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2. SHRNUTÍ 

 
Závěrečná zpráva Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 (dále jen „OP Rybářství“) je 
zpracována dle článku 59 a článku 67 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. 7. 2006 
o Evropském rybářském fondu (dále jen „nařízení o ERF“) a nařízení Komise (ES) 
č. 498/2007 ze dne 26. 3. 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 
o ERF (dále jen „implementační nařízení“).  
 
Závěrečná zpráva podává informace o průběhu a výsledcích implementace OP Rybářství 
v programovém období 2007 – 2013. Dokument obsahuje informace o provádění OP 
Rybářství podle prioritních os (finančních a věcných ukazatelích, využití technické pomoci, 
informovanosti a propagaci, souladu s právními předpisy Společenství a vzájemném 
doplňování s jinými nástroji).   
 
OP Rybářství byl vypracován na základě nařízení o ERF a na základě implementačního 
nařízení.  OP Rybářství byl schválen Evropskou komisí (dále jen „EK“) dne 11. 12. 2007 
a následně EK dne 20. 1. 2012, 25. 9. 2014 a 4. 5. 2015 schválila revize programového 
dokumentu viz Příloha č. 6. 
 
OP Rybářství vycházel z Národního strategického plánu pro oblast rybářství na období 2007 
– 2013 a pokrýval oblasti České republiky (dále jen „ČR“), na které se vztahoval cíl 
Konvergence. Jednalo se o celé území ČR, vyjma území hlavního města Prahy s výjimkou 
zvláštních a odůvodněných případů.  
 
V OP Rybářství byly implementovány tři prioritní osy: Prioritní osa 2 Akvakultura, zpracování 
produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, Prioritní osa 3 Opatření společného 
zájmu a Prioritní osa 5 Technická pomoc.  
 
Na Prioritní ose 2 žadatelé předkládali nejvíce projektů do opatření 2.1 Produktivní investice 
do akvakultury (cca 60 % certifikovaných výdajů) s převažujícím zaměřením na vybavení 
rybníků, výstavbu, odbahnění, rozšíření nebo modernizaci rybníků nebo rybničních soustav 
a výstavbu, rozšíření, vybavení nebo modernizaci výrobních zařízení. Podpořené projekty v 
opatření 2.1 napomohly k naplnění jednoho z hlavních cílů - udržení produkce sladkovodních 
ryb na úrovni 20 tis. tun ročně.  
Naopak nejméně projektů bylo proplaceno na opatření 2.2 Opatření na ochranu vodního 
prostředí (cca 0,06 % certifikovaných výdajů), které nebude za stávajících podmínek 
v programovém období 2014 – 2020 implementováno z důvodu možného nesouladu se 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.   
V opatření 2.4 Investice do zpracování a uvádění na trh zaměřené na rozšíření, vybavení a 
modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury a 
na zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií bylo certifikováno cca 
5 % certifikovaných zdrojů.  
 
Na Prioritní ose 3 bylo nejvíce certifikovaných prostředků na opatření 3.3 Podpora a rozvoj 
nových trhů a propagační kampaně (cca 16 % všech certifikovaných výdajů) a u ostatních 
opatření byly certifikované výdaje poměrně obdobné 3.1 Společné činnosti (cca 5 % všech 
certifikovaných výdajů), 3.2 Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin (cca 6 
% všech certifikovaných výdajů) a 3.4 Pilotní projekty (cca 6 % všech certifikovaných 
výdajů). 
 
Na Prioritní ose 5 – Technická pomoc byla certifikována 4 % certifikovaných výdajů. 
 
Rozdělení alokace na jednotlivá opatření prioritní osy 2 a 3 a výsledné financování projektů 
reflektovalo potřeby akvakultury v ČR, absorpční kapacitu a poptávku ze strany žadatelů. 
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Dle výsledků stanovených ukazatelů na úrovni prioritních os, kontextových a celkových 
ukazatelů a kvalitativní analýzy projektů lze konstatovat, že OP Rybářství přispěl zejména 
k naplnění celkového cíle „Posílení konkurenceschopnosti výrobních a zpracovatelských 
podniků – posílení konkurenceschopnosti v odvětví rybářství využíváním tradičních 
produkčních systémů za použití nejmodernějších technologií při šetrném nakládání 
s životním prostředím.  
 
OP Rybářství má pouze minimální potenciál k ovlivnění životního prostředí, respektive 
k řešení existujících environmentálních problémů (včetně těch souvisejících se sektorem 
rybářství). Za klíčový pozitivní význam podpory OP Rybářství z hlediska ochrany 
a zlepšování životního prostředí a přírodních zdrojů v ČR je třeba považovat zachování 
ekonomické životaschopnosti hospodaření rybářských podniků, které má klíčový význam 
z hlediska zachování vodních ekosystémů závislých na existenci extenzivní a polointenzivní 
akvakultury (rybníků).  
Při zohlednění této významné dimenze, kterou aplikovaný systém environmentálního 
monitoringu do značné míry pomíjí, je možné konstatovat, že OP Rybářství přispěl 
k naplňování celkového cíle „Podpora ochrany a zlepšování životního prostředí a přírodních 
zdrojů“. Tento příspěvek je nicméně malý, odpovídající charakteru a rozsahu 
implementovaných projektů.  
Nezpochybnitelný environmentální přínos OP Rybářství tkví zejména v tom, že podporuje 
udržení a pokračování typického způsobu rybničního hospodaření, díky němuž je udržována 
řada mimoprodukčních funkcí a přírodních hodnot koncentrovaných v dotčených územích. 
 
Co se týče celkového cíle „Posílení rovných práv žen a mužů“ lze konstatovat, že vliv 
podpořených projektů z OP Rybářství na rovné příležitosti je převážně neutrální, z čehož 
plyne, že rovné příležitosti jsou zachovány. Opatření 2.1 a 2.4 na základě některých projektů 
vytvořila podmínky pro větší uplatnění žen v odvětví produkčního rybářství a zpracování ryb.  
Vzhledem k vysokému podílu manuální a fyzicky náročné práce nejsou podmínky pro 
uplatnění žen v oboru rybářství příznivé. OP Rybářství respektoval rovný přístup žen a mužů 
v sektoru. Nebylo uplatňováno žádné selektivní diskriminační hledisko při výběru 
zaměstnanců, nicméně ženy o tato místa nejeví zájem. Ženy jsou zaměstnány především 
ve zpracovnách, prodejnách a administrativě. Rovnost mužů a žen je rovněž uplatňována 
i na úrovni univerzit a výzkumných ústavů, kde jsou podmínky a příležitosti pro muže i ženy 
identické.  
 
Jednotlivé cíle prioritních os se z velké části naplnit podařilo, nicméně u některých 
z ukazatelů byla stanovena příliš vysoká cílová hodnota například dle momentálně 
pozitivního vývoje ukazatele. V programovém období 2014 – 2020 bude kladen na nastavení 
ukazatelů a jejich hodnot velký důraz.     
 
Rozdělení celkových finančních prostředků (celkových veřejných zdrojů) po třech 
schválených revizích programového dokumentu (K/2012/298; C/2014/6935; C/2015/3075) 
bylo následující: pro prioritní osu 2 bylo určeno 61 % prostředků (21,9 mil. €), na prioritní osu 
3 bylo přiděleno 34 % prostředků (12,4 mil. €) a pro technickou pomoc bylo určeno 5 % 
prostředků (1,8 mil. €). 
K 1. 2. 2017 byly z celkové alokace 36 142 234 € certifikovány projekty ve výši 32  
563 343,67 € (veřejné výdaje (zdroje EU+národní veřejné)), (cca 90 % alokace). Celkem 
proběhlo 13 certifikací finančních prostředků a pravidlo N + 2 bylo splněno v každém roce 
implementace.  
Platební a certifikační orgán (dále jen „PCO“) odeslal do EK průběžné žádosti o platbu 
v celkové výši 24 422 507,31 € podílu EU a obdržel včetně zálohových plateb částku 
25 751 341,25 EUR. Obdržené platby představují limit 95 % alokace.  
Nedočerpání finančních prostředků je zejména způsobeno složitým a administrativně 
náročným procesem souvisejícím s administrací veřejných zakázek a nesprávným 
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uplatňováním právních předpisů, který vedl k častému vzniku nesrovnalostí. ŘO na základě 
této skutečnosti v programovém období 2014 – 2020 zavedl kontrolu kompletní 
dokumentace související s vyhlášením/administrací veřejné zakázky před vydáním 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
V průběhu programového období bylo vyhlášeno 20. kol příjmu Žádostí o dotaci viz Příloha 
č. 3. Ve všech kolech bylo zaregistrováno více než 2 tis. Žádostí o dotaci a po celou dobu 
implementace byl na prioritní ose 2 zaznamenáván až trojnásobný převis poptávky nad 
disponibilní alokací. 
 
Po celou dobu implementace OP Rybářství – od jeho přípravy až po ukončování, byl 
uplatňován princip partnerství. V průběhu let 2007 – 2016 se uskutečnilo 17 zasedání 
Monitorovacích výborů OP Rybářství (dále jen „MV OP Rybářství“), které významným 
způsobem přispěly k efektivnímu řízení OP Rybářství, sdílení zkušeností a výměně názorů.  
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3. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OP RYBÁŘSTVÍ PODLE PRIORITNÍCH OS 

 

3.1. Informace o fyzickém pokroku prioritních os  

 
Níže uvedené ukazatele odrážejí pokrok, kterého bylo dosaženo při provádění OP Rybářství a prioritních os ve vztahu k jejich konkrétním cílům dle čl. 67 
odst. 2 písm. a) nařízení o ERF. Jednotlivé ukazatele jsou pod tabulkami vyhodnoceny. 

 
Tabulka č. 1 – Prioritní osa: 2  

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 

Produkce tržních ryb  
(v tis. tun) 

Dosažené výsledky – 20,4 20,1 20,4 21,0 20,8 19,4 20,1 20,2 20,2 

Cíl  NP NP NP 20 NP NP NP NP 20 20 

Výchozí stav  20,4         20,4 

Produkce 
zpracovaných ryb  
a výrobků z nich 
(v tis. tun) 

Dosažené výsledky – 4,4 5,1 5,3 5,8 6,8 6,8 6,6 5,8 5,8 

Cíl NP NP NP 5,05 NP NP NP NP 6,5 6,5 

Výchozí stav  4,9         4,9 

Plocha rybníků se 
zlepšeným vodním 
prostředím 

Dosažené výsledky – 0 0 0 0 6,63 8,7 8,7 8,7 8,7 

Cíl  NP NP NP NP NP NP NP NP 8,7 ha 8,7 ha 

Výchozí stav  0         0 

Počet zaměstnaných 
žen v odvětví rybářství 

Dosažené výsledky – 223 224 223 225 223 236 250 230 230 

Cíl  NP NP NP NP NP NP NP NP 280 280 

Výchozí stav  214         214 

Zvýšení přidané 
hodnoty (v %) 

Dosažené výsledky – – – 21,6 100,0 80,61 97,18 57,61 85,51 85,51 

Cíl  NP NP  NP 1 NP NP NP NP 5 5 

Výchozí stav  0 – – – – – – – – 0 

Zdroj: Rybářské sdružení ČR, ŘO OP Rybářství 

  
Produkce tržních ryb (v tis. tun) – jeden z hlavních cílů OP Rybářství, udržení produkce sladkovodních ryb na úrovni 20 tis. tun, byl úspěšně dosahován 
po celou dobu implementace programu. Stávající produkce, která je postavená zejména na výlovu ryb z rybníků, je dlouhodobě stabilní. V současných 
podmínkách a stupňujících se požadavcích na ochranu životního prostředí má tato forma produkce ryb výrazné limity a nelze do budoucna očekávat 
zvýšení produkce ryb z rybníků a rybničního hospodaření. Specifikou rybničního chovu ryb je víceúčelové využívání rybníků. Ty pak slouží nejen k 
produkci samotných ryb, ale také k ochraně přírody a krajiny, k zachování druhové pestrosti fauny a flóry (NATURA 2000), plní retenční funkci a dále 
slouží také jako zdroj pitné a technologické vody, k závlahám, ke zlepšení kvalitativních parametrů vody přitékající do rybníků a v neposlední řadě i k 
zachování či nové tvorbě přirozeného rázu krajiny, včetně koupání a turistiky. Více viz kapitola 3.4.2. 
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Produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich (v tis. tun) – od roku 2008 do roku 2013 produkce zpracovaných ryb měla rostoucí tendenci v závislosti 
na rostoucím nákupu mořský ryb (surovin) pro zpracování. Tento nárůst koreloval s nárůstem průměrné spotřeby ryb na obyvatele za rok v letech 2008 až 
2012. V důsledku těchto trendů byla cílová hodnota pro rok 2015 upravena v rámci 2. revize programového dokumentu (zvýšena z 5,9 na 6,5 tis. tun). 
Upravenou cílovou hodnotu se v roce 2015 nepodařilo naplnit o 0,7 tis. tun, nicméně v letech 2012 – 2014 došlo k naplnění cíle stanoveného pro rok 2015 
a od roku 2008 vzrostla produkce zpracovaných ryb v průměru o 1,6 tis. tun. Více viz kapitola č. 3.4.2. 
 
Plocha rybníků se zlepšeným vodním prostředím – v opatření na ochranu vodního prostředí (2.2) bylo administrováno šest projektů na 8,7 ha vodní 
plochy rybníků, do konce roku 2013 byly předfinancovány všechny projekty a indikátor byl zcela naplněn. Při implementaci opatření 2.2 Opatření na 
ochranu vodního prostředí bylo následně zjištěno, že může docházet k nesouladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (více 
informací viz kapitola 3.6). Z tohoto důvodu nebyla a není pro opatření vysoká absorpční kapacita. V rámci revize OP Rybářství byla cílová hodnota 
snížena na základě absorpční kapacity v devátém kole z 2 200 ha na 8,7 ha.  
Za stávajících podmínek nebude opatření na ochranu vodního prostředí v programovém období 2014 – 2020 implementováno.  
 
Počet zaměstnaných žen v odvětví rybářství – v roce 2015 bylo v oblasti akvakultury zaměstnáno celkem 230 žen. Cílová hodnota roku 2015 v počtu 
zaměstnaných žen není z důvodu fyzické náročnosti práce v sektoru produkčního rybářství naplněna. V produkčním rybářství jsou pracoviště s naprostou 
převahou těžké fyzické práce. Těžiště pracovních příležitostí v produkčním rybářství představuje mnohdy časově neomezenou činnost v přírodě, kde 
zaměstnanci pečují o ryby chované v rybnících rozptýlených v krajině.  Více informací viz kapitola č. 3.4.2.. V dřívějším období před rokem 2007 (před 
implementací OP Rybářství 2007 – 2013) byl pokles zaměstnanců, zejména žen, způsoben změnou výrobního zaměření. Došlo postupně k útlumu chovu 
kachen a hus, k zastavení jejich líhnutí a k omezení výkrmu vodní drůbeže a kuřat, což byly úseky činnosti zabezpečované v minulosti prioritně ženami. 
V současné době pracují ženy na zpracovnách ryb, administrativě, na líhních ryb, v podnikových prodejnách, rybářském výzkumu a školství na všech 
úrovních. 
 
Zvýšení přidané hodnoty (v %) – dle § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád velké procento žadatelů účetně uzavírá rok až šest měsíců po uplynutí 
zdaňovacího období, tj. do 30. 6. daného roku. Dle čl. 67 odst. 1 nařízení o ERF měl však řídicí orgán povinnost zaslat do stejného data Výroční zprávu 
EK, proto se přidaná hodnota vykazovala vždy zpětně a to za předešlý rok, který předcházel roku, za který byla vypracována Výroční zpráva. V Závěrečné 
zprávě je již uvedena hodnota za rok 2014 i za rok 2015.   
Při výpočtu zvýšení přidané hodnoty byla porovnávána data ze Standardních ročních monitorovacích zpráv (dále také „SRMZ“), které byly odevzdávány 
příjemci dotace v roce 2016, a to s daty do 31. 12. 2015. Přidaná hodnota se změnila i u předchozích let, a to z důvodu ročního nárůstu příjemců dotace, 
kteří poprvé vyplňovali SRMZ a dále změna nastala z důvodu nezapočítání přidané hodnoty za podniky, které vyplňovali SRMZ v předchozích letech, ale 
nyní již jejich projektům skončila lhůta vázanosti na účel a tedy SRMZ za rok 2015 neodevzdávali. Porovnávaly se hodnoty z roku 2006 a 2015 (získané 
v roce 2016). Hodnota v roce 2015 stoupla o 85,51 % oproti roku 2006. Přidanou hodnotu nevykazují příjemci dotace pouze za akvakulturu, ale za 
všechny činnosti podnikání a je téměř nemožné získat data pouze za akvakulturu, toto stanovení by bylo nepřesné a znamenalo by velkou administrativní 
zátěž pro žadatele. Zvýšení přidané hodnoty vykazuje pozitivní výsledky, nicméně pro svou nepříliš vypovídající hodnotu a nemožnost stanovit relevantní 
metodiku, nebude ukazatel v programovém období 2014 – 2020 již využíván.  
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Tabulka č. 2 – Prioritní osa: 3  

Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 

Spotřeba 
sladkovodních ryb 
v kg/obyvatele a rok 

Dosažené výsledky – 1,32 1,37 1,42 1,46 1,46 1,40 1,34 1,39 1,39 

Cíl NP NP NP 1,45 NP NP NP NP 1,48 1,48 

Výchozí stav  1,4 – – – – – – – – 1,4 

Počet projektů na 
zarybnění druhy ryb 
dle legislativy EU 

Dosažené výsledky  0 0 0 46 90 143 177 216 216 

Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 5 5 

Výchozí stav  0 – – – – – – – – 0 

Počet projektů na 
zvyšování odborných 
znalostí 

Dosažené výsledky – 0 0 2 5 12 21 30 59 59 

Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 7 7 

Výchozí stav  0 – – – – – – – – 0 

Počet projektů 
testovaných 
technologických 
postupů 

Dosažené výsledky – 0 0 0 11 21 30 35 52 52 

Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 8 8 

Výchozí stav  0 – – – – – – – – 0 

 
Spotřeba sladkovodních ryb v kg/obyvatele a rok – ukazatel reflektuje spotřebu sladkovodních ryb tuzemského původu získaných chovem. Celková 
spotřeba ryb v ČR ve srovnání se zeměmi EU je na velmi nízké úrovni. Průměrný Evropan zkonzumuje ročně cca 25 kg rybího masa, zatímco v ČR 
připadá na obyvatele cca 5 kg, což je nejméně v celé EU. Převážnou část pokrývají dovážené mořské i sladkovodní ryby. Spotřeba je v ČR rozložená 
nerovnoměrně, jde zejména o sezónní spotřebu vázanou zpravidla na konec roku (období Vánoc, kdy ryba je tradiční pokrm). Pozvolný nárůst spotřeby 
sladkovodních ryb od roku 2008 do roku 2012 byl podpořen projektem „Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních 
ryb domácí produkce a výrobků z nich v ČR“ a vyplýval ze zvýšeného celoročního zájmu spotřebitelů o zpracované ryby a výrobky z nich. Spotřeba 
sladkovodních ryb do roku 2012 zaznamenávala stabilní, mírně rostoucí trend navzdory silné konkurenci dovozu ryb ze třetích zemí na český trh. Mírný 
pokles spotřeby sladkovodních ryb od roku 2012 mohl být ovlivněn ukončením propagační kampaně. Cílová hodnota pro rok 2015 tak nebyla o 0,09 
kg/obyvatele/rok naplněna, nicméně spotřeba sladkovodních ryb byla i nadále podpořena menšími marketingovými projekty Ministerstva zemědělství 
(dále jen „MZe“), respektive ŘO OP Rybářství, zaměřenými na pořádání veletrhů a výstav a realizaci menších propagačních kampaní. V programovém 
období 2014 – 2020 bude dále propagace sladkovodní akvakultury podporována. 
Zvýšení spotřeby ryb omezují významné bariéry, mezi které patří: vyšší cena rybího masa, složitost úprav ryby, nekomfortní konzumace především kvůli 
kostem, omezená dostupnost čerstvých ryb z tuzemské produkce. Právě na odstranění těchto bariér budou projekty období 2014 – 2020 cílit. Zároveň 
může přispět externí faktor, který konzumaci ovlivňuje – zdravý životní styl.  

