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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

Zakázka „Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství“ byla zahájena dne 7. 11. 2016 podpisem smlouvy 

o dílo mezi Ministerstvem zemědělství ČR a dodavatelským konsorciem, které je tvořeno společností Naviga 4, 

s.r.o. a HOPE GROUP s.r.o. 

Zpráva Finální hodnocení plnění cílů OP Rybářství 2014-2020 a horizontálních témat je jedním z výstupů 

této veřejné zakázky a zaměřuje se na část výsledkové evaluace. Cílem zprávy je analýza věcného pokroku 

v plnění cílů OP Rybářství k datu 31. 12. 2016, hodnocen je tedy dosavadní pokrok v plnění nastavených 

indikátorů programu, doplněný o informace o finančním pokroku. Další části se věnují plnění horizontálních témat 

v programu - tedy hodnocení principu partnerství, rovných příležitostí, udržitelného rozvoje a příspěvku ke změně 

klimatu.  

Zdroje dat a metody  

Informace ve zprávě uvedené jsou založeny na analýze plnění indikátorů z dat z MS2014+ generovaných 

k 31. 12. 2016 ze strany MMR-NOK, doplněné informacemi o schválených projektech (závazky příjemců) a 

podaných žádostech (ŘO OPR). V rámci přípravy Závěrečné zprávy byly tedy aplikovány metody data mining a 

provedena analýza dat z MS2014+ a z IS SZIF, dále byla provedena analýza výzev (harmonogramy výzev, 

vyhlášené výzvy) a desk research (např. interní materiály ŘO k vyhodnocení komunikačních aktivit). Realizováno 

bylo šetření mezi klíčovými aktéry programu (garanti jednotlivých opatření na ŘO i SZIF, garanti strategie na 

MZe, zástupci rybářského sdružení apod.) a dotazníkové šetření mezi příjemci a žadateli.  

Postup implementace 

V rámci OP Rybářství již bylo od října 2015 vyhlášeno celkem 6 výzev pro podávání žádostí o podporu. První dvě 

výzvy byly vyhlášeny v říjnu 2015, 3. a 4. výzva pak na začátku května 2016. Vyhlášení 5. a 6. výzvy a 

pokračování 2. výzvy OP Rybářství bylo plánováno na 11. října 2016, žádosti o podporu byly zpřístupněny již 

k 27. 9. 2016. Výzvy č. 1, 2, 4 a 5 již byly ukončeny, v rámci ostatních výzev je stále možné podávat žádosti (v 

případě 3. výzvy do 31. 12. 2023, v rámci 6. výzvy do 31. 12. 2018). 

K 31. 12. 2016 byla vyhlášenými výzvami pokryta většina opatření OP Rybářství, s výjimkou opatření 3.1, 5.1 a 

5.2a), pro které dosud nebyla vyhlášena žádná výzva (výzva je plánována na duben 2017). Naopak opatření 2.2 

je zahrnuto celkem ve 3 výzvách, což odpovídá jeho významnosti vzhledem k výši alokace specifického cíle 2.B. 

(viz výše). Všechna opatření spadající pod Prioritu Unie 2, která je dle výše alokace nejvýznamnější částí OP 

Rybářství, jsou dle zjištění pokryta alespoň jednou výzvou. 

Dosažený pokrok a výsledky jednotlivých specifických cílů OP Rybářství (k 31. 12. 2016): 

V rámci opatření 2.1. bylo zaregistrováno celkem 5 žádostí, z nichž byly ke stejnému datu schváleny 2 projekty, 

což je zhruba desetina cílové hodnoty. V důsledku těchto investic se předpokládá cílový nárůst objemu 

akvakulturní produkce o 2,9 tun ročně. K naplnění cílové hodnoty indikátoru Změna objemu produkce akvakultury 

by měla přispět realizace aktuálně schválených projektů zhruba 18 %. Naplnění indikátorů a cílů opatření lze 

považovat za principiálně reálné.  

V rámci opatřeních 2.2. a 2.3. bylo zaregistrováno celkem 264 žádostí.  Již schváleno bylo celkem 69 projektů. 

U těchto projektů se předpokládá, že jejich realizace přispěje téměř z poloviny k naplnění cílové hodnoty 
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indikátoru Změna objemu produkce akvakultury. Díky těmto investicím by mělo dojít k nárůstu objemu 

akvakulturní produkce o 85,4 tun ročně. V opatření se v průběhu implementace ukázala jako limitující faktor 

absorpce definice příjemce, respektive požadavek na minimální roční produkci. Pro výzvu na podzim 2016 (pátá 

výzva) byla definice příjemce upravena, bylo umožněno čerpat i menším podnikům. Z hlediska perspektivy 

naplnění cílů programu v opatřeních 2.2 a 2.3  je podstatné, že potenciální žadatelé považují podpory investic do 

akvakultury za nejatraktivnější instrument OP Rybářství. 

V rámci opatření 2.4. bylo zaregistrováno celkem 33 žádostí, z toho 12 žádostí již bylo schváleno. Schválena je 

tak již více než polovina cílového (očekávaného) počtu podpořených projektů. Tento počet projektů celkově 

naplňuje více jak 60 % indikátoru sledujícího objem produkce systémů s recirkulací a téměř třetinu indikátoru 

Hodnota akvakulturní produkce pocházející z recirkulačních a průtočných systémů s dočišťováním.  

V rámci opatření 2.5. byly schváleny 4 žádosti. Tyto projekty naplňují téměř 40 % cílové hodnoty množství 

vysazeného úhoře. Jako do určité míry limitující faktor nastavení výzev bylo identifikováno vymezení způsobilosti 

příjemce jako „podniku akvakultury“, kdy přirozená obec příjemců v podmínkách ČR toto vymezení převážně 

nenaplňuje (jedná se ovšem o nastavení vyplývající z legislativního prostředí). 

Celkově bylo k 31. 12. 2016 v rámci PU 2 evidováno 87 projektů s Rozhodnutím s požadovanou výší podpory 

114,3 mil. Kč. Zároveň existuje dostatečný zásobník žádostí, které se v současnosti nacházejí v hodnocení. V 

případě hladké administrace Žádostí o platbu tak lze očekávat naplnění finančního i věcného milníku.  

Vzhledem ke skutečnosti, že pro opatření v rámci specifického cíle 3. A, opatření 3.1, nebyla k 31. 12. 2016 

vyhlášena žádná výzva, a tudíž nejsou registrovány žádné žádosti o podporu, nelze v této fázi zhodnotit míru 

věcného pokroku. V rámci výzvy plánované na duben 2017 má být na projekty v opatření 3.1 alokováno 

2,4 mil. EUR, tedy plná finanční alokace na dané opatření. V současné době probíhají mezi žadatelem a ŘO 

jednání ohledně charakteru plánovaných intervencí v rámci opatření 3.1, přičemž se předpokládá realizace dvou 

projektů. 

K opatření 3.2 nejsou k 31. 12. 2016 evidovány žádné žádosti o podporu, do otevřené výzvy č. 6 pokrývající toto 

opatření je možné podávat žádosti až do konce roku 2018. Jelikož nejsou k dispozici závazky příjemců k plnění 

hodnot indikátorů, a to ani na úrovni zaregistrovaných žádostí, není v této fázi možné zhodnotit míru naplňování 

věcného pokroku v rámci specifického cíle 3. B. Dle dosavadních informací by měly být první žádosti o podporu 

podány na začátku roku 2018 a z hlediska průběhu naplňování opatření je očekávána realizace cca 2 projektů 

ročně. V první fázi by měly být realizovány zejména projekty zaměřené na odborné publikace pro osoby 

odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností a dále školení a výměnné programy 

(včetně výměny mezi členskými státy) pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných 

činností, přičemž byl indikován zájem cílových skupin o tyto aktivity. Naplnění cílů opatření 3.2 se tak jeví jako 

reálné. 

K 31. 12. 2016 nebyla v PU 3 podána žádná žádost o podporu. S ohledem na plánované aktivity v rámci opatření 

3.1. Shromažďování údajů lze však usuzovat, že v roce 2018 bude ze 100 % dosaženo věcného milníku (tj. 

bude ukončen 1 projekt zaměřený na podporu shromažďování, správy a využívání údajů). Dosažení finančního 

milníku nelze nyní odhadnout, protože v současné není dosud známa předpokládaná hodnota studie. Další 

projekty se v tomto opatření plánují až po skončení studie (tedy po roce 2018).   

V opatření 5.1 a 5.2, záměr a) nebyly evidovány žádné žádosti o podporu, neboť prozatím nebyla vyhlášena 

výzva zaměřená na naplňování tohoto opatření (výzvy jsou plánovány na duben 2017). Nejsou tak k dispozici 
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žádné hodnoty závazků k plnění indikátorů, a to ani na úrovni projektových žádostí. Budoucí vývoj závisí 

především na zájmu žadatelů o tyto aktivity, který je vzhledem k podmínkám prozatím nejistý. 

Přestože výzva č. 3 pokrývající opatření 5.2, záměr b) byla vyhlášena již v květnu 2016, nebyl k 31. 12. 2016 

schválen v rámci opatření 5.2 žádný projekt. Nejsou tak prozatím zazávazkovány žádné hodnoty monitorovacích 

indikátorů. K uvedenému datu bylo zaregistrováno celkem 7 žádostí o podporu podaných, u jedné žádosti byla 

administrace ukončena. Požadované finanční prostředky v rámci všech žádostí jsou ve výši 4,4 mil. Kč (162 tis. 

EUR), což činí přibližně 10 % alokace na výzvu č. 3. výzva je vyhlášena jako průběžná (do 31. 12. 2023) a tudíž 

je vyčerpání finančních prostředků stále reálné. 

V opatření 5.3 byly schválené celkem 3 projekty zaměřené na zpracování produktů, což je méně než 10 % 

očekávaného počtu projektů. Ve stavu k 31. 12. 2016 prozatím 9 % projektů naplňuje již téměř polovinu cílové 

hodnoty produkce zpracovaných ryb. Lze tak soudit, že při zachování současného vývoje by hodnota indikátoru 

95210 Produkce zpracovaných ryb měla být dosažena
1
. 

Naplnění věcného milníku vztaženého k Počtu projektů zaměřených na zpracování ryb (MI 96401) lze hodnotit 

jako velmi reálné – ke konci roku 2016 byly schváleny již 3 projekty a dalších 18 Žádostí je v administraci. 

Z celkově podaných Žádostí plánuje předložení Žádosti o platbu do konce roku 2018 celých 16 Žádostí, což by 

znamenalo splnění milníku na 380 %. Finanční milník je aktuálně naplněn zazávazkovanými hodnotami z 3,8 %. 

V případě hladké realizace všech aktuálně administrovaných projektů lze očekávat naplnění milníku z 54,3 %. ŘO 

OP Rybářství sice v současnosti disponuje dostatečným počtem projektů v administraci, které by finanční milník 

naplňovaly, nicméně 2 z těchto projektů předpokládá dokončení fyzické realizace až v květnu 2019. Dosažení 

finančního milníku pro rok 2018 je tedy ohroženo. 

V rámci opatření Technická pomoc bylo k 31. 12. 2016 bylo zaregistrováno celkem 17 žádostí o podporu, 

schváleno bylo celkem 9 projektů s celkovou finanční podporou ve výši 7,4 mil. Kč, což činí přibližně 11,9 % 

celkové alokace opatření. Vzhledem k počtu projektů těsně před schválením bude pravděpodobně procento 

zazávazkovaných financí v blízké době navýšeno. Realizace jednoho projektu již byla ukončena (uspořádání 

výroční konference k OP Rybářství), většina projektů předpokládá ukončení fyzické realizace projektu v roce 

2016 a podání žádosti o platbu v roce 2017. Dosažené hodnoty většiny interních indikátorů jsou tak prozatím 

nulové. Závazky schválených projektů naplňují 52 % cílové hodnoty indikátoru 80600 Počet jednání orgánů, 

pracovních či poradních skupin. V případě indikátoru 82200 Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k 

zajištění implementace programu je zazávazkováno zatím 0,5 % cílové hodnoty a dosaženo bylo 0,4 %. 

Vyhodnocení očekávaných výsledků DoP 

Na základě analýzy finančního a věcného plnění programu bylo zjištěno, že program potenciálně přispívá 

k posílení biodiverzity a ochraně přírody a krajiny (primárně udržováním populace úhoře říčního v povodích, 

příspěvek intervencí PU 3 je v tomto ohledu nepřímý, okrajový). Program dále přispívá ke snížení energetické 

náročnosti a úspoře zdrojů technologických procesů v akvakultuře investicemi do modernizace a obnovení 

technologického vybavení pro chov ryb a do zařízení k intenzivnímu chovu ryb. 

                                                           
1
 Z Ověřovací studie vyplývá, že vyjasněn musí být způsob agregace hodnoty tohoto indikátoru v případě, že by 

jeden příjemce žádal o podporu opakovaně (aby nedocházelo k opakovanému načítání jedné produkce).  
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Příspěvek programu lze dále spatřovat v příspěvku ke zvyšování konkurenceschopnosti producentů akvakultury 

primárně modernizací a obnovou technologického vybavení producentů a související infrastruktury a rozšiřováním 

intenzivních postupů chovu ryb, částečně též podporou investic do technologií zpracování produktů. Příspěvek 

v podobě inovativních produkčních postupů lze očekávat spíše zanedbatelný, stejně jako efekty diverzifikace 

činností producentů. Podobně, pokud lze očekávat příspěvek intervencí PU 3, pak pouze nepřímý, okrajový. 

Na základě aktuálního stavu implementace a zhodnocení dostupného potenciálu program spíše nepřispívá 

zlepšení řízení a vyšší účinnosti strategických procesů v rámci sektoru. 

 

Hodnocení horizontálních témat  

Princip partnerství 

Opatření zohledňující zásady principu partnerství jsou v rámci implementace OP Rybářství aktivně 

uplatňována. Do provádění OP Rybářství jsou zapojeni všichni relevantní partneři a míra jejich zapojení je 

adekvátní. Partneři jsou do provádění programu zapojeni prostřednictvím ustavených platforem, které jsou dle 

zjištění funkční a pozitivně přispívají k naplňování principu partnerství. Partneři jsou zapojeni zejména 

prostřednictvím účasti na Monitorovacím výboru, dále také v rámci Plánovacích komisí a Odborné skupiny OP 

Rybářství. Platforem se účastní široké spektrum aktérů zahrnujících relevantní subjekty a společná jednání 

partnerů přispívají k řešení zásadních aspektů týkajících se implementace OP Rybářství. 

Rovné příležitosti 

Informace o principu rovných příležitostí žen a mužů a nediskriminace a o pravidlech dodržování tohoto 

principu jsou specifikovány v programové a prováděcí dokumentaci OP Rybářství (tj. programovém dokumentu a 

v Pravidlech pro žadatele OP Rybářství. Nastavené mechanismy zohledňující zásady rovných příležitostí jsou 

uplatňovány u všech opatření OP Rybářství tak, že relevantní aspekty projektů jsou sledovány v rámci žádostí o 

podporu. Zároveň bylo ověřeno, že všechny projekty s identifikovaným negativním efektem na rovné příležitosti 

byly formálně vyloučeny z podpory programu. Na základě šetření lze konstatovat, že žádný z projektů OP 

Rybářství nemá prokazatelně negativní vliv na podporu rovnosti žen a mužů a že nedochází k diskriminaci na 

základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku 

nebo sexuální orientace. 

Udržitelný rozvoj  

Jak bylo zjištěno, informace o principu udržitelného rozvoje a o pravidlech dodržování tohoto principu jsou 

specifikovány v programové a prováděcí dokumentaci OP Rybářství (tj. programovém dokumentu a v Pravidlech 

pro žadatele OP Rybářství), a relevantní aspekty projektů jsou sledovány v rámci žádostí o podporu. Bylo 

ověřeno, že žádný ze schválených projektů OP Rybářství nemá deklarován prokazatelně negativní vliv na 

udržitelný rozvoj. Dle zjištění mají více než dvě třetiny (68 %) projektů OP Rybářství pozitivní vliv na udržitelný 

rozvoj, nejvíce pak v rámci opatření 2.2 zaměřeného na úsporu spotřeby energie v akvakultuře a ekologicky 

šetrnější akvakulturu a účinnějšímu využívání zdrojů. Z hlediska příspěvku OP Rybářství k udržitelnému rozvoji 

v rámci naplňování environmentálních indikátorů je v současné fázi implementace pod závazkem vysazení 762 

kg úhoře a lze očekávat, že celkový příspěvek OP Rybářství k udržitelnému rozvoji bude odpovídat plánované 

hodnotě 2000 kg vysazeného úhoře. Naopak v současné fázi implementace programu prozatím nebyly 

podpořeny žádné výměny výrobních zařízení za energeticky účinnější.  
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Změny klimatu  

Indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn je v současné fázi implementace programu 

naplňována pouze projekty s vydaným Rozhodnutím, a to na úrovni 1,6 %. Vzhledem k tomu, že ještě nebyly 

proplaceny žádné prostředky, nelze hodnotit naplňování příspěvku na základě vyúčtovaných žádostí o platbu. 
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MANAGENENT SUMMARY 

Project „Process and results evaluation OP Fisheries“ was launched on 7. 11. 2016 by signing contracts 

between the Ministry of Agriculture and supplier Consortium, which consists of the companies Naviga4 s.r.o. and 

HOPE GROUP s.r.o.  

Final evaluation of fulfilment of objectives for the OP Fisheries OP 2014-2020 and horizontal themes report 

is one of the outputs of this contract and focuses on the part of the results evaluation. The aim of the report is an 

analysis of the substantive progress in the implementation of the objectives of the OP Fisheries up to date 31. 12. 

2016, previous progress in the implementation of the set programme indicators is therefore evaluated, 

supplemented with information about financial progress. The next sections are dedicated to the fulfilment of 

horizontal themes in the program – i.e. assessment of the principle of partnership, equal opportunities, 

sustainable development and contribution to climate change.  

Data sources and methods of analysis  

The information given in the report are based on analysis of fulfilment of indicators from data generated by the 

MS2014+ on 31. 12. 2016 by the MRD-NCA, supplemented with information on approved projects (beneficiaries’ 

commitments) and applications submitted (MA OPF). In preparation of the Final Report were therefore applied 

methods of data mining (data from the MS2014+ and from SAIF information system), there were realised the 

analysis of calls (schedules, announced calls) and desk research (i.e. internal materials of MA to evaluate 

communication activities). There was survey conducted among key stakeholders in the program (guarantors of 

individual measures at MA and SAIF, guarantors of the strategy at the Ministry of Agriculture, representatives of 

fishermen's associations, etc.) and a questionnaire survey among beneficiaries and applicants. 

Implementation steps 

Within the OP Fisheries, a total of 6 calls for project proposals have been opened since October 2015. The first 

two calls were opened in October 2015, 3th and 4th call later, at the beginning of May 2016. The launch of the 5th 

and 6th call and the reopening of the 2nd call of the OP Fisheries happened 11. 10. 2016, application forms have 

been made available already since 27. 9. 2016. Calls 1, 2, 4 and 5 were already completed, within other calls it is 

still possible to file applications (in the case of call no. 3 till 31. 12. 2023, in the call no 6. till 31. 12. 2018). 

Until 31. 12. 2016, most of the measures of the OP were covered by calls for proposals, with the exception of 

measures 3.1, 5.1 and 5.2a, for which no call has been opened yet (a call for proposal is planned for April 2017). 

On the contrary, the measure 2.2 has been included in 3 calls, that corresponds to its significance given by the 

allocation of specific objective 2.B (see above). All the measures falling under the Union Priority 2, i.e. the most 

important part of the OP Fisheries in terms of financial allocation, have been covered with at least one call. 

Achieved progress and results for every specific objective of the OP Fisheries (as to 31. 12. 2016) 

Within the measure 2.1, a total of 5 applications were registered, and 2 of the projects were approved on the 

same date, which represents roughly one-tenth of the target value. As a result of these investments, increase in 

aquaculture production by 2.9 tonnes per year is expected. Realization of currently approved projects (i.e. 

projects with published Decision) should contribute to the target value of the indicator Change in the volume of 

aquaculture production by 18 %. The fulfilment of indicators and target measures can be considered as realistic in 

principle.  
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Within the measures 2.2 and 2.3 a total of 264 applications were registered and a total of 69 projects have been 

already approved. It is assumed that implementation of these projects will contribute nearly by one half to meet 

the target value of the indicator Change in the volume of aquaculture production. As a result of these investments, 

increase in volume of aquaculture production of 85.4 tonnes per year is expected. Absorption of recipient 

definition, respectively a requirement of minimum annual production was proved to be a limiting factor in the 

measure in the course of implementation. For the autumn 2016 (the 5th call) call the recipient definition was 

modified, even the smaller firms were allowed to draw on. In terms of meeting the programme objectives in 

measures 2.2 and 2.3, it is essential that potential applicants consider the support investments in aquaculture to 

be the most attractive instrument of the OP Fisheries. 

Under the measure 2.4 a total of 33 applications were registered, of which 12 applications have been already 

approved. Therefore, more than a half of the target (expected) number of supported projects have already been 

approved. The number of projects overall meets more than 60 % of the indicator monitoring the volume of 

production of recirculation systems and almost a third of the indicator Value of aquaculture production from 

recirculation systems and flow system with water purification.  

Within the measure 2.5 a total of 4 applications were approved. These projects meet nearly 40 % of the target 

value of the volume of eel introduced. The definition of the recipients’ eligibility as “aquaculture company” was to 

some extent identified as a limiting factor of call settings, as natural community of recipients in the Czech 

Republic mostly does not fulfil this definition (this is about setting resulting from the legislative environment, 

though). 

Up to 31. 12. 2016 a total of 87 projects with Decision were registered within the UP 2 with the required amount of 

support 114.3 million CZK. At the same time, there is a sufficient reservoir of applications, which are currently in 

the assessment phase. In the case of smooth administration of payment applications, the fulfilment of financial 

and substantive milestone can be expected. 

