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ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ  

Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 
(dále jen „MV OP Rybářství“) 

 

 
 

Datum konání:    13. listopadu 2014 

Místo konání zasedání:  Hotel Angelo, Praha 

Jednání řídila:    Ing. Jaroslava Beneš Špalková, předsedkyně MV OP Rybářství 

Zapsala:    Bc. Zdeňka Matůšů 

  
 

 

Program jednání: 

 
13. listopadu 2014 

I. část – OP Rybářství 2007 - 2013 

1) Zahájení zasedání a úvodní slovo 

2) Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 

3) Zpráva o stavu kontrol v rámci OP Rybářství 2007 - 2013 

4) Zpráva o realizaci projektů Technické pomoci a opatření 3.3. 

 

II. část – OP Rybářství 2014 - 2020 

 

5) Zpráva o přípravě nového programového období 2014 – 2020 

6) OP Rybářství 2014 – 2020 

7) Ex-ante hodnocení OP Rybářství 2014 – 2020 

8) SEA hodnocení OP Rybářství 2014 – 2020 

9) Příprava implementace OP Rybářství 2014 – 2020 

10) Různé a závěrečné slovo 
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Průběh jednání: 

I. část – OP Rybářství 2007 - 2013 

 

1) Zahájení zasedání a úvodní slovo 

 
J. B. Špalková (MZe) – Zahájila jednání patnáctého zasedání MV OP Rybářství, přivítala 

přítomné členy Monitorovacího výboru (dále jen „členy MV“) a zástupce Evropské komise, 

pana Kurta Vander Eeckena a paní Moniku Adamovou. 

 

V úvodu zmínila, že oblast finančního řízení a implementace OP Rybářství 2007 – 2013 

se blíží ke konci svého programového období. Celková finanční alokace z evropských 

a národních zdrojů pro Českou republiku činí cca 36 mil. EUR, tj. cca 994 mil. Kč, z čehož je 

již přibližně 88 % zazávazkováno a 69 % předfinancováno. V případě zbývajících finančních 

prostředků OP Rybářství na prioritní ose 3 z důvodu ukončených administrací, snížení částek 

na základě změnových Rozhodnutí, hlášení o změnách či případných korekcí před 

proplacením Žádostí o platby, Řídící orgán Operačního programu Rybářství (dále jen 

„ŘO OP Rybářství“) připraví do konce roku 2014 návrh revize OP Rybářství v oblasti 

rozvržení finančních prostředků mezi prioritní osy 2 a 3, tzv. realokaci. Důvodem pro 

realokaci OP Rybářství je efektivní dočerpání finančních prostředků na konci programového 

období 2007 – 2013. Dále v krátkosti informovala členy MV o přípravě nového 

programového období 2014 – 2020. V říjnu 2014 byl vládou ČR schválen Víceletý národní 

strategický plán pro akvakulturu (dále jen „VNSPA“), který byl upravený podle nové 

legislativy EU. Dále byl v říjnu 2014 vládou ČR schválen Operační program Rybářství 2014 

– 2020 (dále jen „OP Rybářství 2014 – 2020“), jenž je nástrojem čerpání podpory z ENRF, 

přispívá k provádění Společné rybářské politiky a naplňuje priority Unie v oblasti 

udržitelného rozvoje akvakultury. OP Rybářství 2014 – 2020 byl připraven v souladu 

s VNSPA. Poté vyzvala přítomné k případným otázkám. 

 

K. V. Eecken (EK) – Poděkoval za pozvání na zasedání a k příštímu programovému období 

2014 – 2020 podotkl, že prozatím nelze přijímat oficiální rozhodnutí, jelikož není prozatím 

OP Rybářství 2014 – 2020 schválený Evropskou komisí (dále jen „EK“).   

 

J. B. Špalková (MZe) – Na závěr seznámila členy MV s navrženým programem a poté je 

vyzvala k odsouhlasení programu 15. zasedání MV OP Rybářství.  

 

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

 

J. B. Špalková (MZe) – Předala slovo Ing. Komikové. 

 

2) Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za slovo a v úvodu své prezentace shrnula prioritní osy 

OP Rybářství 2007 - 2013, dosud zrealizovaná kola příjmu Žádostí o dotaci včetně 

specifikace opatření a záměrů, na které byly v příslušném kole přijímány Žádosti o dotaci. 

