
                                     
 

Zápis z jednání hodnotící komise OP Rybářství 2014-2020 pro výzvu č. 1 
Opatření 2.1. Inovace 

 
 
Hodnotící komise 

Datum zasedání hodnotící komise 1. 3. 2016 

Čas začátku jednání 9:00 – 17:00 

Počet členů hodnotící komise 7 

Místo jednání Těšnov 65/17, Praha 1 

Vyhlašovatel ŘO OP Rybářství 

Došlo na jednání k rozhodnutí o přerušení 
práce hodnotící komise? 

ANO 

V případě přerušení práce komise: 
Identifikace kritéria, u kterého by bez 
doplnění ze strany žadatele došlo k udělení 
eliminačního deskriptoru. 

Kritérium č. 7) Posouzení hospodárnosti 
projektu. 

V případě přerušení práce komise: 
Zdůvodnění, jaké informace/parametry 
projektu vedly k rozhodnutí o tom, že bez 
doplnění ze strany žadatele by došlo 
k udělení eliminačního deskriptoru. 

V rámci projektu je plánována aplikace 
nejmenovaného přípravku v hodnotě 1,5 mil. 
Kč na plochu rybníka. Plocha rybníka ani 
bližší specifikace přípravku však v žádosti 
není uvedena. Z toho důvodu lze stěží 
posoudit hospodárnost. HK požaduje 
informace o ploše rybníka, bližší specifikaci 
přípravku, metodiku aplikace a sledování 
zůstatku těžkých kovů v sedimentu. 

 
 
 
 
Přehled hodnocených projektů 

Reg. Číslo Název žadatele Název projektu Počet 
přidělených 
bodů 

CZ.10.2.101/2.1/0.0/15
_001/0000028 

Blatenská ryba, 
spol. s r.o. 

Zachycení a recyklace živin při 
vypouštění rybníků 

60 

CZ.10.2.101/2.1/0.0/15
_001/0000044 

FISH Farm 
Bohemia s.r.o. 

Provozní ověření využití ozónu  
v intenzivním chovu ryb 

88 

CZ.10.2.101/2.1/0.0/15
_001/0000070 

Rybářství Horák 
s.r.o. 

Redukce množství organických 
látek v rybničním bahně 

65  

 



                                     
 
Po doplnění požadovaných informací žadatelem, projekt reg. č. 
CZ.10.2.101/2.1/0.0/15_001/0000070 se členové hodnotící komise rozhodli jednomyslně 
udělit v kritériu č. 7 Hospodárnost projektu ANO, projekt je hospodárný. 
 
Žádná žádost o podporu nebyla vyřazena. 
 
Odůvodnění výsledného slovního hodnocení pro každý z hodnocených projektů je uvedeno  
u jednotlivých věcných hodnoceních v příloze tohoto zápisu. 
 
 
Přílohy: 
 

 Prezenční listina1 

 Vypracovaná věcná hodnocení k jednotlivým výše uvedeným projektům2 
 
 
 
 
Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje: 
 
 

Tajemník hodnotící komise 

Datum 15. 3. 2016 

Jméno Zdeňka Ješetická 

Podpis  
 
 
 

 
 

                                                
1
 Nezveřejňuje se 

2
 Nezveřejňuje se 

Předseda hodnotící komise 

Datum 15. 3. 2016 

Jméno Ing. Jiří Musil, Ph.D. 

Podpis  
 
 
 