Due to the fact, that no call has been launched for the measures under the specific objective 3.A, measure 3.1 up 

to 31. 12. 2016, and therefore no project applications have been filed, the degree of substantive progress in 

implementation cannot be at this stage assessed. Within the call for proposal planned for April 2017 a total of 2.4 

million EUR should be allocated on projects in measure 3.1, i.e. full financial allocation for the measure. 

Negotiations between the applicant and MA about the nature of the planned interventions within the measure 3.1 

are currently taking place, assuming the implementation of two projects. 

Within the measure 3.2, there were no project applications registered up to 31. 12. 2016, the applications to the 

open call no. 6 is possible to fill until the end of 2018. Since there are no beneficiaries’ commitments to the 

fulfilment of indicator values not even at the level of registered applications, the degree of fulfilment of the 

substantive progress within the specific objective 3.B cannot be assessed at this stage. According to the existing 

information, the first requests for support should be submitted at the beginning of the year 2018 and in terms of 

the measure fulfilment progress, the realization of approximately 2 projects a year is expected. In the first phase, 

projects mainly aimed at technical publication for people responsible for the monitoring and controlling of the 

fishing activities and also on training and exchange programmes (including the exchange between Member 

States) for people responsible for the monitoring and controlling the fishing activities should be implemented. An 

interest for these activities was indicated by the target groups. Fulfilment of measure 3.2 objectives appears 

realistic. 
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Up to 31. 12.2016, no application was submitted within the UP 3. With regard to the planned activities within the 

measure 3.1. The collection of data it can be assumed that in 2018 the substantive milestone will be of 100 % 

achieved (i.e. one project aimed at supporting collection, management and use of data will be terminated). 

Achieving financial milestones cannot be currently estimated, because the expected value of the study it is not 

known yet. Other projects in this measure are planned after the end of the study (i.e. after 2018).  

In the measures 5.1 and 5.2, intention a) any applications for support were registered, since any call for 

proposal aimed at the fulfilment of this measure (calls are planned for April 2017) has not been announced. 

Therefore, no commitment values for the indicators fulfilment are available and not even at the level of project 

applications. Future development depends primarily on the interest of the applicants for these activities, which is 

so far due to the conditions uncertain. 

Although the call no. 3 covering the measure 5.2, intention b) was announced back in May 2016, there was no 

project approved within the measure 5.2 up to 31. 12. 2016. Thanks to that, no values of monitoring indicators are 

committed so far. Up to date a total of 7 applications were registered, for one application the administration was 

terminated. The required financial resources across all applications are equal to 4.4 million CZK (162 000 EUR), 

that is approximately 10 % of the allocation for call no. 3. The call is announced as interim (until 31. 12. 2023) and 

therefore, the drawing of all funds is still real. 

Within the measure 5.3 a total of 3 projects aimed at processing of products were approved, which is less than 

10 % of the expected number of projects. As of 31. 12. 2016, 9% of the projects fulfils almost half of the target 

value of the production of fish processed. With the current development it can be assumed, that the value of the 

indicator 95210 Production of processed fish should be achieved
2
. 

Fulfilment of the substantive milestone which is related to the Number of processing fish-oriented projects (MI 

96401) can be evaluated as a very real – at the end of the year 2016 already 3 projects were approved and 

another 18 applications were in administration. Of the total applications submitted a total of 16 applications plan to 

propose the request for payment till the end of 2018, which would mean meeting the milestone on 380 %. 

Financial milestone is currently fulfilled with committed values from 3.8 %. In the case of smooth implementation 

of all currently administered projects it can be expected to fulfil the milestone of 54.3 %. Although MA OP 

Fisheries currently has a sufficient number of projects in the administration to fulfil the financial milestone, 2 of 

these projects are expected to be completed in May 2019. Achieving financial milestone for 2018 is therefore 

jeopardize.  

Achieving financial milestone for the year 2018 is realistic only when a call for proposal will be opened in spring 

2017 and when there will be sufficient absorption capacity. 

Up to 31. 12. 2016 in the measure Technical assistance a total of 17 applications were registered and a total of 

9 projects were approved with a total financial support of 7.4 million CZK, that is approximately 11.9 % of the total 

measure allocation. Due to the number of projects just before the approval, it is likely that the percentage of the 

committed finances will be increased in the near future. Realization of one project has been already completed 

(arrangement of the annual Conference to OP Fisheries), most projects assume their physical implementation in 

2016 and the proposing of request for payment in 2017. Achieved values of most internal indicators are so far 

zero. Commitments of the approved projects meet 52 % of the target values of the indicator 80600 Number of 

                                                           
2
 Verification study implies that the method for value aggregation of this indicator have to be clarified in the case 

where one recipient request for support repetitively (in order to prevent repeated loading of same production).  



 

12 

institutions, working and advisory groups meetings. In the case of indicator 82200 Purchase of materials, goods 

and services needed to ensure the implementation of the programme so far 0.5 % of the target value is committed 

and 0.4 % achieved.  

Expected results of PA assessment 

Based on the analysis of the financial and substantive programme fulfilment it was found that the program 

potentially contributes to the strengthening of biodiversity and nature and landscape protection (primarily by 

keeping the eel in river basin, the contribution of UP 3 interventions is in this respect indirect/marginal). The 

programme also contributes to the reduction of energy consumption and to the resource savings in technological 

processes in aquaculture by investments in modernization and renewal of technological equipment for fish 

farming and the equipment for intensive fish farming. 

The contribution of the program can be also found in the contribution to increasing the competitiveness of 

aquaculture producers, primarily by modernization and reconstruction of technological equipment of producers 

and related infrastructure and by expansion of intensive fish farming practices, partly also by supporting 

investment in technology of products processing. Contribution in the form of innovative production practices can 

expect rather insignificant, as well as the effects of diversification of activities of producers. Similarly, when a 

contribution of UP 3 interventions is expected, then only indirect and marginal. 

Based on the current state of implementation and assessment of the available potential the programme rather 

does not improve the management and efficiency of strategic processes within the sector. 

Evaluation of horizontal principles 

The Principle of partnership 

Measures taking into account the principle of partnership policy are actively applied within the implementation 

of the OP Fisheries. In the implementation of the OP Fisheries all relevant partners are involved and the degree of 

their involvement is adequate. Partners are involved in the programme implementation through the established 

platforms that are found to be functional and positively contribute to the principle of partnership implementation. In 

particular, partners are involved through the participation in the Monitoring Committee, as well as in Planning 

Commissions and Expert groups for OP Fisheries. There is a wide range of actors involved in the platforms, 

including relevant bodies and joint meetings of partners that contribute to the solution of fundamental aspects 

related to the implementation of the OP Fisheries. 

Equal opportunities 

Information about the principle of equal opportunities for women and men and non-discrimination and 

respect for the rules of this principle are specified in the programming and executive documentation of the OP 

Fisheries (i.e. in the programming document and in the Guidelines for applicants). Set up mechanisms taking into 

account the principle of equal opportunities are applied for all measures of the OP Fisheries so that relevant 

aspects of projects are pursued within the grant applications. At the same time, it was verified that all projects with 

identified negative effect on equal opportunities were formally excluded from the programme support. On the 

basis of investigation, it can be concluded that none of the OP Fisheries projects has proven negative effect on 

promoting equality between women and men and that there is no discrimination based on sex, racial or ethnic 

origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation. 
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Sustainable development 

As it was found, the information about the principle of sustainable development and the rules of compliance with 

this principle, are specified in the programming and executive documentation of the OP Fisheries (i.e. in the 

programming document and in the Guidelines for applicants), and relevant aspects of projects are pursued within 

the grant applications. It was verified that none of the approved projects of the OP Fisheries declare provably 

negative impact on sustainable development. According to the findings, more than two thirds (68%) of the OP 

Fisheries projects have positive effect on sustainable development, the most within the measure 2.2 aimed at 

saving energy consumption in aquaculture, more environmentally friendly aquaculture and more efficient use of 

resources. In terms of contribution of the OP Fisheries to sustainable development within the fulfilment of the 

environmental indicators it is currently under implementation phase introducing 762 kg of an eel and it can be 

expected that the total contribution of the OP Fisheries to sustainable development will correspond to the 

projected value of 2000 kg of the introduced eel. By contrast, so far in current phase of programme 

implementation no exchange of production equipment for more energy-efficient one was supported.  

Climate change  

The indicative amount of the contribution to the objectives in the area of climate change is fulfilled in the 

current phase of programme implementation only by projects with published Decision, which is at 1.6 %. Given 

the fact that no funds have yet been reimbursed for any resources, it is not possible to evaluate the fulfilment of 

the contribution based on the invoiced payment requests. 

 

 

  



 

14 

1 ÚVOD 

Zakázka „Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství“ byla zahájena dne 7. 11. 2016 podpisem smlouvy 

o dílo mezi Ministerstvem zemědělství ČR a dodavatelským konsorciem, které je tvořeno společností Naviga 4, 

s.r.o. a HOPE GROUP s.r.o. 

Hodnocení v rámci realizované evaluace je zaměřeno na dva hlavní okruhy – procesní a výsledková 

evaluace. Cílem procesního hodnocení je posouzení nastavení implementační struktury a identifikace slabých 

míst v systému OP Rybářství. Cílem výsledkové evaluace je ověřit relevanci programu vzhledem k novým 

podmínkám (změny v odvětví akvakultury, změny rozvojových potřeb), posouzení vhodnosti nastavení 

indikátorové soustavy a relevance komplementárních vazeb. Obsahem výsledkové evaluace je také zpracování 

pre-evaluační studie, jejímž cílem je nastavit vhodný mix metod, které budou sloužit k vyhodnocování OP 

Rybářství 2014 – 2020. 

Cílem předkládaného Finálního hodnocení plnění cílů OP Rybářství 2014-2020 a horizontálních témat je 

provést hodnocení dosavadních výsledků OP Rybářství k 31. 12. 2016. Hodnocen je věcný pokrok implementace 

programu (naplnění hodnot monitorovacích indikátorů), který je vzhledem k rané fázi implementace doplněn o 

kvalitativní komentář k realizovaným projektům, podaným žádostem a plánovaným výzvám. Předkládaná studie 

obsahuje také vyhodnocení principů partnerství, opatření k prosazování rovnosti mužů a žen, opatření 

k udržitelnému rozvoji a vyhodnocení cílů v oblasti změny klimatu.  

2 STRUČNÝ POPIS POSTUPU ŘEŠENÍ 

Finální hodnocení plnění cílů OP Rybářství 2014-2020 a horizontálních témat je jedním z výstupů této 

veřejné zakázky a zaměřuje se na část výsledkové evaluace. Cílem zprávy je aktualizace analýzy věcného 

pokroku v plnění cílů OP Rybářství, hodnocen je tedy dosavadní pokrok v plnění nastavených indikátorů 

programu, doplněný o informace o finančním pokroku. Součástí zprávy je také hodnocení horizontálních témat, 

které by mělo sloužit jako podklad pro vypracování rozšířené Výroční zprávy o implementaci OP Rybářství. 

Informace ve zprávě uvedené jsou založeny na analýze plnění indikátorů z dat z MS2014+ generovaných 

k 31. 12. 2016 ze strany MMR-NOK, doplněné informacemi o schválených projektech (závazky příjemců) a 

podaných žádostech (ŘO OPR). V rámci přípravy Závěrečné zprávy byly tedy aplikovány metody data mining a 

provedena analýza dat z MS2014+ a z IS SZIF. Dále byl proveden desk research a analýza výzev 

(harmonogramy výzev, vyhlášené výzvy).  

S ohledem na aktuální fázi implementace OP Rybářství nenastal prozatím výraznější pokrok v plnění cílů 

programu. Zhodnocení je tedy provedeno na úrovni výstupů (jelikož žádné výsledky zatím nebyly dosaženy), 

případně je uveden kvalitativní komentář vycházející z předpokladu naplnění výstupů a výsledků aktuálně 

realizovanými projekty a projekty, které jsou v současné době ve fázi hodnocení. Vzhledem k počáteční fázi 

implementace OP je obtížné provádět vyhodnocení očekávaných výsledků uvedených v Dohodě o partnerství pro 

programové období 2014-2020 a vyhodnocení efektivity dosažených cílů. Toto hodnocení je v předkládané 

zprávě provedeno prozatím jen rámcově, dle pre-evaluační studie je doporučeno kompletní hodnocení realizovat 

až pro Zprávu o pokroku 2019, tedy v evaluaci na přelomu let 2018 a 2019. 
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3 IMPLEMENTACE OP RYBÁŘSTVÍ 2014-2016  

Operační program Rybářství je nástrojem pro čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu 

(ENRF) a přispívá také k plnění cílů Společné rybářské politiky. Operační program Rybářství 2014 - 2020 byl 

schválen Evropskou komisí dne 2. 6. 2015.  

Globálním cílem Operačního programu Rybářství je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na 

inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Dále je program zaměřen na rozvoj 

udržitelného chovu ryb v České republice a na zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku 

na domácí trh, včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků. Program se tak zaměřuje na jedné straně na 

rozvoj tradičních forem akvakultury a na straně druhé na podporu zavádění moderních intenzivních chovných 

systémů, především pro produkci lososovitých ryb, případně dalších druhů.  

Cíle OP Rybářství jsou naplňovány prostřednictvím tří věcně zaměřených priorit Unie
3
 vycházejících z ENRF: 

 Priorita Unie 2:Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury 

založené na znalostech a účinně využívající zdroje  

 Priorita Unie 3:  Podpora provádění společné rybářské politiky  

 Priorita Unie 5: Podpora uvádění na trh a zpracování 

Na jednotlivé priority Unie (PU) jsou navázány specifické cíle, v rámci nichž jsou definována opatření přispívající 

k dosažení těchto specifických cílů. Struktura věcných PU a specifických cílů operačního programu Rybářství 

2014 – 2020 je znázorněna ve schématu níže. 

 

                                                           
3
 Priorita Unie 6 je zaměřena na technickou pomoc. 



 

Schéma 1: Struktura operačního programu Rybářství 2014 – 2020 
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OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2014 - 2020



 

Operační program Rybářství si stanovil 5 priorit, k jejichž naplňování jednotlivé specifické cíle (a k nim příslušná 

opatření) směřují:  

 Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce 

tržních ryb. 

 Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci. 

 Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb. 

 Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace). 

 Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a 

biologické rozmanitosti. 

 

Celková finanční alokace Operačního programu Rybářství je  41,16 mil. EUR (1 113,1 mil. Kč). Rozdělení 

alokace na úrovni Priorit Unie a specifických cílů ukazuje tabulka níže. Přibližně dvě třetiny prostředků (66 %) 

jsou přiděleny na Prioritu Unie 2, přičemž v rámci této PU jsou prostředky mezi specifické cíle rozděleny poměrně 

nerovnoměrně. Nejvyšší alokaci v rámci programu má specifický cíl 2.B Zlepšování konkurenceschopnosti 

a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména 

v případě malých a středních podniků s přidělenými prostředky ve výši 19,0 mil. EUR (514,1 mil. Kč). Naopak 

specifické cíle 2.A a 2.D patří k těm s nejnižší alokací v rámci programu. Druhou nejvíce podporovanou prioritou 

je PU5, na kterou je alokováno 8,0 mil. EUR (215,5 mil. Kč) (téměř pětina celkové alokace), Priorita Unie 3 má 

stanovenu alokaci ve výši 7,8 % všech prostředků a Technická pomoc (PU 6) má 5,5 % celkové alokace. 

Tabulka 1: Alokace OP Rybářství dle specifických cílů 

Priorita Unie Specifický cíl Celková alokace (Kč) Celková alokace (EUR) 

2 

2.A 34 886 968 1 289 960 

2.B 514 069 737 19 007 940  

2.C 160 539 151    5 918 640 

2.D 70 017 405 1 479 660 

PU 2 celkem 749 043 729 27 696 200  

3 

3.A 66 024 113    2 441 269 

3.B 21 035 000  777 778 

PU 3 celkem 87 059 113    3 219 047  

5 

5.A 99 530 468    3 680 180  

5.B 115 947 865    4 287 220 

PU 5 celkem 215 478 333 7 967 400  

6 
6.A 61 565 238    2 276 400 

PU 6 celkem 61 565 238    2 276 400  

OP Rybářství celkem 1 113 146 413 41 159 047 

 

Postup implementace 

V rámci OP Rybářství již bylo od října 2015 vyhlášeno celkem 6 výzev pro podávání žádostí o podporu. V tabulce 

níže je uveden přehled vyhlášených i plánovaných výzev OP Rybářství. První dvě výzvy byly vyhlášeny v říjnu 

2015, 3. a 4. výzva pak na začátku května 2015. Vyhlášení 5. a 6. výzvy a pokračování 2. výzvy OP Rybářství 

proběhlo 11. října 2016. Výzvy č. 1, 2, 4 a 5 již byly ukončeny, v rámci ostatních výzev je stále možné podávat 

žádosti (v případě 3. výzvy do 31. 12. 2023, v rámci 6. výzvy do 31. 12. 2018). 
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Tabulka 2: Přehled výzev OP Rybářství  

Číslo 

výzvy 

Priorita 

Unie 

Specifický 

cíl 

Opatření Stav 

výzvy (k 

31.12.2016

) 

Alokace 

výzvy (Kč, 

EUR) 

Datum 

zahájení 

příjmu 

žádostí 

Datum 

ukončení 

příjmu 

žádostí 

0 PU 6 Technická 

pomoc 

Technická 

pomoc 

otevřená 61,5 mil. Kč 

2,3 mil. EUR 

21. 10. 2015 31. 12. 2023 

1 PU 2 

PU 5 

2.A; 2.B; 

2.C;  5.B 

2.1; 2.2a); 

2.4; 5.3 

uzavřená 243,2 mil. Kč 

9,0 mil. EUR 

21. 10. 2015 3. 11. 2015 

2 PU 2 2.D 2.5  ukončená 40,0 mil. Kč 

1,48 mil. EUR 

21. 10. 2015 31. 10. 2016 

3 PU 5 5.A 5.2b) otevřená 45,0 mil. Kč 

1,67 mil. EUR  

3. 5. 2016 31. 12. 2023 

4 PU 2 2.B; 2.C; 2.2b);  

2.3; 

uzavřená 70,5 mil. Kč 

2,61 mil. EUR 

3. 5. 2016 17. 5. 2016 

5 PU 2 

PU 5 

2.B; 2.C;  

5.B 

2.2a); 2.4;  

5.3 

uzavřená 400 mil. Kč 

14,8 mil. EUR 

11. 10. 2016 31. 10. 2016 

6 PU 3 3.B 3.2. otevřená 10,5 mil. Kč 

0,39 mil. EUR 

11. 10. 2016 31. 12. 2018 

7 PU 5 5.A 5.1. plánovaná 6,0 mil. Kč 

0,22 mil. EUR 

duben 2017 31. 12. 2018 

8 PU 5 5.A 5.2. plánovaná 2,0 mil. Kč 

0,08 mil. EUR 

duben 2017 31. 12. 2017 

9 PU 2 

PU 5 

2.B; 2.C;  

5.A 

2.2; 2.3; 

5.2. 

plánovaná 92,4 mil. Kč 

3,42 mil. EUR 

duben 2017 duben 2017 

10 PU 3 3.B 3.1. plánovaná 65,9 mil. Kč 

2,44 mil. EUR 

duben 2017 31. 12. 2023 

Pozn.: Dle informací ŘO je na podzim 2017 plánováno vyhlášení 11. výzvy, se zaměřením na opatření (záměry) 

2.1, 2.2a), 2.4 a 2.5.  

Jednotlivé výzvy OP Rybářství pokrývají i více opatření, zaměření výzev dle opatření znázorňuje tabulka níže. 

K 13. 12. 2016 byla vyhlášenými výzvami pokryta většina opatření OP Rybářství, s výjimkou opatření 3.1, 5.1 a 

5.2a), pro které dosud nebyla vyhlášena žádná výzva
4
. Naopak opatření 2.2 je zahrnuto celkem ve 3 výzvách, 

což odpovídá jeho významnosti vzhledem k výši alokace specifického cíle 2.B (viz výše). Všechna opatření 

spadající pod Prioritu Unie 2, která je dle výše alokace nejvýznamnější částí OP Rybářství, jsou dle zjištění 

pokryta alespoň jednou výzvou.  

                                                           
4
 Dle harmonogramu výzev na rok 2017 budou výzvy pro opatření 3.1, 5.1 a 5.2a) vyhlášeny v průběhu roku 

2017. 
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Tabulka 3: Vyhlášené výzvy pokrývající jednotlivá opatření OP Rybářství 2014 - 2020 

výzva / opatření 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6.1 

0. výzva           
 

1. výzva                     
 

2. výzva                     
 

3. výzva                     
 

4. výzva                     
 

5. výzva                     
 

6. výzva 
          

 

celkem výzev 
pokrývajících opatření 

1 3 1 2 1 0 1 0 1 2 1 
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4 DOSAŽENÝ POKROK A VÝSLEDKY OP 

RYBÁŘSTVÍ 

4.1 Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, 

inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené 

na znalostech a účinně využívající zdroje 

4.1.1 2. A Specifický cíl: Poskytování podpory pro posilování 

technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí 

Specifický cíl 2.A je naplňován jedním opatřením - 2.1. Inovace, jehož cílem je zvýšení konkurenceschopnosti 

akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti stimulací vývoje a aplikací inovací a zaváděním nových nebo 

zdokonalených produktů nebo procesů. Celkové finanční prostředky alokované k naplňování tohoto opatření činí 

1,29 mil. EUR. 

Na projekty opatření 2.1. Inovace dosud byly vyhlášeny následující výzvy: 

Číslo 
výzvy 

Prioritní osa / 
priorita Unie 

Investiční 
priorita / 
specifický cíl 

Podopatření / záměr Období příjmu žádostí 

1 priorita unie 2, 5 2.A, 2.B, 2.C, 5.B 2.1, 2.2. záměr a), 2.4., 5.3. 21. 10. 2015 - 3. 11. 2015 

 
Ve výzvě bylo zahrnuto více opatření napříč specifickými cíli (viz kap. 2), přičemž dílčí alokace pro opatření 2.1 

v rámci této výzvy činila 11,6 mil. Kč (429 tis. EUR). Dle informací ŘO je vyhlášení výzvy zahrnující opatření 2.1 

(11. výzva) plánováno na podzim 2017. 