Více informací je uvedeno v kapitole č. 5.  
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Graf č. 1 Spotřeba sladkovodních ryb 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
Počet projektů na zarybnění druhy ryb dle legislativy Evropské unie (dále jen „EU“) – ukazatel se vztahuje k opatření 3.2 Opatření na ochranu 
vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního. Toto opatření bylo spuštěno v 6. kole v roce 2010, v 10. kole v roce 2011, v roce 2012 ve 
13. kole, v roce 2013 v 15. kole a v roce 2014 v 19. kole příjmu Žádostí o dotaci. Vydáno bylo 223 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z nichž 216 projektů 
bylo předfinancováno, z čehož vyplývá, že opatření má vysokou absorpční kapacitu. Při nastavování cílové hodnoty se předpokládalo, že Žádosti o dotaci 
bude předkládat 1 x ročně pouze zastřešující organizace Českého rybářského svazu (dále jen „ČRS“), nicméně při implementaci byly Žádosti o dotaci 
podávány jednotlivými podřízenými organizacemi ČRS, tj. územními svazy a místními organizacemi – uživateli rybářských revírů (způsobilý žadatel). 
Z tohoto důvodu je cílová hodnota mnohonásobně překročena. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o počítadlo projektů bez věcného významu, nebyla 
cílová hodnota při revizi OP Rybářství upravena.  
Úhoř říční patří mezi původní druhy ichtyofauny České republiky. Z důvodu výstavby migračních bariér na řece Odře, Labi a Dunaji nedochází k účinné 
migraci tohoto druhu. Proto musí být úhoří monté do České republiky dováženo. V rámci Operačního programu rybářství 2007 – 2013 probíhalo 
zarybňování úhoře říčního pouze v těch oblastech povodí řeky Labe a Odry, odkud může úhoř říční zahájit v rámci České republiky bezpečnou 
poproudovou (katadromní) výtěrovou migraci. Zarybňování bylo řízeno tzv. řídícím plánem. Úhoř říční je v České republice vysazován i v rámci ostatních 
oblastí/rybářských revírů, tj. v rámci celého povodí řeky Moravy (Dunaje) a dalších oblastí povodí řek Labe a Odry. Toto vysazování je hrazeno buď z 
vlastních finančních prostředků rybářských svazů, nebo prostřednictvím jiných dotačních titulů. 
Ministerstvo zemědělství v letech 2012 – 2014 realizovalo projekt k zhodnocení stavu populace úhoře říčního na území České republiky. Tento monitoring 
zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha. Monitoring poproudové migrace úhoře říčního probíhal pomocí rádiové 
telemetrie. Hlavním cílem projektu bylo zjistit, jaké množství úhořů bezpečně opustí Českou republiky. Cílem České republiky je dosáhnout takové 
hodnoty, že 40 % úhořů bezpečně opustí území České republiky. Celková migrační úspěšnost v povodí řeky Labe byla vyhodnocena na 12, 5 %, celková 
migrační úspěšnost úhoře říčního v povodí řeky Odry byla vyhodnocena na 62,5 %. 
I v programovém období 2014 – 2020 lze podporu poskytnout na náklady přímo spojené s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů, 
avšak dle právních předpisů EU pouze v rámci programů pro ochranu a obnovu biologické rozmanitosti vypracovaných veřejnými orgány nebo pod jejich 
dohledem. Z tohoto důvodu bude v programovém období 2014 – 2020 podporováno vysazování úhoře říčního, které je v souladu s Plánem managementu 
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úhoře říčního v ČR. Vysazování bude realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře o délce menší než 20 cm do vybraných rybářských 
revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. 
 
Počet projektů na zvyšování odborných znalostí – vztahuje se k opatření 3.1 Společné činnosti, záměr a) zdokonalování odbornosti pracovníků 
v odvětví rybářství. Toto opatření bylo spuštěno v roce 2008 ve 2. kole, 2010 v 5. a 6. kole, 2011 v 8. a 11. kole, 2012 ve 14. kole, v roce 2013 v 18. kole a 
v roce 2014 ve 20. kole příjmu Žádostí. Celkem bylo vydáno 60 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z nichž 59 projektů bylo předfinancováno. Projekty byly 
zejména zaměřeny na přípravu a vydání metodických a odborných publikací, pořádání vzdělávacích seminářů. Žadatelé těchto projektů jevili v průběhu 
celého programového období zájem o získání finančních prostředků na zdokonalování odbornosti pracovníků v odvětví rybářství spíše na více menších 
projektů v hodnotě cca 100 – 200 tis. Kč a cílová hodnota tak byla cca 8krát přeplněna. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o počítadlo projektů bez 
věcného významu, nebyla cílová hodnota při revizi OP Rybářství upravena. 
 
Počet projektů testovaných technologických postupů – vztahuje se k opatření 3.4. Pilotní projekty. V tomto opatření bylo vydáno 55 Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, z nichž 52 projektů bylo předfinancováno. Cílová hodnota indikátoru je překročena a indikátor naplněn. Oproti předpokladu žadatelé 
překládali více Žádostí o dotaci s menší hodnotou projektu. V souladu s politikou EU v oblasti inovací byly pilotní projekty podpořeny i po naplnění cílové 
hodnoty. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o počítadlo projektů bez věcného významu, nebyla cílová hodnota při revizi OP Rybářství upravena.  
Pilotní projekty byly v obecném měřítku realizovány za účelem ověření a inovace technologie chovu/produkce ryb, technologie intenzivních chovů, využití 
recirkulačních systémů, ověření technologických úprav krmiv atd. Výsledky jednotlivých pilotních projektů jsou zveřejněny na internetových stránkách MZe 
ve formě závěrečných zpráv pilotních projektů. 
Česká republika disponuje rozvinutým systémem oborového vzdělávání v rybářství od středního odborného až po vysokoškolské a postgraduální studium. 
Úroveň českého výzkumu je na světové úrovni a výzkumná pracoviště jsou v kontaktu s rybářskými podniky. Výzkumem se v ČR zabývá zejména 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech a univerzitní výzkumná pracoviště. Výsledky výzkumu jsou podniky aplikovány do produkčních 
procesů a rybářskými svazy do metod nakládání s přírodním prostředím. Inovace a zavádění inovací do rybářské praxe jsou tak součástí Víceletého 
národního strategického plánu pro akvakulturu a strategie OP Rybářství 2014 – 2020 a na pilotní projekty bude podporou inovací plynule navázáno.  



14 

 

 

3.2. Konkrétní informace pro prioritní osy a opatření  

 
Kapitola není pro ČR relevantní. V ČR není rybolov provozován. 

3.3. Finanční údaje (všechny finanční údaje jsou uvedeny v €)      

 
Tabulka č. 3 – Regiony způsobilé podle cíle „Konvergence“ – 1. 1. 2007 – 31. 12. 2015 

  

Výdaje 
zaplacené 
příjemci 
zahrnuté 

v žádostech o 
platby 

zaslaných 
řídícímu orgánu  

Příslušný 
příspěvek 

z veřejných 
zdrojů  

Příslušný 
příspěvek 

ERF  

Výdaje 
zaplacené 
subjektem 

odpovědným 
za platby 

příjemcům  

Účast ERF 
zaručená 
řídicím 

orgánem  

Celkové 
platby 

požadované 
Komisí 

Určete základ 
pro výpočet 
příspěvku 

Společenství  

Celkové 
platby 

obdržené od 
Komise 

Prioritní osa 
1 

NP NP NP NP NP NP NP 

Prioritní osa 
2 

36 275 751,29 21 383 416,76 16 037 556,03 20 770 824,78 15 578 112,11 15 578 118,35 14 028 823,70   

Prioritní osa 
3 

12 449 576,77 12 314 167,42 9 235 623,41 10 558 781 7 919 083,63 7 919 085,54 7 111 215,44 

Prioritní osa 
4 

NP NP NP NP NP NP NP 

Prioritní osa 
5 

1 251 788,67 1 251 788,63 938 841,11 1 233 737,89 925 303,06 925 303,42 816 367,61   

Celkový 
součet 

49 977 116,73 34 949 372,81 26 212 020,55 32 563 343,67 24 422 498,80 24 422 507,31 21 956 406,75 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
Pozn: Ve sloupci Celkové platby obdržené od Komise nejsou započteny zálohové platby ve výši 3 794 934,5 EUR. 
          Ve sloupci Celkové platby požadované Komisí je základ pro výpočet příspěvku Společenství stanoven z veřejných výdajů. 
Částka úroků byla generována za OP Rybářství 2007 – 2013 do 29. 3. 2013  ve výši 49 396,03 EUR. Úroky byly využity k částečné kompenzaci národního 
spolufinancování, které bylo již dříve předfinancováno, tj. v souladu s článkem 81, odst. 3 nařízení Rady č. 1198/2006.  
OP Rybářství je s ohledem na výši plateb (zálohové a průběžné) a výši výdajů ve výkazu nedočerpán. ČR bude vracet EK částku 1 328 833,94 EUR. Celkové 
nedočerpání činí 2 684 167,69 EUR.
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3.4. Kvalitativní analýza 

3.4.1. Analýza podpořených projektů  

Prioritní osa 2 – Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich 
uvádění na trh 
 
V rámci prioritní osy 2 mohli žadatelé předkládat Žádosti o dotaci do opatření 2.1 Produktivní 
investice do akvakultury, 2.2 Ochrana vodního prostředí a 2.4 Investice do zpracování 
a uvádění na trh. (Opatření 2.3 Opatření v oblasti zdraví zvířat nebylo z důvodu 
nepotřebnosti spuštěno – pouze pro případy eradikace nákaz ryb).  
Poskytnutá podpora zejména napomohla k zachování tradiční akvakultury, modernizaci 
rybochovných zařízení, udržení produkce sladkovodních ryb na úrovni 20 tis. tun ročně, 
modernizaci zpracovatelských kapacit jejich efektivnějšímu využití a zvýšení produkce 
zpracovaných ryb. 
 
Opatření 2.1 Produktivní investice do akvakultury 
V opatření 2.1 žadatelé předkládali projekty do pěti záměrů. Rozdělení alokace a výsledné 
financování projektů reflektovalo potřeby akvakultury v ČR, absorpční kapacitu a poptávku 
ze strany žadatelů.  
 
Záměr a) byl určen pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu větší než 20 ha na 
vybavení rybníků, výstavbu, odbahnění, rozšíření nebo modernizaci rybníků nebo rybničních 
soustav do 1 ha a odbahnění lovišť u rybníků nad 30 ha. Prostřednictvím podpory byly 
zejména modernizovány rybářské provozy, obnoven vozový park, pořízeny lodě a vybavení 
pro rybářství. Na záměr a) bylo proplaceno cca 48 % finančních zdrojů (244,7 mil. Kč; 9,6 
mil. EUR) opatření 2.1. 
 
Záměr b) byl určen pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu menší než 20 ha na 
výstavbu, odbahnění, rozšíření, vybavení nebo modernizaci rybníků. Na základě podpory 
byly zejména modernizovány rybářské provozy, obnoven vozový park, opraveny, vystavěny 
a odbahněny rybníky a pořízeno vybavení a zařízení pro rybářství. Na záměr b) bylo 
proplaceno cca 15 % finančních zdrojů (76,7 mil. Kč; 3,0 mil. EUR) opatření 2.1.  
 
Záměr c) byl zaměřen na výstavbu, rozšíření, vybavení nebo modernizaci výrobních zařízení 
vyjma rybníků. Finanční zdroje v záměru c) byly vynaloženy zejména na modernizaci 
a vybavení sádek a líhní, investic do intenzivních chovných systémů a pořízení vybavení pro 
chov ryb. Na záměr c) bylo proplaceno cca 33 % finančních zdrojů (164,5 mil. Kč, 6,3 mil. 
EUR) opatření 2.1. 
 
Záměr d) byl zaměřen na nákup a instalaci zařízení na ochranu rybích hospodářství před 
volně žijícími predátory. Finanční zdroje v záměru d) byly vynaloženy zejména na pořízení 
ochranných sítí, oplocení a jiných ochranných prvků před volně žijícími predátory. Na záměr 
d) bylo proplaceno cca 1 % finančních zdrojů (2,9 mil. Kč, 0,1 mil. EUR) opatření 2.1. 
 
Záměr e) byl zaměřen na investice související s maloobchodním prodejem v hospodářství. 
Finanční zdroje v záměru e) byly vynaloženy zejména na vybavení a rekonstrukci prodejen. 
Na záměr e) bylo proplaceno cca 3 % finančních prostředků (14,5 mil. Kč 0,6 mil. EUR). 
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Graf č. 2 Podpořené projekty v opatření 2.1 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 
Příklad úspěšného projektu podpořeného v opatření 2.1 c) 
Líheň Vračovice – Rybářství Litomyšl s.r.o. 
 
Projekt byl vybrán z důvodu vhodného nastínění podpořených aktivit v opatření 2.1 záměr c). 
Příjemce dotace pomocí projektu vyřešil zchátralý stav budovy líhně, která již nevyhovovala 
provozně ani technologicky požadavkům na líhnutí ryb. Realizací projektu došlo ke 
zkvalitnění výroby rybího plůdku a rybí násady. 
 

             
Zdroj: brožura Úspěšné projekty Operačního programu 2007 – 2013 

 
Opatření 2.2 Opatření na ochranu vodního prostředí 
Projekty v opatření 2.2 byly zaměřeny na použití forem akvakultury, které zahrnují ochranu 
a zlepšování životního prostředí, přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti. V opatření 2.2 
bylo administrováno pouze šest projektů na 8,7 ha vodní plochy rybníků, neboť při 
implementaci opatření 2.2 bylo následně zjištěno, že může docházet k nesouladu se 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z tohoto důvodu nebyla pro opatření 
vysoká absorpční kapacita a za stávajících podmínek nebude opatření na ochranu vodního 
prostředí v programovém období 2014 – 2020 implementováno.  
Na projekty v opatření 2.2 bylo vynaloženo 0,6 mil. Kč; 0,02 mil. EUR). 
 
Opatření 2.3 Opatření v oblasti zdraví zvířat 
Cílem opatření bylo zamezení šíření vzniklých nákaz ryb aplikací účinných eradikačních 
nebo kontrolních opatření. Opatření nebylo spuštěno, jelikož v průběhu programového 
období nebylo nutné financovat opatření na tlumení nákaz nebo eradikační programy. 
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Opatření 2.4 Investice do zpracování a uvádění na trh 

V opatření 2.4 žadatelé předkládali projekty do dvou záměrů. Rozdělení alokace a výsledné 
financování projektů reflektovalo potřeby akvakultury v ČR, absorpční kapacitu a poptávku 
ze strany žadatelů.  
 
Záměr a) byl zaměřen na rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a 
uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury. Finanční zdroje v záměru a) byly vynaloženy 
zejména na pořízení vybavení pro zpracovny ryb, modernizaci zpracoven ryb a dopravy 
výrobků z ryb. Na záměr a) bylo proplaceno cca 85 % finančních prostředků (34,7 mil. Kč; 
1,4 mil. EUR) opatření 2.4. 
 
Záměr b) byl určen na zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií 
(obnovitelné zdroje energie). Finanční zdroje v záměru b) byly vynaloženy zejména na 
instalace energeticky úsporných chladících zařízení a zvýšení účinnosti chladících zařízení. 
Na záměr a) bylo proplaceno cca 15 % finančních prostředků (6 mil. Kč; 0,2 mil. EUR) 
opatření 2.4. 
 
Graf č. 3 Podpořené projekty v opatření 2.4 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 
Příklad úspěšného projektu podpořený v opatření 2.4 a) 
Nařezávačka svalových kůstek – Rybnikářství Pohořelice a.s. 
 
Projekt byl vybrán z důvodu vhodného nastínění podpořených aktivit v opatření 2.4 záměr a). 
Příjemce dotace pořízením nařezávačky svalových kůstek modernizoval výrobní postupy při 
zpracování všech druhů sladkovodních ryb a tím došlo ke zvýšení produktivity práce při 
opracovávání ryb a také k větší bezpečnosti práce. 
 

       
Zdroj: brožura Úspěšné projekty Operačního programu 2007 – 2013 
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Prioritní osa 3 – Opatření společného zájmu 
V rámci prioritní osy 3 mohli žadatelé předkládat Žádosti o dotaci do opatření 3.1 Společné 
činnosti, 3.2 Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, 3.3 Podpora a rozvoj 
nových trhů a propagační kampaně a 3.4 Pilotní projekty.  
Poskytnutá podpora zejména napomohla ke zvýšení odborných znalostí rybářů, k podpoře 
biodiverzity ve vodních tocích, realizaci kampaní ve prospěch produktů sladkovodní 
akvakultury a testování inovačních technologií a získaní tak nových ekonomických 
a technických poznatků. 

 
Opatření 3.1 Společné činnosti 
V opatření 3.1 žadatelé předkládali projekty do tří záměrů. Rozdělení alokace a výsledné 
financování projektů reflektovalo potřeby v oblasti vzdělávání v akvakultuře, absorpční 
kapacitu a poptávku ze strany žadatelů. 
 
Záměr a) byl určen na zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství. Finanční 
zdroje v záměru a) byly vynaloženy zejména na pořádání odborných seminářů a konferencí 
a vydávání odborných publikací. Na záměr a) bylo proplaceno cca 9 % finančních prostředků 
(27,6 mil. Kč; 1 mil. EUR) prioritní osy 3. 
 
Záměr b) byl zaměřen na podporu spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a 
hospodářskými subjekty v odvětví rybářství. Finanční zdroje v záměru b) byly vynaloženy 
především na vývoj technologií chovu ryb a rybích výrobků. Na záměr b) bylo proplaceno cca 
4 % finančních zdrojů (12,8 mil. Kč; 0,5 mil. EUR) prioritní osy 3. 
 
Záměr c) byl zaměřen na studie proveditelnosti. Finanční zdroje v záměru c) byly vynaloženy 
na studie proveditelnosti partnerství s Tureckem a Ukrajinou. Na záměr c) bylo vynaloženo 
cca 0,2 % finančních prostředků (0,5 mil. Kč; 0,02 mil. EUR) prioritní osy 3. 
 
Příklad úspěšného projektu podpořeného v opatření 3.1 b) 
Vývoj technologie potravní adaptace larev štiky obecné na peletované krmivo a intenzivní 
chov v RAS – Rybářství Nové Hrady s.r.o. 
 
Projekt byl vybrán z důvodu vhodného nastínění podpořených aktivit v opatření 3.1 záměr b). 
Realizace projektu umožnila zvládnout technologii adaptace larev štiky obecné na 
peletované krmivo a na podmínky intenzivní akvakultury v podobě recirkulačního 
akvakulturního systému a optimalizovat intenzivní chov juvenilních ryb štiky obecné 
v recirkulačním akvakulturním systému s cílem produkovat násadový materiál štiky obecné 
pro zarybnění rybářských revírů, produkčních rybníků či západoevropských rybích farem 
využívající štiku obecnou k intenzivní produkci tržních ryb. 
 