Celkem bylo dosud vyhlášeno 20 kol. V září tohoto roku se uskutečnilo poslední 20. kolo 

příjmu Žádostí o dotaci (dále jen „ŽoD“) pro opatření 2.1., záměr a), b) c), dále pro opatření 
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3.1., záměr a) a opatření 3.3., záměr e). Vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude 

probíhat kontinuálně ze Zásobníku projektů z 20. kola na opatření 2.1., v závislosti na 

disponibilních finančních prostředcích dle ustanovení o tvorbě a vydávání Rozhodnutí pro 

projekty ze Zásobníku projektů. Následně poznamenala, že orientační poměr zaregistrovaných 

Žádostí o dotaci k celkové alokaci je 227 %. Nejvyšší poptávka je na prioritní ose 2, kde 

poptávka převyšuje nabídku téměř 3 krát. Poté představila některé úspěšné projekty na ose 2 

jako je např. pořízení nakladačů ryb, ochrana vodního prostředí - Drachkovský, mrazírenské 

distribuční vozidlo do 3,5 t a úspěšné projekty na ose 3 jako je např. vývoj výrobku na bázi 

strojně děleného rybího masa, vysazování úhoře říčního do vodních toků nebo mezinárodní 

veletrh Země živitelka – prezentace sladkovodní akvakultury, která probíhala od 28. srpna do 

2. září 2014 v pavilonu B4 v Českých Budějovicích. Účastníci výstavy měli možnost kromě 

kuchařských show, na kterých byly prezentovány základní postupy úpravy sladkovodních ryb, 

ochutnat i netradiční recepty z kapra, candáta, amura, štiky, lína, pstruha či úhoře. Návštěvníci 

výstavy pozitivně hodnotili nejen prezentované pokrmy, ale především praktické ukázky 

s radami jak správně zpracovat celou rybu. Pro malé návštěvníky a žáky základních škol byly 

připraveny různé edukativní workshopy se zaměřením na sladkovodní akvakulturu, v rámci 

nichž mohli získat drobné ceny. V průběhu výstavy byl rovněž účastníkům poskytován 

informačně konzultační servis k Evropskému rybářskému fondu a k novému programovému 

období 2014 – 2020. 

Průměrná denní návštěva expozice byla okolo 4 tis. osob. Dále zmínila v rámci úspěšných 

projektů na ose 3 Prezentaci sladkovodní akvakultury na farmářských trzích, městských 

a vinařských slavnostech. V rámci projektu se uskutečnilo celkem 10 akcí, přičemž 3x na 

farmářských trzích v Čechách, 3x na Moravě,  1x na městských slavnostech v Čechách a 1x 

na Moravě, 1x na vinařských slavnostech v Čechách a 1x na Moravě. Na jednotlivých akcích 

byly široké veřejnosti prezentovány benefity konzumace sladkovodních ryb, které byly 

spojeny s ochutnávkou pokrmů ze sladkovodních ryb. Následně sdělila, že od začátku 

programového období bylo provedeno 8. certifikací v celkovém objemu cca 521 mil. Kč 

veřejných zdrojů, což je cca 21 mil. EUR. V současné době je prováděna 9. certifikace 

výdajů, která zahrnuje výdaje zaúčtované v IS Ministerstva financí do 5. 11. 2014 v celkové 

výši 156 mil. Kč veřejných zdrojů. S ohledem na zaúčtované korekce bude navýšen objem 

certifikovaných veřejných výdajů o cca 118 mil. Kč. S odesláním 9. žádosti o platbu do EK 

bude splněno pravidlo N + 2 za rok 2012. Na závěr předběžně informovala členy MV o 

případné revizi OP Rybářství 2007 – 2013 v oblasti rozvržení finančních prostředků mezi 

prioritní osy 2 a 3, tzv. realokaci. Realokované prostředky by byly využity na prioritní ose 2 

pro opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměry a), b), c) pro 

závazkování projektů zaregistrovaných ve 20. kole příjmu Žádostí o dotaci ze Zásobníku 

projektů. Schválení návrhu revize OP Rybářství 2007 – 2013 členy Monitorovacího výboru 

by probíhalo písemnou formou per rollam.  

 

J. B. Špalková (MZe) – Poděkovala za přednesení zprávy o stavu implementace 

OP Rybářství a předala slovo Ing. Pojerovi. 

 

Zpráva o stavu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 byla přítomnými členy 

MV OP Rybářství vzata na vědomí.  

 

 

3) Zpráva o stavu kontrol v rámci OP Rybářství 2007 – 2013 

 

P. Pojer (MZe) – Poděkoval za slovo a na začátku své prezentace poznamenal, že hlavním 

úkolem Auditního orgánu (dále jen „AO“) je zajistit, aby se prováděly audity řádného 

fungování systému řízení a kontroly operačního programu a audity vhodného vzorku operací 
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na základě vykázaných výdajů. Dále podotkl, že mezi hlavní metodické dokumenty patří pro 

současné programové období jednotný Manuál Auditního orgánu, který vstoupil v planost 

1. 1. 2013 a pro nové programové období Metodický pokyn pro auditní činnosti, který byl 

vydán v červnu 2014. V souvislosti s auditní činností zmínil 2 systémové audity, které nejsou 

doposud dokončené. Jejich dokončení se předpokládá na konci listopadu 2014 a podle 

předběžných informací od AO se v závěrečné zprávě bude jednat pouze o doporučení. 