Analýza finančního pokroku  

Tabulka 4 - Finanční pokrok realizace Specifického cíle 2.A 

Priorit

a Unie 

Opatření Celková alokace 

(EUR) 

Celková alokace 

(Kč) 

Finanční 

prostředky 

v projektech 

s vydaným 

ROPD (%) 

Finanční 

prostředky v 

proplacených 

ŽOPL (%)  

PU2 2.1 1 289 960 34 828 920 3,6% 0 % 

 

V rámci specifického cíle bylo v projektech s vydaným rozhodnutím závazkováno 3,6 % alokované částky.  
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Analýza věcného pokroku 

Tabulka 5: Přehled kontextových indikátorů – opatření 2.1 

ID Název indikátoru Typ  Hlavní / 
Interní 

Jednotka Cílová 
hodnota 

Dosažená 
hodnota (v %) 

95100 Objem produkce akvakultury kontextový Hlavní t 19 555 103,3 

95500 Hodnota produkce 

akvakultury 

kontextový Hlavní tis. EUR 44 794 103,3 

95105 Počet zaměstnanců na plný 

pracovní úvazek v 

akvakultuře 

kontextový Interní FTE 1 442 85,1 

 

Tabulka 6: Přehled ostatních indikátorů – opatření 2.1 

ID Název indikátoru Typ  Hlavní 
/ 
Interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Závazek  
 

Závazek  
(v %) 

Dosažená 
hodnota  
(v %) 

95110 Změna objemu 

produkce 

akvakultury 

výsledkový Hlavní t 16 2,9 18,1 0 

95510 Změna hodnoty 

produkce 

akvakultury 

výsledkový Hlavní tis. 

EUR / 

rok 

34 6,2 18,4 0 

95515 Udržení objemu 

akvakulturní 

produkce 

výsledkový Hlavní t 200 0 0 0 

96002 

 

Počet projektů 

zaměřených na 

inovace, 

poradenství a 

pojištění 

výstupový Hlavní projekt

y 

18 2 11,1 0 

96201 Počet 

realizovaných 

produktových 

inovací 

výstupový Interní inovac

e 

9 0 0 0 

96202 Počet 

realizovaných 

procesních 

inovací 

výstupový Interní inovac

e 

14 2 14,3 0 
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K 31. 12. 2016 bylo v rámci opatření 2.1 zaregistrováno celkem 5 projektů. Ke stejnému datu jsou vydaná 

Rozhodnutí u 2 projektů, což představuje zhruba desetinu očekávaného počtu projektů.  U zbývajících projektů 

byla ukončena administrace.  

V důsledku těchto investic se předpokládá cílový nárůst objemu akvakulturní produkce o 2,9 tun ročně. 

K naplnění cílové hodnoty indikátoru Změna objemu produkce akvakultury by měla přispět realizace projektů 

s vydaným Rozhodnutím zhruba 18 %. Podobný příspěvek k naplnění cíle lze očekávat rovněž u indikátoru 

Změna hodnoty produkce akvakultury. Z hlediska interních indikátorů projekty s vydaným Rozhodnutím naplňují 

přibližně z 14 % plánovaný počet realizovaných procesních inovací.  

Metodické poznámky k monitorovacím ukazatelům  

U hodnot následujících ukazatelů byly shledány metodické nedostatky, nebo nebyly dosud sledovány:  

 Změna objemu produkce akvakultury 

 Změna hodnoty produkce akvakultury  

 Udržení objemu produkce akvakultury 

V říjnu 2016 EK vydala aktualizovanou příručku pro monitoring a vykazování ukazatelů OP Rybářství, ve které 

nově požaduje sledování ukazatelů produkce na úrovni celého podniku. Tato nová metodika není v současné 

době ze strany ŘO OP Rybářství zavedena. 

Výchozí a cílové hodnoty na úrovni projektů budou muset být u žadatelů došetřeny došetřeny. Toto by bylo dobré 

provést do konce roku 2017 a dále na základě nového vyhodnocení dosavadní implementace opatření změnit 

následně příslušné hodnoty v programovém dokumentu (v rámci revize). Revize OP musí být schválená 

Evropskou komisí do konce roku 2018, doporučuje se tedy nechat projednat návrh na revizi OP na jarním 

zasedání MV v roce 2018. 
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„Čerpal jsem v minulosti. Bohužel, 

cena projektu byla mnohem vyšší než 

by byla, pokud bych realizoval projekt 

sám z vlastních zdrojů. Toto nastalo u 

vícero mnou realizovaných projektů“ 

„Složitá žádost, určitě dost peněz za 

vypracování, následné zbytečné a 

opakující se kontroly…“ 

Potenciál dalšího plnění opatření  

Opatření 2.1 

Z průzkumu potenciálních žadatelů, kteří deklarovali záměr žádat o podporu OP Rybářství, cca třetina (16 

respondentů) uvedla jako plánované opatření Inovace (2.1). Lze proto konstatovat, že existuje prostor pro další 

naplňován cílů opatření.   

Graf 1: V rámci jakého opatření plánujete žádat o podporu na váš projektový záměr? 

 

Jako bariéry vnímané žadateli pro podání žádosti jsou obecně nejčastěji uváděny důvody spadající do kategorií:  

 Obavy z administrativní a procesní náročnosti. 

 Negativního sentimentu žadatelů a příjemců z minulých zkušeností, kdy zisk z podpory je vnímán jako 

neadekvátní riziku a nákladům spojeným s realizací 

projektu, především v kontextu kontrol a auditů operací.  

V rámci bariér vnímaných potenciálními žadateli administrativní a 

procesní náročnost a negativní zkušenost převažují nad věcnými 

bariérami, dostupnou mírou podpory a věcnými omezeními 

(zaměřením projektu a vymezením způsobilosti nákladů), byť i 

takové bariéry vnímány jsou. Záměrem řídicího orgánu OP 

Rybářství je rozšíření definice způsobilého žadatele o veřejnoprávní 

subjekt v nadcházející výzvě.  

Shrnutí  

Z perspektivy dosažených hodnot ukazatelů není specifický cíl aktuálně naplňován.  

Plnění ukazatelů v závazkovaných projektech je rovněž na spíše nízké úrovni, dosahuje pouze pětinu cílový 

hodnot. Pro roky 2017 a 2018 jsou plánovány dvě výzvy pro opatření 2.1. Potenciální žadatelé potvrzují zájem 

podat žádosti o podporu, ŘO zároveň přijal opatření pro odstranění formálních bariér absorpce, existuje tedy 

potenciál pro zvýšení míry naplňování cílů. V současnosti je však tato míra nízká.  
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4.1.2 2. B Specifický cíl: Zlepšování konkurenceschopnosti a 

životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení 

bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě 

malých a středních podniků 

Specifický cíl 2.B je naplňován dvěma opatřeními - 2.2. Produktivní investice do akvakultury, jehož záměrem 

jsou investice do akvakultury a její diverzifikace a 2.3. Podpora nových chovatelů.  

Cílem prvního opatření je zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického 

rozvoje; zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury; výstavba rybníků; úspora spotřeby energie v 

akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakultura, účinnější využívání zdrojů a rozšíření možností a příjmů 

podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře. Hlavním cílem 

druhého opatření je umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční 

konkurenceschopnosti.  

Celková alokace pro opatření 2.2. je 16,77 mil. EUR, u opatření 2.3. činí celková alokace 2,24 mil. EUR. 

Na projekty opatření 2.2 Produktivní investice do akvakultury a 2.3 Podpora nových chovatelů dosud byly 

vyhlášeny následující výzvy: 

Číslo 
výzvy 

Prioritní osa / 
priorita Unie 

Investiční 
priorita / 
specifický cíl 

Podopatření / záměr Období příjmu žádostí 

1 priorita unie 2, 5 2.A, 2.B, 2.C, 5.B 2.1, 2.2. záměr a), 2.4., 5.3. 21. 10. 2015 - 3. 11. 2015 

4 priorita unie 2 2.B, 2.C 2.2. záměr b), 2.3. 3. 5. 2016 - 17. 5. 2016 

5 priorita unie 2, 5 2.B, 2.C, 5.B 2.2. záměr a), 2.4., 5.3. 11. 10. 2016 - 31. 10. 2016 

 
Ve výzvách bylo zahrnuto více opatření napříč specifickými cíli (viz kap. 2). V první polovině roku 2017 je 

plánovaná další výzva ve vztahu k SC 2. B (výzva č. 9), zaměřená na projekty naplňující opatření 2.2. (záměr b), 

a 2.3. Dle informací ŘO je na podzim 2017 plánováno vyhlášení další výzvy zahrnující opatření 2.2, záměr a) (11. 

výzva). 

Počet projektů v rámci opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury a 2.3. Podpora nových chovatelů 

v jednotlivých fázích k 31. 12. 2016: 

Opat
ření 

Podopat
ření / 
záměr 

Výzv
a 

Období 
příjmu 
žádostí 

Počet 
zaregist
rovanýc
h 
žádostí 

Fáze     

KFNaP Věcné 
hodno
cení 

Příprava 
Rozhod
nutí 

Rozhod
nutí 
vydáno 

Ukonče
né adm. 

2.2. 2.2. 

záměr a) 

1 21. 10. 2015 - 

3. 11. 2015 

100 00 00 00 67 33 

2.2. 2.2. 

záměr a) 

5 11. 10. 2016 - 

31. 10. 2016 

146 136 - - - 10 

2.2. 2.2. 

záměr b) 

4 3. 5. 2016 - 

17. 5. 2016 

4 0 0 2 - 2 
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Opat
ření 

Podopat
ření / 
záměr 

Výzv
a 

Období 
příjmu 
žádostí 

Počet 
zaregist
rovanýc
h 
žádostí 

Fáze     

KFNaP Věcné 
hodno
cení 

Příprava 
Rozhod
nutí 

Rozhod
nutí 
vydáno 

Ukonče
né adm. 

2.3. 2.3. 4 3. 5. 2016 - 

17. 5. 2016 

14 0 0 1 2 11 

 

 Analýza finančního pokroku  

Tabulka 7 - Finanční pokrok realizace SC 2.2 a 2.3 

Priorit

a Unie 

Opatření Celková alokace 

(EUR) 

Celková alokace 

(Kč) 

Finanční 

prostředky 

v projektech 

s vydaným 

ROPD (%) 

Finanční 

prostředky v 

proplacených 

ŽOPL (%)  

PU 2 

 

2.2 a) 15 287 999 412 775 960 14,2% 0 % 

2.2 b) 1 481 481 40 000 000 0,0% 0 % 

2.3 2 238 460 60 438 420 4,6% 0 % 

 

V rámci specifického cíle bylo v projektech s vydaným rozhodnutím závazkováno 14,2 % v případě opatření 2.2 

a) a 4,6 % v případě opatření 2.3.  

 

Analýza věcného pokroku 

Tabulka 8: Přehled kontextových indikátorů – opatření 2.2 a 2.3 

ID Název indikátoru Typ  Hlavní / 
Interní 

Jednotk
a 

Cílová 
hodnota 

Dosažená 
hodnota 
(v %) 

95100 Objem produkce akvakultury kontext Hlavní t 19 555 103,3 

95500 Hodnota produkce akvakultury kontext Hlavní tis. EUR 44 794 103,3 

95105 Počet zaměstnanců na plný 

pracovní úvazek v akvakultuře 

kontextový Interní FTE 1 442 85,1 
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Tabulka 9: Přehled ostatních indikátorů – opatření 2.2 a 2.3 

ID Název indikátoru Typ  Jed-

notka 

Hlavní 

/ 

Interní 

Cílová 

hodn. 

Záva-

zek 

 

Závazek 

(v %) 

Dosaže

ná 

hodn. 

(v %) 

95110 Změna objemu produkce 
akvakultury 

výsledko

vý 

t Hlavní 208 85,4 41,1 0 

z toho 2.2 85,4 41,1 0 

z toho 2.3 0 0 0 

95510 Změna hodnoty produkce 
akvakultury 

výsledko

vý 

tis. 

EUR 

Hlavní 458 184,0 40,2 0 

z toho 2.2 184,0 40,2 0 

z toho 2.3 0 0 0 

95515 Udržení objemu 
akvakulturní produkce 

výsledko

vý 

t Hlavní 1400 11 624 830,3 0 

z toho 2.2 11 612,4 829,5 0 

z toho 2.3 11,6 0,8 0 

96001 Počet projektů zaměřených 
na produktivní investice do 
akvakultury 

výstupov

ý 

projekt

y 

Hlavní 415 67 16,1 0 

z toho 2.2 67 16,1 0 

z toho 2.3 - - - 

96003 

 

Počet projektů zaměřených 
na obecnou podporu 
lidského kapitálu v oblasti 
akvakultury a nových 
chovatelů v oblasti 
akvakultury 

výstupov

ý 

projekt

y 

Hlavní 40 2 5 0 

z toho 2.2 - - - 

z toho 2.3 2 5 0 

Interní indikátory – opatření 2.2 

96301 Počet podpořených výměn 
výrobního zařízení za 
energeticky účinnější 

výstupov

ý 

zaříze

ní 

Interní 30 0 0 0 

96501 Příjmy z podpořených 
doplňkových aktivit mimo 
akvakulturu 

výstupov

ý 

Kč Interní 39 000 000 0 0 0 

96502 Příjmy z podpořených 
doplňkových aktivit - 
diverzifikace v rámci druhů 
ryb 

výstupov

ý 

Kč Interní 4 000 000 0 0 0 

96503 Příjmy z podpořených 
doplňkových aktivit - 
diverzifikace v rámci 
rybářské turistiky 

výstupov

ý 

Kč Interní 35 000 000 0 0 0 

96801 Počet nově vybudovaných 
rybníků 

výstupov

ý 

rybník Interní 1 12 1 200 0 



 

27 

ID Název indikátoru Typ  Jed-

notka 

Hlavní 

/ 

Interní 

Cílová 

hodn. 

Záva-

zek 

 

Závazek 

(v %) 

Dosaže

ná 

hodn. 

(v %) 

96901 Množství vytěženého bahna 
z rybníka/loviště 

Výstupov

ý 

m3 Interní 115 385 29 275 25,4 0 

96902 Množství vytěženého bahna 
z rybníka/loviště  přímo 
použitelného na 
zemědělský půdní fond 

výstupov

ý 

m3 Interní 3 000 0 0 0 

97001 Počet zařízení podpořených 
na ochranu proti 
rybožravým predátorům 

výstupov

ý 

zaříze

ní 

Interní 

 

38 0 0 0 

Interní indikátory – opatření 2.3 

95901  Počet podpořených nových 
chovatelů 

výstupov

ý 

subjek

ty 

Interní 40 2 5 0 

* ekvivalenty plného pracovního úvazku 

Pozn.: Interní indikátory pro opatření 2.2 a 2.3 se liší a jsou sledovány specificky vždy pouze pro dané opatření. 

K 31. 12. 2016 bylo v rámci opatření 2.2. a 2.3. zaregistrováno celkem 264 žádostí (250 v rámci 2.2. a 14 v rámci 

2.3.).   

V případě interních indikátorů dokonce již došlo v jednom případě k několikanásobnému přezávazkování hodnoty 

indikátoru. Jedná se o indikátor 96801 sledující počet nově vybudovaných rybníků.  

Metodické poznámky k monitorovacím ukazatelům  

U hodnot následujících ukazatelů byly shledány metodické nedostatky, nebo nebyly dosud sledovány:  

 Změna objemu produkce akvakultury 

 Změna hodnoty produkce akvakultury  

 Udržení objemu produkce akvakultury 

 Změna čistého zisku 

 Vytvořená pracovní místa 

 Udržená pracovní místa 

V říjnu 2016 EK vydala aktualizovanou příručku pro monitoring a vykazování ukazatelů OP Rybářství, ve které 

nově požaduje sledování ukazatelů produkce na úrovni celého podniku. Tato nová metodika není v současné 

době ze strany ŘO OP Rybářství zavedena. 

Výchozí a cílové hodnoty na úrovni projektů budou muset být u žadatelů došetřeny došetřeny. Toto by bylo dobré 

provést do konce roku 2017 a dále na základě nového vyhodnocení dosavadní implementace opatření změnit 

následně příslušné hodnoty v programovém dokumentu (v rámci revize). Revize OP musí být schválená 

Evropskou komisí do konce roku 2018, doporučuje se tedy nechat projednat návrh na revizi OP na jarním 

zasedání MV v roce 2018  
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Potenciál naplnění opatření  

Opatření 2.2 

V případě opatření 2.2 záměr a), které je nosným opatřením v rámci operačního programu jsou v současnosti v 

hodnocení žádosti podané v rámci 5. výzvy, u které byl příjem žádostí ukončen 31. 10. 2016. Celkem bylo v této 

výzvě v rámci tohoto záměru podáno 146 žádostí s požadovanou výši podpory 181,9 mil. Kč. Ve srovnání s první 

výzvou v roce 2015 to znamená přibližně o polovinu vyšší počet žádostí a požadované výše podpory (100 

podaných žádostí s požadovanou výší podpory 100 mil. Kč). K 31. 12. 2016 byla ukončena administrace u 10 

podaných žádostí. U zbylých 136 probíhalo hodnocení.  

Vzhledem k vysokému počtu podaných žádostí a dosavadním závazkům u výsledkových indikátorů, které se 

pohybují kolem 40 % cílové hodnoty (95110, 95510), je dosažení cílové hodnoty těchto indikátorů reálné a to i 

s ohledem na plánovaný harmonogram výzev. 

Jako částečně rizikové se vzhledem k současnému počtu podpořených projektů jeví naplnění indikátoru 96001.  

K 31. 12. 2016 bylo zazávazkováno 67 projektů, tj. přibližně 16 % cílové hodnoty pro rok 2023. Ke stejnému datu 

je souhrnně v rámci opatření 2.2 evidováno celkem 250 žádostí. Z toho je, jak již bylo zmíněno, 67 projektů 

s Rozhodnutím, 2 žádost jsou doporučeny a probíhá u nich příprava Rozhodnutí, dalších 136 je v hodnocení 

(žádosti v rámci 5. výzvy) a u 45 byla ukončena administrace. To znamená celkem 205 živých projektů. Stav při 

realizaci všech těchto živých projektů by tak hypoteticky odpovídal přibližně 49 % cílové hodnoty, která je pro 

opatření 2.2 stanovena na 415. Dosažení cílové hodnoty indikátoru 96001 tedy hodnotíme jako reálné, nicméně 

za předpokladu neklesající poptávky ze strany žadatelů. 

V roce 2017 jsou plánovány na záměry v rámci opatření 2.2 dvě výzvy (výzva č. 9 pro opatření 2.2 záměr b) u 

kterého byl v předchozí výzvě zaznamenán velmi malý zájem žadatelů o toto opatření a výzva č. 11 pro opatření 

2.2 záměr a), kde lze naopak očekávat stabilní poptávku ze strany žadatelů i podle výsledků dotazníkové šetření 

potenciálních žadatelů).  

Graf 2: Umožnily Vám podmínky výzvy, včetně pravidel, připravit nebo realizovat Váš záměr plně v souladu s Vašimi 

potřebami? 

 

V opatření se v průběhu implementace ukázaly jako limitující faktory zužující potenciální okruh žadatelů.   Na 

jedné straně existoval požadavek na minimální roční produkci, na straně druhé vyloučení „velkých podniků“ ze 

skupiny způsobilých žadatelů. Pro výzvu na podzim 2016 (pátá výzva) byla definice příjemce upravena a bylo 

umožněno čerpat i velkým podnikům, požadavek na minimální úroveň produkce byl vypuštěn.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5. výzva

1. výzva ano

spíše ano

spíše ne

ne
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Graf 3: Ve kterých aspektech by Vám úprava výzvy resp. pravidel umožnila připravit / realizovat záměr lépe v souladu s Vašimi 

potřebami? 

 

Z hlediska souladu potřeb žadatelů a příjemců a podmínek výzev se jako „nejexponovanější“ aspekt jeví míra 

podpory
5
, podporované aktivity a opakovaně aspekt termínování výzvy.   

Opatření 2.3 

V případě opatření 2.3 jsou evidovány pouze 2 projekty s vydaným Rozhodnutím u zbylých 11 žádostí došlo 

k ukončení administrace, 1 žádost je ve stavu přípravy Rozhodnutí. Z provedeného dotazníkového šetření navíc 

vyplývá potenciální slabá absorpční kapacita (viz graf níže). 

Hlavní výstupový indikátor zaměřený na podporu lidského kapitálu v akvakultuře plněn na úrovni 5 %.  Ve vztahu 

k tomuto opatření se naplnění cílů jeví jako velmi problematické vzhledem k  malému počtu podpořených projektů 

a potenciálně nízké absorpční kapacitě.  

Graf 4: Umožnily Vám podmínky výzvy, včetně pravidel, připravit nebo realizovat Váš záměr plně v souladu s Vašimi 

potřebami? 

 

Žadatelé a příjemci hodnotí potenciál podmínek výzvy pro opatření 2.3 převážně pozitivně. Rezervy v atraktivitě 

nastavení této výzvy byly spatřovány „tradičně“ v termínování, míře dostupné podpory a preferenčních kritériích.  

                                                           
5
 Z hlediska kontextu nutno zmínit, že míra podpory vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), na 

základě kterého je operační program Rybářství vypracován a není možné v tomto aspektu měnit podmínky výzev. 
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Graf 5: Ve kterých aspektech by Vám úprava výzvy resp. pravidel umožnila realizovat záměr lépe v souladu s Vašimi 

potřebami? 