      
Zdroj: brožura Úspěšné projekty Operačního programu 2007 – 2013 
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Opatření 3.2 Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin 
Záměr b) byl zaměřen na vysazování úhoře říčního. Na tyto projekty bylo vynaloženo cca 17 
% finančních prostředků (54,1 mil. Kč; 2,1 mil. EUR) prioritní osy 3.  
 
Příklad úspěšného projektu podpořeného v opatření 3.2 b) 
Vysazování úhoře říčního – Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu 
a Slezsko v Ostravě 
 
Projekt byl vybrán z důvodu vhodného nastínění podpořených aktivit v opatření 3.2 záměr b). 

Příjemce dotace v rámci projektu nakoupil 30 kg úhořího 
monté o velikosti 7 cm. Před samotným vysazením bylo monté 
přepraveno na místo zarybnění do sídla žadatele. Zde bylo 
s potřebnými instrukcemi předáno jednotlivým rybářským 
hospodářům na vybraných rybářských revírech k odbornému 
vysazení. Pomocí realizace projektu došlo k vysazování úhoře 
říčního ve formě monté do toku Odry a přítoků, což zásadním 
způsobem zvýšilo zarybněnost povodí Odry tímto původním 
druhem. 
 
 
 
 
 

Zdroj: brožura Úspěšné projekty Operačního programu 2007 – 2013 

 
Opatření 3.3 Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 
V opatření 3.3 žadatelé předkládali projekty do tří záměrů. Rozdělení alokace a výsledné 
financování projektů reflektovalo potřeby v oblasti propagace akvakultury, absorpční kapacitu 
a poptávku ze strany žadatelů. V rámci propagace realizaci propagačních kampaní přispěla 
ke zvýšení konzumace sladkovodních ryb a k rozložení poptávky do celého roku. Je však 
důležité v propagaci pokračovat i v následujícím období, neboť změny spotřebitelských 
návyků lze docílit pouze dlouhodobou komunikační aktivitou. 
 
Záměr a) byl zaměřen na kampaně ve prospěch produktů sladkovodní akvakultury a na 
zlepšení obrazu produktů sladkovodní akvakultury a obrazu odvětví sladkovodní akvakultury. 
Na záměr a) bylo vynaloženo cca 50 % finančních prostředků (120,9 mil. Kč; 4,8 mil. EUR) 
prioritní osy 3. 
 
Záměr b) byl zaměřen na propagaci produktů uznaných podle nařízení Rady (ES) 
č. 510/2006. Cca 1,4 % finančních prostředků (4,6 mil. Kč; 0,2 mil. EUR) prioritní osy 3 bylo 
vynaloženo na propagaci Třeboňského a Pohořelického kapra. 
 
Záměr e) byl zaměřeny na pořádání veletrhů a výstav a účast na nich. Za cca 2,5 % 
finančních prostředků (6,7 mil. Kč, 0,2 mil. EUR) prioritní osy 3 byly pořádány například 
Rybářské slavnosti a prezentována sladkovodní akvakultura na výstavách a veletrzích. 
 
Opatření 3.4 Pilotní projekty 
Záměr a) byl zaměřeny na testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním 
podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích. Na 
pilotní projekty bylo vynaloženo cca 16 % finančních prostředků (49,8 mil. Kč; 1,9 mil. EUR) 
prioritní osy 3.  
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Příklad úspěšného projektu podpořeného v opatření 3.4 a) 
Praktické ověření technologie chovu kapra obecného se zvýšeným obsahem omega – 3 
mastných kyselin – Blatenská ryba, spol. s r.o. 
 
Projekt byl vybrán z důvodu vhodného nastínění podpořených aktivit v opatření 3.4 záměr a). 
Příjemce dotace v rámci projektu prováděl praktické ověření a zavedení nově vyvinuté 
technologie chovu kapra obecného se zvýšeným obsahem Omega–3 mastných kyselin do 
praxe rybářského podniku. Projekt byl realizován ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou 
v Českých Budějovicích, Fakultou rybářství a ochrany vod. 

 
Zdroj: brožura Úspěšné projekty Operačního programu 2007 – 2013 

 
Graf č. 4 Podpořené projekty na Prioritní ose 3 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 

Prioritní osa 5 – Technická pomoc 
V rámci prioritní osy 5 mohli žadatelé (MZe a zprostředkující subjekt) předkládat Žádosti 
o dotaci do tří záměrů. Rozdělení alokace a výsledné financování projektů reflektovalo 
potřeby v oblasti technické pomoci v průběhu programového období. Poskytnutá podpora 
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zejména přispěla k efektivnějšímu monitorování, řízení a hodnocení programu a následné 
přípravě programového období 2014 – 2020, resp. schválení OP Rybářství 2014 - 2020.  
 
 
Opatření 5.1 Technická pomoc 
Cca 90 % finančních prostředků (29,3 mil. Kč; 1,1 mil. EUR) technické pomoci bylo využito 
na projekty záměru a) se zaměřením na přípravu, monitorování, řízení, hodnocení 
a publicitu. V záměru a) byly realizovány projekty typu Střednědobé hodnocení OP 
Rybářství, Právní analýzy, Kvalitativní posouzení technických zpráv pilotních projektů, 
Výroba a distribuce Pravidel pro žadatele, Výroba a distribuce informačních a propagačních 
materiálů, Jednání Monitorovacích výborů a konferencí a Opakovaná evaluace komunikační 
kampaně na podporu spotřeby sladkovodních ryb aj. 
 
Cca 9,9 % finančních prostředků (3,2 mil. Kč; 0,1 mil. EUR) technické pomoci bylo využito na 
projekty záměru b) zaměřené na přípravu programového období 2014 – 2020. V záměru b) 
byly realizovány projekty typu Odborné semináře pro žadatele, Analýza absorpční kapacity 
OP Rybářství 2014 – 2020, Metodika hodnocení projektů aj. 
 
Cca 0,1 % finančních prostředků (51 tis. Kč; 0,002 mil. EUR) technické pomoci bylo využito 
v záměru c) zprostředkujícím subjektem na pořízení výpočetní techniky a elektroniky pro 
provádění OP Rybářství. 

 
Graf č. 5 Podpořené projekty v opatření 5.1 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 
ŘO OP Rybářství neeviduje v rámci OP Rybářství 2007 – 2013 žádné nedokončené 
operace.  
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3.4.2. Analýza věcných ukazatelů 

Tabulka č. 4 – Kontextové ukazatele 

Ukazatel (indikátor) Výchozí 
hodnota 

2005/2006 

Dosažená 
hodnota 

2015 

Cílová 
hodnota 

2015 

Zdroj 

Podíl pokrytí domácí spotřeby 
(% hodnoty) = spotřeba sladkovodních 
ryb v kg/obyv/rok (1,38) /spotřeba ryb 
v kg/obyv/rok ryb celkem (5,6) * 100 
(r. 2005) 
(% hodnoty) = spotřeba sladkovodních 
ryb v kg/obyv/rok (1,4) /spotřeba ryb 
v kg/obyv/rok ryb celkem (4,0) * 100 
(r. 2015) 

24,6 % 35 % 26,4 % 

Situační a 
výhledová 

zpráva Ryby 
– říjen 2006 

(MZe) a 
listopad 
2016** 

Rovnováha nabídky 
(zjevná spotřeba = produkce (20 500) – 
(vývoz (8 233) – dovoz (858)) pro ryby v 
živé hmotnosti celkem v t  
(r. 2005)  
(zjevná spotřeba = produkce (20 200) – 
(vývoz (9 886) – dovoz (1 775)) pro ryby 
v živé hmotnosti celkem v t (r. 2015)  

13 125 t 8 539 t 13 350 t 

Situační a 
výhledová 

zpráva Ryby 
– říjen 2006 

(MZe) a 
listopad 2016 

** 

Hodnota produktů (kapra obecného) 
uvedených na trh 

produkce v t (17 804)* cena za měsíc 
prosinec (48,40 Kč/kg) (r. 2005) 

produkce v t (17 860)* cena za měsíc 
prosinec (46,867 Kč/kg) (r. 2015) 

861 714 tis. 
Kč 

837 045 tis. 
Kč 

890 000 tis. 
Kč 

Situační a 
výhledová 

zpráva Ryby 
– říjen 2006 

(MZe) a 
listopad 
2016** 

 
ČSÚ – cena 
kapra tř. I. 
v živém. 

Seznam druhů chovaných pro lidskou 
spotřebu (r. 2015) 

kapr obecný 
tolstolobik bílý 
pstruh duhový 
amur bílý 

kapr obecný 
tolstolobik bílý 
a pestrý 
pstruh duhový 
amur bílý 

kapr obecný 
tolstolobik bílý 
pstruh duhový 
amur bílý 

Situační a 
výhledová 

zpráva Ryby 
– říjen 2006 

(MZe) a 
listopad 
2016** 

*Hodnoty indikátorů jsou uvedeny za rok 2015.  
** Situační a výhledová zpráva Ryby – říjen 2006 (MZe) a listopad 2016, která obsahuje data za rok 
2015. 
***Z důvodu duplicity některých indikátorů v tabulce č. 4 a 5 byly duplicitní indikátory ponechány pouze 
v tabulce č. 5 a pod tabulkou č. 5 jsou také vyhodnoceny. 
 

Podíl pokrytí domácí spotřeby – 35 % se podílí spotřeba sladkovodních ryb tuzemského 
původu na celkové spotřebě ryb v kg/obyvatele/rok. Spotřeba sladkovodních byla podpořena 
komunikační kampaní a menšími marketingovými projekty realizovanými z prostředků ERF 

(více informací je uvedeno v kapitole č. 5). Podíl spotřeby sladkovodních ryb tuzemského 

původu na celkové spotřebě ryb se zvýšil a cílová hodnota byla naplněna. 
Odečtením reexportu dovážených ryb se snížila celková spotřeba ryb a tím se také zvýšilo 
procento pokrytí domácí spotřeby. Přestože se pokrytí domácí spotřeby zvýšilo, je i nadále 
velmi potřebné podpořit aktivity vedoucí ke zvýšení spotřeby sladkovodních ryb. 
V programovém období 2014 – 2020 zvýšení spotřeby sladkovodních ryb bude podpořeno 
aktivitami realizovanými zejména v opatřeních Produktivní investice do akvakultury – 
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Diverzifikace akvakultury (např. rybářská turistika) a Uvádění produktů na trh – Propagační 
kampaně.  
 

           
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 
Rovnováha nabídky – rovnováha nabídky se oproti roku 2005 snížila o cca 4 586 tun, 
z čehož lze usuzovat, že rovnováha nabídky nebyla v posledním roce stabilní a cíl udržení 
rovnováhy nabídky nebyl naplněn. Vývoz živých ryb je poměrně stabilní, dovoz od roku 2005 
do roku 2010 pozvolna klesal a od roku 2011 došlo k opětovnému nárůstu. Největší nárůst 
dovozu byl zaznamenán právě v roce 2015. 
 

            
          Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 
Hodnota produktů (kapra obecného) uvedených na trh – hodnota kapra obecného 
uvedeného na trh pro rok 2015 je 837 045 tis. Kč. Cena kapra tř. I. v živém se průměrně 
pohybuje okolo 50 Kč/kg. Hodnota kapra obecného uvedeného na trh byla vzhledem 
k poměrně stále produkci a cenám kapra stabilní.  
  
 
Seznam druhů chovaných pro lidskou spotřebu – zastoupení druhů chovaných pro 
lidskou spotřebu je poměrně stabilní, což koresponduje s cílem OP Rybářství – udržení 
produkce. Ukazatel znázorňuje strukturu nejvíce chovaných druhů ryb pro lidskou spotřebu. 
Ve spektru chovaných druhů v roce 2015 i nadále převažuje kapr obecný, tolstolobik bílý 
a pestrý, pstruh duhový a amur bílý. V programovém období 2014 – 2020 by na základě 
rozšiřujícího se chovu ryb v recirkulačních systémech měla být posílena produkce dravých 
ryb. 
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Tabulka č. 5 – Celkové cíle OP Rybářství 

 
Ukazatel (indikátor) 

Výchozí 
hodnota 

2005 

Dosažená 
hodnota 

2015 

Cílová 
hodnota 

2015 

Zdroj 

P
o

s
íl

e
n

í 

k
o

n
k
u

re
n

c
e
s

c
h

o
p

n
o

s
ti

 v
ý

ro
b

n
íc

h
 a

 

z
p

ra
c
o

v
a
te

ls
k

ý
c
h

 

p
o

d
n

ik
ů

 

Produktivita práce (v %) 0 123,53 12 
ŘO OP 

Rybářství 

Ekonomická 
životaschopnost (zvýšený 
zisk v %)* 

0 77,89 8 
ŘO OP 

Rybářství 

Podíl nabídky pro domácí 
trh pocházející 
z akvakultury (v %) 

41,7 45,3 / 53,8 45 
Rybářské 
sdružení 

ČR 

Podpora ochrany a zlepšování životního 
prostředí a přírodních zdrojů Vyhodnoceno pod tabulkou 

P
o

s
íl

e
n

í 
ro

v
n

ý
c
h

 p
rá

v
 ž

e
n

 a
 m

u
ž
ů

 Aktivní populace 
(zaměstnanosti) v odvětví 
akvakultury 

1 714 1506 1 714 
Rybářské 
sdružení 

ČR 

z toho: Aktivní populace 
(zaměstnanosti) ve 
zpracovnách 

150 126 170 
Rybářské 
sdružení 

ČR 

Rozdělení zaměstnanců 
v odvětví akvakultury 
podle pohlaví 

1 450 - muži 

264 - ženy 

1276 - muži 

230 - ženy 

1 434 - muži 

280 - ženy 

Rybářské 
sdružení 

ČR 

z toho: Rozdělení 
zaměstnanců ve 
zpracovnách podle 
pohlaví 

78 - muži 

72 - ženy 

52 - muži 

74 - ženy 

86 - muži 

84 - ženy 

Rybářské 
sdružení 

ČR 

Zdroj: Rybářské sdružení ČR, ŘO OP Rybářství 

 
Ukazatel Produktivita (v %) – při výpočtu zvýšení produktivity byla porovnávána data k 
produktivitě práce ze SRMZ, které byly odevzdávány příjemci dotace v roce 2016, a to s daty 
do 31. 12. 2015. Při porovnání hodnot z roku 2005 a 2015 (získané v roce 2016) stoupla 
hodnota v roce 2015 o 123,53 % oproti roku 2005. Produktivitu práce nevykazují příjemci 
dotace pouze za akvakulturu, ale za všechny činnosti podnikání a je téměř nemožné získat 
data pouze za akvakulturu.1 
 
Ukazatel Ekonomická životaschopnost (zvýšený zisk v %) – při výpočtu zvýšení zisku 
byla porovnávána data ze SRMZ, které byly odevzdávány příjemci dotace v roce 2016, a to 
s daty do 31. 12. 2015. Při porovnání hodnot z roku 2005 a 2015 (získané v roce 2016). 
Hodnota v roce 2015 stoupla o 77,89 % oproti roku 2005. Zisk nevykazují příjemci dotace 
pouze za akvakulturu, stejně jako u přidané hodnoty nebo produktivity práce,  ale za všechny 
činnosti podnikání a je téměř nemožné získat data pouze za akvakulturu.1 
 
Podíl nabídky pro domácí trh pocházející z akvakultury (v %) – poměr prodaných živých 
ryb v tuzemsku k produkci tržních ryb v tunách je 45,3 %. Cíl pro rok 2015 byl naplněn. Při 
zahrnutí i zpracovaných výrobků určených na tuzemský trh je podíl nabídky pro domácí trh 
pocházející z akvakultury 53,8 %, což převyšuje cíl pro rok 2015 o 8,5 %. Celá desetiletí se 
české produkční rybářství poměřovalo úrovní chovatelské technologie a objemem 

                                                 
1 Dle § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád velké procento žadatelů účetně uzavírá rok až šest měsíců po uplynutí 
zdaňovacího období, tj. do 30. 6. kalendářního roku. Dle čl. 67 odst. 1 nařízení o ERF měl však řídicí orgán povinnost zaslat do 
stejného data Výroční zprávu EK, proto byla produktivita práce a zisk vykazován zpětně za rok předcházející roku, za který byla 
zpracována Výroční zpráva. V Závěrečné zprávě jsou již hodnoty produktivity i zisku za rok 2015.   
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vyprodukovaných ryb bez užší vazby na trh. Přestože profesní úroveň chovu ryb zůstala 
stále vysoká, výsledný efekt celého produkčního rybářství se měří prodejem ryb na trhu 
a schopností prosadit se v široké nabídce potravin. Na trhu (v obchodních řetězcích) je 
dostatečná kapacita na prodej ryb v živém i zpracovaném stavu. Ukazuje se, že budoucnost 
českého chovu ryb určí především domácí trh. 
 
Podpora ochrany a zlepšování životního prostředí a přírodních zdrojů – na základě 
projektu „Vyhodnocení environmentálních dopadů Operačního programu Rybářství 2007 – 
2013“ byl zhodnocen ukazatel nezávislým hodnotitelem.  
Dosažené hodnoty za jednotlivé indikátory naznačují pozitivní vliv realizovaných projektů na 
některé sledované jevy např. snižování emisí skleníkových plynů či energetické úspory 
a místní zlepšení ekologické stability a retenčních schopností krajiny díky podpoře údržby 
existujících a rozvoje nových vodních ploch.  
Deklarované kvantitativní údaje však potvrzují, že OP Rybářství má pouze minimální 
potenciál k ovlivnění životního prostředí, respektive k řešení existujících environmentálních 
problémů (včetně těch souvisejících se sektorem rybářství). Za klíčový pozitivní význam 
podpory OP Rybářství z hlediska ochrany a zlepšování životního prostředí a přírodních 
zdrojů v ČR je třeba považovat zachování ekonomické životaschopnosti hospodaření 
rybářských podniků, které má klíčový význam z hlediska zachování vodních ekosystémů 
závislých na existenci extenzivní a polointenzivní akvakultury (rybníků).  
Při zohlednění této významné dimenze, kterou aplikovaný systém environmentálního 
monitoringu do značné míry pomíjí, je možné konstatovat, že OP Rybářství přispívá 
k naplňování cíle „Podpora ochrany a zlepšování životního prostředí a přírodních zdrojů 
v ČR“. Tento příspěvek je nicméně malý, odpovídající charakteru a rozsahu 
implementovaných projektů.  
Nezpochybnitelný environmentální přínos OP Rybářství tkví zejména v tom, že podporuje 
udržení a pokračování typického způsobu rybničního hospodaření, díky němuž je udržována 
řada mimoprodukčních funkcí (např. akumulace vody v krajině, retenční účinek při 
povodních, zajišťování sportovních a rekreačních účelů, zachování různorodosti živočišných 
a rostlinných druhů aj.) a přírodních hodnot koncentrovaných v dotčených územích. 
 

Aktivní populace (zaměstnanosti) v odvětví akvakultury – mírný pokles zaměstnanosti 
v odvětví akvakultury je způsoben zejména dvěma faktory: 1) použitím nejmodernějších 
technologií, které v některých případech mohou nahradit lidskou pracovní sílu a 2) 
snižováním nákladů s ohledem na finanční krizi.  Cíl pro rok 2015 nebyl naplněn, nicméně 
OP Rybářství byl zejména zaměřen na posílení konkurenceschopnosti odvětví rybářství. V 
programovém období 2014 – 2020 bude implementováno opatření „Podpora nových 
chovatelů“. Novým chovatelům bude tedy umožněn snadnější vstup do tradičního odvětví 
rybářství a tato podpora by mohla nepřímo přispět ke zvýšení zaměstnanosti.  