V souvislosti s Výročními kontrolními zprávami (dále jen „VKZ“) podotkl, že VKZ za rok 

2012 byla EK přijata ke dni 8. 4. 2014 a VKZ za rok 2013 byla EK přijata dne 30. 10. 2014. 

Následně Řídící orgán OP Rybářství (dále jen „ŘO“) ve spolupráci s Platebním 

a certifikačním orgánem (dále jen „PCO“) zahájil přípravu certifikace a tím i splnění pravidla 

N+2. Ke kontrolním akcím Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKU“) dodal, že dne 

25. 7. 2013 byla zahájena na ŘO kontrolní akce NKU č. 13/28 „Podpora rybářství v ČR podle 

Operačního programu Rybářství 2007 – 2013“. V průběhu kontrolní akce byla identifikována 

zjištění s finančním dopadem ve výši cca 1,8 mil. Kč. ŘO předal toto zjištění v souladu 

s Metodikou finančních toků k posouzení na příslušný Finanční úřad a ten neshledal porušení 

rozpočtové kázně. ŘO se neztotožnil s některými zjištěními a své stanovisko spolu s návrhem 

usnesení předal k projednání vládě ČR ve stanoveném termínu, a to do 30. 7. 2014. 

Stanovisko ŘO bylo projednáno na vládě ČR dne 3. 11. 2014, kde vláda ČR uložila ŘO, aby 

přijal nápravná opatření např. v oblastech zlepšení hodnocení a výběru projektů, řízení rizik. 

Naopak rozpor byl přijat v následujících oblastech: nerozpracování nastavení cílů 

OP Rybářství, nedostatky v monitorovacím systému, nastavení monitorovacích indikátorů, 

projekt „Ryba domácí“. 

 

J. B. Špalková (MZe) – Poděkovala za přednesení zprávy o stavu kontrol v rámci 

OP Rybářství a předala slovo Ing. Frýdlové. 
 

Zpráva o stavu kontrol v rámci OP Rybářství 2007 – 2013 byla přítomnými členy 

MV OP Rybářství vzata na vědomí.  

 

 

4) Zpráva o realizaci projektů Technické pomoci a opatření 3.3. 

 

M. Frýdlová (MZe) – Poděkovala za slovo a seznámila členy MV s pokrokem čerpání 

alokace Technické pomoci (dále jen „TP“) od minulého MV. Alokace TP na období 2007 – 

2013 činí dle vývoje kurzu cca 49,8 mil. Kč, celkem bylo zaregistrováno 36 projektů v 

hodnotě cca 38,4 mil. Kč a na 36 projektů bylo vydáno Rozhodnutí v hodnotě cca 38,4 mil. 

Kč. K 31. 10. 2014 byly předfinancovány projekty ve výši cca 27,8 mil. Kč, tj. cca 56 % 

alokace. Dále informovala členy o plánu realizace projektů opatření 3.3. V rámci opatření 

3.3., záměr a) plánuje ŘO prezentaci sladkovodní akvakultury na farmářských trzích a 

městských slavnostech a přípravu odborné publikace – kuchařku. V rámci opatření 3.3., 

záměr e) pak prezentaci sladkovodní akvakultury na výstavách a veletrzích. 

 

J. B. Špalková (MZe) – Poděkovala za prezentaci zprávy o plánu a realizaci projektů 

Technické pomoci a opatření 3.3. a vyhlásila 20-ti minutovou přestávku. 

 

Zpráva o plánu a realizaci projektů Technické pomoci a opatření 3.3. byla přítomnými 

členy MV OP Rybářství vzata na vědomí. 
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II. část – OP Rybářství 2014 - 2020 

J. B. Špalková (MZe) – Po přestávce postoupila k dalšímu bodu programu a to ke zprávě 

o přípravě nového programového období 2014 – 2020. Podotkla, že tento bod programu 

členové MV OP Rybářství také berou na vědomí a předala slovo Ing. Krylové. 

 

5) Zpráva o přípravě nového programového období 2014 – 2020 

 

K. Krylová (MZe) – Poděkovala za slovo a v úvodu své prezentace zmínila Dohodu 

o partnerství (dále jen „DoP“). Původní DoP byla schválena usnesením vlády č. 242 dne 

9. dubna 2014.  Jelikož nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen 

„nařízení o ENRF“) vstoupilo v platnost v květnu 2014, byla DoP revidována a finální 

podoba zaslána EK prostřednictvím systému SFC2014 ke schválení. EK revidovanou DoP 

schválila dne 26. srpna 2014. Dále zmínila Expertní skupinu pro ENRF a Výbor pro ENRF.  