  

Z hlediska perspektivy naplnění cílů programu v opatřeních 2.2 a 2.3 je podstatné, že potenciální žadatelé 

považují podporu investic do akvakultury za nejatraktivnější instrument OP Rybářství. Více než polovina 

potenciálních žadatelů, kteří deklarují plány žádat o podporu v rámci programu, by žádali v rámci opatření 2.2.. 

Na rozdíl oproti tomu v případě opatření 2.3 je zájem potenciálních žadatelů o toto opatření velmi nízký, to 

představuje potenciální riziko z hlediska absorpční kapacity ve vztahu k plánovaným výzvám.  

 

Graf 6:V rámci jakého opatření plánujete žádat o podporu na váš projektový záměr? 

 

   Shrnutí  

Z perspektivy dosažených hodnot ukazatelů není specifický cíl aktuálně naplňován, avšak úroveň plnění 

ukazatelů v závazkovaných projektech a zásobníku žádostí celkově vytváří dostatečný potenciál pro naplnění 

specifického cíle.  
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Intervence zaměřené na produktivní investice do akvakultury (záměr a) dosahují přibližně poloviční úroveň 

plánovaných cílových hodnot, v zásobníku projektů je hodnoceno dalších 121 projektů. Pro roky 2017 a 2018 jsou 

plánovány dvě výzvy. Z pohledu cílové skupiny potenciálních žadatelů je intervence vnímána jako nejatraktivnější 

část programu, existuje tedy potenciál pro další zvýšení míry absorpce a naplňování cílů.  

Intervence zaměřené na diverzifikaci činností a podpory vstupu nových chovatelů do odvětví je prozatímní plnění 

cílů na velice nízké úrovni jak z hlediska aktuálního plnění, tak ověřitelného potenciálu vyjádřeného závazky a 

zájmem potenciálních žadatelů.  

  



 

32 

4.1.3 2. C Specifický cíl: Ochrana a obnova vodní biologické 

rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s 

akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje 

Specifický cíl 2.C je naplňován jedním opatřením – 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s 

dočišťováním, jehož cílem je vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s 

dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení a Rozvinutí intenzivní akvakultury 

založené na aplikaci moderních inovativních metod šetrných k životnímu prostředí. 

Celková alokace pro opatření 2.4 činí 5,9  mil. EUR. 

Na projekty opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním dosud byly vyhlášeny 

následující výzvy: 

Číslo 
výzvy 

Prioritní osa / 
priorita Unie 

Investiční 
priorita / 
specifický cíl 

Podopatření / záměr Období příjmu žádostí 

1 priorita unie 2, 5 2.A, 2.B, 2.C, 5.B 2.1, 2.2. záměr a), 2.4., 5.3. 21. 10. 2015 - 3. 11. 2015 

5 priorita unie 2, 5 2.B, 2.C, 5.B 2.2. záměr a), 2.4., 5.3. 11. 10. 2016 - 31. 10. 2016 

 
Ve výzvách bylo zahrnuto více opatření napříč specifickými cíli (viz kap. 2). Dle informací ŘO je vyhlášení výzvy 

zahrnující opatření 2.4 (11. výzva) plánováno na podzim 2017. 

Analýza finančního pokroku  

Tabulka 10 - Finanční pokrok realizace SC 2.4 

Priorit

a Unie 

Opatření Celková alokace 

(EUR) 

Celková alokace 

(Kč) 

Finanční 

prostředky 

v projektech 

s vydaným 

ROPD (%) 

Finanční 

prostředky v 

proplacených 

ŽOPL (%)  

PU 2 2.4 5 918 640 159 803 280 30,1% 0 % 

 

V rámci specifického cíle bylo v projektech s vydaným rozhodnutím závazkováno 30,1 % alokované částky.  
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Analýza věcného pokroku 

Tabulka 11: Přehled kontextových indikátorů – opatření 2.4 

ID Název indikátoru Typ  Hlavní / 
Interní 

Jednotka Cílová 
hodnota 

Dosažená 
hodnota (v %) 

95100 

 

Objem produkce akvakultury kontextový Hlavní t 19 555 103,3 

95300 

 

Objem produkce systémů 

s recirkulací 

kontextový Hlavní t 1 200 49,5 

95500 

 

Hodnota produkce akvakultury kontextový Hlavní tis. EUR 44 794 103,3 

95105 Počet zaměstnanců na plný 

pracovní úvazek v akvakultuře 

kontextový Interní FTE 1 442 85,1 

 

Tabulka 12: Přehled indikátorů – opatření 2.4 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Jed-
notka 

Hlavní / 
Interní 

Cílová 
hodnot
a 

Závazek  
 

Závazek  
(v %) 

Dosažen
á 
hodnota  
(v %) 

95310 Změna objemu 

produkce systémů 

s recirkulací 

výsledkov

ý 

t Hlavní 1 100 689 62,6 0 

96001 Počet projektů 

zaměřených na 

produktivní 

investice do 

akvakultury 

výstupový projekt

y 

Hlavní 20 12 60 0 

95514 Hodnota 

akvakulturní 

produkce 

pocházející z 

recirkulačních a 

průtočných 

systémů s 

dočišťováním 

výsledkov

ý 

tis. 

EUR 

Interní 4 074 1 190,8 29,2 0 

 

K 31. 12. 2016 bylo v rámci opatření 2.4 zaregistrováno celkem 33 žádostí. V případě 6 žádostí byla administrace 

ukončena. U 12 projektů již nicméně bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zazávazkována je tak již více 

než polovina očekávaného počtu podpořených projektů. Tento počet projektů celkově naplňuje více jak 60 % 

indikátoru sledujícího změnu objemu produkce systémů s recirkulací a téměř třetinu indikátoru 95514. 
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Potenciál dalšího plnění opatření  

Opatření 2.4 

V současnosti jsou v hodnocení žádosti podané v rámci 5. výzvy, u které byl příjem žádostí ukončen 31. 10. 

2016. V této výzvě bylo přijato 16 žádostí, o jednu méně než v 1. výzvě. U 1 žádosti byla ukončena administrace 

ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Pokud nedojde k dalšímu ukončení administrace u většího 

množství v současné době dále hodnocených 15 žádostí, je naplnění cílových hodnot hlavních indikátorů reálné 

již na základě realizace dosavadních projektů s Rozhodnutím a podmíněné realizace právě hodnocených žádostí. 

V roce 2017 je na projektové záměry v rámci opatření 2.4 plánována výzva č. 11. 

Shrnutí  

Z perspektivy dosažených hodnot ukazatelů není specifický cíl aktuálně naplňován, avšak úroveň plnění 

ukazatelů v závazkovaných projektech a zásobníku žádostí celkově vytváří dostatečný potenciál pro naplnění 

specifického cíle.  
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4.1.4 2. D Specifický cíl: Podpora akvakultury s vysokou úrovní 

ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních 

podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti 

Specifický cíl 2.D je naplňován jedním opatřením – 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby, jehož 

cílem je vysazování úhoře říčního do vnitrozemských vodních toků. 

Celková alokace pro opatření 2.5 je 1,5 mil. EUR. 

Na projekty opatření 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby dosud byly vyhlášeny následující výzvy: 

Číslo 
výzvy 

Prioritní osa / 
priorita Unie 

Investiční 
priorita / 
specifický cíl 

Podopatření / záměr Období příjmu žádostí 

2 priorita unie 2 2.D 2.5. 21. 10. 2015 - 31. 10. 2016 

 
Podle harmonogramu výzev pro rok 2017 není plánována na projekty opatření 2.5. žádná výzva, respektive výzva 

je koncipována jako kontinuální, s periodickým příjmem žádostí.  

 

Analýza finančního pokroku  

Tabulka 13 - Finanční pokrok realizace SC 2.2 a 2.3 

Priorit

a Unie 

Opatření Celková alokace 

(EUR) 

Celková alokace 

(Kč) 

Finanční 

prostředky 

v projektech 

s vydaným 

ROPD (%) 

Finanční 

prostředky v 

proplacených 

ŽOPL (%)  

PU 2 2.5 1 479 660 39 950 820 10,0% 0 % 

 

V rámci specifického cíle bylo v projektech s vydaným rozhodnutím závazkováno 10 % alokované částky. 

Analýza věcného pokroku 

Tabulka 14: Přehled kontextových indikátorů – opatření 2.5 

ID Název indikátoru Typ  Hlavní / 
Interní 

Jednotka Cílová 
hodnota 

Dosažená 
hodnota (v %) 

95100 

 

Objem produkce akvakultury kontextový Hlavní t 19 555 103,3 

95500 

 

Hodnota produkce akvakultury kontextový Hlavní tis. EUR 44 794 103,3 

95105 Počet zaměstnanců na plný 

pracovní úvazek v akvakultuře 

kontextový Interní FTE 1 442 85,1 
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Tabulka 15: Přehled indikátorů – opatření 2.5 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní 
/ 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Závazek  
 

Závazek  
(v %) 

Dosažená 
hodnota  
(v %) 

97110 Množství 

vysazeného úhoře 

výstupový

* 

hlavní kg 2 000 762 38,1 0 

96702 Počet projektů 

zaměřených na 

snížení dopadu 

akvakultury na 

životní prostředí 

(environmentální 

řízení, systémy 

auditu, 

environmentální 

služby ekologické 

akvakultury) 

výstupový hlavní projekt

y 

11 4 36,4 0 

* V Programovém dokumentu OP R indikátor uveden jako výstupový, v tabulce dle MMR uveden jako výsledkový. 

K 31. 12. 2016 bylo v rámci opatření 2.5 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace u 4 projektů. Tyto projekty 

naplňují téměř 40 % cílové hodnoty plánovaného množství vysazeného úhoře. Jako do určité míry limitující faktor 

nastavení výzev bylo identifikováno vymezení způsobilosti příjemce jako „podniku akvakultury“, kdy přirozená 

obec příjemců v podmínkách ČR toto vymezení převážně nenaplňuje. Z hlediska nastavení programu a výzvy se 

však jedná o vyšší moc vyplývající z legislativního prostředí. 

Potenciál dalšího plnění opatření  

V současné době jsou v ještě v hodnocení žádosti podané v rámci 2. výzvy, u které byl příjem žádostí ukončen 

31. 10. 2016. V této výzvě bylo přijato celkem 9 žádostí. 4 žádosti, které byly podány v listopadu 2015, již byly 

schváleny a bylo u nich podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jak je uvedeno výše, tyto projekty naplňují 

téměř 40 % cílových hodnot hlavních indikátorů. V případě zbývajících 5 žádostí, které byly podány na konci října 

2016, 4 již prošly věcným hodnocením, jedna žádost je ještě hodnocena. Dosažení cílových hodnot se tak 

v tomto ohledu jeví jako reálné. Pro rok 2017 není pro záměry v rámci opatření 2.5  v harmonogramu výzev a 

přehledu plánovaných alokací výzev evidována žádná výzva. Dle informací zástupců ŘO je nicméně výzvy na 

toto opatření v letošním roce plánována. 

Shrnutí  

Z perspektivy dosažených hodnot ukazatelů není specifický cíl aktuálně naplňován, avšak úroveň plnění 

ukazatelů v závazkovaných projektech a zásobníku žádostí celkově vytváří dostatečný potenciál pro naplnění 

specifického cíle. Z celkového očekávaného počtu 11 projektů jsou čtyři projekty realizovány, dalších pět projektů 

je administrováno.  
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4.1.5 Hodnocení výkonnostního rámce PU 2 

Ukazatel a případně jednotka měření Milník pro rok 2018 Cíle pro rok 2023 

Finanční ukazatel   3 916 209,- 22 688 120,- 

2.2 - Počet projektů 110 435 

 

Naplnění výkonnostního rámce PU 2 se jeví reálně za předpokladu hladké administrace projektů v rámci 

finančního vypořádání. 

Počet zazávazkovaných projektů naplňuje milník ze 71,8 %. V případě započtení všech „živých“ projektů do 

vyhodnocení bude tento ukazatel splněn na 209 %.  

Finanční ukazatel, vypočtený z výše uvedených projektů, činí ke konci roku 2016 celkem 3 952 189 EUR, což 

představuje naplnění milníku pro rok 2018 z 100,9 %.  
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4.2 Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské 

politiky 

4.2.1 3. A Specifický cíl: Zdokonalení a poskytování vědeckých 

poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů a jejich 

správy 

Specifický cíl 3.A je naplňován jedním opatřením – 3.1 Shromažďování údajů, jehož cílem je zlepšení v oblasti 

shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví.  

Celková alokace pro specifický cíl 3. A, resp. pro opatření 3.1 činí 2,4 mil. EUR. Pro toto opatření však nebyla 

k 31. 12. 2016 vyhlášena žádná výzva v rámci OP Rybářství. Dle harmonogramu pro rok 2017 by měla být výzva 

pokrývající opatření 3.1 vyhlášena v dubnu 2017 s alokací 65,9 mil. Kč (2,44 mil. EUR). 

Analýza finančního pokroku 

Tabulka 16 - Finanční pokrok realizace opatření 3.1 

Prior

ita 

Unie 

Opatření Celková alokace 

(EUR) 

Celková alokace 

(Kč) 

Finanční 

prostředky 

v projektech 

s vydaným 

Rozhodnutím o 

poskytnutí dotace 

Finanční prostředky 

v proplacených 

žádostech o platbu  

PU3 3.1 2 441 269 65 914 256 0,0% 0,0 % 

 

V rámci specifického cíle 3.A nebyly k 31. 12. 2016 zazávazkovány žádné finanční prostředky ani podány žádné 

žádosti o podporu. 

Analýza věcného pokroku 

Vzhledem ke skutečnosti, že pro opatření v rámci specifického cíle 3. A nebyla k 31. 12. 2016 vyhlášena žádná 

výzva, a tudíž nejsou registrovány žádné žádosti o podporu, nelze v této fázi zhodnotit míru věcného pokroku. Dle 

dostupných informací je vyhlášení první výzvy pro opatření 3.1 plánováno až na duben 2017. V rámci plánované 

výzvy má být na projekty v opatření 3.1 směřována plná finanční alokace na dané opatření.  

Tabulka 17: Přehled kontextových indikátorů – opatření 3.1 

ID Název indikátoru Typ  Hlavní / 
interní 

Jednotka Cílová 
hodnota 

Dosažená 
hodnota (v %) 

97300 
Opatření pro shromažďování údajů 
- provádění datových volání podle 
rámce pro shromažďování údajů 

kontextov

ý 

hlavní % 
100,0 0 
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Tabulka 18: Přehled indikátorů – opatření 3.1 

ID Název indikátoru Typ  Hlavní / 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnot
a 

Závaze
k  
 

Závazek  
(v %) 

Dosažen
á 
hodnota  
(v %) 

97310 

Zvýšení 
procentního podílu 
provedení datových 
volání* 

výsledkov

ý 

hlavní % 

100,0 0 0 0 

97301 

Počet projektů 
zaměřených na 
podporu 
shromažďování, 
správy a využívání 
údajů 

výstupový hlavní Projekty 

2 0 0 0 

97302 

Počet subjektů 
zapojených do 
shromažďování 
údajů 

výstupový interní Subjekt 

/ rok 500 0 0 0 

97305 

Počet data - setů 
zaslaných 
producenty v 
oblasti akvakultury 
do softwaru pro 
shromažďování 
údajů 

výsledkov

ý** 

interní Data-set 

/ rok 

500 0 0 0 

* V rámci Ověřovací studie byla navržena úprava nastavení indikátoru včetně názvu a definice. Indikátor by měl 
vyjadřovat zvýšení procentního podílu úspěšného nahrání požadovaných dat na základě rámce EU pro 
shromažďování údajů. 
** V Programovém dokumentu OP R indikátor uveden jako výsledkový, v tabulce dle MMR uveden jako 
výstupový. 

Naplňování opatření 3.1 je vázáno na rozšířené požadavky pro shromažďování údajů, které vyplývají z nového 

nařízení Evropského parlamentu a rady o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v 

odvětví rybolovu a akvakultury a pro podporu vědeckého poradenství pro Společnou rybářskou politiku, a 

souvisejících předpisů. Na základě aktuální legislativy EU vznikají pro ČR nové požadavky na sledování množství 

podrobných socioekonomických i biologických údajů, které nebyly na úrovni ČR v minulém programovém období 

sledovány. Předpisy stanovují rozsah sbíraných údajů a základní zásady jejich sběru. Požadavky na sběr 

biologických údajů se v ČR týkají pouze kapra, z důvodu dosažení stanovené prahové hodnoty produkce, nad 

jejíž hranicí členské státy musejí data pro dané druhy ryb shromažďovat.  

Příjemcem dotace je v případě opatření 3.2 Oddělení rybářství a včelařství MZe. Jako předpoklad pro realizaci 

opatření byl již zpracován Pracovní plán ČR pro shromažďování údajů
6
, kde jsou podrobněji popsány metody, 

které ČR (MZe) plánuje využít pro sběr požadovaných dat. Vzhledem k povaze a složitosti získání některých 

požadovaných dat však není v současné době prozatím stále jasné, zda bude možné pro sběr alespoň části 

požadovaných dat využít softwarovou aplikaci, která by umožnila předávání dat přes internetové rozhraní přímo 

od povinných subjektů. V současné době probíhají mezi žadatelem a ŘO jednání ohledně charakteru 

plánovaných intervencí v rámci opatření 3.1, přičemž se předpokládá realizace dvou projektů. Jednou z možností 

je v první fázi realizace studie, která by ověřila možnost využití softwarové aplikace pro sběr alespoň části dat. 

                                                           
6
 Zpracování tzv. pracovní plánů pro shromažďování údajů je součástí naplňování rámce Unie pro 

shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury. Prováděcí rozhodnutí komise 
2016/1701 (z 19. 8. 2016) stanovuje pravidla pro předkládání pracovních plánů shromažďování údajů ze strany 
členských států EU. Pracovní plán zpracovává každý členský stát EU a je schvalován ze strany EK.  
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Následoval by projekt zaměřený již na samotný sběr požadovaných dat dle Pracovního plánu. Možné jsou však i 

jiné varianty. 

Jak vyplývá z realizované Ověřovací studie, je možné, že po stanovení finální podoby postupu pro sběr dat (které 

může následovat až po případné realizaci studie) bude třeba upravit cílové hodnoty, ale i definice některých 

indikátorů sledovaných v rámci opatření 3.1 tak, aby odpovídaly charakteru realizovaných aktivit (aby byly 

indikátory relevantní, měřitelné a jejich cílové hodnoty dosažitelné – blíže viz Ověřovací studie). Na základě 

Ověřovací studie dojde pravděpodobně také k úpravě názvu, definice a výpočtu indikátoru Zvýšení procentního 

podílu provedení datových volání tak, aby byly v souladu s definicí indikátoru RI_UP3.B1 uvedenou v metodice 

EK. Vzhledem k tomu, že prozatím nejsou podány žádné žádosti o podporu, nebylo by po této úpravě ani nutné 

zpětně dopočítávat zazávazkované/dosažené hodnoty.  

Potenciál dalšího plnění opatření  

Dle informací ŘO je v současné době stanoven harmonogram prvního projektu v rámci opatření 3.1, kterým by 

měla být v souladu s výše uvedenými předpoklady studie. Tento projekt by měl být realizován a ukončen do 

konce roku 2018. Další projekty se v tomto opatření plánují až po skončení studie, tj. po roce 2018.  
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4.2.2 3. B Specifický cíl: Poskytnutí podpory pro monitorování, 

kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a 

efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní 

zátěž 

Na specifický cíl 3. B se váže opatření 3.2 Sledovatelnost produktů, které má za cíl zlepšení sledovatelnosti 

produktů akvakultury, a to zejména s ohledem na (1) globální, integrovaný a společný přístup, (2) spolupráci a 

koordinaci mezi členskými státy, Komisí a Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu, (3) používání účinných 

moderních technologií kontroly pro dostupnost a kvalitu údajů o rybolovu, (4) rámec Unie pro kontrolu, inspekci a 

prosazování a (5) rozvoj kultury dodržování pravidel a spolupráce mezi všemi hospodářskými subjekty a rybáři. 

Celková alokace pro specifický cíl 3. B, resp. pro opatření 3.2 činí 0,78 mil. EUR. Opatření 3.2 je pokryto výzvou 

č. 6, která byla otevřena pro příjem žádostí o podporu 11. 10. 2016. S celkovou alokací 10,5 mil. Kč 

(0,39 mil. EUR) pokrývá výzva č. 6 přibližně polovinu celkové alokace specifického cíle 3. B.  

Dosud vyhlášené výzvy pro opatření 3.2: 

Číslo 

výzvy 

Prioritní osa / 

priorita Unie 

Investiční 

priorita / 

specifický cíl 

Podopatření / záměr Období příjmu žádostí 

6 priorita unie 3 3.B 3.2 11. 10. 2016 - 31. 12. 2018 

 

Analýza finančního pokroku 

Tabulka 19 - Finanční pokrok realizace opatření 3.2 

Prior

ita 

Unie 

Opatření Celková alokace 

(EUR) 

Celková alokace 

(Kč) 

Finanční 

prostředky 

v projektech 

s vydaným 

Rozhodnutím o 

poskytnutí dotace 

Finanční prostředky 

v proplacených 

žádostech o platbu  

PU3 3.2 777 778 21 000 000 0,0% 0,0 % 

 

V rámci specifického cíle 3.B (opatření 3.2) nebyly k 31. 12. 2016 zazávazkovány žádné finanční prostředky a 

nebyly podány ani žádné žádosti, v rámci nichž by byla určitá výše podpory požadována. 