26 

 

Tabulka č. 6 – Konkrétní cíle 

Prioritn
í osa 

Ukazatel (indikátor) 
Výchozí 
hodnota 

2006 

Dosažená 
hodnota 

2010 

Hodnota 
2015 

Dosažená 
hodnota 

2015 
Zdroj 

2 

Produkce tržních ryb (v tis. tun) 20 tis. tun 20 tis. tun 
20,2 tis. 

tun 
20 tis. tun 

Rybářské 
sdružení 

ČR 

Produkce zpracovaných ryb a 
výrobků z nich (v tis. tun) 

4,9 tis. 
tun 

5,05 tis. tun 
5,8 tis. 

tun 
6,5 tis. tun 

Rybářské 
sdružení 

ČR 
Finanční objem podílu projektů 
s výrobou šetrnou k životnímu 
prostředí (v %)* 

0 25 % 9 % 35 % ŘO OP 
Rybářství 

Zvýšení přidané hodnoty (v %) 0 1 % 85,51 % 5 % ŘO OP 
Rybářství 

3 
Zvýšení spotřeby sladkovodních 
ryb v kg/obyvatele a rok 

0 0,05 -0,02 +0,08  
Rybářské 
sdružení 

ČR 

5 

Míra zvýšení povědomí o OP 
Rybářství a jeho aktivitách 
v sektoru produkčního rybářství (v 
%) 

0 60 % 86,4 % 90 % 
ŘO OP 

Rybářství 

Zdroj: Rybářské sdružení ČR, ŘO OP Rybářství 

* Parametry budou sčítány pouze za podpořené podniky. 
*** Z důvodu duplicity některých indikátorů v tabulce č. 5 a 7, byly duplicitní indikátory ponechány pouze v tabulce č. 5 

 
Ukazatel Produkce tržních ryb (v tis. tun) – jeden z hlavních cílů OP Rybářství, udržení produkce sladkovodních ryb na úrovni 20 tis. tun, byl 
úspěšně dosahován po celou dobu implementace programu.  
Produkční rybářství je mimo jiných faktorů velmi ovlivněno klimatickými podmínkami, což je vidět na grafu níže, kdy mírný pokles produkce 
v roce 2013 byl způsoben povodněmi, které mají negativní vliv na hospodaření.  
Stávající produkce, která je postavená zejména na výlovu ryb z rybníků, je dlouhodobě stabilní. V současných podmínkách a stupňujících se 
požadavcích na ochranu životního prostředí má tato forma produkce ryb výrazné limity a nelze do budoucna očekávat zvýšení produkce ryb 
z rybníků a rybničního hospodaření. Specifikou rybničního chovu ryb je víceúčelové využívání rybníků. Ty pak slouží nejen k produkci 
samotných ryb, ale také k ochraně přírody a krajiny, k zachování druhové pestrosti fauny a flóry (NATURA 2000), plní retenční funkci a dále 
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slouží také jako zdroj pitné a technologické vody, k závlahám, ke zlepšení kvalitativních parametrů vody přitékající do rybníků a v neposlední 
řadě i k zachování či nové tvorbě přirozeného rázu krajiny, včetně koupání a turistiky.  
 
Výsledkový ukazatel Udržení stávající produkce sladkovodních ryb odráží hlavní aktivity podporované v opatření 2.1, např. pořízení vybavení 
pro rybářský provoz, odbahnění, obnovy a opravy rybníků, modernizace rybářských provozů (rybochovných zařízení, líhní a sádek), investice do 
intenzivních chovných systémů, pořízení ochranných zařízení proti rybožravým predátorům, modernizace dopravy aj. Aktivity v opatření 2.1 
zejména přispěly ke zmírnění problémů a ohrožení odvětví rybářství, tj. zejména nízká ekonomická návratnost podnikání v rybářství, vysoké 
stáří a opotřebovanost technických zařízení, vysoký obsah sedimentů v rybnících, vliv rybožravých predátorů a import ryb.  
 
V programovém období 2014 – 2020 bude nadále cílem zachování udržitelné produkce tržních ryb prostřednictvím produktivních investic a dále 
bude podpora cílena na zvýšení produkce ryb prostřednictvím investic do recirkulačních zařízení. Právě intenzivní akvakulturní systémy jsou v 
rámci celé EU považovány za cestu, jak zvýšit produkci a spotřebitelům nabídnout širší spektrum sladkovodních ryb rovnoměrně v průběhu 
celého roku. V ukazateli je kromě celoroční produkce tržních ryb zohledněn i počáteční stav (zásoba z minulého roku), objem importovaných 
tržních ryb a ztráty, což představuje celkovou bilanci (včetně konečné zásoby živých ryb). 
 
Graf č. 6 Produkce tržních ryb 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 
Ukazatel Produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich (v tis. tun) – od roku 2008 do roku 2013 produkce zpracovaných ryb měla rostoucí 
tendenci v závislosti na rostoucím nákupu mořský ryb (surovin) pro zpracování. Tento nárůst koreloval s nárůstem průměrné spotřeby ryb na 
obyvatele za rok v letech 2008 až 2012. V důsledku těchto trendů byla cílová hodnota pro rok 2015 upravena v rámci 2. revize programového 
dokumentu (zvýšena z 5,9 na 6,5 tis. tun). Upravenou cílovou hodnotu se v roce 2015 nepodařilo naplnit o 0,7 tis. tun, nicméně v letech 2012 – 
2014 došlo k naplnění cíle stanoveného pro rok 2015 a od roku 2008 vzrostla produkce zpracovaných ryb v průměru o 1,6 tis. tun. Mírný pokles 
produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich je zejména způsoben poklesem objemu nákupu mořských ryb (surovin) pro zpracování. Na 
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domácím trhu je neustálá potřeba zvýšení spotřeby ryb a konzumace zpracovaných ryb a výrobků z nich. Všechny aspekty z pohledu 
spotřebitelů (od ekonomických po technické – čas a prostor k opracování živé ryby, či etické – nutnost usmrtit rybu) směřují pro zpracované 
ryby, které je možno nabízet v průběhu celého roku v síti supermarketů ve vysoké kvalitě především jako čerstvé, resp. chlazené. Zpracování 
ryb je jednou z podstatných součástí odvětví rybářství v ČR, proto na tuto oblast bude kladen velký důraz i v programovém období 2014 – 2020.  
 
 
Graf č. 7 Produkce zpracovaných ryb 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 

 
Finanční objem podílu projektů s výrobou šetrnou k životnímu prostředí (v %) – snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní 
prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí je sledována u opatření 2.4. Ukazatel je tedy vypočten jako podíl 
finančního objemu původních vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace v opatření 2.4 ku původním vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
na celé prioritní ose 2 ke konci roku 2015. Podíl finančního objemu činí 9 %.  Cíl pro rok 2015 není naplněn, což je především dáno vysokou 
absorpční kapacitou v opatření 2.1 a nižší absorpční kapacitou v opatření 2.4, jež má vliv na snížení hodnoty výsledného poměru a metodikou 
výpočtu. Vysoká absorpční kapacita u opatření 2.1 reflektuje potřeby odvětví rybářství, tj. potřebu podpory v oblasti produktivních investic, která 
je několikanásobně vyšší než potřeba podpory investic do zpracování a uvádění na trh, které je podporováno v opatření 2.4. V České republice 
působí pouze přibližně desítka zpracoven sladkovodních ryb a vybavení specializovaných provozů je na vysoké úrovni a plně srovnatelné s 
jinými zeměmi. Tomuto počtu zpracovatelských provozů odpovídá i finanční objem podpořených projektů opatření 2.4. Stanovený cíl z těchto 
důvodů nebude tedy pravděpodobně naplněn.  
 
 
Zvýšení přidané hodnoty (v %) – dle § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád velké procento žadatelů účetně uzavírá rok až šest měsíců po 
uplynutí zdaňovacího období, tj. do 30. 6. kalendářního roku. Dle čl. 67 odst. 1 nařízení o ERF má však řídicí orgán povinnost zaslat do stejného 
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data Výroční zprávu EK, proto byla přidaná hodnota vykazována zpětně za rok předcházející roku, za který byla zpracována Výroční zpráva. 
V Závěrečné zprávě jsou již hodnoty produktivity za rok 2015.   
Při výpočtu zvýšení přidané hodnoty byla porovnávána data ze SRMZ, které byly odevzdávány příjemci dotace v roce 2016, a to s daty do 31. 
12. 2015. Přidaná hodnota se změnila i u předchozích let a to z důvodu ročního nárůstu příjemců dotace, kteří poprvé vyplňovali SRMZ a dále 
změna nastala z důvodu nezapočítání přidané hodnoty za podniky, které vyplňovali SRMZ v předchozích letech, ale nyní již jejich projektům 
skončila lhůta vázanosti na účel a tedy SRMZ za rok 2015 neodevzdávali. Porovnávaly se hodnoty z roku 2006 a 2015 (získané v roce 2016). 
Hodnota v roce 2015 stoupla o 85,51 % oproti roku 2006. Přidanou hodnotu nevykazují příjemci dotace pouze za akvakulturu, ale za všechny 
činnosti podnikání a je téměř nemožné získat data pouze za akvakulturu, toto stanovení by bylo nepřesné a znamenalo by velkou 
administrativní zátěž pro žadatele.. 
 
Zvýšení spotřeby sladkovodních ryb v kg/obyvatele a rok – z důvodu mírného poklesu spotřeby sladkovodních ryb, který může být ovlivněn 
zejména ukončením komunikační kampaně „Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb domácí 
produkce a výrobků z nich v ČR“, nebyl ukazatel pro rok 2015 naplněn (cílová hodnota pro rok 2015 byla upravena v rámci 2. revize 
programového dokumentu (snížena z 0,15 kg/obyvatele a rok na 0,08 kg/obyvatele a rok). Spotřeba sladkovodních ryb je ovlivňována mnoha 
faktory, které nelze podporou z OP Rybářství ovlivnit a nelze tyto faktory ani vyhodnotit. V programovém období 2014 – 2020 bude spotřeba 
sladkovodních ryb i nadále podpořena menšími marketingovými projekty zaměřenými na pořádání veletrhů a výstav a realizaci menších 
propagačních kampaní. Aktivity budou realizovány v souladu s Komunikační strategií, která byla zpracována za účelem realizace opatření  
Uvádění produktů na trh – Propagační kampaně OP Rybářství 2014 – 2020.  
 
Míra zvýšení povědomí o OP Rybářství a jeho aktivitách v sektoru produkčního rybářství (v %) – ŘO OP Rybářství provedl dotazníkové 
šetření, ve kterém 86,4 % respondentů (partneři z odvětví rybářství, tj. žadatelé, potenciální žadatelé, vědecká sféra aj.) uvedlo, že slyšeli o OP 
Rybářství a 76,6 % respondentů uvedlo, že byli dobře informováni o možnostech, jak získat finanční podporu z OP Rybářství. Ukazatel nebyl o 
cca 4 % naplněn, nicméně z výsledků celého dotazníku lze považovat povědomí o OP Rybářství za více než uspokojivé. Kompletní vyhodnocen

í dotazníku k povědomí o OP Rybářství je uvedeno v kapitole č. 5.
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3.4.3. Rovné příležitosti mezi muži a ženami a princip partnerství 

Rovné příležitosti mezi muži a ženami 
 
Tabulka č. 7 – Vliv projektu na rovné příležitosti (původní vydaná Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace) 

Opatření 2.1. 2.2. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 5.1. Celkem 

Neutrální 681 6 40 69 216 31 50 46 1 139 

Pozitivní 28 0 5 5 0 0 2 0 40 

Cíleně zaměřen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

CELKEM 710 6 45 74 216 31 52 46 1 180 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
Informace o vlivu projektu na rovné příležitosti uvádí žadatel v Žádosti o dotaci. Z výše 
uvedeného přehledu je patrné, že vliv projektů na rovné příležitosti byl převážně neutrální, 
z čehož plyne, že rovné příležitosti jsou zachovány. Vzhledem k vysokému podílu manuální 
a fyzicky náročné práce nejsou podmínky pro uplatnění žen v oboru rybářství příznivé. Není 
uplatňováno žádné selektivní diskriminační hledisko při výběru zaměstnanců do terénu, 
nicméně ženy o tato místa nejeví zájem. Ženy jsou zaměstnány především ve zpracovnách, 
prodejnách a administrativě, což vyjadřuje celkový počet 41 projektů s pozitivním nebo 
cíleným zaměřením na rovné příležitosti. Opatření v rámci prioritní osy 2 – 2.1. Produktivní 
investice do akvakultury a 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh vytvořily dobré 
podmínky pro zlepšení pracovních příležitostí žen.  
Rovnost mužů a žen je začleněna do monitorovacích opatření. Počet žen zaměstnaných v 
odvětví akvakultury byl sledován v průběhu celého programového období prostřednictvím 
příslušného ukazatele (viz tabulka č. 5).  
Rovnost mužů a žen je rovněž uplatňována i na úrovni univerzit a výzkumných ústavů, kde 
jsou podmínky a příležitosti pro muže i ženy identické. Dohled nad rovnými příležitostmi 
mužů a žen v odvětví je také garantován složením MV OP Rybářství a ŘO OP Rybářství, ve 
kterých jsou ženy zastoupeny.  
 
Princip partnerství 
Princip partnerství byl uplatňován po celou dobu implementace OP Rybářství – od jeho 
přípravy až po ukončování. Pro zajištění aktivního přístupu rybářů k přípravě Národního 
strategického plánu a OP Rybářství se v průběhu roku 2005 konaly čtyři neformální diskuse 
a setkání s producenty a zástupci zájmových svazů. Následně MZe vytvořilo dvě pracovní 
skupiny, které pokryly celé území ČR. Složení pracovních skupin bylo koncipováno tak, aby 
postihlo zástupce zabývající se profesně rybářstvím od vlastních produkčních podniků, 
zpracovatelských a obchodních firem, přes zájmové svazy hospodařící v rybářských revírech 
až po školní výrobní podniky, střední školy a univerzity a dále Výzkumný ústav rybářský 
a hydrobiologický ve Vodňanech. Do procesu tvorby Národního strategického plánu a OP 
Rybářství byly zapojeny i nevládní neziskové organizace jako je např. Agentura ochrany 
přírody a krajiny. 
 
ŘO OP Rybářství úzce spolupracoval při přípravě, samotné implementaci a ukončování 
s následujícími subjekty: 
 
Rybářské sdružení ČR (dále jen „RS ČR“) – v RS ČR jsou sdruženy rybářské subjekty 
podnikatelského charakteru. ŘO OP Rybářství od počátku s RS ČR úzce spolupracuje, 
především při konzultaci v odborných záležitostech, vážících se k problematice rybářství. RS 
ČR je významným dodavatelem statistických dat pro monitoring OP Rybářství. 
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Rybářské svazy – v ČR jsou v této oblasti dva subjekty: ČRS a Moravský rybářský svaz. 
S oběma těmito subjekty je navázána obdobná spolupráce jako s RS ČR. 
 
Výzkumné ústavy – ŘO OP Rybářství ve své činnosti využívá odborné zdatnosti výzkumných 
ústavů, především Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech 
a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze. Tyto dva výzkumné 
ústavy poskytovaly ŘO OP Rybářství především poradenskou činnost při tvorbě Pravidel, 
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace. 
 
Mendelova univerzita Brno a Fakulta rybářství a ochrany vod – Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích – univerzity byly poradním orgánem zejména při tvorbě Pravidel, 
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 
 
Další instituce, které na administraci čerpání dotací z OP Rybářství s ŘO OP Rybářství 
spolupracují jsou např. Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj či Ministerstvo 
životního prostředí. 
 
Výše uvedené subjekty jsou nejen odbornými poradci, ale mnozí jejich zástupci jsou i členy 
MV OP Rybářství či odborných komisí nebo členy Odborné skupiny OP Rybářství (dále jen 
„OS OP Rybářství“). Zmíněné platformy fungují na principu partnerství v průběhu přípravy, 
implementace a ukončování operačního programu. 
 
MV OP Rybářství na pravidelných jednáních schvaloval výběrová (hodnotící) kritéria pro 
výběr financovaných operací a schvaloval veškeré revize těchto kritérií podle potřeb 
programování. Na základě dokumentů předložených ŘO OP Rybářství pravidelně hodnotil 
pokrok v dosahování konkrétních cílů, schvaloval Revize programového dokumentu, Výroční 
zprávy a Závěrečnou zprávu o provádění. 
 
Odborné komise byly ustanoveny pro hodnocení projektů a závěrečných hodnotících zpráv 
opatření 3.4 Pilotní projekty. 
 
OS OP Rybářství byla ustanovena na počátku roku 2012. Pracovní skupina byla ustanovena 
za účelem přípravy a implementace následujícího programového období 2014 – 2020.  

3.5. Pravidla pro monitorování 

Základem pro monitorování OP Rybářství je nařízení o ERF a implementační nařízení. 
Monitorování pokroku při provádění OP Rybářství a prioritních os dle čl. 67 odst. 2 písm. a) 
nařízení o ERF je zabezpečeno ze strany ŘO OP Rybářství tak, aby věcné a finanční 
ukazatele včetně změn byly představeny MV OP Rybářství a dále pak sděleny EK ve 
Výroční zprávě. 
 
Opatření přijatá řídícím orgánem nebo monitorovacím výborem za účelem zajištění 
kvality a účinnosti monitorování a hodnocení 
  
ŘO OP Rybářství připravil ve spolupráci s partnery Národní strategický plán, který popisuje 
priority a cíle sektoru akvakultury. K naplňování cílů docházelo prostřednictvím řízené 
podpory z OP Rybářství.  
 
ŘO OP Rybářství spolu s MV OP Rybářství pravidelně vyhodnocoval pokrok v implementaci. 
Realizovaná opatření na základě výsledků monitorování a hodnocení byla přijata ŘO OP 
Rybářství a MV OP Rybářství s cílem zajistit kvalitu a účinnost provádění. V souladu s 
výstupy z výročních zpráv, zpráv z evaluací (především ze Střednědobého hodnocení OP 
Rybářství) a doporučení z ročních přezkoumání přijal konkrétní opatření.  
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Stěžejní realizovaná opatření na základě doporučení ze Střednědobého hodnocení OP 
Rybářství: na základě změn ve vnitřním i vnějším prostředí programu a změn v potřebách a 
preferencích potencionálních příjemců a na základě přepracované SWOT analýzy byly 
přehodnoceny váhy jednotlivých cílů a priorit, stejně tak jako dílčí alokace na ně. V tomto 
smyslu byl revidován OP Rybářství; z důvodu překryvů podporovaných aktivit u některých 
záměrů opatření 2.4. a opatření 3.3. byly odstraněny duplicitní záměry. Opatření s nízkou 
absorpční kapacitou byla na základě doporučení vypuštěna z OP Rybářství. 
 
ŘO OP Rybářství zároveň participoval na dotazníkovém šetření ex-post hodnocení podpory 
z ERF, které realizovala EK ve spolupráci s členskými státy. ŘO OP Rybářství pro účely ex-
post hodnocení poskytl kontaktní údaje na jednotlivé příjemce z operačního programu. 
 
ŘO OP Rybářství dohlížel v rámci monitorování operačního programu na rovné příležitosti a 
na zachování principu partnerství během celého programového období 2007 – 2013. V rámci 
ustanovených platforem byl rovný přístup i princip partnerství zachován. 
 
Pravidla pro sběr údajů 
Data od příjemců dotace jsou sbírána prostřednictvím informačního systému Státního 
zemědělského intervenčního fondu (dále jen „IS SZIF“) ze Žádosti o dotaci, Závěrečné 
monitorovací zprávy, SRMZ a Žádosti o platbu.  
 