Před oficiálním ustanovením Expertní skupiny a Výboru probíhala neoficiální jednání, 

kterých se zástupci ŘO OP Rybářství účastnili. Hlavním předmětem jednání Expertní skupiny 

je projednávání delegovaných a implementačních aktů k nařízení o ENRF, metodických 

pokynů, informací o stavu programování, aj. V rámci dvou jednání, která se uskutečnila 

v červnu a v říjnu 2014, byla projednávána přípustnost žádostí, metodika k začlenění trhu do 

operačních programů, metodika pro zveřejňování seznamů operací, EK informovala o stavu 

programování (celkem ze všech ESI fondů by mělo být pro programové období 2014 - 2020 

předloženo EK 533 programových dokumentů, EK k 20. 10. 2014 schválila 17 DoP). Dále 

EK představila návrh delegovaného aktu pro přechodná ustanovení upravující předložení 

Výroční zprávy za rok 2016, ta má být nově součástí Závěrečné zprávy předkládané v roce 

2017. Termín pro dokončení ex-post hodnocení programů ze strany EK je stanoven na 31. 12. 

2016. EK dále informovala, že Priority Unie (dále jen „PU“) 2, 3 a 5 nejsou v režimu státní 

podpory a podpora tedy nemusí být notifikována. Doplnila, že Expertní skupina se zabývala 

především aktualizovanou šablonou pro operační program, projednávala intervenční logiku a 

finanční tabulky. V rámci Výboru pro ENRF sdělila, že byl ustanoven po schválení nařízení o 

ENRF v květnu 2014. Hlavním předmětem jednání Výboru pro ENRF je v současné době 

schvalování implementačních aktů k nařízení o ENRF a projednávání delegovaných aktů. 

Doposud se uskutečnila dvě jednání, a to v červnu a v říjnu 2014. V rámci Výboru existuje 

několik způsobů projednávání, jedním z nich je poradní postup, kde Výbor vydá stanovisko 

na základě hlasování, přijímá jej prostou většinou všech svých členů, poté Komise rozhodne o 

návrhu prováděcího aktu, jenž má být přijat, přičemž přihlédne co nejvíce k závěrům z 

jednání ve Výboru a k vydanému stanovisku. Druhým způsobem je přezkumný postup, kde 

Výbor vydává stanoviska k prováděcím aktům většinou hlasů stanovenou v čl. 16 odst. 4 a 5 

Smlouvy o Evropské unii, případně většinou hlasů stanovenou v čl. 238 odst. 3 Smlouvy o 

fungování EU pro akty přijímané na návrh Komise. Hlasy zástupců členských států ve 

Výboru mají váhu podle uvedených článků. Pokud výbor vydá kladné stanovisko, Komise 

navrhovaný prováděcí akt přijme. Dále může být problematika předložena členům Výboru 

pro informaci nebo za účelem diskuse z podnětu EK. V rámci Výboru pro ENRF byly 

doposud schváleny prováděcí nařízení k informačním a propagačním opatřením, míra veřejné 

podpory, vzor pro OP, tzv. šablona, předávání finančních údajů EK a obsah zpráv 

k předběžnému hodnocení. Dále byly schváleny požadavky na plán hodnocení na celé nové 

období a společný systém monitorování. Další jednání se bude konat 1. 12. 2014. Poté 

poznamenala, že EK plánuje ustanovit novou pracovní skupinu pro podporování 

monitorování a evaluace „FAME“. K VNSPA sdělila, že dokument byl aktualizován 
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v souladu se schválenými právními předpisy EU a došlo k drobným úpravám. Aktualizovány 

byly: PU na str. 10 a seznam právních předpisů EU na str. 13. Poté představila proces 

schvalování OP Rybářství 2014 – 2020 a v rámci Jednotného metodického prostředí 

informovala přítomné o jednotlivých metodických pokynech MMR a MF, které jsou 

schválené vládou ČR. 

 

J. B. Špalková (MZe) – Poděkovala za prezentaci a vyzvala přítomné k případným dotazům.  

 

K. V. Eecken (EK) – V souvislosti s přípravou nové pracovní skupiny FAME podotkl, že 

skupina se bude zabývat vyhodnocováním nového programového období a bude zaměřovat 

pozornost na projekty s dobrými výsledky. Poté zdůraznil, že klíčovým bodem pro nové 

programové období jsou právě výsledky. Vyzval tedy členy MV, aby soustředili pozornost při 

každém zasedání MV na cíle OP a konkrétní výsledky projektů. 