Analýza věcného pokroku 

K opatření 3.2 nejsou k 31. 12. 2016 evidovány žádné žádosti o podporu, do otevřené výzvy č. 6 pokrývající toto 

opatření je možné podávat žádosti až do konce roku 2018. Jelikož nejsou k dispozici závazky příjemců k plnění 

hodnot indikátorů, a to ani na úrovni zaregistrovaných žádostí, není v této fázi možné zhodnotit míru naplňování 

věcného pokroku v rámci specifického cíle 3. B. 
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Tabulka 20: Přehled kontextových indikátorů – opatření 3.2 

ID Název indikátoru Typ  Hlavní / 
interní 

Jednotka Cílová 
hodnota 

Dosažená 
hodnota (v %) 

97500 

Stávající zdroje k dispozici 
pro kontrolu - Počet 
zaměstnanců (inspektorů) na 
plný pracovní úvazek 

kontextový Hlavní FTE 
1 010,0 
(výchozí 
1 010,0) 

0 

 

Tabulka 21: Přehled ostatních indikátorů – opatření 3.2 

ID Název indikátoru Typ  Hlavní 
/ 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnot
a 

Závazek  

 

Závazek  

(v %) 

Dosažená 
hodn. 

(v %) 

97501 

Počet provedených 
kontrol v rámci 
softwaru pro 
sledovatelnost 
produktů 
akvakultury 

výsledkový hlavní Kontroly 

800 0 0 0 

97505 

Počet projektů 
zaměřených na 
provádění systému 
Unie pro kontrolu, 
inspekci a 
vynucování 

výstupový hlavní Projekty 

10 0 0 0 

97510 

Procentní podíl 
proškolených 
kontrolorů v oblasti 
sledovatelnosti 
produktů v oblasti 
akvakultury 

výsledkový interní % 

90,0 0 0 0 

97601 
Nakoupený 
software nebo 
hardware 

výstupový interní ks 
8 0 0 0 

 

Realizace opatření 3.2 je vázána na požadavky v oblasti sledovatelnosti produktů, které vyplývají z uplatňování 

rámce Unie pro kontrolu, inspekci a prosazování (vynucování), který byl zaveden nařízením (ES) č. 1224/2009 

v listopadu roku 2009. Tento kontrolní režim Společenství upřesňuje zásady a požadavky v oblasti kontroly 

uvádění na trh, včetně sledovatelnosti produktů.  

V rámci opatření 3.2 jsou podporovány aktivity vztahující se ke kontrolním činnostem veřejných subjektů. 

Příjemcem podpory by zde měl být Úřad pro potraviny, jehož prostřednictvím budou realizovány jednotlivé 

projekty. Dle dosavadních informací by měly být první žádosti o podporu podány na začátku roku 2018 a 

z hlediska průběhu naplňování opatření je očekávána realizace cca 2 projektů ročně. Celkem je plánována 

realizace přibližně 10 projektů, čemuž odpovídá cílová hodnota indikátoru 97505. V první fázi by dle zjištění měly 

být realizovány zejména projekty zaměřené na odborné publikace pro osoby odpovědné za monitorování, 

kontrolu a sledování rybolovných činností a dále jsou v rámci opatření 3.2 plánována školení a výměnné 

programy (včetně výměny mezi členskými státy) pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování 

rybolovných činností. O aktivity školení a výměnných programů je mezi cílovými skupinami dle zjištění poměrně 

velký zájem. Dalšími podporovanými aktivitami jsou analýzy poměru nákladů a přínosů a posouzení provedených 

auditů a vynaložených výdajů příslušnými orgány při monitorování, kontrole a sledování a také informační 



 

43 

iniciativy (včetně seminářů a mediálních nástrojů) zaměřené na zvýšení povědomí o nutnosti bojovat proti 

nezákonnému, neohlášenému a neregulovanému rybolovu a o provádění pravidel společné rybářské politiky (pro 

cílovou skupinu rybářů, pro veřejnost či pro další relevantní aktéry).  

Potenciál dalšího plnění opatření 

Jak bylo uvedeno výše, dle dosavadních informací by měly být první žádosti o podporu podány na začátku roku 

2018 a každý rok (počínaje rokem 2018) by měly být realizovány cca 2 projekty. Celkem je plánována realizace 

přibližně 10 projektů. Mezi prvními by měly být realizovány zejména projekty zaměřené na pořízení potřebného 

vybavení (hardware, software) a dále školení a výměnné programy (viz výše). 

4.2.3 Hodnocení výkonnostního rámce PU 3 

Ukazatel a případně jednotka měření Milník pro rok 2018 Cíle pro rok 2023 

Finanční ukazatel  (v EUR) 100 000,- 2 441 269,- 

3.2 - Počet projektů zaměřených na podporu 

shromažďování, správy a využívání údajů 

1 2 

 

Hodnota finančního milníku je nastavena na 100 tis. EUR, přičemž k 31. 12. 2016 nebyla v Prioritě Unie 3 podána 

žádná žádost o podporu. Projekty v jediné vyhlášené výzvě (v rámci opatření 3.2) mohou být ukončovány až do 

konce roku 2023 a v případě plánovaného projektu v opatření 3.1, který má být ukončen do konce roku 2018 (viz 

níže), v současné době není známa předpokládaná hodnota požadované podpory. Nelze tak nyní odhadnout, zda 

budou stanovené finanční prostředky do konce roku 2018 vyčerpány. Naplnění finančního milníku tak v současné 

době nelze odhadnout. 

Plnění věcného milníku souvisí s výše uvedenými skutečnostmi, kdy výzva na oblast shromažďování údajů je 

teprve plánována, a nejsou tudíž podány žádné žádosti o podporu. Nicméně s ohledem na plánované aktivity 

v rámci opatření 3.1. Shromažďování údajů lze usuzovat, že v roce 2018 bude milníku Počet projektů 

zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů dosaženo ze 100 % (tj. do konce roku 2018 

bude ukončen 1 projekt).     
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4.3 Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování 

4.3.1 5. A Specifický cíl: Zlepšování organizace trhu s produkty 

rybolovu a akvakultury 

Specifický cíl 5.A je naplňován prostřednictvím dvou opatření.  

Opatření 5.1 - Plány produkce má za cíl jednak zefektivnit organizaci, plánování a uvádění produkce akvakultury 

na trh a jednak přispět k rovnováze nabídky a poptávky na trhu. V rámci opatření 5.1 je podporována příprava a 

realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, které jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu. 

Hlavním účelem opatření je v tomto smyslu zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k 

plnění cílů Společné rybářské politiky. Příjemci v rámci opatření jsou organizace producentů a sdružení 

organizací producentů.  

Opatření 5.2 - Uvádění produktů na trh má stanoveny následující cíle: (1) zlepšení postupů při zavádění 

opatření k racionálnímu řízení zdrojů, vytváření přidané hodnoty produktům akvakultury a stabilizace trhů 

prostřednictvím organizací producentů; (2) široká informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé 

výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury; (3) zvyšování informovanosti spotřebitelů 

v rámci regionálních, celostátních a nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní a (4) prezentace 

produktů a odvětví akvakultury na veletrzích a výstavách. V rámci opatření 5.2 jsou podporovány aktivity spojené 

se zakládáním organizací producentů a s vedením regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních 

a propagačních kampaní. Opatření 5.2 je tedy dále rozčleněno na 2 záměry - záměr 5.2 a) Vytváření organizace 

producentů a záměr 5.2 b) Propagační kampaně.  

Specifický cíl 5. A má přiřazenou alokaci ve výši 3,68 mil. EUR, z toho 0,64 mil. EUR (17 %) připadá na opatření 

5.1 a 3,04 mil. EUR (83 %) na opatření 5.2.  

Na projekty opatření 5.1 a 5.2 dosud byly vyhlášeny následující výzvy: 

Číslo 

výzvy 

Prioritní osa / 

priorita Unie 

Investiční 

priorita / 

specifický cíl 

Podopatření / záměr Období příjmu žádostí 

3 priorita unie 5 5.A 5.2, záměr b) 3. 5. 2016 - 31. 12. 2023 

 
Pro specifický cíl 5. A byla prozatím vyhlášena jedna výzva pro podávání žádostí (výzva č. 3), která svým 

zaměřením pokrývá pouze opatření 5.2, záměr b). Jedná se o průběžnou výzvu, do které je možné podávat 

žádosti až do konce roku 2023. S alokací 45 mil. Kč (1,66 mil. EUR) výzva č. 3 naplňuje přibližně polovinu 

celkové alokace specifického cíle 5. A a více než polovinu alokace opatření 5.2. Dle harmonogramu výzev jsou 

v dubnu 2017 plánovány pro SC 5.A dvě výzvy – výzva č. 7 pro opatření 5.1 s alokací 6 mil. Kč (0,22 mil. EUR) a 

výzva č. 8 pro opatření 5.2, záměr a) s alokací 2 mil. Kč (0,08 mil. EUR). Po jejich vyhlášení budou výzvami 

pokryta všechna opatření/záměry specifického cíle 5. A. Na rok 2017 je zároveň plánována ještě výzva na 

opatření 5.2b) (výzva č. 9) s plánovanou alokací 35 mil. Kč (1,3 mil. EUR).  
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Tabulka 22: Finanční pokrok realizace opatření 5.1 a 5.2 

PU Opatření Celková alokace 
(EUR) 

Celková alokace 
(Kč) 

Finanční 
prostředky 
v projektech 
s vydaným 
Rozhodnutím o 
poskytnutí dotace 

Finanční prostředky v 
proplacených 
žádostech o platbu  

    podíl na alokaci (v %) 

PU
5 

5.1 
644 980 17 414 460 0,0% 0 % 

5.2 a) 
75 880 2 048 760 0,0% 0 % 

5.2 b) 
2 959 320 79 901 640 0,0% 0 % 

 

V opatřeních 5.1 a 5.2a) nebyly do 31. 12. 2016 vyhlášeny žádné výzvy, tudíž nejsou zazávazkovány žádné 

finanční prostředky. Ve vyhlášené výzvě č. 3 bylo registrováno celkem 7 žádostí (4 žádosti jsou v přípravě 

rozhodnutí) a požadované finanční prostředky v rámci těchto žádostí jsou ve výši 4,4 mil. Kč (162 tis. EUR), tedy 

cca 5 % celkové alokace opatření. Ani v opatření 5.2b) ovšem nebyly zatím schváleny žádné projekty. 

Analýza věcného pokroku 

Tabulka 23: Přehled kontextových indikátorů – opatření 5.1 

ID Název indikátoru Typ 
indikátoru 

Hlavní / 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Dosažená 
hodnota (v %) 

95312 Podíl produkce uváděné na trh 
organizacemi producentů (objem) 

kontextový hlavní % 6,5 0 

95513 Podíl produkce uváděné na trh 
organizacemi producentů 
(hodnota) 

kontextový hlavní % 12,5 0 

95600 Počet organizací producentů kontextový hlavní Organiz. 
produce
ntů 

1 0 

 

Tabulka 24: Přehled ostatních indikátorů – opatření 5.1 

ID Název indikátoru Typ 
indikátoru 

Hlavní 
/ 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Záva-
zek  

 

Závazek  

(v %) 

Dosažená 
hodnota  

(v %) 

95111 Změna objemu 
prvního prodeje v 
organizacích 
producentů 

výsledkový hlavní t 600,0 0 0 0 

95511 Změna hodnoty 
prvního prodeje v 
organizacích 
producentů 

výsledkový hlavní tis. EUR 2 309,0 0 0 0 

95801 Počet organizací 
producentů nebo 
sdružení organizací 
producentů, jejichž 
plány produkce a 
uvádění produktů na 
trh se podporují 

výstupový hlavní Organiz. 
produce
ntů 

1 0 0 0 
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ID Název indikátoru Typ 
indikátoru 

Hlavní 
/ 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Záva-
zek  

 

Závazek  

(v %) 

Dosažená 
hodnota  

(v %) 

96004 Počet projektů 
zaměřených na 
opatření pro 
uvádění produktů na 
trh a podporu 
skladování 

výstupový hlavní Projekty 5 0 0 0 

 

K opatření 5.1 nejsou k 31. 12. 2016 evidovány žádné žádosti o podporu, neboť prozatím nebyla vyhlášena výzva 

zaměřená na naplňování tohoto opatření. Nejsou tak k dispozici žádné hodnoty závazků k plnění indikátorů, a to 

ani na úrovni projektových žádostí. 

Pro kvalitativní vyhodnocení opatření byly realizovány rozhovory se zástupci ŘO, SZIF i s věcnými garanty 

problematiky z MZe. Naplňování cílů opatření totiž z velké části závisí na spuštění a úspěchu realizace opatření 

5.2 a), v rámci kterého mají vzniknout organizace producentů, které budou následně příjemci opatření 5.1. Výzva 

na opatření 5.2 a) je plánována na duben 2017 s ukončením příjmu žádostí do 31. 12. 2017. Teprve ke konci roku 

2017 bude tedy jasné, zda se podaří v ČR vytvořit (alespoň jednu) organizaci producentů a bude možné 

naplňovat cíle opatření 5.1. 

Dle harmonogramu výzev je vyhlášení první výzvy pro opatření 5.1 plánováno na duben 2017 (s celkovou alokací 

6 mil. Kč (0,22 mil. EUR), ukončení příjmu žádostí je plánováno na 31. 12. 2018. 

Dle pravidel opatření 5.1 (Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 5.1) nepřesáhne podpora poskytovaná na 

jednu organizaci producentů jednou ročně 3 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jednotlivými 

organizacemi producentů na trh příslušnou organizací producentů během předcházejících tří kalendářních let. 

Jelikož první plány produkce mohou být schváleny realisticky spíše až v roce 2018, je možné alokaci 617,4 

milionů Kč (0,47 22 mil. EUR) rozložit do let 2018-2023, tedy v každém roce by mohla organizace producentů 

dostat až 2,91 mil. Kč. V tom případě by ovšem průměrná hodnota roční produkce (průměr z produkce všech 

členů organizace) musela být za poslední 3 kalendářní roky více jak 33 96 mil. Kč (tedy cca desetina celkové 

produkce v ČR). Spojit by se tedy musely pouze největší organizace v ČR. Teprve za splnění těchto podmínek 

(případně při vzniku více organizací producentů) by mohlo dojít k vyčerpání celé alokace opatření. 

Potenciál naplnění opatření 5.1. 

V rámci opatření nebyla prozatím vyhlášena žádná výzva a nejsou tudíž registrovány žádné žádosti o podporu 

(výzva je plánována na duben 2017). Naplňování cílů opatření z velké části závisí a úspěchu realizace opatření 

5.2 a), v rámci kterého mají vzniknout organizace producentů, které budou následně příjemci opatření 5.1. Výzva 

na opatření 5.2 a) je plánována na duben 2017 s ukončením příjmu žádostí do 31. 12. 2017. Teprve ke konci roku 

2017 bude tedy možné hodnotit, zda se podaří v ČR vytvořit (alespoň jednu) organizaci producentů a bude 

možné naplňovat cíle opatření 5.1. 

Tabulka 25: Přehled kontextových indikátorů – opatření 5.2 

ID Název indikátoru Typ  Hlavní / 
interní 

Jednotka Cílová 
hodnota 

Dosažená 
hodnota (v %) 

95005 
Spotřeba sladkovodních ryb a 
rybích výrobků na obyvatele za 
rok 

Kontextov
ý 

interní kg/osoba 1,41 
(výchozí 

1,40) 
- 
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Tabulka 26: Přehled ostatních indikátorů – opatření 5.2 

ID Název indikátoru Typ  Hlavní / 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnot
a 

Závazek  Závazek  

(v %) 

Dosažená 
hodnota  

(v %) 

96004 

Počet projektů 
zaměřených na 
opatření pro 
uvádění produktů 
na trh a podporu 
skladování 

výstupový hlavní Projekty 

5 0 0 0 

95111 

Změna objemu 
prvního prodeje v 
organizacích 
producentů 

výsledkov
ý 

interní t 

600,0 0 0 0 

95511 

Změna hodnoty 
prvního prodeje v 
organizacích 
producentů 

výsledkov
ý 

interní tis. EUR 

2 309,0 0 0 0 

80001 

Počet 
uspořádaných 
informačních a 
propagačních 
aktivit 

výstupový interní Aktivity 

4 0 0 0 

95601 

Počet založených 
organizací 
producentů 

výstupový interní Organiz
ace 
produce
ntů 

1 0 0 0 

95801 

Počet organizací 
producentů nebo 
sdružení organizací 
producentů, jejichž 
plány produkce a 
uvádění produktů 
na trh se podporují 

výstupový interní Organiz
ace 
produce
ntů 1 0 0 0 

 

Přestože výzva č. 3 pokrývající opatření 5.2, záměr b) byla vyhlášena již v květnu 2016, nebylo k 31. 12. 2016 

vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejsou tak prozatím zazávazkovány žádné hodnoty 

monitorovacích indikátorů.  

K uvedenému datu bylo zaregistrováno celkem 7 žádostí o podporu podaných ve výzvě č. 3 (opatření 5.2 b), 

registrace žádostí probíhala většinou na podzim 2016). Podle statusu rozhodnutí jsou 4 žádosti v přípravě 

rozhodnutí (projekt doporučen), u jedné žádosti byla administrace ukončena, dva projekty jsou v procesu 

hodnocení. Požadované finanční prostředky v rámci všech žádostí jsou ve výši 4,4 mil. Kč (162 tis. EUR), což činí 

přibližně 10 % alokace na výzvu č. 3. Výzva je vyhlášena jako průběžná (do 31. 12. 2023) a tudíž je vyčerpání 

finančních prostředků stále reálné. 

V připravované výzvě č. 9 by měl být navíc rozšířen okruh příjemců (také na výzkumné organizace apod.), čímž 

by mohla být opět podpořena absorpční kapacita. Plánovaný objem finančních prostředků výzvy č. 09 pro 

opatření 5.2b) je 35 mil. Kč (tedy 1,3 mil. EUR), což je přes 40 % alokace celého opatření.  

Všechny doposud podané projekty jsou podány příspěvkovou organizací Ministerstva zemědělství – Zařízení 

služeb MZe s.p.o. V rámci předložených žádostí je plánováno naplnit indikátor 80001 Počet uspořádaných 
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informačních a propagačních aktivit. Z hlediska zaměření se jedná o projekty, jejichž výstupem je webová 

stránka, reklamní spot, knihy receptů či prezentace na odborné výstavě, projekty navazují na dříve realizovaný 

projekt „Ryba na talíři“.   

Potenciál naplnění opatření 5.2.a) a 5.2.b) 

V rámci opatření 5.2.a) nebyla prozatím vyhlášena žádná výzva a nejsou tudíž registrovány žádné žádosti o 

podporu. Výzva je plánována na duben 2017, prozatím ovšem nelze předvídat, zda se podaří naplnit cíl vytvoření 

alespoň jedné organizace producentů (a to především z důvodu přísných podmínek na tuto organizace a mj. 

omezenému rozpočtu dle pravidel EK). Pro vyčerpání alokace opatření by se musely spojit jen největší 

organizace v ČR (jejichž hodnota produkce by tvořila desetinu celkové produkce v ČR), což je spíše méně reálné.  

Pro opatření 5.2.b) Propagační kampaně je vytvořena detailní Komunikační strategie, v rámci které jsou 

podávány první žádosti o podporu. Celkem bylo zaregistrováno 7 žádostí, 4 z nich jsou v přípravě rozhodnutí. 

Požadované finanční prostředky v rámci všech žádostí tvoří 10 % alokace výzvy, která je ovšem vyhlášena jako 

průběžná a vyčerpání finančních prostředků je tedy reálné. V případě uskutečnění akcí plánovaných ve strategii 

lze očekávat naplnění stanoveného cíle. 

4.3.2 5. B Specifický cíl: Podpora investic do odvětví zpracování a 

uvádění na trh 

Specifický cíl 5. B je naplňován opatřením 5.3 Investice do zpracování produktů, jehož cílem je zvýšení podílu i 

sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb a modernizace a inovace zpracovatelských kapacit. V rámci opatření 

jsou podporovány investice na rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu zpracoven, které 

zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Oprávněnými příjemci jsou zde malé a střední 

podniky. 

Na projekty opatření 5.3 dosud byly vyhlášeny následující výzvy: 

Číslo 

výzvy 

Prioritní osa / 

priorita Unie 

Investiční 

priorita / 

specifický cíl 

Podopatření / záměr Období příjmu žádostí 

1 priorita unie 2 

priorita unie 5 

2.A; 2.B; 2.C;  5.B 2.1; 2.2; 2.4; 5.3 21. 10. 2015 - 3. 11. 2015 

5 priorita unie 2 

priorita unie 5 

2.B; 2.C;  5.B 2.2; 2.4;  5.3 11. 10. 2016 - 31. 10. 2016 

 
Alokace specifického cíle 5 B, resp. opatření 5.3 je ve výši 4,29 mil. EUR. Opatření 5.3 bylo zahrnuto již ve dvou 

vyhlášených výzvách – v 1. a 5. výzvě. Alokace obou výzev činila dohromady 99 mil Kč (tedy 3,6 mil. EUR), 

vyhlášeno tedy bylo přes 85 % plánované alokace. Dle informací ŘO je na podzim 2017 plánováno vyhlášení 

další výzvy zahrnující opatření 5.3 (11. výzva), s alokací 46 mil. Kč (1,7 mil. EUR) – počítáno je tedy i 

s nevyčerpanou alokací 1. výzvy.). 
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Analýza finančního pokroku 

Tabulka 27: Finanční pokrok realizace opatření 5.3 

PU Opatření Celková alokace 
(EUR) 

Celková alokace 
(Kč) 

Finanční 
prostředky 
v projektech 
s vydaným 
Rozhodnutím o 
poskytnutí dotace 

Finanční prostředky v 
proplacených 
žádostech o platbu  

    podíl na alokaci (v %) 

PU 
5 

5.3 4 287 220 115 754 940 0,7% 
0 % 

 

V rámci opatření 5.3 bylo k 31. 12. 2016 podáno celkem 25 žádostí o dotaci, z toho u 4 žádostí byla ukončena 

administrace a 21 žádostí bylo doporučeno (z toho 3 schváleny). K 31. 12. 2016 byly tedy v opatření 5.3 celkem 3 

projekty s vydaným Rozhodnutím zaměřené na zpracování produktů, jejichž požadovaný objem prostředků (pro 

podporu) byl 753 tis. Kč (tedy 27,9 tis. EUR), což odpovídá pouze 0,7 % alokace opatření.  

