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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Řídící orgán 

OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

Výzva VI. 

1. Identifikace výzvy a její časové nastavení 

 
Název programu podpory  OP Rybářství 2014 - 2020 

Priorita unie operačního programu  PU-3 „Podpora provádění Společné rybářské 
politiky“. 

Specifický cíl operačního 
programu/ Opatření 

SC 3.B „Zlepšování organizace trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury. Poskytnutí podpory pro 
monitorování, kontroly a vynucování, posílení 
institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, 
aniž by se zvýšila administrativní zátěž.“ 

Číslo výzvy 6. 

Druh výzvy  Průběžná 

Synergické vazby výzvy 
 

Tato výzva nezakládá synergické vazby s výzvami 
jiných operačních programů. 
Výzva není komplementární. 

Model hodnocení  jednokolový 

Datum vyhlášení výzvy 
Datum zpřístupnění žádosti o 
podporu v MS/na portálu Farmáře 

15. srpna 2016 
27. září 2016 

Datum zahájení příjmu žádostí o 
podporu  

Plné žádosti: od 11. října 2016, 9:00, 

Datum ukončení příjmu žádostí o 
podporu 

Plné žádosti: do 31. prosince 2018, 13:00, 

Nejzazší datum pro ukončení 
fyzické realizace operace 

Doba realizace projektu nesmí překročit 96 měsíců 
od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem 
podpory, nerozhodne-li poskytovatel dotace jinak.  
Tato lhůta, počítaná od data podpisu Rozhodnutí 
poskytovatelem podpory, bude v závěru OP 
Rybářství zkrácena nejpozději do 31. 12. 2023. 

Plánovaná alokace výzvy 10,5 mil.  Kč 

Typ podporovaných operací  Individuální projekt 

 

2. Informace o formě podpory 
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Tato výzva je vyhlášena v rámci implementace Operačního programu Rybářství 2014–2020 

(dále jen „OP Rybářství 2014-2020“), který  je pro Českou republiku vypracován na základě 

nařízení Evropské-ho parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 

o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady č. 2328/2003, (ES) 

č. 861/2006 a ((ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1255/2011  a  nařízení Evropského parlamentu  a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne   17. 

prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 

venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 

námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

Přímá nenávratná dotace OP Rybářství 2014-2020 je nástrojem čerpání podpory 
z Evropského námořního a rybářského fondu s cílem udržení konkurenceschopné 
akvakultury, přispívá k plnění cílů Společné rybářské politiky a navazuje na Operační 
program Rybářství 2007-2013. 

 

2.1 Typy podporovaných operací, cíl výzvy 

Podporovány budou projekty na zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury 
(v rozsahu kontroly a prosazování společné rybářské politiky), a to zejména s ohledem na:  

o Globální, integrovaný a společný přístup. 

o Spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, Komisí a Evropskou agenturou 

pro kontrolu rybolovu. 

o Používání účinných moderních technologií kontroly pro dostupnost a kvalitu 

údajů o rybolovu. 

o Rámec Unie pro kontrolu, inspekci a prosazování. 

o Rozvoj kultury, dodržování pravidel a spolupráce mezi všemi hospodářskými 

subjekty a rybáři. 

2.2 Základní ustanovení 

Název poskytovatele podpory: 

- Ministerstvo zemědělství  ČR, Těšnov 65/17,   110 00 Praha 1 - Nové Město (dále jen 

MZe), tel. +420 221 812 009, e-mail: info@mze.cz (www.eagri.cz), Řídící orgán OP 

Rybářství. 

Název subjektu, který přijímá a administruje žádosti o poskytnutí podpory a žádosti 
o platbu a provádí kontroly projektů: 
- Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 (dále 

jen SZIF), tel. +420 222 871 871, e-mail: info@szif.cz  (www.szif.cz). 
 

http://www.eagri.cz/
mailto:info@szif.cz
http://www.szif.cz/
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Název subjektu, který provádí hodnocení a výběr projektů:  
- Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 (dále 

jen SZIF), tel.  +420 222 871 871, e-mail: info@szif.cz  (www.szif.cz). 
- Externí hodnotitelé. 
 