Žádost o dotaci – v Žádosti o dotaci jsou na podkladě údajů žadatele sbírány ukazatele dle 
přílohy III implementačního nařízení. Žadatel u kvantitativních ukazatelů vykazuje 
v příslušných oddílech výchozí a plánovanou hodnotu monitorovacího indikátoru. V případě 
kvalitativních ukazatelů žadatel vyznačí monitorovací ukazatel, který má přímou souvislost 
s předmětem projektu. 
 
Závěrečná monitorovací zpráva – zpráva je odevzdávána spolu se Žádostí o platbu, kde 
u kvantitativních ukazatelů příjemce vykazuje skutečně dosaženou hodnotu. 
 
SRMZ – zpráva byla poprvé odevzdávána příjemci dotace osy 2 v roce 2011 vzhledem 
k prvotně předfinancovaným projektům v roce 2009. SRMZ vyplňovali všichni příjemci 
dotace, kteří měli své projekty proplacené z OP Rybářství do 31. 12. 2010. Od roku 2012 je 
SRMZ odevzdávána ke dvěma termínům, a to do 30. 4. a 31. 7. kalendářního roku. Příjemci 
dotace SRMZ vyplňují a odesílají prostřednictvím Portálu farmáře. SRMZ je rozdělena na 3 
části: účetní, projektovou a environmentální.  
V účetní části jsou indikátory zisku, produktivity práce a přidané hodnoty. Tato část je 
příjemcem dotace vyplněna pouze jednou ročně za všechny projekty proplacené do 31. 12. 
roku předcházejícího tomu, než ve kterém je SRMZ vyplňována.  
Projektovou část příjemci vyplňují za každý jednotlivý proplacený projekt a tato část je 
vyplňována opakovaně každoročně. Sledují se zde ukazatele implementačního nařízení pro 
opatření 2.1.; opatření 2.2.; opatření 2.4. 
Environmentální část se týká environmentálních indikátorů navržených dle SEA NRP –
posouzení vlivů Národního rozvojového plánu pro programové období 2007 – 2013 na 
životní prostředí a obsažených v OP Rybářství jako příloha 3. Environmentální část navazuje 
na projektovou část a vyplňuje se za každý proplacený projekt, ale pouze jednou, tzn. 
poprvé, když příjemce vyplní SRMZ k danému projektu. Data ze SRMZ jsou ukládána do 
databáze IS SZIF. 
 
E–mailové šetření, dotazník – v případě potřeby ŘO OP Rybářství přistupuje ke sběru 
indikátorů rozesláním dotazníku nebo prostřednictvím elektronické korespondence. 
Dotazníková metoda byla využita v roce 2010 a 2016 pro zjištění ukazatele „Míra zvýšení 
povědomí o OP Rybářství a jeho aktivitách v sektoru produkčního rybářství“.  
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Ukazatele stanovené v OP Rybářství  
Kontextové indikátory sektoru rybářství 
Zdrojem kontextových indikátorů je Situační a výhledová zpráva Ryby zpracovaná MZe a RS 
ČR. Počáteční hodnoty byly stanoveny k roku 2005/2006 a cílové hodnoty jsou stanoveny 
k roku 2015. 
 
Celkové cíle OP Rybářství s použitím ukazatelů dopadu 
Celkové cíle OP Rybářství (Posílení konkurenceschopnosti výrobních a zpracovatelských 
podniků, Podpora ochrany a zlepšování životního prostředí a přírodních zdrojů a Posílení 
rovných práv žen a mužů) byly monitorovány na základě ekonomických ukazatelů, ukazatelů 
o zaměstnanosti a ukazatelů vztahujících se k životnímu prostředí (ukazatele uvedené 
v příloze 3 OP Rybářství). Ekonomické ukazatele sbíral ŘO OP Rybářství na úrovni 
podpořených projektů, ukazatel podpora ochrany a zlepšování životního prostředí 
a přírodních zdrojů byl vyhodnocen na základě kvalitativní analýzy a zdrojem ukazatelů 
o zaměstnanosti bylo RS ČR. Počáteční hodnoty byly stanoveny k roku 2005/2006 a cílové 
hodnoty byly stanoveny k roku 2015. 
 
Konkrétní a přechodné cíle pro rok 2015 s použitím ukazatelů výsledků 
Konkrétní a přechodné cíle byly monitorovány na základě ukazatelů, jejichž zdrojem bylo RS 
ČR, Situační a výhledová zpráva Ryby a ŘO OP Rybářství (u ukazatelů, které byly 
vykazovány pouze za podpořené projekty). Počáteční hodnoty byly stanoveny k roku 2006, 
přechodné hodnoty byly stanoveny k roku 2010 a cílové hodnoty k roku 2015. 
 
Hlavní cíle prioritních os 
Hlavní cíle prioritních os byly monitorovány na základě ukazatelů, jejichž zdrojem bylo RS 
ČR a ŘO OP Rybářství. Počáteční hodnoty byly stanoveny k roku 2005 a cílové hodnoty 
k roku 2015. 
Monitorování pokroku při provádění operačního programu a prioritních os dle čl. 67 odst. 2 
písm. a) nařízení o ERF je zabezpečeno ze strany ŘO OP Rybářství tak, aby věcné 
a finanční ukazatele včetně změn byly představeny MV OP Rybářství a dále pak sděleny EK 
ve Výroční zprávě. 
 
Podrobné informace o jednotlivých ukazatelích a jejich zhodnocení je uvedeno v kapitole 3.1 
a 3.4. 
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Tabulka č. 8 – Vzniklé problémy při monitorování 

Vzniklé problémy při monitorování  

Problém Popis problému Přijaté opatření 

Vykazování 
ekonomických 
ukazatelů 

Ekonomické ukazatele (např. 
produktivita práce, zisk, přidaná 
hodnota aj.) jsou vykazovány za 
všechny činnosti podnikání, tedy za 
celý podnik.  
V souladu s § 136 zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád velké procento 
příjemců dotace účetně uzavírá rok až 
šest měsíců po uplynutí zdaňovacího 
období. Dle čl. 67 odst. 1 nařízení o 
ERF má však řídicí orgán povinnost 
zaslat do stejného data Výroční 
zprávu EK. Z tohoto důvodu nebylo 
možné ekonomické ukazatele, resp. 
Zvýšení přidané hodnoty vykazovat ke 
stejnému roku, ke kterému je Výroční 
zpráva vypracována, ale vždy k roku 
předešlému.  
 
Více než 90 % žadatelů z OP 
Rybářství má v předmětu podnikání i 
jiné odvětví než sladkovodní 
akvakulturu, tudíž nelze vymezit 
ekonomické ukazatele pouze za 
sladkovodní akvakulturu 
 

Vymezení 
ekonomických ukazatelů 
by bylo velmi nepřesné 
a zároveň by znamenalo 
nadměrnou 
administrativní zátěž pro 
žadatele.  Při výpočtu 
ukazatelů je 
porovnávána hodnota 
ekonomických ukazatelů 
celého podniku příjemců 
dotace, kteří ukazatele 
vykazují. Porovnávána 
je přidaná hodnota roku 
2006 a roku 
požadovaného. Přičemž 
hodnota v roce 2006 se 
mění z důvodu 
narůstání počtu 
příjemců dotace, kteří 
vyplňují SRMZ a tím se 
mění celková data o 
přidanou hodnotu 
dalších příjemců dotace. 
 

Článek 40 
implementačního 
nařízení 
(Infosys report) 

Zpracování seznamu údajů o 
operacích podle článku 40 
představovalo neúměrnou 
administrativní zátěž pro ŘO OP 
Rybářství a pro příjemce dotace. 
Lhůta 15 dní pro zpracování byla 
často nedostatečná s ohledem na 
potřebu zpracování dílčích 
podpůrných sestav. 
  
Podpořené projekty (finanční zdroje a 
počet projektů) nebylo možné striktně 
rozčlenit do jednotlivých položek 
přílohy III implementačního nařízení, a 
to z toho důvodu, že některé projekty 
přispívaly k více akcím a údajům než 
jednomu.  
 
V rámci jednoho žadatele byly 
vykazovány ukazatele za jednotlivé 
projekty, které se často opakovaly. 
V případě vykazování dat za určité 
prioritní osy bylo nutné v podpůrných 
sestavách zvolit správný způsob 
agregace ukazatelů jednotlivých 

Tak aby bylo možné 
připravit Infosys report, 
ŘO OP Rybářství zadal 
přípravu sestavy v IS 
SZIF, která byla 
následně doplněna daty 
z pomocných sestav, 
které připravil ŘO OP 
Rybářství. V případě 
vykazování dat za určité 
prioritní osy ŘO OP 
Rybářství nastavil  
algoritmy pro agregace 
ukazatelů. 
ŘO OP Rybářství sbíral 
dílčí data  
prostřednictvím SRMZ. 
SRMZ příjemci dotace 
odesílali v době 
udržitelnosti za každý 
proplacený projekt 
(příklad: u každého 
projektu vyplňovali 
příjemci např. svoji 
produkci ryb za celý 
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projektů. Přestože ŘO OP Rybářství 
nastavil sestavu v IS SZIF pro plnění 
Infosys report, bylo nutné vést další 
sestavy mimo IS, kde byly jednotlivé 
výpočty provedeny.  

 
Neexistence společné metodiky (např. 
pro vnitrozemské státy) pro sběr a 
vykazování dat má za důsledek 
nízkou a matoucí vypovídací hodnotu 
ukazatelů a data je velmi obtížné 
porovnat.  

podnik, pokud by se tato 
data od jednoho 
příjemce agregovala, 
tak by neodpovídala 
produkce skutečnosti a 
x-násobně by se 
zvyšovala dle počtu 
projektů. Proto se tato 
hodnota produkce 
musela započítat u 
každého příjemce pouze 
jednou. Příjemci dotace 
tak byli nuceni 
vykazovat tuto produkci 
u každého projektu a 
tím se jim zbytečně 
navyšovala 
administrace spojená s 
dotací. Pracovníci Řídící 
orgánu ručně upravovali 
reporty, aby u každého 
příjemce byla vykázána 
pouze jedna produkce 
za celý podnik 
akvakultury). 
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3.6. Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich 
odstranění 

 
Tabulka č. 9 – Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich 
odstranění 

Problém Popis problému Přijaté opatření 

Veřejné zakázky Oblast veřejných zakázek je 
průřezovým problémem v celé 
EU. Složitý a administrativně 
náročný proces související 
s administrací veřejných 
zakázek a nesprávné 
uplatňování právních předpisů 
je jedním z důvodů častého 
vzniku nesrovnalostí (viz 
kapitola 1.1). 

Případy nesrovnalostí, které 
z převážné části obsahují chyby 
v oblasti veřejných zakázek, byly 
řešeny především ke konci 
programového období. Z důvodu 
časové náročnosti administrace 
projektů již nebyla vyhlášena nová 
kola příjmu žádostí o dotaci. 
Z výše uvedeného důvodu nebylo 
efektivní přijmout nová opatření v 
období 2007 – 2013, ale veliký 
důraz byl kladen na přijetí nových 
opatření v programovém období 
2014 – 2020. 
ŘO OP Rybářství v programovém 
období 2014 – 2020 zavedl 
kontrolu kompletní dokumentace 
související s 
vyhlášením/administrací veřejné 
zakázky před vydáním Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Zároveň 
připravil a realizoval semináře pro 
žadatele a kontrolní orgány 
v oblasti veřejných zakázek. 

Implementace 
opatření 2.2 
Opatření na ochranu 
vodního prostředí 

Opatření nařizovaná orgány 
ochrany přírody na rybnících 
dle zákona č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny se 
mohou překrývat s 
dobrovolnými závazky 
chovatelů ryb. Jako zcela 
nevhodné byly shledány 
rybníky na území národních 
parků, v první zóně chráněných 
krajinných oblastí a národních 
přírodních rezervací. Přesto 
nelze zcela vyloučit, že rybníky, 
na nichž při podání Žádosti o 
dotaci žádná opatření nařízena 
orgány ochrany přírody 
překrývající se s dobrovolnými 
závazky chovatelů ryb nejsou, v 
tomto stavu zůstanou po celou 
dobu pětiletého závazku. 

U indikátoru „Plocha rybníků se 
zlepšeným vodním prostředím“ 
byla na základě absorpční 
kapacity v devátém kole pro 
opatření 2.2 cílová hodnota 
indikátoru pro rok 2015 snížena 
z 2 200 ha na 8,7 ha. Opatření 2.2 
nebylo znovu spuštěno.  
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3.7. Doporučení EK po výročním přezkoumání operačního programu 

Výroční přezkoumání OP Rybářství se od roku 2009 konala vždy jednou ročně. 
Tabulka uvádí významná doporučení EK, která byla sdělena na uskutečněných Výročních 
přezkoumáních za celé programové období 2007 – 2013.  
 
Tabulka č. 10 – Doporučení EK po výročním přezkoumání operačního programu 

Doporučení EK Přijaté opatření 
Při realizaci propagačních kampaní dbát 
na soulad s článkem 40 nařízení o ERF. 

Kontrolní listy ke kontrole veřejných zakázek 
byly upraveny tak, aby byl při realizaci 
propagačních aktivit zajištěn soulad s článkem 
40. 

Uvádět finanční data do Výročních zpráv 
jak pro stávající rok, tak zároveň i 
kumulativně od počátku programového 
období. 

Ve Výročních zprávách počínaje rokem 2010 byl 
požadavek zapracován.  

Zahrnout příklady nejlepší praxe 
informačních a propagačních opatření do 
Výročních zpráv. 

Ve Výročních zprávách počínaje rokem 2010 byl 
požadavek zapracován. V Závěrečné zprávě je 
požadavek též zapracován. 

U zveřejněných příjemců OP Rybářství 
na webových stránkách MZe vyjadřovat 
finanční částky v EUR.  

Požadavek EK byl realizován počátkem roku 
2011. 

Ve Výročních zprávách a Závěrečné 
zprávě klást důraz na kvalitativní 
hodnocení. Zaměřit se na analýzu 
výsledků a klíčových ukazatelů.   

Ve Výročních zprávách počínaje rokem 2011 byl 
požadavek zapracován. 

Zasílat poslední žádost o průběžné 
platby ke konci roku v dostatečném 
předstihu. 

ŘO vzal doporučení EK na vědomí. Žádosti o 
platbu byly zasílány v termínech tak, aby bylo 
maximalizováno čerpání OP a naplněno pravidlo 
N+2 v jednotlivých letech implementace. 

Zaměření podpory z ENRF na oblasti, 
kde nebylo dosaženo velkého vývoje v 
rámci ERF a které mají potenciál pro 
vytváření nových pracovních příležitostí 
a diverzifikaci příjmů akvakulturních 
podniků 

V OP Rybářství 2014 – 2020 je podporováno 
opatření 2.2 Produktivní investice do 
akvakultury, záměr b) Diverzifikace akvakultury 
a 2.3 Podpora nových chovatelů. 

Zvážit upravení monitorovacího systému 
k umožnění samostatného sledování 
přidané hodnoty vytvořené sektorem 
akvakultury v podnicích s jinými 
činnostmi podnikání 

Příjemci dotace dle zákona o účetnictví nemají 
povinnost rozdělovat účetnictví podniků dle 
předmětu svého podnikání a z jednotlivých 
odvětví vykazovat přidanou hodnotu. 
Přidaná hodnota je vykazována za všechny 
činnosti podnikání, tedy za celý podnik a v 
podstatě není možné určit přidanou hodnotu 
pouze za akvakulturu. Toto stanovení by bylo 
vždy nepřesné a dále velmi administrativně 
zatěžující pro žadatele OP Rybářství. 

Při přípravě programového období úzce 
spolupracovat s Ministerstvem pro místní 
rozvoj 

OP Rybářství je součástí jednotného 
metodického prostředí a s Ministerstvem pro 
místní rozvoj úzce spolupracoval jak při přípravě 
programového dokumentu, tak i nadále 
spolupracuje v průběhu implementace. 

Klást důraz na hlavní ekonomické 
indikátory v Závěrečné zprávě OP 
Rybářství. 

Hlavní ekonomické indikátory jsou uvedeny 
v kapitole č. 3.1 a 3.4.2.  



38 

 

Doporučení EK Přijaté opatření 
Klást důraz na řádné posouzení 
životaschopnosti podniků v průběhu 
procesu výběru projektů, zejména v 
případě projektů zaměřených na 
recirkulační systémy. Hodnotící kritéria 
by měla být nastavena za účelem 
podpory projektů s nejvyšším 
potenciálem úspěchu.  
 
Současně by měl být zaveden 
mechanismus pro pravidelné a 
komplexní ověřování ukazatelů výsledků 
na úrovni příjemců 

Hodnotící kritéria projektu jsou stanovena tak, 
aby respektovala účelnost, potřebnost, 
efektivnost, hospodárnost a proveditelnost 
projektu a soulad projektu s horizontálními 
principy.  
 
V OP Rybářství 2014 – 2020 jsou do opatření 
2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy 
s dočišťováním projekty vybírány hodnotící 
komisí na základě stanovených hodnotících 
kritérií, např. stupeň modernosti zaváděných 
metod chovu, komplexnost projektu, zhodnocení 
efektivity recirkulačních systémů/průtočných 
systémů s dočišťováním, finanční hodnocení 
efektivnosti návratnosti investice, proveditelnost 
projektu, zkušenost žadatele s realizací 
projektu, přispění k trvale udržitelnému rozvoji 
aj. 
 
V rámci OP Rybářství 2014 – 2020 je nastavena 
kontrola u 100 % projektů. Jedná se o kontrolu 
fyzické realizace projektu. Kontrola je zahájena 
po podání Žádosti o platbu. Ověřování výsledků 
na úrovni programu dále probíhá v rámci zpráv, 
které podává příjemce při Žádosti o platbu a pak 
v průběhu udržitelnosti projektu za každý rok.  
 
Závěrečné zprávy o realizaci projektu (dále 
jen „ZZRP“), Průběžné zprávy o realizaci 
projektu (dále jen „PZRP“), Průběžné zprávy 
o udržitelnosti projektu (dále jen „PZUP“) a 
Závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu 
(dále jen „ZZUP“) budou odevzdávány 
příjemcem v elektronické podobě na 
standardizovaných formulářích prostřednictvím 
Portálu farmáře.  
 
Příjemce bude některé z těchto zpráv generovat 
na Portálu farmáře. V některých zprávách budou 
předvyplněny údaje o příjemci z Žádosti o 
podporu, případně jiných formulářů v IS SZIF.  
 
Po formální a obsahové kontrole a schválení 
budou tyto zprávy uloženy v IS SZIF. Zprávy 
mohou být příjemcem doplňovány a upravovány 
dokud nebudou ze strany SZIF 
schválené/schválené a fyzicky ověřené. SZIF 
bude o schválení zpráv příjemce informovat 
prostřednictvím Portálu farmáře. V případě 
nutnosti opravy či doplnění vyzve SZIF 
prostřednictvím Portálu farmáře příjemce 
k opravě či doplnění zprávy.  
Struktura a obsah jednotlivých zpráv se může 
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Doporučení EK Přijaté opatření 
lišit dle jednotlivých opatření, proto je třeba 
postupovat vždy v souladu s platnými Pravidly 
pro žadatele a příjemce OP Rybářství 2014 – 
2020 dle jednotlivých opatření, kde je obsah 
jednotlivých zpráv uveden. 
 