 

Analýza věcného pokroku 

Tabulka 28: Přehled kontextových indikátorů – opatření 5.3 

ID Název indikátoru Typ  Hlavní / 
interní 

Jednotka Cílová 
hodnota 

Dosažená 
hodnota (v %) 

95200 

Objem zpracovaných ryb Kontextov
ý 

hlavní t 7 453,0 
(výchozí 
6 803) 

0 

95005 

Spotřeba sladkovodních 
ryb a rybích výrobků na 
obyvatele za rok 

Kontextov
ý 

interní kg/osoba 1,41 
(výchozí 

1,40) 
0 

 

Tabulka 29: Přehled ostatních indikátorů – opatření 5.3 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní / 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnot
a 

Závaze
k  

 

Závazek  

(v %) 

Dosažen
á 
hodnota  

(v %) 

95210 
Produkce 
zpracovaných ryb 

výsledkov
ý 

hlavní t 
650,0 311,0 47,8 0 

96401 
Počet projektů 
zaměřených na 
zpracování 

výstupový hlavní Projekty 
33 3 9 0 

 

V rámci opatření 5.3 bylo k 31. 12. 2016 podáno celkem 25 žádostí o dotaci, z toho u 4 žádostí byla ukončena 

administrace a 21 žádostí bylo doporučeno (z toho 3 byly již schváleny). K 31. 12. 2016 byly tedy v opatření 5.3 

celkem 3 projekty s vydaným Rozhodnutím zaměřené na zpracování produktů. Objem produkce zpracovaných 

ryb (MI 95210) se mezi jednotlivými projekty výrazně liší, a to až v řádu stovek tun. Ve stavu k 31. 12. 2016 tak 

prozatím 9 % projektů naplňuje již téměř polovinu cílové hodnoty produkce zpracovaných ryb, jak je patrné 
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z tabulky výše. Lze tak soudit, že při zachování současného vývoje by hodnota indikátoru 95210 Produkce 

zpracovaných ryb mohla být dosažena. Indikátor 96401 Počet projektů zaměřených na zpracování je prozatím 

naplněn (zazávazkován) na hodnotě 9 % (schváleny 3 z očekávaných 33 projektů). Zároveň je ovšem aktuálně 

doporučeno 18 žádostí ke schválení, v následujících měsících by tedy mohla být hodnota indikátoru navýšena až 

na 21 projektů, tedy 63,6 %.  

Při výpočtu indikátoru 95210 Produkce zpracovaných ryb je do budoucna nutné dbát na agregaci dat 

vykazovaných příjemci, jelikož celkem 9 projektů je podáno třemi žadateli (jeden žadatel podal dokonce již 5 

projektů). Vzhledem k agregaci (nápočtu) celkové hodnoty indikátoru nebude možné data vykázaná příjemci čistě 

sečíst, jelikož jedna hodnota produkce ryb by mohla být započítána vícekrát (pokud by se např. jednalo o tu 

samou provozovnu).  

Z hlediska zaměření zahrnují schválené projekty jak nové zavedení procesu zpracování ryb (tj. výchozí hodnota 

produkce zpracovaných ryb je nulová), tak modernizaci stávajících provozů pro zpracování ryb. Obsahem 

projektů je obvykle nákup zařízení, strojů a materiálního vybavení.  

96401 Počet projektů zaměřených na zpracování: Z realizované Ověřovací studie dále vyplývá, že cílová 

hodnota indikátoru „Počet projektů zaměřených na zpracování“ byla dle Metodiky monitorování OP Rybářství 

2014 – 2020 určena na základě expertního odhadu průměrného objemu investice, který byl stanoven na 5,5 mil. 

Kč. Tímto přístupem byla vypočtena hodnota indikátoru na 40, aktuálně je cílová hodnota stanovena na 33 

projektů. Vzhledem k tomu, že VNSPA (shodně s pracovníky ŘO) uvádějí, že aktuálně je v České republice „více 

než desítka“ podniků pro zpracování sladkovodních ryb (konkrétní odhad se pohybuje okolo 15 podniků malé a 

střední velikosti), bylo by pro naplnění indikátoru nutné, aby každý zpracovatel podal žádost o dotaci a úspěšně 

realizoval 2-3 projekty.  

Z Ověřovací studie také vyplývá, že vyjasněn musí být způsob agregace hodnoty indikátoru „Produkce 

zpracovaných ryb“ v případě, že by jeden příjemce žádal o podporu opakovaně. Nastavení cílové hodnoty „Počet 

projektů zaměřených na zpracování“ navrhujeme ověřit znovu po vyhodnocení (vydání Rozhodnutí) u projektů 5. 

výzvy a následně případně zvážit úpravu cílové hodnoty.  

Potenciál naplnění opatření 

V rámci opatření 5.3 je již vyhlášena výzva, jsou realizovány projekty a velký počet žádostí o podporu je 

doporučen ke schválení (celkem 18 žádostí). Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů jsou plněny uspokojivě a 

existuje tak velký potenciál k naplnění cílů opatření. Naplnění indikátoru 95210 bude ovšem nutné vyhodnotit 

ještě po úpravě metodiky načítání (agregace) indikátoru. Jelikož stanovení cílových hodnot a milníků počítalo 

s podávání projektů v řádově vyšším objemu, existuje tak velké riziko nenaplnění finančního milníku stanoveného 

ke konci roku 2018. 

4.3.3 Hodnocení výkonnostního rámce PU 5 

Ukazatel a případně jednotka měření Milník pro rok 2018 Cíle pro rok 2023 

Finanční ukazatel  (v EUR)  740 019,- 4 287 220,- 

5.3 - Počet projektů zaměřených na zpracování 5 33 
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Finanční milník je naplňován projekty opatření 5.3, přičemž předpokládáno bylo, že 5 projektů ukončených do 

konce roku 2018 bude mít finanční alokaci každý kolem 4 mil. Kč (tedy 148 tis. EUR). Výdaje pro 

spolufinancování aktuálně schválených projektů opatření 5.3 ovšem tvoří teprve  753,3 tis. Kč, tedy 27,9 tis. EUR, 

což činí 3,8 % hodnoty finančního milníku. Aktuálně podané žádosti (mimo ukončených administrací), které 

plánují podání Žádosti o platbu do konce roku 2018, mají způsobilé výdaje (Výdaje pro spolufinancování) v 

hodnotě 10,9 mil. Kč (tedy 402 tis. EUR), což činí pouze 54,3 % hodnoty finančního milníku.  ŘO OP Rybářství 

sice v současnosti disponuje dostatečným počtem projektů v administraci, které by finanční milník naplňovaly, 

nicméně 2 z těchto projektů předpokládá dokončení fyzické realizace až v květnu 2019. Dosažení finančního 

milníku pro rok 2018 je tedy ohroženo. 

Naplnění milníku vztaženého k počtu projektů zaměřených na zpracování ryb lze hodnotit jako velmi reálné – ke 

konci roku 2016 byly schváleny již 3 projekty. Zároveň je aktuálně v administraci 18 žádostí, z nichž plánuje 

předložení Žádosti o platbu do konce roku 2018 celých 16 žádostí. 
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4.4 Technická pomoc 

4.4.1 Opatření Technická pomoc 

Opatření technická pomoc je zaměřeno na přípravu, řízení, monitorování a hodnocení OP Rybářství a dále na 

informování a komunikaci (publicitu), realizaci propagačních opatření, řešení stížností a kontroly. Cílem opatření 

je účinná a efektivní realizace OP Rybářství. 

Výzva k technické pomoci OP Rybářství byla otevřena 21. 10. 2015, přičemž se jedná o průběžnou výzvu a 

žádosti o podporu je možné podávat až do 31. 12. 2023. Celková alokace pro opatření Technická pomoc 

(2,28 mil. EUR) je zcela pokryta uvedenou výzvou.  

Analýza finančního pokroku 

Tabulka 30: Přehled finančního pokroku – opatření 5.3 

PU Opatření Celková alokace 
(EUR) 

Celková alokace 
(Kč) 

Finanční 
prostředky 
v projektech 
s vydaným 
Rozhodnutím o 
poskytnutí dotace 

Finanční prostředky v 
proplacených 
žádostech o platbu  

    podíl na alokaci (v %) 

TP TP 2 276 400 61 462 800 13,7% 0 % 

 

V rámci Technické pomoci bylo prozatím schváleno 9 projektů, s celkovou požadovanou podporou ve výši 13,7 % 

alokace opatření. Žádné finanční prostředky nebyly prozatím proplaceny. 

Analýza věcného pokroku 

Tabulka 31: Přehled indikátorů – opatření Technická pomoc 

ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní / 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Závaze
k  

 

Závaze
k  

(v %) 

Dosažen
á 
hodnota  

(v %) 

80001 Počet 
uspořádaných 
informačních a 
propagačních 
aktivit 

výstupový interní Aktivity 

5 1 20 0 

80500 Počet napsaných a 
zveřejněných 
analytických a 
strategických 
dokumentů (vč. 
evaluačních) 

výstupový interní Dokume
nty 

15 3 20 0 

80600 Počet jednání 
orgánů, pracovních 
či poradních skupin 

výstupový interní Jednání 
23 12 52 0 
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ID Název indikátoru Typ 
indikátor
u 

Hlavní / 
interní 

Jed-
notka 

Cílová 
hodnota 

Závaze
k  

 

Závaze
k  

(v %) 

Dosažen
á 
hodnota  

(v %) 

80810 Míra čerpání 
prostředků 
programu 

výsledkov
ý 

interní % 
100,0 0 0  

82200 Nákup materiálu, 
zboží a služeb 
potřebných k 
zajištění 
implementace 
programu 

výstupový interní Kč 

32 105 
000 

172 976 0,5 0,4 

82500 Počet pracovních 
míst financovaných 
z programu 

výstupový interní FTE 
3,0 18,0* 600* 0 

82510 Míra stabilizace 
zaměstnanců 
implementační 
struktury 

výsledkov
ý 

interní % 

20,0 64,0** 45 - 

* Počet financovaných pracovních míst se v projektech s vydaným Rozhodnutím vztahuje k období 2007 – 2013 i období 2014 – 

2020. 

** Uvedený závazek vychází z jednoho realizovaného v opatření 6.1, který uvádí výchozí hodnotu indikátoru 55 %. V rámci 

Ověřovací studie byla navržena úpravy výpočtu cílové hodnoty indikátoru na úrovni programu. 

V rámci opatření Technická pomoc bylo k 31. 12. 2016 zaregistrováno celkem 17 žádostí o dotaci, z toho u 

jednoho projektu byla ukončena administrace, 5 projektů je „ke schválení“ a 2 žádosti jsou ve stavu „projekt 

doporučen“. U ostatních 9 žádostí byl projekt schválen, bylo vydáno Stanovení výše výdajů. Tyto schválené 

projekty požadují celkovou podporu ve výši 311 tis. EUR (8,4 mil. Kč), což činí 13,7 % alokace na opatření. 

Vzhledem k počtu projektů těsně před schválením bude pravděpodobně procento zazávazkovaných financí 

v blízké době navýšeno (5 projektů ve stavu „doporučen“ nebo „ke schválení“ požaduje podporu ve výši necelých 

211 tis. EUR (5,7 mil. Kč), při jejich schválení by tedy došlo k naplnění zazávazkovaných hodnot opatření na 22,9 

%). 

V tabulce jsou uvedeny zazávazkované hodnoty indikátorů. Vzhledem k tomu, že většina projektů byla 

k uvedenému datu stále v realizaci, dosažené hodnoty většiny indikátorů jsou prozatím nulové. Většina projektů 

předpokládá ukončení fyzické realizace projektu v roce 2016 a podání žádosti o platbu v roce 2017 (jeden projekt 

plánuje ŽoP v roce 2018 a jeden v roce 2020).  

Závazky projektů s vydaným Stanovením výše výdajů naplňují 52 % cílové hodnoty indikátoru 80600 Počet 

jednání orgánů, pracovních či poradních skupin. V případě indikátoru 82200 Nákup materiálu, zboží a služeb 

potřebných k zajištění implementace programu je v zazávazkovaných projektech hodnota indikátoru 172 976 Kč, 

tedy 0,5 % cílové hodnoty a dosaženo bylo 0,4 %. Mezi projekty doporučenými ke schválení jsou projekty 

s dalšími 354 tis. výdajů, plánované nákupy zahrnují především nákup služeb (vzdělávání a semináře), indikátor 

by tedy mohl být navýšen na 1,6 % v zazávazkovaných projektech. 

Příjemcem všech schválených projektů bylo Ministerstvo zemědělství ČR, Řídící orgán OP Rybářství. Také u 

většiny podaných žádostí bylo příjemcem MZe, dvě žádosti v procesu hodnocení byly podány Státním 

zemědělským intervenčním fondem. Naplnění cílových hodnot indikátorů závisí tedy především na potřebách a 

aktivitě ŘO a ZS. 
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Z Ověřovací studie vyplývá, že by bylo vhodné provést úpravu výpočtu cílové hodnoty indikátoru Míra stabilizace 

zaměstnanců implementační struktury na úrovni programu tak, aby byl v souladu s definicí v NČI, s Metodikou 

monitorování OP Rybářství a se zněním pokynů pro žadatele. 

Potenciál naplnění opatření 

Cílem opatření Technická pomoc je zajistit účinnou a efektivní implementaci. V rámci opatření byla vyhlášena 

průběžná výzva a průběžně jsou také podávány žádosti o podporu. Celkem 9 projektů je jich schválených a 

v realizaci, dosud prováděné aktivity jsou v souladu s aktivitami plánovanými v programovém dokumentu. Pro toto 

opatření nejsou nastaveny milníky, cílové hodnoty indikátorů jsou zatím zazávazkovány v uspokojivé míře 

vzhledem k zazávazkované alokaci. Míra úspěšnosti plnění opatření se i nadále bude posuzovat v návaznosti na 

míru úspěšnosti celého Operačního programu Rybářství. 

 

Vyhodnocení komunikace a propagace – realizované projekty 

Opatření Technická pomoc je mj. zaměřeno na informování a komunikaci (publicitu) a realizaci propagačních 

opatření. Na pořádání informačních a propagačních aktivit zaměřen jeden zazávazkovaný projekt, který naplňuje 

indikátor 80001 Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit.  

Mezi další projekty, které jsou v administraci a které přispívají k naplnění cílů opatření, patří následující: 

 Výroční konference 2015 - OP Rybářství 

 Monitorovací výbory a konference OP Rybářství (2016 - 2019) 

 Inzerce v časopisu Potravinářský obzor 2015 

 Marketingová studie odvětví akvakultury a Komunikační strategie OP Rybářství 

V rámci výše uváděných projektů byly napsány a zveřejněny 2 dokumenty (Marketingová studie a Komunikační 

strategie), má být uspořádáno 10 jednání (Výroční konference a MV) a uskutečněn bude nákup materiálu, zboží a 

služeb ve výši téměř 173 tisíc Kč.  

Semináře 

V rámci Technické pomoci byl dle informací ŘO realizován také seminář „Veřejné zakázky v OP Rybářství 

2014-2020“. Tento seminář byl realizován v listopadu 2016 celkem na třech místech (České Budějovice, Brno a 

Praha). Semináře v Brně a Českých Budějovicích se účastnilo do 10 účastníků, seminář v Praze navštívilo téměř 

30 potenciálních příjemců. Kvalita seminářů byla hodnocena pomocí hodnotících formulářů. Nejlépe hodnocenou 

oblastí byla odbornost a přístup lektora, nejméně „jedniček“ získal faktor Využití pro praxi.  

Tabulka 32: Hodnocení semináře k veřejným zakázkám 

Celkem / Známka 1 2 3 4 5 

Odbornost a přístup lektora 91% 7% 2% 0% 0% 

Úroveň podkladů 86% 14% 0% 0% 0% 

Tempo semináře 59% 39% 2% 0% 0% 

Využití pro praxi 55% 33% 12% 0% 0% 

Organizace semináře 70% 25% 2% 2% 0% 
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Prostory a zázemí 80% 11% 9% 0% 0% 

Celkový přínos semináře 70% 26% 5% 0% 0% 

 

Výroční konference 2015 - OP Rybářství 

Výroční konference s názvem „Podpora a rozvoj sladkovodní akvakultury v programovém období 2014 – 2020“ se 

konala dne 10. 12. 2015. Mezi tématy konference byla zpráva o stavu OP Rybářství 2007-2013 a OP Rybářství 

2014-2020, představení úspěšných projektů a informace o administrativních a kontrolních postupech ve vazbě na 

1. a 2. výzvu. Konference se zúčastnilo celkem 75 osob.  

Monitorovací výbory a konference OP Rybářství (2016 - 2019) 

V rámci programu OP rybářství proběhly již 4 Monitorovací výbory v termínech 22. 6. 2015, 18. 11. 2015, 25. 5. 

2016 a 8. 11. 2016. Dle informací z posledních dvou jednání se Monitorovacího výboru účastní řádově 40-60 

účastníků.  

V rámci této aktivity byla realizována také Výroční konference 2016. Ta se konala dne 15. 12. 2016 a dle 

prezenční listiny se jí účastnilo 54 účastníků. Mezi tématy konference byla zpráva o stavu OP Rybářství 2014-

2020, představení úspěšných projektů a informace o novinkách a nejčastějších chybách na Portálu farmáře. 

Vyhodnocení komunikace a propagace – z pohledu příjemců 

V rámci evaluace byla realizována dotazníková šetření na potenciální příjemce a na žadatele / příjemce. 

Dotazníkové šetření obsahovalo mj. otázky k vyhodnocení využívaných komunikačních kanálů, ke spokojenosti 

se zdroji informací a k dalším informačním zdrojům, které by respondenti uvítali.  

Žadatelé / příjemci odpověděli na otázku odkud čerpali informace o konkrétních možnostech podpory z OP R (viz 

níže), že nejčastěji využili webové stránky (78 % respondentů), Pravidla pro žadatele a příjemce (57 %), webové 

stránky eagri.cz a programový dokument OP R (cca 50 %). Ostatní zdroje byly využity v daleko menší míře. 

Potenciální žadatelé uváděli, že informace o tom, co OP R nabízí, čerpají nejčastěji z obdobných zdrojů. Polovina 

využívá Programový dokument a webové stránky SZIF, přibližně třetina pak Pravidla pro žadatele a web eagri.cz.  
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Graf 7: Odkud jste čerpal(a) informace o konkrétních možnostech podpory z Operačního programu Rybářství? (Ž/P) 

 

Také při hodnocení míry spokojenosti s jednotlivými zdroji informací (viz níže) vycházejí velmi pozitivně Pravidla 

pro žadatele a příjemce, Programový dokument, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení a 

webové stránky eagri.cz. Obecně se všemi uvedenými zdroji jsou žadatelé / příjemci spokojeni, ve většině 

případů je jednoznačně spokojena přibližně pětina z nich.  

Horších výsledků v porovnání s ostatními zdroji dosáhly odborné semináře a publikace „Průvodce OPR“ (což 

může být způsobeno tím, že Průvodce obsahuje základní informace pro vytvoření přehledu o možnostech 

podpory).  Spokojenost s Výroční konferencí hodnotilo nejméně respondentů (pouze 7), pro ostatní byl tento zdroj 

označen jako „nerelevantní“. To je odpovídající danému nástroji, který nemá za cíl působit jako hlavní zdroj 

informací pro širokou obec příjemců o možnostech podpory. 

Graf 8: Do jaké míry jste spokojen (a) se zdroji informací potřebných pro podání žádosti, realizaci a administraci projektů? (Ž/P) 
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Graf 9 - Jaké další informační zdroje byste uvítali? (Ž/P) 
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výkladu pravidel, nesrozumitelnosti 

pokynů či informací od pracovníků 

ŘO/ZS a např. chybníků, které jsou 

nekonkrétní a vyžadují duplicitní 

informace. Složitost se pak vztahuje 

především k Instruktážním listům, 

Portálu farmáře a celkovému podávání 

žádosti.  

Žadatelé a příjemci by pak nejvíce uvítali, kdyby měli větší možnosti osobních konzultací (ty uvedla polovina 

respondentů), případně elektronických newsletterů (emailů). Informační emaily by uvítali také respondenti, kteří 

z OP Rybářství doposud nežádali (potenciální žadatelé). Ti by ovšem ještě více uvítali podrobné informační 

brožury/letáky k jednotlivým opatřením, což může být podnětem pro ŘO k tvorbě takových materiálů.   
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5 HODNOCENÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT 

Mezi horizontální témata zohledňovaná v rámci OP Rybářství patří zásady stanovené v článcích č. 7 a 8 

obecného nařízení (EU) č. 1303/2013, tj. základní horizontální principy (1) podpora rovnosti žen a mužů a 

nediskriminace a (2) udržitelný rozvoj. Dále bude v rámci horizontálních témat hodnocen (3) příspěvek k cílům 

v oblasti klimatických změn (dle čl. 50 odst. 4 obecného nařízení) a také (4) princip partnerství a víceúrovňové 

správy, především v oblasti zapojení partnerů do provádění OP (dle čl. 5 obecného nařízení).   

Podpora z fondu ENRF v rámci OP Rybářství má vazbu na tematické cíle strategie Evropa 2020 v oblastech (1) 

a zvýšení konkurenceschopnosti MSP v odvětví rybářství a akvakultury a (2) zachování a ochrany životního 

prostředí a podpory účinného využívání zdrojů. Vzhledem k těmto skutečnostem a k charakteru intervencí OP 

Rybářství tak lze v rámci hodnocených horizontálních témat považovat za nejvýznamnější podporu udržitelného 

rozvoje a příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn. Naopak význam podpory principu rovných příležitostí 

a nediskriminace lze z hlediska povahy programu považovat za okrajový.  

5.1 Hodnocení horizontálních témat – princip partnerství 

Princip partnerství dle obecného nařízení zahrnuje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na národní, 

regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery a dotčenými organizacemi občanské společnosti. 