2.3  Definice oprávněných žadatelů:  

Příjemci podpory jsou Ministerstvo zemědělství, Generální ředitelství cel, a  příslušné orgány 
podle článku 2 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 882/2004 ze dne 29. 
dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách 
zvířat, 

- kdy příslušným orgánem" se rozumí ústřední orgán členského státu odpovědný 

za organizování úředních kontrol nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato 

pravomoc přenesena; podle potřeby se jím též rozumí odpovídající orgán třetí 

země. Jedná se např. o Státní veterinární správu, Státní zemědělskou 

a potravinářskou inspekci. 

 

2.4 Míra podpory:  

V rámci této výzvy je alokována částka 10,5 mil. Kč.  
 
 

2.5 Maximální a minimální výše způsobilých výdajů 

Výše podpory: 100 % způsobilých výdajů, 

způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí 
minimálně 10 000 Kč na každý jednotlivý projekt, 

způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí 
maximálně 4 999 999 Kč na každý jednotlivý projekt.  

 

3. Věcné zaměření výzvy 

3.1 Podporovanými aktivitami v rámci dané výzvy je:  

- vývoj, nákup a instalace komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, které 
jsou nezbytné k zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, uvedené 
v článku 58 nařízení č. 1224/2009, 

- Školení a výměnné programy, včetně výměny mezi členskými státy pro osoby odpovědné 
za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností. 

- Analýzy poměru nákladů a přínosů a posouzení auditů provedených a výdajů 
vynaložených příslušnými orgány při provádění monitorování, kontroly a sledování, 

- Iniciativy, včetně školení/seminářů a mediálních nástrojů, se zaměřením na posílení 
povědomí rybářů a jiných zúčastněných osob, jako jsou inspektoři, státní zástupci 
a soudci, jakož i povědomí široké veřejnosti o nutnosti bojovat proti nezákonnému, 
neohlášenému a neregulovanému rybolovu a o provádění pravidel Společné rybářské 

mailto:info@szif.cz
http://www.szif.cz/
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politiky, včetně školeních pořádaných pro osoby odpovědné za provádění systému 
osvědčení o úlovku stanoveného v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.  

 

3.2 Indikátory  

Z úrovně projektů bude příjemcem podpory povinně vykazován indikátor: 

- Počet provedených kontrol v rámci softwaru pro sledovatelnost produktů akvakultury, 

- Počet inspektorů, kteří absolvovali školení financované z OP Rybářství 2014 - 2020 
(podmínky definovány v Pravidlech) a zaměřené na provádění kontroly akvakulturních 
produktů v oblasti sledovatelnosti, 

- Počet nákupů softwaru a hardwaru v rámci opatření 3.2. pro sledovatelnost produktů 
Operačního programu Rybářství 2014 – 2020. 

 

3.3 Cílová skupina 

Inspektoři/kontroloři, státní zástupci/soudci, odborná rybářská veřejnost, široká veřejnost.  
 

4. Územní zaměření 

Cílovým územím je území celé ČR. 

 

5. Informace o způsobilosti výdajů 

 

5.1 Podmínky způsobilosti výdajů 

Podporu z OP Rybářství 2014 – 2020 lze získat pouze na způsobilé výdaje (dle Číselníku 

způsobilých výdajů – viz příloha č. 3 ve Specifické části Specifických Pravidel pro žadatele 

a příjemce Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů Operačního programu Rybářství 2014 – 

2020). 

 

5.2 Věcná způsobilost - vymezení způsobilých výdajů 

Podporu z OP Rybářství 2014 - 2020 lze získat pouze na způsobilé výdaje.  Způsobilé 

výdaje jsou přesně vymezeny v Číselníku způsobilých výdajů ve Specifických Pravidlech pro 

žadatele a příjemce podpory, ve specifické části náležející k tomuto opatření. 