 

M. Adamová (EK) – V rámci hodnocení OP Rybářství 2014 – 2020, který byl EK předán, 

doplnila, že dokument je připomínkován nejen generálním ředitelstvím DG MARE, ale také 

dalšími generálními ředitelstvími, např. DG AGRI, DG ENVIRONMENT atd. Na závěr 

dodala, že EK předpokládá schválení OP Rybářství 2014 – 2020 nejpozději v březnu 2015. 

 

J. B. Špalková (MZe) – Poděkovala EK za příspěvky, se všemi přítomnými se rozloučila 

a popřála jim úspěšný zbytek jednání. Řízení 15. zasedání MV předala místopředsedkyni, 

Ing. Renátě Komikové a poté předala slovo Ing. Budínové, která představila OP Rybářství 

2014 – 2020. 

 

Zpráva o přípravě nového programového období 2014 - 2020 byla přítomnými členy 

MV OP Rybářství vzata na vědomí.  

 

 

6) OP Rybářství 2014 - 2020 

 

K. Budínová (MZe) – Poděkovala za slovo a seznámila přítomné s OP Rybářství 2014 – 

2020, který je vypracován na základě nařízení o ENRF (č. 508/2014), nařízení o společných 

ustanoveních (1303/2013), v souladu se šablonou EK pro Operační program ENRF 

a relevantními kapitolami Metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů pro 

programové období 2014 – 2020, který byl zpracován MMR. Dále je OP Rybářství 2014 – 

2020 v souladu s implementačními a delegovanými akty k nařízení o společných 

ustanoveních a nařízení o ENRF. Hlavními prioritami OP Rybářství 2014 – 2020, které jsou 

v souladu s VNSPA, jsou: zvýšení konkurenceschopnosti tradiční akvakultury včetně investic 

do zachování udržitelné produkce tržních ryb, investice do recirkulačních zařízení a tím 

zvýšení produkce, zvýšení podílu zpracovaných ryb, propagace akvakultury a podpora 

konzumace ryb. Dále podpora transferu vědeckých poznatků do podniků akvakultury 

(produktové a procesní inovace) a podpora formy hospodaření přispívající k zachování či 

zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti. Poté zmínila PU. V rámci PU 

2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené 

na znalostech a účinně využívající zdroje zmínila pět opatření, které spadají pod čtyři 

specifické cíle, a to opatření 2.1 – Inovace (článek 47 odst. 1 písm. a), b), c) nařízení 

o ENRF), opatření 2.2 - Produktivní investice do akvakultury (článek 48 odst. 1 písm. a) - d), 

f) - h) nařízení o ENRF), opatření 2.3 - Podpora nových chovatelů (článek 52 nařízení 

o ENRF), opatření 2.4 Opatření – Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 

(článek 48 odst. 1 písm. i), j) nařízení o ENRF) a opatření 2.5 - Akvakultura poskytující 
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environmentální služby. V rámci PU 3 Podpora provádění společné rybářské politiky zmínila 

dvě opatření, které spadají pod dva specifické cíle, a to opatření 3.1 – Shromažďování údajů 

(článek 77 odst. 2 písm. a), b), e), f) nařízení o ENRF) a opatření 3.2 – Sledovatelnost 

produktů (článek 76 odst. 2 písm. c), h), i), j) nařízení o ENRF). V rámci PU 5 Podpora 

uvádění na trh a zpracování zmínila tři opatření, které spadají pod dva specifické cíle, a to 

opatření 5.1 – Plány produkce (článek 66 nařízení o ENRF), opatření 5.2 – Uvádění produktů 

na trh (článek 68 odst. 1 písm. a) a g) nařízení o ENRF) a opatření 5.3 – Investice do 

zpracování produktů (článek 69 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) nařízení o ENRF). Poté 

představila příjemce podpory a maximální míru veřejné podpory u opatření PU 2, 3 a 5. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za prezentaci a vyzvala členy MV k otázkám 

k přednesenému bodu.  

 

L. Štercl (RS ČR) – Nejprve poděkoval EK za navýšení finančních prostředků v novém 

programovém období a poté vznesl dotaz, zdali existuje nějaký klíč k rozdělování finančních 

prostředků jednotlivým členským státům. 

 

K. V. Eecken (EK) – Odpověděl, že finanční rozdělení vychází z čl. 16 nařízení o ENRF, kde 

se stanovují jednotlivé prvky alokace. Jde však o komplexní záležitost a v úvahu je brána 

celková alokace, alokace členských států a podíl alokace pro určité priority a opatření. Dále 

upozornil na změnu v řízení. Dříve byla alokace rozdělena na základě přímého řízení, nyní je 

však řízení sdílené. 

