
                                     
 

Upřesňující výklad č. 1  
k Pravidlům pro žadatele a příjemce  

Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním  
Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

č.j. 17483/2015-MZE-14122 
 

 
Část A – obecná část, č.j. 17857/2015-MZE-14122 

1) Kapitola 8, písm. k), strana 13 

Text Pravidel: příjemce je povinen předložit Žádost o platbu v termínu uvedeném v Žádosti 

o podporu; Aa 

Upřesňující výklad: příjemce je povinen předložit Žádost o platbu nejpozději v termínu 

uvedeném v Žádosti o podporu; Aa 

Odůvodnění: Doplněním slova „nejpozději“ je ustanovení písm. k) sladěno s ustanovením 
kapitoly 13.1., písm. d) části A – obecná část Pravidel. 

 

Část B – specifická část opatření 2.4., č.j. 17483/2015-MZE-14122 

1) Kapitola 13, písm. f), strana 34 

Text Pravidel: příjemce je povinen předložit Žádost o platbu v termínu uvedeném v Žádosti 

o podporu; Aa 

Upřesňující výklad: příjemce je povinen předložit Žádost o platbu nejpozději v termínu 

uvedeném v Žádosti o podporu; Aa 

Odůvodnění: Doplněním slova „nejpozději“ je ustanovení písm. f) sladěno s ustanovením 
kapitoly 13.1., písm. d) části A – obecná část Pravidel. 

 

2) Kapitola 14, písm. b), bod 1) (nepovinné přílohy – doklady k přidělení bodů za hodnotící 
kritéria Zkušenost žadatele s realizací projektu) strana 36 

Text Pravidel: Prosté kopie účetních dokladů – faktury nebo příjmové pokladní doklady, ze 
kterých je patrná … 

Upřesňující výklad: Žadatel splnění kritérií dokládá fakturami nebo příjmovými pokladními 
doklady zaúčtovanými v souladu s platnou legislativou ČR, tj. buď jako investice, nebo 
v případě věcí v pořizovací ceně do 40 tis. Kč jako neinvestiční výdaje. 

Odůvodnění: Projekt jako celek podpořený z OP Rybářství 2014 – 2020 je pro potřeby 
čerpání finančních prostředku z Evropského námořního a rybářského fondu chápán jako 
investice. Dílčí části projektu jsou v účetnictví zaúčtovány v souladu s platnou legislativou 
ČR. 

 

3) Příloha č. 2, Hodnotící kritéria, str. 52 kritérium Finanční hodnocení efektivnosti – 
návratnost investice 



                                     
 
Text Pravidel: K výpočtu se používá vzorec Návratnost investice = ((čistý zisk – počáteční 
investice) / počáteční investice * 100%). 

Upřesňující výklad: K výpočtu se používá vzorec: Návratnost investice = čistý zisk/počáteční 
investice * 100%. 

Odůvodnění: Chyba ve vzorci 

 

4) Příloha č. 5 Podnikatelský plán, str. 65, Poznámka pod čarou 22 

Text Pravidel: Položky 6 – (3+4) 

Upřesňující výklad: Položka 5 – (3+4) 

Odůvodnění: Chyba v čísle položky 

 

5) Strana F Žádosti o podporu z OP Rybářství, pole 15, 16 a 17 

Upřesňující výklad: Aby projekt mohl být dále hodnocen, je třeba v polích 15 Nemá projekt 
prokazatelně negativní vliv na podporu rovnosti žen a mužů?, 16 Nedochází k diskriminaci 
na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace? a 17 Nemá projekt prokazatelně 
negativní vliv na trvale udržitelný rozvoj? na straně D Žádosti o podporu z OP Rybářství 
zaškrtnout ANO. 

V případě, že již žadatel projekt podal s odpovědí NE, bude vyzván k rámci kontroly 
formálních náležitostí k opravě. 

 
Indikátory 

Indikátory na straně F Sledované položky v Žádosti o podporu se vyplňují a dokládají 
přílohami dle „Instruktážního listu pro vyplňování indikátorů v Žádosti o podporu z 
Operačního programu rybářství 2014 – 2020“, který je ke stažení na Portálu farmáře - sekce 
„Žádost OP Rybářství – projektová opatření“ -> záložka „Ke stažení“ -> složka „Instruktážní 
listy k vyplňování indikátorů“ nebo na postranní liště „Nová podání“ -> „Žádost OP Rybářství“ 
-> záložka „Ke stažení“ -> složka „Instruktážní listy k vyplňování indikátorů“. 