 

Výše způsobilých výdajů je vypočtena na základě: 

1. dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem, 
letenky, faktury za letenku, faktury hotelu za ubytování; 

2.  výplatních a zúčtovacích listin. 
 

Způsobilé výdaje jsou realizovány/vynaloženy příjemcem formou: 
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- bezhotovostní platby – příjemce je povinen realizovat finanční operace související 
s financováním způsobilých výdajů projektu prostřednictvím bankovního účtu. 

5.3 Časová způsobilost  

Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času takto: 

 od 1. 1. 2014 do 96 měsíců od podpisu Rozhodnutí / Stanovení, nejpozději však do 
31. 12. 2023. 

 

5.4 Výdaje 

5.5  nezpůsobilé k financování 

Podporu nelze poskytnout na projekty zaměřené na obchodní značky. 

Způsobilým výdajem dále není: 

1. Daň z přidané hodnoty je obecně jako všechny daně nezpůsobilá s výjimkou 
případů, kdy je podle vnitrostátních předpisů neodpočitatelná. DPH je tak 
způsobilá pouze pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet DPH na 
vstupu. Nárok pro odpočet DPH je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.  
 
Způsobilá DPH se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za 
způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je DPH 
vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části.  

2. Pořízení použitého vybavení.  
 

3. Od způsobilých výdajů se odečítají příjmy projektu1 (jedná se o jiné peněžní 

příjmy (JPP) dle čl. 65 nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013) pro projekty se 
způsobilými výdaji většími než 50 000 EUR a menšími nebo rovnými 1 000 000 
EUR2. U projektů se způsobilými výdaji do 50 000 EUR, včetně se příjmy projektu 

neodečítají. Vzhledem k velikosti projektu dle kapitoly 6. Druh a výše podpory 
nebudou příjmy dle čl. 61 nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 projektem vůbec 
tvořeny;   

 
4. Výdaje přesahující omezení částky způsobilých výdajů (limitů) nelze zahrnout do 

způsobilých výdajů deklarovaných v Žádosti o podporu či Žádosti o platbu, tj. 
nelze z nich vypočítávat podporu. 

                                                
1 „příjmy projektu“ – jakékoliv příjmy/výnosy, které souvisí s projektem (jedná se o jiné peněžní příjmy 

(JPP) dle čl. 65 nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013), po celou dobu realizace projektu až do předložení 
Žádosti o platbu 
2
 Pro přepočet na EUR se použije kurz ČNB k prvnímu pracovnímu dni roku předložení Žádosti o 

podporu (např. pro rok 2016 se jedná o částku 1 351 000,- Kč – přepočteno kurzem 27,020 Kč ke dni 4.1.2016). 

Takto použitý kurz je pro určení celkových způsobilých výdajů projektu neměnný. 
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5.6 Křížové financování 

Křížové financování se v OP Rybářství 2014 – 2020 nepoužívá. 

 

6. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory, způsob jejího předložení a vyřízení 

6.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu  

Jsou detailně rozepsány ve specifické části Pravidel k danému opatření. 

6.2 Informace o způsobu podání žádosti 

Žádost o podporu podává žadatel prostřednictvím Portálu farmáře. 

Žádosti o podporu budou přijímány pouze plně elektronickou cestou, bez  nutnosti osobní 
účasti žadatele na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. 
Rozsáhlé přílohy, které nelze předložit prostřednictvím Portálu farmáře, se zasílají poštou, 
nebo předkládají osobně v souladu s Pravidly. 

6.3  Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu 

Konzultace budou poskytovány nejen osobní účastí žadatele na RO SZIF. Konzultace 

mohou probíhat telefonicky i emailem se zástupci RO SZIF.  

7. Seznam příloh výzvy  

 
1.  Specifická pravidla pro žadatele a příjemce z opatření 3.2. Sledovatelnost 

produktů Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

     

  