Partneři by měli být přitom aktivně zapojeni v celém cyklu programu – v přípravě, provádění, monitorování 

a hodnocení programu. Hodnocení principu partnerství v rámci plnění zakázky se v souladu se zadávací 

dokumentací soustředí především na roli partnerů při provádění programu. 

Princip partnerství je při realizaci OP Rybářství uplatňován zejména prostřednictvím Monitorovacího výboru, tj. v 

souladu s minimálními požadavky MMR-NOK na způsob zapojení partnerů do implementace programu. Partneři 

se účastní také Plánovacích komisí, na kterých je projednáván Strategický realizační plán (zahrnující např. 

harmonogram výzev, predikce čerpání, vyhodnocení Strategického realizačního plánu z předchozího roku, apod.) 

a Odborné skupiny OP Rybářství, jejíž hlavní náplní je implementace programu. Odborná skupina OP Rybářství, 

která fungovala již při přípravě OP, je platformou méně formálního charakteru než Monitorovací výbor a zahrnuje 

také větší škálu zainteresovaných stran (partnerů). 

Z hlediska počtu členů, uvedených platforem jsou nejvýznamnějšími partnery zapojenými do provádění OP 

Rybářství Ministerstvo zemědělství (Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, ŘO PRV, Úřad pro potraviny) 

a Rybářské sdružení ČR, a dále např. Národní sdružení intenzivních akvakulturních systémů, Český rybářský 

svaz a další. Do provádění programu jsou zapojeny subjekty různých typů – ministerské resorty včetně 

Ministerstva zemědělství a MMR-NOK, organizace sdružující cílové skupiny (svazy a sdružení v oblasti rybářství 

a akvakultury), výzkumné instituce (univerzity), odborná rybářská veřejnost a další. Struktura složení jednotlivých 

platforem se jeví jako adekvátní a lze konstatovat, že do provádění programu, resp. do řešení zásadních 

aspektů implementace OP Rybářství jsou zapojováni všichni relevantní partneři. Jednací řád platforem navíc 

umožňuje na základě požadavku kteréhokoliv člena danou platformu rozšířit a tato možnost je dle zjištění také 

uplatňována. Navíc jednotliví členové aktivně využívají možnosti pozvat na jednání relevantního hosta, který se 

může k projednávanému tématu vyjádřit. 
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Ze zpětné vazby zapojených aktérů vyplývá, že míra zapojení jednotlivých aktérů do provádění programu je 

adekvátní, kdy jednání platforem se většinou zúčastňují všichni členové a zároveň hlavní partneři vyvíjejí největší 

aktivitu. Vzájemná komunikace mezi partnery dle zjištění probíhá na dobré úrovni a společná jednání partnerů 

přispívají k řešení zásadních aspektů a problémů týkajících se implementace OP Rybářství. 

5.2 Hodnocení horizontálních témat – rovné příležitosti 

Princip rovných příležitostí podporuje potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, 

zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další osoby ohrožené 

sociálním vyloučením jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně 

dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol; souhrnně skupiny ohrožené 

sociálním vyloučením. Významné téma představuje otázka rovnosti mužů a žen. 

Princip rovných příležitostí je v rámci OP Rybářství zohledňován napříč opatřeními především prostřednictvím 

kontroly souladu projektů s principem rovných příležitostí mužů a žen a nediskriminace či zajištění rovných 

podmínek žadatelů pro získání podpory. V rámci evaluace bylo zhodnoceno provádění nastavených mechanismů 

zohledňujících princip rovných příležitostí. 

Základní informace o principu rovných příležitostí žen a mužů a nediskriminace jsou zahrnuty v programovém 

dokumentu OP Rybářství. Konkrétní opatření ve vztahu k prosazování rovnosti žen a mužů a nediskriminace jsou 

pak v rámci OP Rybářství zakotvena především v Pravidlech pro žadatele, kde jsou specifikována pravidla 

dodržování tohoto principu. Příjemci dle Pravidel mají povinnost zajistit, aby projekt neměl prokazatelně negativní 

vliv na podporu rovnosti žen a mužů a aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo 

etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.  

Uplatnění těchto pravidel je prováděno u všech opatření OP Rybářství prostřednictvím žádostí o podporu, kde 

žadatelé popisují vztah projektů k principu rovných příležitostem, a to z hlediska:  

1) existence negativního vlivu na podporu rovnosti žen a mužů 

2) existence diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání 

nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace 

Bylo ověřeno, že všechny projekty s identifikovaným negativním efektem na rovné příležitosti byly formálně 

vyloučeny z podpory programu, a lze tedy konstatovat, že všechny projekty OP Rybářství s právním aktem o 

poskytnutí podpory nemají prokazatelně negativní vliv na podporu rovnosti žen a mužů a nedochází u nich k 

diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního 

postižení, věku nebo sexuální orientace. 

5.3 Hodnocení horizontálních témat – udržitelný rozvoj 

Princip udržitelného rozvoje je obecně pojímán jako úsilí o dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a 

environmentální oblastí. V souladu s článkem 17 obecného nařízení je princip udržitelného rozvoje v kontextu 

implementace fondů EU chápán primárně v kontextu ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, primárně 
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tedy v environmentální dimenzi. Hlavním tématem udržitelného rozvoje je proto problematika ochrany životního 

prostředí. 

OP Rybářství zohledňuje princip udržitelného rozvoje v rámci konkrétních prvků nastavení i z hlediska sledování 

environmentálních indikátorů popisujících příspěvek programu k udržitelnému rozvoji. 

Zohlednění principu udržitelného rozvoje v rámci OP Rybářství bylo hodnoceno ve třech rovinách: 

a) Provádění konkrétních opatření 

b) Vliv projektů na udržitelný rozvoj 

c) Příspěvek OP Rybářství k plnění principu udržitelného rozvoje  

 

a) Provádění konkrétních opatření 

Základní informace o principu udržitelného rozvoje včetně požadavků na ochranu životního prostředí jsou 

zahrnuty v programovém dokumentu OP Rybářství, přičemž implementační nastavení OP Rybářství definuje  

a) aktivity zaměřené na udržitelný rozvoj  

b) aktivity s vlivem na udržitelný rozvoj  

c) aktivity neutrální z hlediska udržitelného rozvoje 

Konkrétní opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji jsou pak v rámci OP Rybářství zakotvena především 

v Pravidlech pro žadatele, kde je stanoveno, že žadatelé/příjemci  jsou povinni zajistit, aby projekt neměl 

prokazatelně negativní vliv na trvale udržitelný rozvoj. Toto opatření je prováděno u všech opatření OP Rybářství 

prostřednictvím žádostí o podporu, kde žadatelé popisují vztah projektů k rozvoji – tj. zda má projekt negativní vliv 

na trvale udržitelný rozvoj. 

Bylo ověřeno, že všechny projekty s potenciálně negativním efektem na udržitelný rozvoj byly formálně vyloučeny 

z podpory programu. 

Zároveň je v žádosti o podporu uváděna informace o příspěvku projektů k udržitelnému rozvoji, resp. k životnímu 

prostředí, a to v následujícím rozlišení:  

 projekt je cíleně zaměřen na udržitelný rozvoj 

 projekt je pozitivní k udržitelnému rozvoji  

 projekt je neutrální k udržitelnému rozvoji 

V případě indikace pozitivního vlivu či cíleného zaměření projektu na životní prostředí je doplněn popis a 

zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí. 

Dalším opatřením pro naplňování principu udržitelného rozvoje je sledování environmentálních indikátorů na 

úrovni programu (blíže viz níže). Envi indikátory uvedené v programovém dokumentu jsou dle zjištění skutečně 

monitorovány a vykazovány.  
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b) Vliv projektů na udržitelný rozvoj 

Na základě vlivu jednotlivých projektů k udržitelnému rozvoji, který je žadateli deklarován v žádosti o podporu, byl 

vyhodnocen příspěvek jednotlivých Priorit Unie a opatření programu (kde již jsou schválené projekty) 

k naplňování principu udržitelného rozvoje.  

Tabulka 33: Vliv projektů OP Rybářství na udržitelný rozvoj (dle opatření) 

Priorita Unie / 

Opatření 

Projekty dle vztahu k udržitelnému rozvoji 

(podíl projektů v %) 

Cíleně zaměřené Pozitivní Neutrální 

PU2 celkem 2% 63% 34% 

2.1 0% 50% 50% 

2.2 0% 79% 21% 

2.3 0% 50% 50% 

2.4 8% 0% 92% 

2.5 25% 0% 75% 

PU5 celkem 0% 100%* 0% 

5.3 0% 100%* 0% 

PU6 celkem 0% 100%* 0% 

6.1 0% 100%* 0% 

OP R celkem 2% 68% 30% 

* Výsledky za Prioritu Unie 5 a 6 nelze vzhledem k nízké četnosti projektů považovat za vypovídající.  
Pozn.: Do vyhodnocení byly započítány pouze schválené projekty (projekty s vydaným Rozhodnutím). 

Zdroj: IS SZIF 

Dle zjištění mají více než dvě třetiny (68 %) projektů OP Rybářství pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, 

nejvíce pak v rámci opatření 2.2 zaměřeného na úsporu spotřeby energie v akvakultuře a ekologicky šetrnější 

akvakulturu a účinnějšímu využívání zdrojů (79 % schválených projektů v opatření 2.2 deklarovalo pozitivní vliv 

na udržitelný rozvoj). Pouze 2 projekty (z 99 schválených k 31. 12. 2016) jsou na udržitelný rozvoj cíleně 

zaměřené, přičemž se jedná o jeden projekt z opatření 2.5 cíleného na vysazování úhoře říčního a dále o jeden 

projekt z opatření 2.4 zahrnující instalaci recirkulačního zařízení.   

 

c) Příspěvek OP Rybářství k plnění principu udržitelného rozvoje 

OP Rybářství přispívá k principu udržitelného rozvoje také prostřednictvím zaměření podpory, a to zejména 

z hlediska vysazování úhoře říčního. Příspěvek OP Rybářství k udržitelnému rozvoji byl vyhodnocen s ohledem 

na sledované environmentální indikátory, a to na základě dosažených hodnot těchto indikátorů (viz tabulka níže). 

Tabulka 34: Příspěvek vybraných aktivit OP Rybářství k plnění principu udržitelného rozvoje 

Opatření  Podporované aktivity 

ve vztahu 

k udržitelnému rozvoji 

Název 

indikátoru 

Dosaže-

ná 

hodnota 

Zazávaz-

kovaná 

hodnota 

Cílová 

hodnota* 

Míra 

naplnění  

(v %) 
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Opatření  Podporované aktivity 

ve vztahu 

k udržitelnému rozvoji 

Název 

indikátoru 

Dosaže-

ná 

hodnota 

Zazávaz-

kovaná 

hodnota 

Cílová 

hodnota* 

Míra 

naplnění  

(v %) 

 2.2 Produktivní 
investice do 
akvakultury 

- úspora spotřeby 
energie v akvakultuře 

- ekologicky šetrnější 
akvakultura 

- účinnější využívání 
zdrojů 

Počet 
podpořených 
výměn 
výrobního 
zařízení za 
energeticky 
účinnější 

0 0 30 výměn 0 

 2.5 Akvakultura 
poskytující 
environmentální 
služby 

- zachování a 
rozmnožování 
vodních živočichů ex-
situ 

- vysazování úhoře 
říčního ve vybraných 
rybářských revírech, 
které umožňují únik  

Počet projektů 
zaměřených na 
snížení dopadu 
akvakultury na 
životní prostředí  

0 4 11 
projektů 

36,4 

Množství 
vysazeného 
úhoře 

0 762 2 000 kg 38,1 

*Uvedeny hodnoty stanovené v programovém dokumentu pro rok 2023 

V rámci opatření 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby je podporováno vysazování úhoře říčního 

do vnitrozemských vodních toků (v povodí Labe a Odry). OP Rybářství přispívá prostřednictvím podpory 

vysazování úhoře říčního v rámci opatření 2.5 k plnění cílů Plánů managementu úhoře říčního, které mají za cíl 

snížit úmrtnost způsobenou lidskou činností a tím umožnit, aby do moře uniklo přinejmenším 40 % dospělého 

úhoře v poměru k nejpříznivějším odhadům úniku, k nimž by docházelo bez negativního vlivu lidských činností. 

V rámci naplňování opatření 2.5 jsou sledovány environmentální indikátory: Množství vysazeného úhoře a Počet 

projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na životní prostředí (environmentální řízení, systémy auditu, 

environmentální služby ekologické akvakultury). V současné době je schváleno přibližně 40 % plánovaných 

projektů, které zároveň naplňují téměř 40 % cílové hodnoty plánovaného množství vysazeného úhoře. 

V současné fázi implementace programu je pod závazkem vysazení 762 kg úhoře, přičemž na základě 

dosavadního vývoje lze očekávat, že celkový příspěvek OP Rybářství k udržitelnému rozvoji v tomto 

ohledu bude odpovídat plánované hodnotě 2000 kg vysazeného úhoře. 

V rámci opatření 2.2 Produktivní investice do akvakultury jsou podporovány aktivity přispívající k úspoře spotřeby 

energie v akvakultuře a ekologicky šetrnější akvakultuře a účinnějšímu využívání zdrojů. V rámci tohoto opatření 

je sledován ukazatel Počet podpořených výměn výrobního zařízení za energeticky účinnější, přičemž v rámci 

schválených ani doposud zaregistrovaných projektů prozatím nejsou zahrnuty aktivity obsahující výměnu za 

energeticky účinnější zařízení. Prozatím bylo schváleno pouze 16 % projektů očekávaných v rámci opatření 2.2, 

plánované hodnoty indikátoru (30 výměn) tak ještě bude možné dosáhnout v rámci dalších projektů, které budou 

v dalším období realizovány v rámci opatření 2.2.  V současné fázi implementace tedy program prozatím 

nepřispívá k udržitelnému rozvoji z hlediska energetických úspor a účinnějšího využívání zdrojů, přičemž 

nelze zhodnotit pravděpodobnost dosažení plánovaného příspěvku. Pro naplnění tohoto horizontálního 

principu doporučujeme ŘO zaměřit v rámci opatření 2.2 pozornost na realizaci projektů, které zahrnují aktivity 

obsahující výměnu za energeticky účinnější zařízení. 
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5.4 Hodnocení horizontálních témat – změny klimatu 

Příspěvek OP Rybářství k naplňování cílů v oblasti změny klimatu je v souladu s metodickými pokyny EK 

hodnocen za relevantní opatření, kterým je opatření 5.3 Investice do zpracování produktů. Velikost vlivu 

tohoto opatření na cíle v oblasti klimatických změn byla stanovena na 40 %. Orientační částka podpory, jež má 

být v rámci opatření 5.3 použita na cíle v oblasti změny klimatu, tak je ve výši 1 286 166 EUR, což odpovídá 

4,1 % celkové finanční alokaci ENRF pro OP Rybářství (31,1 mil. EUR). 

Tabulka 35: Příspěvek OP Rybářství k naplňování cílů v oblasti změny klimatu 

Opatření 

(kód, název) 

Indikativní výše 

příspěvku (EUR) 

Koeficient 

pro 

výpočet 

podpory 

opatření  

Příspěvek 

operací s 

právním 

aktem o 

poskytnutí 

/ převodu 

podpory 

(EUR)  

Plnění indikativní výše 

příspěvku na základě 

finančních prostředků v 

právních aktech o 

poskytnutí / převodu 

podpory (v %) 

Příspěvek 

stavu 

finančních 

prostředků 

vyúčtovaných 

v žádostech o 

platbu (EUR) 

Plnění 

indikativní 

výše 

příspěvku k 

na základě 

vyúčtovaných 

žádostí o 

platbu (v %) 

5.3 
Zpracování 
produktů 
rybolovu a 
akvakultury  

1 286 166 40,00 % 20 889,41 1,6 0 0 

 

Pozn.: výpočet indikativní výše příspěvku (daného opatření) = indikativní alokace x koeficient 

 

Indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn je v současné fázi implementace programu 

naplňována pouze projekty s vydaným Rozhodnutím, a to na úrovni 1,6 %. Vzhledem k tomu, že ještě 

nebyly proplaceny žádné prostředky, nelze hodnotit naplňování příspěvku na základě vyúčtovaných žádostí o 

platbu. 
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6 HLAVNÍ ZÁVĚRY A ZJIŠTĚNÍ 

Následující kapitola obsahuje hlavní závěry a zjištění z provedených analýz.  

 

Finanční alokace programu 

Celková finanční alokace Operačního programu Rybářství je 41,16 mil. EUR. Přibližně dvě třetiny prostředků 

(66 %) jsou přiděleny na Prioritu Unie 2, přičemž v rámci této PU jsou prostředky mezi specifické cíle rozděleny 

poměrně nerovnoměrně. Nejvyšší alokaci v rámci programu má specifický cíl 2.B Zlepšování 

konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních 

podmínek, zejména v případě malých a středních podniků s přidělenými prostředky ve výši 19,0 mil. EUR. 

Naopak specifické cíle 2.A a 2.D patří k těm s nejnižší alokací v rámci programu. Prioritou Unie s druhou nejvyšší 

alokací je PU 5 (19,2 %). Alokace na Prioritu Unie 3 činí 8,5 %, na Prioritu Unie 6 (Technická pomoc) je 

alokováno 5,8 %.  

Postup implementace 

V rámci OP Rybářství již bylo od října 2015 vyhlášeno celkem 6 výzev pro podávání žádostí o podporu. První dvě 

výzvy byly vyhlášeny v říjnu 2015, 3. a 4. výzva pak na začátku května 2015. Vyhlášení 5. a 6. výzvy 

OP Rybářství bylo plánováno na 11. října 2016, žádosti o podporu byly zpřístupněny již k 27. 9. 2016. Výzvy č. 1, 

4 a 5 již byly ukončeny, v rámci ostatních výzev je stále možné podávat žádosti (v případě 2. a 3. výzvy do 

31. 12. 2023, v rámci 6. výzvy do 31. 12. 2018). 

K 31. 12. 2016 byla vyhlášenými výzvami pokryta většina opatření OP Rybářství, s výjimkou opatření 3.1, 5.1 a 

5.2a) pro které dosud nebyla vyhlášena žádná výzva (výzva je plánována na duben 2017). Naopak opatření 2.2 

je zahrnuto celkem ve 3 výzvách, což odpovídá jeho významnosti vzhledem k výši alokace specifického cíle 2.B. 

Všechna opatření spadající pod Prioritu Unie 2, která je dle výše alokace nejvýznamnější částí OP Rybářství, jsou 

dle zjištění pokryta alespoň jednou výzvou. 

Dosažený pokrok a výsledky jednotlivých specifických cílů OP Rybářství (k 31. 12. 2016): 

V rámci opatření 2.1. bylo zaregistrováno celkem 5 žádostí, z nichž byly ke stejnému datu schváleny 2 projekty, 

což je zhruba desetina cílové hodnoty. V důsledku těchto investic se předpokládá cílový nárůst objemu 

akvakulturní produkce o 2,9 tun ročně. K naplnění cílové hodnoty indikátoru Změna objemu produkce akvakultury 

by měla přispět realizace aktuálně schválených projektů zhruba 18 %. Naplnění indikátorů a cílů opatření lze 

považovat za principiálně reálné. Jako bariéry vnímané žadateli pro podání žádosti jsou obecně nejčastěji 

uváděny důvody: obavy z administrativní a procesní náročnosti; negativní sentiment žadatelů a příjemců 

z minulých zkušeností, kdy zisk z podpory je vnímán jako neadekvátní riziku a nákladům spojeným s realizací 

projektu, především v kontextu kontrol a auditů operací. Také potenciální žadatelé vnímají bariéry 

v administrativní a procesní náročnosti, zmiňovány byly také negativní zkušenosti z realizace. 

V rámci opatřeních 2.2. a 2.3. bylo zaregistrováno celkem 264 žádostí.  Již schváleno bylo celkem 69 projektů. 

U těchto projektů se předpokládá, že jejich realizace přispěje téměř z poloviny k naplnění cílové hodnoty 

indikátoru Změna objemu produkce akvakultury. Díky těmto investicím by mělo dojít k nárůstu objemu 

akvakulturní produkce o 85,4 tun ročně. V opatření se v průběhu implementace ukázala jako limitující faktor 

absorpce definice příjemce, respektive požadavek na minimální roční produkci. Pro výzvu na podzim 2016 (pátá 
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výzva) byla definice příjemce upravena, bylo umožněno čerpat i menším podnikům. Z hlediska perspektivy 

naplnění cílů programu v opatřeních 2.2 a 2.3  je podstatné, že potenciální žadatelé považují podpory investic do 

akvakultury za nejatraktivnější instrument OP Rybářství. 

V rámci opatření 2.4. bylo zaregistrováno celkem 33 žádostí, z toho 12 žádostí již bylo schváleno. Schválena je 

tak již více než polovina cílového (očekávaného) počtu podpořených projektů. Tento počet projektů celkově 

naplňuje více jak 60 % indikátoru sledujícího objem produkce systémů s recirkulací a téměř třetinu indikátoru 

Hodnota akvakulturní produkce pocházející z recirkulačních a průtočných systémů s dočišťováním.  

V rámci opatření 2.5. byly schváleny 4 žádosti. Tyto projekty naplňují téměř 40 % cílové hodnoty množství 

vysazeného úhoře. Jako do určité míry limitující faktor nastavení výzev bylo identifikováno vymezení způsobilosti 

příjemce jako „podniku akvakultury“, kdy přirozená obec příjemců v podmínkách ČR toto vymezení převážně 

nenaplňuje (jedná se ovšem o nastavení vyplývající z legislativního prostředí). 