 

L. Štercl (RS ČR) – Poděkoval za odpověď a poukázal na velký převis na opatření 2.1. 

Zeptal se, zdali realizace projektu Ryba domácí neovlivnila výši alokace pro OP Rybářství 

2014 – 2020. 

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že u projektu Ryba domácí byla provedena 25% 

korekce, a to z důvodu pochybení v oblasti veřejných zakázek. V průběhu realizace projektu 

však nebyla shledána žádná pochybení. Ve střednědobém hodnocení, které provádí DG 

MARE, byl projekt hodnocen kladně. 

 

K. V. Eecken (EK) – V souvislosti s rozdělováním finančních prostředků doplnil, že jde 

především o zvažování různých aspektů, které již byly zmíněny a dodal, že je třeba využít 

limitované prostředky pro co nejdelší výhled.  

 

V. Špeta (RS ČR) – K hodnocení projektů se zeptal, jak budou začleněny výsledky, zdali 

půjde o ekonomické parametry či jiná kritéria. 

 

R. Komiková (MZe) – Odpověděla, že projekty budou muset prokazovat efektivnost, 

účelnost a přínos realizovaného projektu pro celé odvětví. Požadavek EK bude přenesen na 

národní úroveň, aby bylo možno vyhodnotit, zdali vložené prostředky přispěly k posunutí 

odvětví. 

 

K. V. Eecken (EK) – Doplnil, že  EK požaduje pokrok, rozvoj a je zapotřebí přesvědčivého 

podnikatelského plánu, který ukáže realistické plány do budoucna. Příjemce by neměl dlouho 

spoléhat pouze na veřejnou podporu, ale měl by mít plán udržitelnosti do budoucna. EK 

očekává od projektů reálné a ambiciózní výsledky. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za diskuzi a předala slovo zástupci Ernst&Young, Lukáši 

Kačenovi. 
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OP Rybářství 2014 - 2020 byl přítomnými členy MV OP Rybářství vzat na vědomí.  

 

 

7) Ex-ante hodnocení OP Rybářství 2014 - 2020 

 

L. Kačena (E&Y) – Poděkoval za slovo a omluvil se za neúčast na začátku jednání. V úvodu 

pak stručně představil průběh a cíle ex-ante hodnocení. Cílem ex-ante hodnocení návrhu 

OP Rybářství bylo přispět ke vzniku kvalitního programového dokumentu. Ex-ante hodnocení 

probíhalo v období od března 2013 do září 2014. V rámci závěrů hodnocení podotkl, že dle 

názoru ex-ante hodnotitele splňuje předložený OP Rybářství 2014 – 2020 (verze září 2014) 

požadavky kladené na obsah programových dokumentů. Strategie operačního programu je 

nastavena správně a její cíle jsou definovány jasně a srozumitelně. Dále dodal, že cíle 

OP Rybářství odpovídají potřebám odvětví akvakultury a jsou nastaveny v souladu 

s principem koncentrace a nedochází k jejich roztříštěnosti, tzn. snaží se koncentrovat na 

klíčové oblasti. Zároveň byla provedena analýza absorpční kapacity a z jejích výsledků 

vyplývá, že pro OP i po jednotlivých konkrétních opatřeních existuje dostatečná poptávka. 

Zde zdůraznil důležitost neustálého vyhodnocování. Je zapotřebí správně nastavit výzvy dle 

aktuálních potřeb. Finanční zdroje alokované na jednotlivé priority Unie jsou přiměřené a 

vyvážené z hlediska jejich důležitosti, a to na základě celkové alokace. Následně dodal, že 

klíčové specifické ex-ante kondicionality jsou splněny a princip integrovaného územního 

rozvoje ani finanční nástroje nejsou v rámci OP Rybářství aplikovány. Důvody ŘO pro jejich 

nevyužití jsou však z pohledu ex-ante hodnotitele relevantní a adekvátní. Poté vyzdvihl hlavní 

klíčová doporučení. Ex-ante hodnotitel doporučuje doplnit soustavu indikátorů a nastavit 

způsob vyhodnocení plnění globálního cíle OP Rybářství. Dále doporučuje využít průběžné 

získávání údajů a informací k ziskovosti a nákladové situaci rybářských provozů, a to s cílem 

získat informace pro správné a úplné zhodnocení konkurenceschopnosti českých producentů 

ryb a věnovat zvýšenou pozornost PU 5, a to především z hlediska zajištění dostatečné 

absorpční kapacity. V neposlední řadě doporučuje při výběru, realizaci i kontrole projektů v 

rámci celého operačního programu klást důraz na jejich účelnost, hospodárnost a efektivnost a 

přínos pro plnění cílů OP. Na závěr poznamenal, že ex-ante hodnotitel oceňuje průběh 

spolupráce s tvůrci OP a průběžné zapracovávání doporučení a aktivní zapojení 

zainteresovaných stran, odborníků do tvorby OP v rámci Odborné skupiny OP Rybářství. 

