních zpráv 

 2008 - 2012 Datum schválení VKZ 

2008 Prosinec 2008 23. 3. 2009 

2009 Prosinec 2009 24. 10. 2010 

2010 Prosinec 2010 9. 2. 2011 

2011 Prosinec 2011 20. 10. 2012 

2012 Prosinec 2012 8. 4. 2014 

2013 Prosinec 2013 30. 10. 2014 

2014 Prosinec 2014 1. 4. 2015 

 

 