Celkově bylo k 31. 12. 2016 v rámci PU 2 evidováno 87 projektů s Rozhodnutím s požadovanou výší podpory 

114,3 mil. Kč. Zároveň existuje dostatečný zásobník žádostí, které se v současnosti nacházejí v hodnocení. V 

případě hladké administrace Žádostí o platbu tak lze očekávat naplnění finančního i věcného milníku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pro opatření v rámci specifického cíle 3. A, opatření 3.1, nebyla k 31. 12. 2016 

vyhlášena žádná výzva, a tudíž nejsou registrovány žádné žádosti o podporu, nelze v této fázi zhodnotit míru 

věcného pokroku. V rámci výzvy plánované na duben 2017 má být na projekty v opatření 3.1 alokováno 

2,4 mil. EUR, tedy plná finanční alokace na dané opatření. V současné době probíhají mezi žadatelem a ŘO 

jednání ohledně charakteru plánovaných intervencí v rámci opatření 3.1, přičemž se předpokládá realizace dvou 

projektů. 

K opatření 3.2 nejsou k 31. 12. 2016 evidovány žádné žádosti o podporu, do otevřené výzvy č. 6 pokrývající toto 

opatření je možné podávat žádosti až do konce roku 2018. Jelikož nejsou k dispozici závazky příjemců k plnění 

hodnot indikátorů, a to ani na úrovni zaregistrovaných žádostí, není v této fázi možné zhodnotit míru naplňování 

věcného pokroku v rámci specifického cíle 3. B. Dle dosavadních informací by měly být první žádosti o podporu 

podány na začátku roku 2018 a z hlediska průběhu naplňování opatření je očekávána realizace cca 2 projektů 

ročně. V první fázi by měly být realizovány zejména projekty zaměřené na odborné publikace pro osoby 

odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností a dále školení a výměnné programy 

(včetně výměny mezi členskými státy) pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných 

činností, přičemž byl indikován zájem cílových skupin o tyto aktivity. Naplnění cílů opatření 3.2 se tak jeví jako 

reálné. 

K 31. 12. 2016 nebyla v PU 3 podána žádná žádost o podporu. S ohledem na plánované aktivity v rámci opatření 

3.1. Shromažďování údajů lze však usuzovat, že v roce 2018 bude ze 100 % dosaženo věcného milníku (tj. 

bude ukončen 1 projekt zaměřený na podporu shromažďování, správy a využívání údajů). Dosažení finančního 

milníku nelze nyní odhadnout, protože v současné není dosud známa předpokládaná hodnota studie. Další 

projekty se v tomto opatření plánují až po skončení studie (tedy po roce 2018).   

V opatření 5.1 a 5.2, záměr a) nebyly evidovány žádné žádosti o podporu, neboť prozatím nebyla vyhlášena 

výzva zaměřená na naplňování tohoto opatření (výzvy jsou plánovány na duben 2017). Nejsou tak k dispozici 

žádné hodnoty závazků k plnění indikátorů, a to ani na úrovni projektových žádostí. Budoucí vývoj závisí 

především na zájmu žadatelů o tyto aktivity, který je vzhledem k podmínkám prozatím nejistý. 
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Přestože výzva č. 3 pokrývající opatření 5.2, záměr b) byla vyhlášena již v květnu 2016, nebyl k 31. 12. 2016 

schválen v rámci opatření 5.2 žádný projekt. Nejsou tak prozatím zazávazkovány žádné hodnoty monitorovacích 

indikátorů. K uvedenému datu bylo zaregistrováno celkem 7 žádostí o podporu podaných, u jedné žádosti byla 

administrace ukončena. Požadované finanční prostředky v rámci všech žádostí jsou ve výši 4,4 mil. Kč (162 tis. 

EUR), což činí přibližně 10 % alokace na výzvu č. 3. výzva je vyhlášena jako průběžná (do 31. 12. 2023) a tudíž 

je vyčerpání finančních prostředků stále reálné. 

V opatření 5.3 byly schválené celkem 3 projekty zaměřené na zpracování produktů, což je méně než 10 % 

očekávaného počtu projektů. Ve stavu k 31. 12. 2016 prozatím 9 % projektů naplňuje již téměř polovinu cílové 

hodnoty produkce zpracovaných ryb. Lze tak soudit, že při zachování současného vývoje by hodnota indikátoru 

95210 Produkce zpracovaných ryb měla být dosažena
7
. 

Naplnění věcného milníku vztaženého k Počtu projektů zaměřených na zpracování ryb (MI 96401) lze hodnotit 

jako velmi reálné – ke konci roku 2016 byly schváleny již 3 projekty a dalších 18 Žádostí je v administraci. 

Z celkově podaných Žádostí plánuje předložení Žádosti o platbu do konce roku 2018 celých 16 Žádostí, což by 

znamenalo splnění milníku na 380 %. Finanční milník je aktuálně naplněn zazávazkovanými hodnotami z 3,8 %. 

V případě hladké realizace všech aktuálně administrovaných projektů lze očekávat naplnění milníku z 54,3 %.  

ŘO OP Rybářství sice v současnosti disponuje dostatečným počtem projektů v administraci, které by finanční 

milník naplňovaly, nicméně 2 z těchto projektů předpokládá dokončení fyzické realizace až v květnu 2019. 

Dosažení finančního milníku pro rok 2018 je tedy ohroženo. 

V rámci opatření Technická pomoc bylo k 31. 12. 2016 bylo zaregistrováno celkem 17 žádostí o dotaci, 

schváleno bylo celkem 9 projektů s celkovou finanční podporou ve výši 7,4 mil. Kč, což činí přibližně 11,9 % 

celkové alokace opatření. Vzhledem k počtu projektů těsně před schválením bude pravděpodobně procento 

zazávazkovaných financí v blízké době navýšeno. Realizace jednoho projektu již byla ukončena (uspořádání 

výroční konference k OP Rybářství), většina projektů předpokládá ukončení fyzické realizace projektu v roce 

2016 a podání žádosti o platbu v roce 2017. Dosažené hodnoty většiny indikátorů jsou tak prozatím nulové. 

Závazky schválených projektů naplňují 52 % cílové hodnoty indikátoru 80600 Počet jednání orgánů, pracovních či 

poradních skupin. V případě indikátoru 82200 Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění 

implementace programu je zazávazkováno zatím 0,5 % cílové hodnoty a dosaženo bylo 0,4 %. 

Hodnocení horizontálních témat  

Princip partnerství 

Opatření zohledňující zásady principu partnerství jsou v rámci implementace OP Rybářství aktivně 

uplatňována. Do provádění OP Rybářství jsou zapojeni všichni relevantní partneři a míra jejich zapojení je 

adekvátní. Partneři jsou do provádění programu zapojeni prostřednictvím ustavených platforem, které jsou dle 

zjištění funkční a pozitivně přispívají k naplňování principu partnerství. Partneři jsou zapojeni zejména 

prostřednictvím účasti na Monitorovacím výboru, dále také v rámci Plánovacích komisí a Odborné skupiny OP 

Rybářství. Platforem se účastní široké spektrum aktérů zahrnujících relevantní subjekty a společná jednání 

partnerů přispívají k řešení zásadních aspektů týkajících se implementace OP Rybářství. 

                                                           
7
 Z Ověřovací studie vyplývá, že vyjasněn musí být způsob agregace hodnoty tohoto indikátoru v případě, že by 

jeden příjemce žádal o podporu opakovaně (aby nedocházelo k opakovanému načítání jedné produkce). 



 

67 

Rovné příležitosti 

Informace o principu rovných příležitostí žen a mužů a nediskriminace a o pravidlech dodržování tohoto 

principu jsou specifikovány v programové a prováděcí dokumentaci OP Rybářství (tj. programovém dokumentu a 

v Pravidlech pro žadatele OP Rybářství. Nastavené mechanismy zohledňující zásady rovných příležitostí jsou 

uplatňovány u všech opatření OP Rybářství tak, že relevantní aspekty projektů jsou sledovány v rámci žádostí o 

podporu. Zároveň bylo ověřeno, že všechny projekty s identifikovaným negativním efektem na rovné příležitosti 

byly formálně vyloučeny z podpory programu. Na základě šetření lze konstatovat, že žádný z projektů OP 

Rybářství nemá prokazatelně negativní vliv na podporu rovnosti žen a mužů a že nedochází k diskriminaci na 

základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku 

nebo sexuální orientace. 

Udržitelný rozvoj  

Jak bylo zjištěno, informace o principu udržitelného rozvoje a o pravidlech dodržování tohoto principu jsou 

specifikovány v programové a prováděcí dokumentaci OP Rybářství (tj. programovém dokumentu a v Pravidlech 

pro žadatele OP Rybářství), a relevantní aspekty projektů jsou sledovány v rámci žádostí o podporu. Bylo 

ověřeno, že žádný ze schválených projektů OP Rybářství nemá deklarován prokazatelně negativní vliv na 

udržitelný rozvoj. Dle zjištění mají více než dvě třetiny (68 %) projektů OP Rybářství pozitivní vliv na udržitelný 

rozvoj, nejvíce pak v rámci opatření 2.2 zaměřeného na úsporu spotřeby energie v akvakultuře a ekologicky 

šetrnější akvakulturu a účinnějšímu využívání zdrojů. Z hlediska příspěvku OP Rybářství k udržitelnému rozvoji 

v rámci naplňování environmentálních indikátorů je v současné fázi implementace pod závazkem vysazení 762 

kg úhoře a lze očekávat, že celkový příspěvek OP Rybářství k udržitelnému rozvoji bude odpovídat plánované 

hodnotě 2000 kg vysazeného úhoře. Naopak v současné fázi implementace programu prozatím nebyly 

podpořeny žádné výměny výrobních zařízení za energeticky účinnější.  

Změny klimatu  

Indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn je v současné fázi implementace programu 

naplňována pouze projekty s vydaným Rozhodnutím, a to na úrovni 1,6 %. Vzhledem k tomu, že ještě nebyly 

proplaceny žádné prostředky, nelze hodnotit naplňování příspěvku na základě vyúčtovaných žádostí o platbu. 
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6.1 Hodnocení naplnění očekávaných výsledků DoP 

Strategie OP Rybářství 2014-2020 a Strategie Dohody o partnerství definují vazbu a očekávají příspěvek 

výsledkům Dohody o partnerství v rámce tematických cílů 6 a 3, tedy v oblasti posílení konkurenceschopnosti 

ekonomiky a ochrany životního prostředí. Očekávané výsledky, k jejichž naplnění přispívá OP Rybářství, byly 

definovány následovně:  

TC 6 

 

Zvýšená ochrana přírody a krajiny posílením její ekologické stability pomocí posílení biodiverzity a 

realizace vhodných opatření v oblasti akvakultury 

Snížení energetické náročnosti technologických procesů v akvakultuře 

TC 3 

 

Vyšší konkurenceschopnost akvakultury 

Zlepšené řízení a vyšší účinnost strategických procesů (řízení, marketing, inovační management) 

podpořených firem 

 

TC 6: Zvýšená ochrana přírody a krajiny posílením její ekologické stability pomocí posílení biodiverzity a 

realizace vhodných opatření v oblasti akvakultury 

Příspěvek výsledkům na úrovni Dohody o partnerství má být naplňován především intervencemi specifických cílů:  

 2.5 Opatření - Akvakultura poskytující environmentální služby 

 3.1 Opatření – Shromažďování údajů (okrajově) 

 3.2 Opatření – Sledovatelnost produktů (okrajově) 

Obrázek 1 - Příspěvek OP R k plnění TC 6 DoP: Biodiverzita 

 

Tabulka 36 - Příspěvek OP R k plnění TC 6 DoP: Biodiverzita 

Specifický cíl  Plnění SC  Potenciál naplnění SC  Potenciál příspěvku 

výsledkům DoP  

2.5 Opatření - Akvakultura 
poskytující 
environmentální služby 

Ne  Ano  Ano  

3.1 Opatření – 
Shromažďování údajů 

Ne  Částečně Lze očekávat pouze 
vedlejší, tj. částečný 
příspěvek k výsledku DoP 

3.2 Opatření – 
Sledovatelnost produktů 

Ne  Částečně Lze očekávat pouze 
vedlejší, tj. částečný 
příspěvek k výsledku DoP 



 

69 

 

Závěr:  

Program potenciálně přispívá k posílení biodiverzity a ochraně přírody a krajiny primárně udržováním populace 

úhoře říčního v povodích. Na ohrožení úhoře říčního se podílejí podobné faktory jako u všech tažných druhů ryb, 

to je znečištění řek i moří, odlov monté pro intenzivní chov tržních úhořů v akvakulturách a zejména velké 

množství migračních bariér pro juvenilní jedince (monté) i dospělé ryby. Jedinou cestou udržení populací je proto 

umělé vysazování. Příspěvek intervencí PU 3 nepřímý, okrajový.  
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TC 6: Snížení energetické náročnosti technologických procesů v akvakultuře 

Příspěvek výsledkům na úrovni Dohody o partnerství má být naplňován především intervencemi specifických cílů:  

 2.2 Opatření - Produktivní investice do akvakultury 

 2.4 Opatření – Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 

Obrázek 2 - Příspěvek OP R k plnění TC 6 DoP: Úspory energií 

 

Tabulka 37 - Příspěvek OP R k plnění TC 6 DoP: Úspory energií 

Specifický cíl  Plnění SC  Potenciál naplnění SC  Potenciál příspěvku 

výsledkům DoP  

2.2 Opatření - Produktivní 
investice do akvakultury 

Ne  Ano  Ano  

2.4 Opatření – 
Recirkulační zařízení a 
průtočné systémy 
s dočišťováním 

Ne  Ano  Ano  

 

Závěr:  

Program přispívá ke snížení energetické náročnosti a úspoře zdrojů technologických procesů v akvakultuře 

investicemi do modernizace a obnovení technologického vybavení pro chov ryb a do zařízení k intenzivnímu 

chovu ryb.  
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TC 3: Vyšší konkurenceschopnost akvakultury 

Příspěvek výsledkům na úrovni Dohody o partnerství má být naplňován především intervencemi specifických cílů:  

 2.1 Opatření – Inovace 

 2.2 Opatření - Produktivní investice do akvakultury 

 2.3 Opatření - Podpora nových chovatelů 

 2.4 Opatření – Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 

 5.1 Opatření – Plány produkce 

 5.2 Uvádění produktů na trh 

 5.3 Opatření – Investice do zpracování produktů 

Obrázek 3 - Příspěvek OP R k plnění TC 3 DoP: Konkurenceschopnost 

 

Tabulka 38 - Příspěvek OP R k plnění TC 3 DoP: Konkurenceschopnost 

Specifický cíl  Plnění SC  Potenciál naplnění 

SC  

Potenciál příspěvku 

výsledkům DoP  

2.1 Opatření – Inovace Ne  Ne  Ne  

2.2 Opatření - Produktivní 
investice do akvakultury 

Ne  Ano  Ano 

2.3 Opatření - Podpora 
nových chovatelů 

Ne  Ne  Ne  

2.4 Opatření – 
Recirkulační zařízení a 
průtočné systémy 
s dočišťováním 

Ne  Ano  Ano 

5.1 Opatření – Plány 
produkce 

Ne Částečně Ano, aktivity opatření by měly 
příspěvek na naplnění 
výsledků DoP. 

5.2 Opatření – Uvádění 
produktů na trh 

Částečně Ano Ano, aktivity opatření by měly 
příspěvek na naplnění 
výsledků DoP. 

5.3 Opatření – Investice do 
zpracování produktů 

Ano Ano Ano, aktivity opatření mají 
příspěvek na naplnění 
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Specifický cíl  Plnění SC  Potenciál naplnění 

SC  

Potenciál příspěvku 

výsledkům DoP  

výsledků DoP. 

 

Závěr:  

Program přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti producentů akvakultury primárně modernizací a obnovou 

technologického vybavení producentů a související infrastruktury a rozšiřováním intenzivních postupů chovu ryb, 

částečně též podporou investic do technologií zpracování produktů. Příspěvek v podobě inovativních produkčních 

postupů lze očekávat spíše zanedbatelný, stejně jako efekty diverzifikace činností producentů. Podobně, pokud 

lze očekávat příspěvek intervencí PU 3, pak pouze nepřímý, okrajový. 
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TC 3: Zlepšené řízení a vyšší účinnost strategických procesů (řízení, marketing, inovační management) 

podpořených firem 

Příspěvek výsledkům na úrovni Dohody o partnerství má být naplňován především intervencemi specifických cílů:  

 2.1 Opatření – Inovace 

 2.3 Opatření - Podpora nových chovatelů 

 5.1 Opatření – Plány produkce 

 5.2 Uvádění produktů na trh  

Obrázek 4 - Příspěvek OP R k plnění TC 3 DoP: Strategické řízení 

 

Tabulka 39 - Příspěvek OP R k plnění TC 3 DoP: Strategické řízení 

Specifický cíl  Plnění SC  Potenciál naplnění SC  Potenciál příspěvku 

výsledkům DoP  

2.1 Opatření – Inovace Ne  Ne Ne  

2.3 Opatření - Podpora 
nových chovatelů 

Ne  Ne  Ne  

5.1 Opatření – Plány 
produkce 

Ne Částečně Ano, aktivity opatření by 
měly příspěvek 
na naplnění výsledků DoP. 

5.2 Opatření – Uvádění 
produktů na trh 

Částečně Ano Ano, aktivity opatření by 
měly příspěvek 
na naplnění výsledků DoP. 

 

Závěr:  

Na základě aktuálního stavu implementace a zhodnocení dostupného potenciálu program spíše nepřispívá 

zlepšení řízení a vyšší účinnosti strategických procesů v rámci sektoru.  

  



 

74 

7 DOPORUČENÍ 

Níže uvedená doporučení vyplývají z identifikovaných problémů v čerpání či plnění monitorovacích indikátorů. Ke 

zprávě se vztahují další doporučení mířící na nastavení indikátorové soustavy, ta jsou uvedena v dílčím plnění 3 

evaluace – Ověřovací studii. 

Číslo 

dopor

učení  

Název  Příslušná kap. 

evaluační 

zprávy (zjištění) 

Kontext (zdůvodnění) a specifikace  

doporučení  

Harmonogram 

uvedení do 

praxe 

1.  Navýšit 

absorpční 

kapacitu u 

opatření 2.1 

Kap 4.1.1 Vzhledem k naplnění indikátoru Počet projektů 

zaměřených na inovace, poradenství a 

pojištění doporučujeme zaměřit pozornost ŘO 

na zajištění informovanosti a podpory vedoucí 

ke zvýšení absorpční kapacity v této oblasti.  

Průběžně 

2.  Navýšit 

absorpční 

kapacitu u 

opatření 2.2 

záměr b) 

Kap. 4.1.2 Vzhledem k dosavadnímu nízkému zájmu o 

opatření 2.2 záměr b doporučujeme zaměřit 

pozornost ŘO na zajištění informovanosti a 

podpory vedoucí ke zvýšení absorpční 

kapacity v této oblasti. 

Průběžně 

3.  Zajistit 

absorpční 

kapacitu u 

opatření 5.2 

Kap. 4.3.1 Aby bylo možné realizovat záměr Vytváření 

organizací producentů a došlo k naplnění na 

něj navázaných indikátorů, doporučujeme 

zaměřit pozornost ŘO na zajištění 

informovanosti a podpory pro příjemce 

opatření (zajištění absorpční kapacity opatření 

5.2 má vliv i na opatření 5.1). 

Průběžně 

4.  Vyhodnotit 

plnění 

absorpční 

kapacity u 

opatření 5.3 

(po 5. výzvě) 

a případně se 

zaměřit na její 

navýšení 

Kap. 4.3.2 Vzhledem k nastavenému indikátoru „počet 

projektů“, který násobně překračuje počet 

zpracoven ryb v ČR, je nutné, aby žádost o 

projekt podala velká část z nich a to 

opakovaně. Doporučujeme proto zaměřit 

pozornost ŘO na průběžné vyhodnocení 

tohoto opatření (primárně po dokončení 

hodnocení projektů 5. výzvy) a dále zajištění 

informovanosti a podpory pro žadatele 

opatření.  

Průběžně 

5.  Zkvalitnění 

informovanost

i žadatelů 

Kap. 4.4.1 Aby bylo možné navýšit absorpční kapacitu a 

napomoci žadatelům s identifikovanou 

částečnou nespokojeností s poskytovanými 

informacemi, doporučujeme. Žadatelé hodnotí 

informační zdroje do značné míry pozitivně, 

zejména ve vztahu k jejich dostupnosti a 

dostatečnosti. Výhrady směřují spíše ke kvalitě 

informací a jejich přehlednosti.  

Průběžně 
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Číslo 

dopor

učení  

Název  Příslušná kap. 

evaluační 

zprávy (zjištění) 

Kontext (zdůvodnění) a specifikace  

doporučení  

Harmonogram 

uvedení do 

praxe 

Doporučujeme proto zkvalitnit informační 

materiály a aktivity pro žadatele, se 

zaměřením na publikace jako „Průvodce OP 

Rybářství 2014-2020“ či vytvoření podrobných 

letáků / brožur k jednotlivým opatřením.  Více 

využívat semináře a rozšířit možnosti osobních 

konzultací s pracovníky ŘO i SZIF a zvážit 

vypracování evidence dobré a špatné praxe. 

6.  Urychlit 

jednání 

ohledně 

finální podoby 

intervencí 

v opatření 3.1  

Kap. 4.2.1 S ohledem na plnění milníku pro rok 2018, tj. 

realizace 1 projektu zaměřeného na podporu 

shromažďování, správy a využívání údajů, 

doporučujeme zintenzivnit jednání s MZe 

ohledně finální podoby intervencí v opatření 

3.1, tak aby bylo možné zahájit realizaci 

projektu v co nejkratším časovém horizontu 

tak, aby byl projekt v roce 2018 ukončen a 

proplacen.  

Bezprostředně 

7. Urychlit 

realizaci a 

administraci 

projektů 

v opatření 5.3 

Kap. 4.3.3 ŘO OP Rybářství sice disponuje dostatečným 

zásobníkem projektů v administraci pro splnění 

finančního milníku, ukončení 2 z těchto 

projektů však předpokládá dokončení fyzické 

realizace až v květnu 2019. ŘO by proto měl 

zvážit možnosti urychlení realizace a 

administrace projektů a zkrácení očekávaného 

termínu proplacení.  

Bezprostředně 
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