V průběhu hodnocení se ex-ante hodnotitel musel vypořádat s délkou procesu a s častými 

změnami v legislativě, popř. metodikách. Dále poukázal na omezení z důvodu struktury a 

šablony, která tvůrcům programu i ex-ante hodnotiteli nedávala flexibilitu, a to přispělo 

k menší srozumitelnosti OP. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za prezentaci o ex-ante hodnocení a v souvislosti 

s absorpční kapacitou a plánem evaluace dodala, že ŘO zajistil nového zaměstnance, který se 

bude průběžně věnovat evaluacím. Poté vyzvala členy MV k otázkám k přednesenému bodu. 

 

K. V. Eecken (EK) – Poděkoval ex-ante hodnotiteli za jeho dosavadní práci a poznamenal, 

že OP Rybářství je jeden z mála, který může využít proceduru rychlého schvalování, a to také 

díky dobré spolupráci zainteresovaných stran a reakci hodnotitele, jelikož EK považuje 

dokument za dobře zpracovaný. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za příspěvek a předala slovo zástupci Integra Consulting, 

Mgr. Musilovi. 
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Ex-ante hodnocení OP Rybářství 2014 - 2020 bylo přítomnými členy MV OP Rybářství 

vzato na vědomí.  

 

 

 

8) SEA hodnocení OP Rybářství 2014 - 2020 

 

M. Musil (Integra Consulting) – Poděkoval za slovo a následně informoval přítomné členy 

o průběhu a výsledcích SEA hodnocení OP Rybářství 2014 - 2020. Proces SEA hodnocení 

OP Rybářství 2014 – 2020 probíhal souběžně se SEA hodnocením VNSPA. Veřejné 

projednání návrhu OP Rybářství 2014 – 2020 proběhlo v září 2014 a v říjnu 2014 vydalo 

MŽP souhlasné stanovisko k OP Rybářství 2014 – 2020. Stanovisko obsahuje pár obecných 

podmínek, které lze najít na stránkách MZe. Dále zmínil cíle OP Rybářství, které jsou klíčové 

z hlediska SEA hodnocení. Jedná se o udržení stávající úrovně produkce ryb v tradičním 

rybníkářství, růst a rozšíření produkce ryb z recirkulačních systémů a zvýšení podílu 

zpracovaných ryb a sortimentu rybích produktů pro trh. Potenciál OP Rybářství k pozitivnímu 

ovlivnění životního prostředí vidí SEA hodnotitel v modernizaci provozů, odbahňování 

rybníků, vysazování úhoře říčního, ad., zachování rybníků (s jejich mimoprodukčními 

funkcemi) v krajině a zachování kulturního dědictví spojeného s rybářstvím. Naopak omezení 

OP z hlediska pozitivních vlivů na životní prostředí vidí v úzkém zaměření podpory (v 

porovnání s obsahem Společné rybářské politiky EU). Na závěr dodal, že OP Rybářství nemá 

významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost žádné evropsky významné lokality 

ani ptačí oblasti.  

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za prezentaci a vyzvala členy MV k otázkám 

k přednesenému bodu. 

 

K. V. Eecken (EK) – Poděkoval za příspěvek a poznamenal, že EK má nyní stejného 

komisaře jak pro životní prostředí, tak pro rybářství a skloubit obě odvětví je někdy složité, 

proto je třeba se soustředit na udržitelné rybářství.  

 

R. Komiková (MZe) – Poté přešla k dalšímu bodu programu. 

 

SEA hodnocení OP Rybářství 2014 - 2020 bylo přítomnými členy MV OP Rybářství vzato 

na vědomí.  

 

 

9) Příprava implementace OP Rybářství 2014 - 2020 

 

R. Komiková (MZe) – Seznámila přítomné s přípravami implementace OP Rybářství 2014 – 

2020. ŘO nyní spolupracuje se zprostředkujícím subjektem (dále jen „SZIF“) na Dohodě 

o delegování (dále jen „DoD“). Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 lze delegovat určité činnosti na 

SZIF. DoD obsahuje povinnosti SZIF a ŘO a její uzavření se předpokládá do konce roku 

2014. Poté zmínila harmonogramy výzev, a to Harmonogram výzev pro rok 2015 – Opatření 

OP Rybářství 2014 – 2020 (kolový) a Harmonogram výzev pro rok 2015 – Technická pomoc 

OP Rybářství 2014 – 2020 (průběžný). Předpokládané vyhlášení výzvy se očekává v červenci 

2015. Poté zmínila přípravu pravidel, která budou nově rozdělena do dvou částí, a to části A 

a B. Část C bude zahrnuta do části A. V současné době jsou připravována pravidla pro 