Závěrečná zpráva o realizaci projektu 
(déle také „ZZRP“) 
 
ZZRP pokrývající celé období realizace projektu 
a je předkládaná příjemcem společně s žádostí 
o platbu / poslední žádostí o platbu na RO SZIF. 
ZZRP bude fyzicky kontrolována ve 100 % 
kontrol ZZRP, kontrola proběhne společně 
s kontrolou fyzické realizace na místě.  
 
Průběžná Zpráva o udržitelnosti projektu 
(dále také „PZUP“) 
 
Příjemce je povinen předložit každý rok v době 
udržitelnosti vyplněnou Průběžnou zprávu 
o udržitelnosti projektu. První Průběžná zpráva 
o udržitelnosti projektu je odeslána 
prostřednictvím Portálu farmáře nejpozději do 
10 pracovních dnů ode dne uplynutí jednoho 
roku od poslední odeslané platby příjemci a poté 
každý další rok ve stejnou dobu dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 – 
2020. 
 
Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu 
(dále také „ZZUP“) 
Příjemce je povinen po uplynutí období 
udržitelnosti předložit ZZUP do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy skončilo období udržitelnosti 
projektu, prostřednictvím Portálu farmáře.  
 
 
V rámci OP Rybářství jsou nastaveny kontroly 
delegovaných činností. Delegované pravomoci 
ŘO OP Rybářství na Zprostředkující subjekt byly 
ukotveny v Dohodě o delegování některých 
pravomocí ŘO OP Rybářství na Zprostředkující 
subjekt při zabezpečování závazků vyplývajících 
pro Českou republiku při čerpání podpory 
z ENRF a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1255/2011 a dále dle nařízení 
společných ustanoveních (dále jen „dohoda“). 
Cílem kontroly je ověřit dodržování článku 4 
„Delegované činností na Zprostředkující 
subjekt“, Dohody o delegování pravomocí 
podepsané dne 27. 1. 2015. Kontrolu zajišťuje 
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Doporučení EK Přijaté opatření 
oddělení implementace. Za kontrolu 
delegovaných činností je zodpovědný metodik 
OP Rybářství s vedoucím odd. implementace a 
o výsledku je vždy informován ředitel odboru. 
Kontrolou může být pověřený jiný pracovník z 
odd. implementace na základě vyšší pracovní 
odbornosti.  
 
Druhy kontrol delegovaných činností:  
 
• Kontrola 5 % vzorku  
ŘO OP Rybářství provádí kontrolu jednotlivých 
fází procesu administrace vždy u projektů, s 
proplacenou Žádostí o platbu za předcházející 
kalendářní rok. Do 15. 1. roku n je vybrán 5% 
vzorek, a to vždy pouze jednou za celý 
předcházející rok tedy rok n–1.  
 
• Komplexní kontrola jednoho vybraného 
projektu 
Z 5% vzorku bude vybrán projekt s nejvyšší 
dotací a dvěma pracovníky odd. implementace 
dle své odbornosti a specifikace  Bude 
provedena komplexní kontrola od zaregistrování 
po aktuální stav projektu. Kontrola bude 
provedena na místě u příjemce.  
 
• Kontrola jiných povinností 
zprostředkujícího subjektu 
Kontrola se provádí dle článku 4, bodu 6 
Dohody o delegování, pokud byly v 
kontrolovaném období tyto povinnosti relevantní.  
 
• Supervize 
Supervize ze strany ŘO OP Rybářství bude 
provedena u 100% vzorku. Plánované supervize 
probíhají v průběhu celého roku dle plánu 
supervizí vypracovaných SZIF. 
 
• Ukončené projekty 
U všech ukončených projektů bude provedena 
kontrola a to vždy pouze jednou za celý 
předcházející rok tedy rok n–1. 
 
 
• Pravidelná setkání 
Pravidelná kontrola delegovaných činností 
probíhá vždy 1 krát za tři měsíce formou 
jednání, kterých se účastní zástupci ŘO OP 
Rybářství a zprostředkujícího subjektu.  
 
• Kontrola lhůt 
Kontrola lhůt bude provedena u 5% vzorku.  
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3.8. Vrácená nebo znovu použitá pomoc 

V souladu s čl. 56 a čl. 96 odst. 2 nařízení (ES) č. 1198/2006 byly v rámci OP Rybářství 2007 
– 2013 prováděny finanční opravy (neoprávněně vyplacené částky byly získávány zpět) 
v souvislosti s jednotlivými nesrovnalostmi zjištěnými u projektů/operací. Jednalo se většinou 
o pochybení v procesu zadání veřejných zakázek. Vrácená pomoc byla monitorována 
v rámci úspor programu a byla z části znovu využita na vyhlašovaná kola příjmu žádostí o 
dotaci, přičemž příspěvky zrušené dle čl. 96, odst. 2 nebyly znovu použity na operace, u 
nichž se oprava provedla. Většina finančních oprav byla provedena v době před ukončením 
nebo přímo po ukončení způsobilosti výdajů, tato část finančních prostředků nemohla být 
znovu využita. Nevyužité prostředky tvoří část nedočerpání operačního programu. 
Obecný postup šetření nesrovnalostí je uveden v následujících odstavcích. Detailní 
informace ke konkrétním případům nesrovnalostí (uzavřeným/otevřeným), včetně vyčíslení 
vratek a současného stavu, jsou uvedeny v kapitole 3.9. Jedná se celkem o 81 případů 
nesrovnalostí k jednotlivým projektům OP Rybářství. Během programového období 2007 – 
2013 nedošlo k žádné systémové nesrovnalosti. 
 
ŘO OP Rybářství postupuje při řešení/šetření nesrovnalostí dle Metodiky finančních toků a 
kontroly programů spolufinancovaných ze SF/CF/ERF na programové období 2007 – 2013, 
jejíž gestorem je Ministerstvo financí ČR, resp. PCO.  
 
ŘO OP Rybářství provádí evidenci, šetření, potvrzení a hlášení nesrovnalostí, jejich další 
monitoring a ve stanovených případech také může vymáhat prostředky dotčené potvrzenou 
nesrovnalostí. 
 
Formou individuálních hlášení nesrovnalostí a souhrnně čtvrtletně informuje PCO, 
pracovníka sítě AFCOS, odbor Kontroly a Auditní orgán (dále jen „AO“) o nesrovnalostech 
vzniklých při implementaci programu (včetně způsobu řešení dříve identifikovaných 
nesrovnalostí).  
 
V případě opodstatněných podezření na nesrovnalost (vyčísleného zjištění z ukončené 
kontroly ZS/kontrolora dle čl. 39 Implementačního nařízení pro EFF, se kterým se ŘO 
neztotožňuje nebo vyčísleného zjištění z ukončené kontroly NKÚ, se kterým se příslušný ŘO 
neztotožňuje) ŘO OP Rybářství nahlásí případ prostřednictvím MSC2007 a zároveň zahájí 
kontrolu podle zákona o finanční kontrole. Na základě výsledků této kontroly rozhodne o tom, 
zda se jedná o potvrzenou či nepotvrzenou nesrovnalost. V případě potvrzení vyčíslí výši 
nesrovnalosti, a to zpravidla ve lhůtě 6 měsíců od data obdržení podnětu vedoucího k 
podezření na nesrovnalost.  
Pokud se ŘO OP Rybářství na základě kontrolního zjištění domnívá, že příjemce dotace 
porušil povinnost stanovenou právním předpisem, nedodržel účel dotace nebo podmínky, za 
kterých byla dotace poskytnuta a nelze jej vyzvat k provedení opatření k nápravě, vyzve 
příjemce k vrácení dotace nebo její části dle § 14f, odst. 3 zákona č. 2018/2000 Sb. ŘO 
bezodkladně informuje příslušný FÚ o vydání výzvy a o tom, jak bylo na výzvu reagováno.  
  
V případě nesrovnalosti, která vyplývá: 

 z finální auditní zprávy AO,  

 z finální auditní zprávy EK poté, co je ze strany ČR akceptovaná,  

 vyčísleného zjištění z finální auditní zprávy EÚD poté, co je potvrzeno EK a následně 
akceptováno ze strany ČR,  

 zjištění z ukončené kontroly PCO,  

 vyčísleného zjištění z ukončené kontroly ŘO dle čl. 39 Implementačního nařízení pro 
EFF,  

 vyčísleného zjištění z ukončené kontroly ZS/kontrolora dle čl. 39 Implementačního 
nařízení pro EFF, se kterým se příslušný ŘO ztotožňuje, 

 vyčísleného zjištění z ukončené kontroly NKÚ, se kterým se příslušný ŘO ztotožňuje, 
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se vždy jedná o potvrzenou nesrovnalost ve výši, kterou stanovil příslušný orgán. 
 
ŘO tyto případy bez zbytečného prodlení nahlásí jako potvrzené podezření na nesrovnalost 
prostřednictvím MSC2007. 
 
ŘO dále pokračuje v řešení nesrovnalostí buď vymáháním prostředků dotčených 
nesrovnalostí, nebo v případech, kdy ŘO dospěje k podezření, že došlo k PRK podle zákona 
o rozpočtových pravidlech či podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
k trestnému činu, který souvisí s operací spolufinancovanou z rozpočtu EU či ke správnímu 
deliktu zadavatele či dodavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, postoupí případ 
k posouzení místně příslušnému FÚ.  
 
Jedná–li se o podezření na porušení rozpočtové kázně, ŘO případ bezodkladně předává 
spolu s relevantní dokumentací zjištění, vyplývajících z provedených kontrol či auditů v rámci 
daného projektu, příslušnému FÚ k dalšímu řízení k prošetření podezření na porušení 
rozpočtové kázně (dále jen „PRK“). 
 
ŘO OP Rybářství má povinnost sledovat vývoj řízení, vedených příslušným FÚ. O vývoji 
řízení informuje všechny relevantní subjekty v rámci individuálního hlášení nesrovnalosti, ve 
kterém informuje o všech nových případech a dále o pokroku v již zadaných, nejdéle do 15. 
dne měsíce následujícího po dni, kdy se ŘO OP Rybářství o takové skutečnosti dověděl. 
Dále informuje všechny relevantní subjekty v rámci čtvrtletního hlášení nesrovnalosti na 
vnitřní úrovni, a to do 15. dne v měsíci, následujícím po ukončeném kalendářním čtvrtletí.  
 
ŘO OP Rybářství může v odůvodněných případech dodatečně změnit svůj závěr o potvrzení, 
resp. výši vyčíslení nesrovnalosti. ŘO OP Rybářství může tímto způsobem postupovat pouze 
v těch případech, kdy jsou zjištěny nebo předloženy podklady, či prokázány jiné skutečnosti, 
které zásadním způsobem ovlivňují posouzení daného případu. 
 
Pokud ŘO OP Rybářství v jakékoli fázi vymáhání dojde k závěru, že částka dotčená 
nesrovnalostí, nebo její část představuje nevymožitelnou částku, informuje o této skutečnosti 
v rámci příslušného hlášení nesrovnalostí. 
 
ŘO OP Rybářství může s odkazem na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, neproplatit 
část výdajů, které považuje za nezpůsobilé, a to i v případě, kdy podezření na nesrovnalost 
není potvrzeno ze strany FÚ. Pokud FÚ podezření na porušení rozpočtové kázně nepotvrdí, 
ŘO tímto není vázán a může trvat na svých zjištěních. Ve většině případů je však stanovisko 
FÚ pro ŘO OP Rybářství závazné.  
 
Částky uhrazené FÚ odpovídající podílu prostředků z rozpočtu EU z vymožených prostředků 
převádí FÚ na univerzální účet PCO. O přijetí těchto prostředků PCO bezodkladně informuje 
ŘO OP Rybářství tak, aby mohl tuto informaci uvést v aktualizovaném hlášení nesrovnalostí.  
 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v § 44a odst. 12 a 13 umožňuje 
příjemcům požádat Generální finanční ředitelství prostřednictvím finančního úřadu 
o prominutí, nebo částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za 
prodlení s ním. 
 
ŘO OP Rybářství dále zajišťuje, že PCO je informován o původu, výši a charakteru 
prostředků vracených od příjemce, ŘO OP Rybářství nebo zprostředkujícího subjektu, které 
odpovídají podílu prostředků z rozpočtu EU, na účet PCO, a to nejpozději společně s 
vrácenou částkou. 
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3.9. Podstatná změna ve smyslu článku 56 nařízení o ERF  

 
Na základě povinností, vyplývajících z platné Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu 
soudržnosti a Evropského rybářského fondu byly v období 2007 – 2013, jsou v rámci OP Rybářství evidovány a administrovány níže uvedené 
případy nesrovnalostí. Všechny případy byly hlášeny na vnitřní úrovni hlášení a tam, kde je to relevantní, prostřednictvím lokálního kontaktního 
bodu AFCOS také na vnější úrovni. Vyřešené a uzavřené případy jsou označeny žlutou barvou. Za programové období 2007 – 2013 bylo 
celkem odečteno od výkazu výdajů z důvodu finančních oprav (korekce, vratky) 60 979 862, 97 Kč (EU a ČR podíl). Od výkazu výdajů je rovněž 
odečtena finanční oprava (výše této finanční opravy je započítána do částky 60 979 862,97 Kč) vyplývající z míry zbytkového rizika (RRR). Tato 
finanční oprava byla zaúčtována k náhodně vybranému projektu (CZ.1.25/2.4.00/09.00401) ve výši 4 555 278,26 Kč (EU a ČR podíl). 
U případů, kdy FÚ vyměřil více než AO (a došlo již ze strany ŘO k navýšení částky nesrovnalosti), bude po vymožení částky přesahující výši již 
zaúčtované a odečtené finanční opravy, částka vykázána EK resp. vrácena do rozpočtu EU. 
 
K podstatné změně projektu/operace ve smyslu čl. 56 nařízení o ERF nedošlo u žádného případu nesrovnalosti uvedeného v tabulce č. 11.  

 
Tabulka č. 11 – Nesrovnalosti 

 

Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

CZ.1.25/2.1.00/08.
00004 

203 280,00 
 

203 280,00 

Případ předán FÚ, který dle informace 
z IS CEDR ze dne 15. 4. 2016 
konstatoval PRK a vyměřil odvod vyšší, 
než AO MF. Dne 7. 2. 2017 obdržel ŘO 
od PCO informaci o obdržení vratky ve 
výši 37 548,- Kč (odpovídající podílu 
EU) a informaci o vydání Rozhodnutí o 
částečném prominutí daně GFŘ. ŘO 
dotazem na FÚ zjistil, že příjemce odvod 
neuhradil, připsanou částku uhradil FÚ z 
přeplatku na dani z přidané hodnoty 

Zadání veřejné zakázky- netransparentní 
hodnotící kritéria, diskriminační technická 
specifikace předmětu zakázky, netransparentní 
přístup při hodnocení nabídek. 

                                                 
2 Částka se může lišit od sloupce Nezpůsobilé výdaje v Kč (EU + SR) z důvodu odlišného způsobu zaokrouhlování v používaných informačních systémech 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

příjemce. Odvod do SR byl prominut v 
částce 76 230,- Kč a odvod do NF byl 
prominut v částce 228 690,- Kč. 
Zbývající odvod dosud PCO neobdržel. 

CZ.1.25/2.1.00/08.
00014 

70 548,28  70 548,24 
Případ předán FÚ, který nezjistil PRK a 
odvod nevyměřil. Případ byl ŘO 
ukončen.  

Zadání veřejné zakázky – Diskriminační 
technická specifikace předmětu zakázky, 
neoprávněné vyřazení nabídky. 

CZ.1.25/2.1.00/08.
00074 

240 165,00 240 165,00 
Případ předán FÚ, který nezjistil PRK a 
odvod nevyměřil. Případ byl ŘO 
ukončen. 

Zadání veřejné zakázky – realizace méněprací 
oproti schválenému položkovému rozpočtu. 

CZ.1.25/3.3.00/08.
00286 

37 485 691,94 37 485 694,00 

V rámci tohoto projektu byly 
identifikovány tři nesrovnalosti: 
Nesrovnalost č. 
CZ.1.25/3.3.00/08.00286/10/001 
Pochybení v rámci veřejné zakázky bylo 
předáno k posouzení Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, který neshledal 
důvody pro zahájení správního řízení 
z moci úřední.  
 
Nesrovnalost č. 
CZ.1.25/3.3.00/08.00286/11/001 
Pochybení v rámci uhrazení nákladů 
nad rámec smlouvy bylo předáno 
k posouzení FÚ, který nezjistil PRK. 
Případ byl následně dne 3. 12. 2010 
uzavřen. 
 
Nesrovnalost č. 
CZ.1.25/3.3.00/08.00286/13/001 

Nesrovnalost č. 
CZ.1.25/3.3.00/08.00286/10/001 
Zadání veřejné zakázky - nesprávné posouzení 
a hodnocení nabídek, netransparentní průběh 
soutěže, nevyřazení uchazečů pro nesplnění 
zadávacích podmínek. 
 
Nesrovnalost č. 
CZ.1.25/3.3.00/08.00286/11/001 
Uhrazení nákladů nad rámec smlouvy – 
uhrazení nákladů v rámci položky „“provize 
z mediálního objemu 3 %“ nad rámec platné 
smlouvy. 
 
Nesrovnalost č. 
CZ.1.25/3.3.00/08.00286/13/001 
Zadání veřejné zakázky - nevyřazení nabídky, 
nepřesné stanovení rozsahu předmětu plnění, 
diskriminace možných účastníků. 
Nezpůsobilé výdaje – neoprávněně vyplacené 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

FÚ konstatoval, že došlo k porušení 
rozpočtové kázně v rámci zadávání 
veřejné zakázky a vyměřil odvod ve výši 
149 942 773,- Kč. MZe se odvolalo. Na 
základě odvolání byl odvod snížen na 
37 485 694,- Kč. MZe požádalo o 
prominutí odvodu. Rozhodnutí zatím 
nebylo vydáno. 

výdaje na aktivity „Péče o brand“, „Produkce a 
realizace projektu“ a „medializace - monitoring 
médií“. 

CZ.1.25/3.1.00/08.
00287 

7 250,02 7 250,00 

Případ byl předán FÚ. FÚ konstatoval, 
že došlo k PRK ve výši nesrovnalosti 
vyměřené AO MF, tj. 7 250,- Kč. PCO 
informoval, že dne 18. 4. 2016 obdržel 
vratku ve výši 5 437,- Kč (odpovídající 
podílu EU). Případ byl uzavřen ke dni 1. 
6. 2016. 

Nezpůsobilé výdaje – nárokováno více hodin 
pronájmu sálu, než připouští limit v číselníku 
způsobilých výdajů. 

CZ.1.25/2.1.00/09.
00310 

N/A3 234 772,00 

Předáno FÚ. FÚ informoval o zastavení 
vymáhání z důvodu ukončení konkursu 
pro nemajetnost. Dne 13. 8. 2014 byl 
subjekt vymazán z OR. Dále byl případ 
předán AFCOS na EK k posouzení 
nevymožitelnosti. Dne 6. 1. 2016 
oznámila EK uzavření případu – 
potvrzena nevymožitelnost. Případ byl 
uzavřen dne 28. 1. 2016. 

Konkurz - příjemce sám oznámil, že je firma v 
likvidaci. 
 

CZ.1.25/2.1.00/09.
00325 

77 874,67 77 874,00 
Případ předán FÚ. FÚ zjistil PRK a 
vyměřil odvod ve výši 1 168 110,- Kč. 
Žadatel požádal FÚ o prominutí odvodu 

Porušení pravidel - použití dopravního 
prostředku a zařízení pro vybavení rybníků 
k jiným účelům, než stanovují Pravidla pro 

                                                 
3 Evropská komise schválila nevymožitelnost dopisem Ref. Ares(2016)41278 – 05/01/2016, z toho důvodu se výdaje neodečítají od výkazu 

výdajů. 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

a ten rozhodl o prominutí 1 109 704,- 
Kč.  Zbývající částka byla dne 22. 1. 
2014 uhrazena (zaúčtována v IS Viola).. 
PCO obdržel vratku ve výši 58 406,- Kč 
(odpovídající podílu EU). Případ byl 
uzavřen dne 4. 2. 2014 

příjemce. 

CZ.1.25/2.1.00/09.
00326 

65 370,57 65 370,54 

Případ předán FÚ. Dne 15. 4. zjistil ŘO, 
že dle IS VYKONT nebylo ze strany FÚ 
identifikováno PRK. Případ byl ŘO 
uzavřen dne 1. 9. 2016.  

Zadání veřejné zakázky - stanovení konkrétních 
technických podmínek bez možnosti odchylky. 

CZ.1.25/2.1.00/09.
00335 

3 000,00 3 000,00 
Případ předán FÚ. FÚ nezjistil PRK a 
odvod nevyměřil. Případ byl uzavřen ŘO 
dne 27. 11. 2015.  

Na faktuře za zpracování žádosti o dotaci 
chybně uveden operační program. 

CZ.1.25/2.1.00/09.
00355 

3 549,00 3 549,00 
Případ předán FÚ. FÚ nezjistil PRK a 
odvod nevyměřil. Případ byl uzavřen ŘO 
dne 27. 11. 2015. 

Nehospodárnost při zhotovení informační 
tabule. 

CZ.1.25/2.1.00/09.
00367 

311 702,72 311 703,00 

Případ předán FÚ. Dne 15. 4. 2016 
zjistil ŘO v IS VYKONT, že byl ze strany 
FÚ vyměřen odvod vyšší, než AO MF. 
PCO obdržel dne 9. 12. 2016 vratku ve 
výši 233 777,- Kč (odpovídající podílu 
EU). ŘO případ uzavřel dne 13. 12. 
2016.  

Zadání veřejné zakázky - diskriminační 
technická specifikace předmětu zakázky a 
nerovný přístup při hodnocení nabídek. 

CZ.1.25/2.1.00/09.
00379 

59 400,00 59 400,00 
Případ předán FÚ. FÚ nezjistil PRK a 
odvod nevyměřil. Případ byl ŘO uzavřen 
dne 23. 8. 2016. 

Zadání veřejné zakázky - Nedostatečná 
definice předmětu zakázky. 

CZ.1.25/2.1.00/09.
00382 

98 610,55 98 610,54 
Případ předán FÚ. FÚ nezjistil PRK a 
odvod nevyměřil. Případ byl ŘO 
ukončen dne 1. 9. 2016.  

Zadání neodůvodněných prací – navýšení ceny 
zakázky dodatkem o  69,5%. 

CZ.1.25/2.1.00/09. 3 549,00 3 549,00 Případ předán FÚ. FÚ nezjistil PRK a Nehospodárnost při zhotovení informační 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

00389 odvod nevyměřil. Případ byl ŘO 
ukončen dne 26. 8. 2016. 

tabule. 

CZ.1.25/2.1.00/09.
00397 

4 548,01 4 548,00 

Případ předán FÚ. Dle informace FÚ ze 
dne 18. 8. 2016 byl vyměřen odvod ve 
stejné výši jako AO MF, tj. 4 548 Kč, což 
odpovídá podílu dotace. PCO obdržel 
vratku (odpovídající podílu EU) ve výši 
3 411,- Kč dne 7. 9. 2016. Případ byl 
ŘO ukončen dne 27. 10. 2016 

Zadání veřejné zakázky - netransparentní 
přístup při hodnocení nabídek – vyřazení 
nabídky za nesplnění kvalifikačních kritérií, 
přehlédnutí, že vítězná nabídka v čestném 
prohlášení neuvedla všechny předepsané 
náležitosti. 

CZ.1.25/2.1.00/09.
00400 

386 741,07 386 741,10 

Případ předán FÚ. Vyměřen odvod 
81 350,00 Kč za PRK. Dne 23. 11. 2015 
obdržel ŘO informaci, že PCO obdržel 
vratku ve výši 61 012,- Kč (odpovídající 
podílu EU). Případ byl ŘO dne 26. 8. 
2016 ukončen.  

Zadání veřejné zakázky - Nedostatečná 
definice předmětu zakázky – následné zadání 
víceprací. 

CZ.1.25/2.1.00/09.
00438 

3 549,00 3 549,00 
Případ předán FÚ. FÚ nezjistil PRK a 
odvod nevyměřil. Případ byl ŘO 
ukončen dne 2. 11. 2015. 

Nehospodárnost při zhotovení informační 
tabule. 

CZ.1.25/2.1.00/09.
00439 

3 549,00 3 549,00 
Případ předán FÚ dne. FÚ nezjistil PRK 
a odvod nevyměřil. Případ byl ŘO 
ukončen dne 2. 11. 2015. 

Nehospodárnost při zhotovení informační 
tabule. 

CZ.1.25/2.1.00/09.
00494 

22 673,35 22 674,00 

Případ předán FÚ. FÚ oznámil dne 19. 
1. 2016 PRK a vyměřil odvod  ve výši 22 
674,- Kč. PCO obdržel vratku 
(odpovídající podílu EU) ve výši 17 005,- 
dne 18. 11. 2016. Případ byl ŘO 
ukončen dne 14. 12. 2016. 

Zadání veřejné zakázky - nedostatečná 
specifikace předmětu zakázky. Nerovný a 
netransparentní postup při hodnocení nabídek. 

CZ.1.25/5.1.00/09.
00523 

484 543,00 484 543,00 
Případ předán FÚ. V současné době 
probíhá kontrola FÚ. 

Zadání veřejné zakázky - netransparentní 
hodnotící kritéria ve veřejné zakázce na režijní 
explikace. 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

CZ.1.25/5.1.00/09.
00541 

8 040,00 8 040,00 
Případ předán FÚ. FÚ nezjistil PRK a 
odvod nevyměřil. Případ byl ŘO 
ukončen dne 13. 12. 2016. 

Nezpůsobilé výdaje - nedoložení způsobilosti 
výdajů mimořádných odměn. 

CZ.1.25/2.1.00/10.
00025 

106 232,00 106 232,00 

Případ předán FÚ. FÚ zjistil PRK a 
vyměřil odvod ve výši1 593 486,- Kč. 
Žadatel požádal FÚ o prominutí odvodu 
a ten rozhodl o prominutí 1 513 812,- 
Kč. Zbývající částka 106 232,- Kč byla 
uhrazena, dne 22. 1. 2014 obdržel PCO 
částku (odpovídající podílu EU) ve výši 
79 674,- Kč. Případ byl uzavřen dne 4. 
2. 2014.  

Použití dopravního prostředku a zařízení pro 
vybavení rybníků k jiným účelům, než stanovují 
Pravidla pro příjemce. 

CZ.1.25/2.1.00/10.
00039 

65 907,26 65 907,20 

Případ předán FÚ. FÚ zjistil PRK a 
vyměřil odvod ve výši 51 656,- Kč, 
z toho 38 742,- Kč do Národního fondu 
PCO (odpovídající podíl EU) a 12 914,- 
do SR. PCO tuto částku obdržel. Případ 
byl uzavřen ŘO dne 13. 11. 2015.  

Zadání veřejné zakázky - neuvedení 
předpokládané ceny zakázky bez DPH, 
netransparentnost a diskriminace při hodnocení 
nabídek. 

CZ.1.25/2.4.00/10.
00043 

18 000,00 18 000,00 

Případ předán FÚ. FÚ zjistil PRK a 
vyměřil odvod ve stejné výši, jako AO. 
Dne 31. 7. 2015 informoval PCO, že 
obdržel na svůj účet vratku ve výši 
13 500,- Kč (odpovídající podílu EU). 
Případ byl uzavřen dne 3. 8. 2015. 

Zadání veřejné zakázky - nárokování 
nezpůsobilého výdaje za instalaci 
vzduchotechniky, která instalována nebyla. 

CZ.1.25/3.4.00/10.
00320 

45 000,00 225 000,00 

Případ předán FÚ. FÚ zjistil PRK a 
vyměřil odvod ve výši 225 000,- Kč. (to 
je více, než AO). PCO dosud odvod 
neobdržel. 

Zadání veřejné zakázky - –požadavek 
minimálního celkového obratu uchazeče 
výběrového řízení za poslední 3 roky v objemu 
10 mil. Kč. 

CZ.1.25/2.1.00/11.
00264 

90 877,31 459 486,00 
Případ předán FÚ. FÚ zjistil PRK a 
vyměřil odvod za EU podíl ve výši 

Zadání veřejné zakázky -  odkazy na konkrétní 
materiály a značky. 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

344 615,- (to je více, než AO MF). PCO 
dosud odvod neobdržel.  

CZ.1.25/3.4.00/11.
00390 

18 500,00 18 500,00 

Případ předán FÚ. FÚ zjistil PRK a 
vyměřil odvod ve stejné výši jako AO. 
PCO informoval, že dne 5. 5. 2016 
obdržel vratku ve výši 13 875,- Kč 
(odpovídající podílu EU). Případ byl 
uzavřen dne 18. 8. 2016. 

Zadání veřejné zakázky -  požadavek 
minimálního celkového obratu uchazeče 
výběrového řízení za poslední 3 roky v objemu 
10 mil. Kč. 

CZ.1.25/3.4.00/11.
00396 

241 854,65 241 854,65 

Případ předán FÚ. Dle informací v IS 
VYKONT ze dne 8. 8. 2016, byla 
kontrola FÚ ukončena se zjištěním PRK 
a vyměřen odvod 39 251,- Kč, z toho do 
Národního fondu 29 438,- Kč, do SR 9 
813,- Kč. PCO obdržel vratku 
(odpovídající podílu EU) ve výši 29 438,- 
Kč dne 6. 9. 2016. Případ byl ŘO 
ukončen dne 6. 10. 2016. 

Zadání veřejné zakázky - podepsání 
dokumentu Protokol o otevírání obálek 
jednatelem zadavatele místo komise. 
Neadekvátní požadavek minimálního celkového 
obratu uchazeče výběrového řízení za poslední 
3 roky v objemu 10 mil. Kč  
Nevedení účetnictví v samostatné analytické 
evidenci. 

CZ.1.25/2.1.00/11.
00209 

66 987,00 66 987,00 

Případ předán FÚ. Dle informací v IS 
VYKONT ze dne 8. 8. 2016 byla 
kontrola FÚ ukončena se zjištěním PRK 
a vyměřen odvod ve výši 63 540,- Kč, z 
toho podíl EU 47 655,- Kč a SR 15 885,- 
Kč. PCO dosud odvod neobdržel. 

Zadání veřejné zakázky - chybný soupis 
stavebních prací v zadávacích podmínkách, 
Porušení povinnosti při otevírání obálek a 
hodnocení nabídek, Nehospodárnost při 
zakázce na zajištění publicity. 

CZ.1.25/3.4.00/11.
00400 

96 500,00 96 500,00 

Případ předán FÚ. Dne 2. 8. 2016 zjistil 
ŘO, že dle IS VYKONT identifikoval FÚ 
PRK a vyměřil odvod ve stejné výši jako 
AO, tj. 96 500,- Kč. PCO zatím odvod 
neobdržel. ŘO zjistil v insolvenčním 
rejstříku, že byl dne 4. 10. 2016 na 
majetek příjemce vyhlášen konkurz a 

Zadání veřejné zakázky - uhrazení nákladu za 
neprovedené práce. 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

informoval FÚ.  

CZ.1.25/2.1.00/11.
00031 

100 963,81 168 273,00 

Případ předán FÚ. Dne 2. 8. 2016 zaslal 
AO MF Dodatek k auditní zprávě - 
oprava početní chyby a snížil 
nezpůsobilé výdaje. Téhož dne zjistil 
ŘO, že dle IS VYKONT vyměřil FÚ 
odvod ve výši 168 273,- Kč. PCO dosud 
odvod neobdržel. ŘO zjistil v 
insolvenčním rejstříku, že byl dne 4. 10. 
2016 na majetek příjemce vyhlášen 
konkurz a informoval FÚ. Dne 1. 3. 2017 
zaslal FÚ podnět k prověření 
vyměřeného odvodu, jelikož částka 
168 273,- Kč je uvedena včetně 
soukromého spolufinancování.   

Zadání veřejné zakázky - uhrazení nákladu za 
neprovedené práce. 

CZ.1.25/2.1.00/11.
00172 

2 405,33 2 405,00 

Případ předán FÚ. FÚ dne 14. 4. 2016 
zjistil PRK a vyměřil odvod ve výši 
2 405,- Kč. Dne 20. 5. 2016 PCO 
informoval, že obdržel vratku ve výši 
1 804,- Kč (odpovídající podílu EU). 
Případ byl uzavřen dne 18. 8. 2016. 

Zadání veřejné zakázky - překročení limitů 
jednotkových cen stanovených ceníkem RTS 
Brno, a.s., Uhrazení nákladů za neprovedené 
práce. 

CZ.1.25/2.1.00/11.
00243 

2 904,00 2 904,00 

Případ předán. FÚ zjistil PRK a vyměřil 
odvod ve výši 2 904,- Kč. Dne 20. 5. 
2016 PCO informoval, že obdržel vratku 
ve výši 2 178,- Kč  (odpovídající podílu 
EU). Případ byl uzavřen dne 18. 8. 
2016. 

Zadání veřejné zakázky - překročení limitů 
jednotkových cen stanovených ceníkem RTS 
Brno, a.s. 

CZ.1.25/3.4.00/11.
00366 

30 640,00 30 640,00 
Případ předán FÚ. FÚ zjistil PRK a 
vyměřil odvod ve výši 30 640,- Kč (ve 
stejné výši jako AO). PCO obdržel dne 

Neodečtení příjmů od nárokovaných výdajů. 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

20. 5. 2016 vratku ve výši 22 980,- Kč 
(odpovídající podílu EU). Případ byl ŘO 
uzavřen dne 18. 8. 2016. 

CZ.1.25/3.4.00/11.
00398 

33 000,00 33 000,00 

Případ předán FÚ. Dle IS CEDR vyměřil 
FÚ odvod ve stejné výši jako AO. Dne 
28. 2. 2017 informoval PCO, že obdržel 
na svůj účet vratku ve výši 24 750,- Kč 
(odpovídající podílu EU). Případ byl 
proto dne 28. 2. 2017 ŘO ukončen. 
 

Zadání veřejné zakázky - – Požadavek 
minimálního celkového obratu uchazeče 
výběrového řízení za poslední 3 roky v objemu 
10 mil. Kč. 

CZ.1.25/2.1.00/11.
00224 

2 064,00 2 064,00 
Případ předán FÚ. FÚ nezjistil PRK a 
odvod nevyměřil. Případ byl dne 26. 8. 
2016 ŘO ukončen. 

Nehospodárnost při zajištění informační tabule. 

CZ.1.25/3.4.00/11.
00387 

182 500,00 182 500,00 

Případ předán FÚ. Dle informace v IS 
VYKONT ze dne 8. 8. 2016, FÚ vyměřil 
odvod ve stejné výši, jako AO. PCO 
zatím odvod neobdržel. 

Realizace veřejné zakázky – Nedodržení 
termínu realizace projektu dle zadávací 
dokumentace. 

CZ.1.25/2.1.00/11.
00024 

392 676,59 392 676,43 

Případ předán FÚ. Dle informací v IS 
VYKONT ze dne 18. 8. 2016, FÚ vyměřil 
odvod ve výši 210 975,- Kč, z toho 158 
231,- Kč do Národního fondu a 52 744,- 
Kč do SR. PCO obdržel vratku 
(odpovídající podílu EU) dne 19. 9. 
2016. Případ byl ŘO uzavřen dne 6. 10. 
2016. 

Realizace veřejné zakázky – Uhrazení nákladů 
za neprovedené práce: střecha bazénu na ryby 
měla být zhotovena s vloženou tepelnou izolací, 
byla však zhotovena nezateplená jednoplášťová 
střecha. Mělo být dodáno a namontováno 62,40 
m2 oken, ve skutečnosti bylo dodáno a 
namontováno pouze 28,13 m2 oken. Stěny 
bazénu měly být s vloženou tepelnou izolací, 
byly však zhotoveny jednoplášťové nezateplené 
palubkové stěny. 

CZ.1.25/3.4.00/11.
00374 

94 500,00 94 500,00 
Případ předán FÚ. FÚ nezjistil PRK a 
odvod nevyměřil. Případ byl ŘO 
ukončen dne 31. 10. 2016. 

Realizace veřejné zakázky – proplacení 
nezpůsobilých výdajů dodavateli. 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

CZ.1.25/2.1.00/11.
00028 

55 010,67 55 011,00 

Případ předán FÚ. Dne 6. 6. 2016 
informoval FÚ, že vyměřil odvod 
55 011,- Kč. To je méně, než původně 
vyčíslil ŘO. ŘO se ztotožnil se závěry 
FÚ a přehodnotil výši nesrovnalosti. 
PCO dosud odvod neobdržel. 

Nedodržení doby udržitelnosti projektu. 

CZ.1.25/3.3.00/12.
00004 

1 102 000,00 1 102 000,00 

Případ předán FÚ. Dle informace v IS 
VYKONT ze dne 15. 4. 2016, 
v současné době probíhá kontrola ze 
strany FÚ. 

Zadání veřejné zakázky - diskriminační kritéria 
pro zadání veřejné zakázky a netransparentní 
postup při výběru dodavatele na zajištění 
prezentace akvakultury na mezinárodní 
konferenci AQUA 2012 
Nehospodárnost při zajištění prezentace 
akvakultury a OP Rybářství na mezinárodní 
konferenci a doprovodné výstavě. 

CZ.1.25/3.2.00/12.
00021 

81 500,02 98 300,00 

Příjemci byla dne 5. 8. 2016 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. Předáno FÚ 
dne 25. 8. 2016. Dle sdělení FÚ ze dne 
7. 2. 2017 byl vyměřen odvod za 
porušení rozpočtové kázně ve výši 98 
300,- Kč, z toho podíl EU 73 725,- Kč a 
SR 24 575,- Kč. Výše nesrovnalosti byla 
ŘO navýšena dle Rozhodnutí FÚ. PCO 
odvod dosud neobdržel. 

Realizace veřejné zakázky – dělení zakázky 
v rozporu se ZVZ, porušení čl. 8 Smlouva 
s dodavatelem a pozdní uveřejnění informací. 

CZ.1.25/3.2.00/12.
00066 

36 582,68 36 582,00 

Případ předán FÚ. FÚ zjistil PRK a 
vyměřil odvod ve stejné výši, jako AO 
MF, tj. 36 582,-  Kč. PCO obdržel vratku 
ve výši 27 437,- Kč (odpovídající podílu 
EU). Případ byl dne 1. 6. 2016 ze strany 
ŘO uzavřen.  

Realizace veřejné zakázky – proplacení 
nezpůsobilých výdajů dodavateli. 

CZ.1.25/2.1.00/13. 289 438,65 289 438,50 Případ předán FÚ dne 24. 5. 2016, Zadání veřejné zakázky – ani jedna 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

00040 v současné době probíhá kontrola ze 
strany FÚ. 

z obdržených nabídek neobsahovala návrh 
smlouvy. Otevírání obálek nebylo zahájeno 
ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00041 

293 258,67 
 
293 259,60  
 

Případ předán FÚ dne 24. 5. 2016, v 
současné době probíhá kontrola ze 
strany FÚ. 

Zadání veřejné zakázky - ani jedna z 
obdržených nabídek neobsahovala návrh 
smlouvy. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00064 

294 013,33 294 013,35 
Případ předán FÚ dne 24. 5. 2016, v 
současné době probíhá kontrola ze 
strany FÚ. 