žadatele / příjemce podpory z OP Rybářství 2014 – 2020 pro opatření 2.2. Produktivní 

investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury. Pravidla pro opatření 2.2 budou 
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použita jako základ pro ostatní pravidla. ŘO předpokládá dokončení pravidel na začátku roku 

2015. V rámci hodnocení projektů podotkla, že v současné době dochází k vyjasňování 

výběrových kritérií pro jednotlivá opatření. Součástí metodického pokynu bude hodnocení 

podle účelnosti projektu, potřebnosti projektu, efektivnosti projektu, hospodárnosti projektu 

a proveditelnosti projektu. Dále zmínila Cost benefit analýzu (dále jen „CBA“), která bude 

součástí hodnocení projektů, jejichž celkové výdaje překročí hranici 5 mil. Kč a bude 

zaměřená primárně na udržitelnost projektu, jeho životaschopnost a zjištění, zda není 

přefinancován. Hodnocení CBA je připravováno na stejném principu, jako jej připravuje 

Program rozvoje venkova. V současnosti probíhá definování typových projektů a vstupních 

dat pro hodnocení. Na závěr sdělila další procesy, které souvisí s implementací. Pro 

OP Rybářství 2014 – 2020 bude zřízen nový Monitorovací výbor a první jednání se 

předpokládá v období leden – březen 2015. ŘO dále připravuje v souladu s metodickými 

pokyny MMR operační manuál pro OP Rybářství 2014 – 2020. V souladu s metodikou MMR 

je zřízena Plánovací komise a jejím úkolem je projednání Strategického realizačního plánu 

a dlouhodobého a střednědobého plánu realizace Operačního programu Rybářství 2014 – 

2020. První zasedání je svoláno na 27. 11. 2014 a osloveni byli zástupci RS ČR, NSIAS, 

ČRS, Fakulty rybářství a ochrany vod JČU, SZIF a dva odbory MZe. Po zřízení 

Monitorovacího výboru bude Plánovací komise orgánem Monitorovacího výboru. Na závěr 

dodala, že v prvním pololetí 2015 se uskuteční audit shody, který bude posuzovat způsobilost 

Řídícího orgánu k provádění OP Rybářství 2014 – 2020. Audit bude provádět Auditní orgán 

Ministerstva financí.  

 

R. Komiková (MZe) – Vyzvala členy MV k otázkám k přednesenému bodu. 

 

P. Kozák (JČU) – V souvislosti s 1. výzvou se zeptal, zdali lze počítat s termínem v červenci 

2015. 

 

R. Komiková (MZe) – ŘO pevně věří, pokud se podaří schválit OP Rybářství ve zrychleném 

procesu do konce března 2015, že 1. výzva bude spuštěna v červnu 2015. Poté přešla k 

poslednímu bodu programu. 

 

Příprava implementace OP Rybářství 2014 – 2020 byla přítomnými členy MV OP Rybářství 

vzata na vědomí.  

 

 

10) Různé a závěrečné slovo 

 

R. Komiková (MZe) – Vyzvala přítomné členy MV OP Rybářství k dotazům, podnětům 

a připomínkám.  

 

K. V. Eecken (EK) – Poděkoval za pozvání, diskuzi a za dosavadní práci všem, kteří se 

podíleli na zpracování OP Rybářství. 

 

M. Adamová (EK) – Poděkovala za pozvání a těší se na spolupráci v rámci implementace 

OP Rybářství 2014 - 2020. 

 

R. Komiková (MZe) – Poděkovala za příspěvky a uzavřela 15. zasedání MV poděkováním 

přítomným za jejich účast, diskuzi a se všemi přítomnými se rozloučila. 
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Závěry z jednání: 

 

Členové MV: 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství schválili program 15. zasedání 

MV OP Rybářství. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství vzali na vědomí Zprávu o stavu 

implementace OP Rybářství 2007 – 2013. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství vzali na vědomí Zprávu o stavu kontrol 

v rámci OP Rybářství 2007 - 2013. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství vzali na vědomí Zprávu o plánu 

a realizaci projektů Technické pomoci a opatření 3.3. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství vzali na vědomí Zprávu o přípravě 

nového programového období 2014 – 2020. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství vzali na vědomí OP Rybářství 2014 – 

2020. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství vzali na vědomí Ex-ante hodnocení 

OP Rybářství 2014 – 2020. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství vzali na vědomí SEA hodnocení 

OP Rybářství 2014 – 2020. 

 Všichni přítomní členové MV OP Rybářství vzali na vědomí přípravu implementace 

OP Rybářství 2014 – 2020. 

 

 

V Praze dne 27. listopadu 2014 

 

 

 

 

 

 

 