Zadání veřejné zakázky - podání nabídky bylo 
podmíněno prohlídkou místa realizace zakázky. 
Ani jedna z obdržených nabídek neobsahovala 
návrh smlouvy. Otevírání obálek nebylo 
zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. Neodeslání Oznámení o výsledku 
zadávacího řízení. Neuveřejněna písemná 
zpráva zadavatele. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00065 

582 963,17 582 963,17 
Případ předán FÚ 22. 12. 2015, v 
současné době probíhá kontrola ze 
strany FÚ. 

Zadání veřejné zakázky - nedostatky v 
Zadávací dokumentaci – výkaz výměr, který byl 
součástí zadávací dokumentace, byl předán 
napřímo osloveným uchazečům, nebyl však 
zveřejněn na profilu zadavatele. Nerovný 
přístup a nedodržení lhůty pro podání nabídek – 
napřímo oslovení uchazeči 20 dnů, lhůta, 
zveřejněná na profilu zadavatele 6 dnů. 
Netransparentní otevírání obálek – provedeno 
za 2 dny od uplynutí lhůty pro podávání nabídek 
a jako neveřejné. Nevyřazení vítězné nabídky – 
vítězný uchazeč v nabídce popsal odlišné 
množství dodávek, které bylo v rozporu se 
zadavatelem předloženým slepým výkazem 
výměr. Chybějící zpráva zadavatele. 

CZ.1.25/2.1.00/13. 291 284,00 291 284,00 Případ předán FÚ 24. 5. 2016, v Zadání veřejné zakázky - ani jedna z 



54 

 

Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

00069 současné době probíhá kontrola ze 
strany FÚ. 

obdržených nabídek neobsahovala návrh 
smlouvy. Otevírání obálek nebylo zahájeno 
ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00147 

300 000,00 300 000,00 

Případ předán FÚ. Dle informace v IS 
VYKONT ze dne 15. 4. 2016 FÚ zjistil 
PRK a vyměřil odvod ve stejné výši, jako 
AO MF. PCO vratku dosud neobdržel. 

Zadání veřejné zakázky - diskriminační kritéria 
pro zadání zakázky a netransparentní postup 
při výběru dodavatele na pořízení dopravního 
prostředku. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00281 

2 916,00 2 916,00 
Případ předán FÚ. Dle informace FÚ ze 
dne 22. 6. 2016 nebylo zjištěno PRK. 
Případ byl dne 5. 9. 2016 ŘO ukončen. 

Zadání veřejné zakázky - odkazy na konkrétní 
značky. Nehospodárnost při zajištění informační 
tabule. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00325 

394 935,00 395 686,00 
Případ předán FÚ dne 11. 1. 2016. FÚ 
vyměřil vyšší odvod, než AO MF. PCO 
dosud vratku neobdržel. 

Zadání veřejné zakázky – hodnotící komise 
zadavatele měla všechny nabídky vyřadit a 
veřejnou zakázku zrušit, zadavatel však 
zakázku nezrušil a provedl výběr dodavatele. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00266 

10 270,80 10 270,77 

ŘO zaslal příjemci dne 28. 6. 2016 
výzvu k vrácení prostředků. Dne 30. 6. 
2016 byla vratka (podíl dotace z 
nezpůsobilých výdajů) připsána na účet 
MZe. Dne 5. 8. 2016 informoval PCO, 
že obdržel vratku ve výši 7 703,08 Kč 
(odpovídající podílu EU). Případ byl 
uzavřen ŘO ke dni 11. 8. 2016. 

Zadání veřejné zakázky – uhrazení nákladů za 
neprovedené práce. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00426 

178 258,51 178 258,50 

ŘO zaslal příjemci dne 28. 6. 2016 
výzvu k vrácení prostředků. Dne 30. 6. 
2016 byla vratka (podíl dotace z 
nezpůsobilých výdajů) připsána na účet 
MZe. Dne 5. 8. 2016 informoval PCO, 
že vratku ve výši 133 693,88 Kč obdržel 
(odpovídající podílu EU). Případ byl 
proto uzavřen ŘO ke dni 11. 8. 2016. 

Zadání veřejné zakázky - diskriminační 
technický parametr v zadávací dokumentaci, 
propagace - nedodržení Pravidel. 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00279 

632 852,36 632 852,00 

Případ předán FÚ dne 18. 7. 2016. FÚ 
vyměřil vyšší odvod, než AO. PCO 
dosud vratku neobdržel. Částka byla 
odečtena ve výši vyměřené FÚ.  

Zadání veřejné zakázky - podstatná změna 
podmínek smlouvy, zadání víceprací v rozporu 
se ZVZ. 

CZ.1.25/2.4.00/13.
00429 

83 813,52 83 813,52 

Příjemci byla dne 22. 7. 2016 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. Předáno FÚ 
dne 25. 8. 2016, v současné době 
probíhá kontrola FÚ. 

Zadání veřejné zakázky - hodnocení nabídek v 
rozporu se zadávací dokumentací. 

CZ.1.25/3.2.00/13.
00142 

536 112,00 536 112,00 

Příjemci byla dne 5. 8. 2016 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. Předáno FÚ 
dne 22. 9. 2016. Dle sdělení FÚ ze dne 
7. 2. 2017 byl vyměřen odvod za 
porušení rozpočtové kázně ve výši 424 
308,- Kč, z toho podíl EU 318 231,- Kč a 
SR 106 077,- Kč. To je méně, než výše 
stanovená AO MF. PCO odvod dosud 
neobdržel. 

Zadání veřejné zakázky - nedovolené rozdělení 
zakázky. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00300 

149 400,00 149 400,00 

Příjemci byla dne 11. 8. 2016 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. Předáno FÚ 
dne 26. 10. 2016, v současné době 
probíhá kontrola FÚ. 

Zadání veřejné zakázky - nedostatečná definice 
podmínek a požadavků na zpracování nabídky 
a změna obchodních podmínek - nevyřazení 
vítězného uchazeče. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00308 

896 158,56 896 158,35 

Případ byl předán FÚ dne 9. 1. 2017. 
Dle informace z IS Vykont ke dni 1. 2. 
2017 je projekt právě kontrolovaný. 
Výsledek kontroly není znám. 

Zadání veřejné zakázky - nevyřazení nabídky a 
chybně stanovený požadavek v ZD, neuvedení 
dílčích hodnotících kritérií v oznámení o 
zakázce, nedostatečná lhůta ke zpracování 
nabídek. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00306 

150 000,00 150 000,00 

 
Případ byl předán FÚ dne 9. 1. 2017. 
Dle informace z IS Vykont ke dni 1. 2. 
2017 je projekt právě kontrolovaný. 

Zadání veřejné zakázky - prodleva ve vyhlášení 
VZ. Neuvedení dílčích hodnotících kritérií v 
oznámení o zakázce. Nezveřejnění písemné 
zprávy zadavatele. 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

Výsledek kontroly není znám. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00409 

127 470,03 127 470,00 

 
ŘO zaslal příjemci dne 12. 9. 2016 
výzvu k vrácení prostředků. Dne 10. 10. 
2016 byla vratka (podíl dotace z 
nezpůsobilých výdajů) připsána na účet 
MZe. Dne 21. 10. 2016 informoval PCO, 
že obdržel vratku ve výši 95 602,50 Kč 
(odpovídající podílu EU). Případ byl 
uzavřen ŘO ke dni 31. 10. 2016. 

Zadání veřejné zakázky - změna kritérií pro 
výběr – nevyřazení vítězného uchazeče. 
Nezpůsobilé výdaje – nájemné za vlastní 
pozemek. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00130 

575 796,78 575 796,60 

 
Příjemci byla dne 12. 9. 2016 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. Předáno FÚ 
dne 26. 10. 2016. Dle informace z IS 
Vykont ke dni 1. 2. 2017 je projekt právě 
kontrolovaný. Výsledek kontroly není 
znám. 

Porušení zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu. Proplacení neprovedených 
prací. 

 
 
CZ.1.25/2.1.00/13.
00133 
  
  

  

610 847,96 610 847,40 

Příjemci byla dne 12. 9. 2016 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. Předáno FÚ 
dne 26. 10. 2016. Dle informace z IS 
Vykont ke dni 1. 2. 2017 je projekt právě 
kontrolovaný. Výsledek kontroly není 
znám. 

Porušení zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu. Proplacení neprovedených 
prací. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00296 

 
 
104 336,00 104 336,00 

Příjemci byla dne 31. 11. 2016 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. Příjemce 
dne 20. 1. 2017 uhradil vratku v celé 
výši. Dne 25. 1. 2017 informoval PCO o 
obdržení vratky (odpovídající podílu 
EU). Případ byl dne 27. 1. 2017 ŘO 

Porušení smluvních podmínek v rozporu se 
zadávací dokumentací. 
Nevyřazení nabídky, která nesplnila zadávací 
podmínky. 
Zadání dodatečných prací v rozporu se 
smlouvou o dílo. 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

ukončen. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00436 

 
 
3 600,00 

3 600,00 

Příjemci byla dne 15. 12. 2016 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. Dne 30. 12. 
2016 byla vratka (podíl dotace z 
nezpůsobilých výdajů) připsána na účet 
MZe. PCO vratku (odpovídající podílu 
EU) obdržel dne 13. 1. 2017. Případ byl 
ŘO ukončen dne 13. 1. 2017. 

Střet zájmů při realizaci zakázky na zajištění 
publicity. 

CZ.1.25/2.1.00/14.
00040 

82 125,00 82 125,00 

 
Případ byl předán FÚ dne 9. 1. 2017. 
Dle informace z IS Vykont ke dni 1. 2. 
2017 je projekt právě kontrolovaný. 
Výsledek kontroly není znám. 

Neuvedení dílčích hodnotících kritérií v 
oznámení o zakázce, nedostatečná lhůta ke 
zpracování nabídek. 

CZ.1.25/3.1.00/14.
00033 
 

 
1 866 100,00 

1 866 100,00 

Příjemci byla dne 13. 1. 2017 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. O 
administraci této výzvy informoval ŘO 
dne 18. 1. 2017 také místně příslušný 
FÚ. 

Neoprávněné zadání zakázky v JŘBU. 

CZ.1.25/3.1.00/14.
00032 
 

 
1 623 200,00 

1 623 200,00 

Příjemci byla dne 13. 1. 2017 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. O 
administraci této výzvy informoval ŘO 
dne 18. 1. 2017 také místně příslušný 
FÚ. 

Neoprávněné zadání zakázky v JŘBU. 

CZ.1.25/3.1.00/14.
00134 
 

 
114 689,51 

114 689,50 

Příjemci byla dne 13. 1. 2017 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. O 
administraci této výzvy informoval ŘO 
dne 18. 1. 2017 také místně příslušný 
FÚ. 

Nehospodárnost při zhotovení plakátu a 
nedostatečné vymezení předmětu zakázky u 
publikace Ryby našich vod. 

CZ.1.25/2.1.00/14.
00016 

 
 

347 719,20 
ŘO OP Rybářství vyzval 23. 1. 2017 
příjemce k vrácení části dotace. O 

Neoprávněné sloučení předmětů plnění a 
nesprávně vybraná forma zadávacího řízení. 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

347 719,20 administraci této výzvy informoval ŘO 
dne 18. 1. 2017 také místně příslušný 
FÚ. Případ dne 27. 2. 2017 předán 
příslušnému FÚ k posouzení, zda 
nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

CZ.1.25/2.1.00/14.
00070 

 
 
474 615,00 

474 615,00 

Příjemci byla dne 13. 1. 2017 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. O 
administraci této výzvy informoval ŘO 
dne 18. 1. 2017 také místně příslušný 
FÚ. 

Diskriminační zadávací podmínky, nepřiměřená 
smluvní pokuta, netransparentní otevírání 
obálek, chybně zadaný CPV kód, dodání prvků 
s nižšími technickými parametry, neúplná 
zpráva zadavatele, neodeslání oznámení o 
uzavření smlouvy druhému uchazeči, pozdní 
oznámení o zadání zakázky do VVZ a TED. 

CZ.1.25/2.1.00/14.
00072 

 
 
617 940,00 

617 940,00 

Příjemci byla dne 13. 1. 2017 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. O 
administraci této výzvy informoval ŘO 
dne 18. 1. 2017 také místně příslušný 
FÚ. 

Diskriminační zadávací podmínky, nepřiměřená 
smluvní pokuta, netransparentní otevírání 
obálek, chybně zadaný CPV kód, dodání prvků 
s nižšími technickými parametry, neúplná 
zpráva zadavatele, neodeslání oznámení o 
uzavření smlouvy druhému uchazeči, pozdní 
oznámení o zadání zakázky do VVZ a TED. 

CZ.1.25/2.1.00/14.
00073 

 
 
570 384,00 

570 384,00 

Příjemci byla dne 13. 1. 2017 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. O 
administraci této výzvy informoval ŘO 
dne 18. 1. 2017 také místně příslušný 
FÚ. 

Diskriminační zadávací podmínky, nepřiměřená 
smluvní pokuta, netransparentní otevírání 
obálek, chybně zadaný CPV kód, dodání prvků 
s nižšími technickými parametry, neúplná 
zpráva zadavatele, neodeslání oznámení o 
uzavření smlouvy druhému uchazeči, pozdní 
oznámení o zadání zakázky do VVZ a TED. 

CZ.1.25/2.1.00/14.
00071 

 
489 969,00 489 969,00 

Příjemci byla dne 13. 1. 2017 zaslána 
výzva k vrácení prostředků. O 
administraci této výzvy informoval ŘO 
dne 18. 1. 2017 také místně příslušný 

Diskriminační zadávací podmínky, nepřiměřená 
smluvní pokuta, netransparentní otevírání 
obálek. 
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Číslo projektu Veřejné 
výdaje 
odečtené 
z výkazu 
výdajů v Kč2  

Nezpůsobilé 
výdaje v Kč 
(EU + SR) 

Aktuální stav Pochybení 

FÚ. 

CZ.1.25/2.1.00/09.
00366 

42 384,09 42 384,00 

Příjemci dotace bude zaslána výzva 
k vrácení dotace. O administraci této 
výzvy bude informovat ŘO také místně 
příslušný FÚ. 

Diskriminační technická specifikace předmětu 
zakázky na pořízení vozidel do 3,5 t. 

CZ.1.25/3.2.00/12.
00022 

545 427,73 545 427,00 

Příjemci dotace bude zaslána výzva 
k vrácení dotace. O administraci této 
výzvy bude informovat ŘO také místně 
příslušný FÚ. 

Zadání veřejné zakázky - nedovolené rozdělení 
zakázky. 

CZ.1.25/3.2.00/12.
00018 

169 682,67 169 682,50 

Příjemci dotace bude zaslána výzva 
k vrácení dotace. O administraci této 
výzvy bude informovat ŘO také místně 
příslušný FÚ. 

Zadání veřejné zakázky - nedovolené rozdělení 
zakázky. 

CZ.1.25/3.2.00/12.
00020 

169 682,67 169 682,50 

Příjemci dotace bude zaslána výzva 
k vrácení dotace. O administraci této 
výzvy bude informovat ŘO také místně 
příslušný FÚ. 

Zadání veřejné zakázky - nedovolené rozdělení 
zakázky. 

CZ.1.25/2.1.00/13.
00299 

149 700,00 149 700,00 

Příjemci dotace bude zaslána výzva 
k vrácení dotace. O administraci této 
výzvy bude informovat ŘO také místně 
příslušný FÚ. 

Změna obchodních podmínek – nevyřazení 
vítězného uchazeče. 

CZ.1.25/2.1.00/14.
00074 

243 000,00 243 000,00 

Příjemci dotace bude zaslána výzva 
k vrácení dotace. O administraci této 
výzvy bude informovat ŘO také místně 
příslušný FÚ. 

Diskriminační zadávací podmínky. 
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3.10. Změny souvislostí a obecných podmínek provádění operačního programu 

Hospodářská krize 
Na implementaci OP Rybářství měla v programovém období 2007 – 2013 nepřímý dopad celosvětová hospodářská krize, v jejímž důsledku 
vzrostly ceny vstupů v odvětví (energie, pohonné hmoty, voda, plyn atd.), nicméně ceny výstupů – produktů akvakultury stagnovaly. Navíc se na 
domácí trh začaly dovážet další substituty sladkovodních ryb a začaly do ČR směřovat i dotované exporty sladkovodních ryb ze třetích zemí. 
Vlivem mnoha faktorů rovněž za dobu implementace OP Rybářství posílila česká koruna, což způsobilo, že export přímou úměrou tomuto růstu 
naší měny klesal. Výrazně tak oproti předchozím rokům vzrostl tlak na konkurenceschopnost sladkovodních ryb a produktů z nich, a došlo tedy 
k prohloubení nedostatku volných finančních prostředků na investice u produkčních rybářů. 
 
Rybožraví predátoři 
Produkční rybářství a hospodaření v rybářských revírech je silně ovlivňováno rybožravými predátory. Velké škody jsou např. způsobované 
především vydrou říční, kormoránem velkým a volavkou popelavou. Rozloha rybníků, roztroušenost v krajině a další okolnosti znemožňují 
účinnou ochranu rybích společenstev před škodami způsobenými těmito predátory. Rybníkáři v mnoha případech nemohou účinně chránit svůj 
majetek a škody způsobené rybožravými predátory na obsádkách rybníků nepříznivě působí na ekonomiku produkčního rybářství a tím 
k nedostatku volných finančních prostředků na investice. Rovněž dochází k poškozování vyvážených rybích společenstev a především v malých 
vodních tocích (v pstruhových revírech) postupně mizí celá řada dříve běžných rybích druhů, a to včetně druhů chráněných.  
Škody jsou způsobovány nejen přímou konzumací ryb, ale i poraněním ryb (následkem je snížení rychlosti růstu, případně snížení tržní hodnoty 
vzhledem k viditelným změnám exteriéru) a stresem ryb z přítomnosti predátorů (projevujícím se snížením rychlosti růstu a zvýšením 
vnímavosti k různým onemocněním). 
Situace v Evropě v oblasti problémů s kormorány byla objektivně mnohostranně analyzována, jednaly o ní nejvyšší unijní orgány, před 
Evropským parlamentem proběhla mnohatisícová demonstrace rybářů z většiny evropských zemí, navrženy a přijaty byly četné rezoluce – a 
přesto je současná situace zhruba stejná jako před lety a rybáři nesou ekonomický dopad celého problému. Finanční kompenzace škod 
způsobovaných predací kormoránů na rybách, pokud vůbec v některých zemích existují, jsou mizivým příspěvkem, jenž nemůže pokrýt ani 
desetinu skutečných ztrát na produkci ryb. O jaký rozměr problému jde, nejlépe dokumentuje fakt, že kormoráni denně v Evropě zkonzumují v 
průměru přes tisíc tun ryb v ceně řádově kolem třech milionů EUR (jde především o násadové ryby, určené k jejich dalšímu chovu či cenné ryby 
volných vod včetně chráněných druhů). 
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4. VYUŽITÍ TECHNICKÉ POMOCI 

 
S cílem účinné a efektivní realizace OP Rybářství byla Technická pomoc v souladu 
s článkem 46 nařízení o ERF využita na přípravu, řízení, hodnocení, publicitu OP Rybářství 
a přípravu programového období 2014 – 2020.  
 
V průběhu programového období byly z technické pomoci realizovány projekty 
zaměřené na:  
 
Analýzy 
Analýzu absorpční kapacity OP Rybářství 2007 – 2013 a 2014 – 2020 – cílem projektů 
bylo správné nastavení strategie poskytování finančních prostředků z ERF a ENRF 
žadatelům po celé období realizace programu. 
 
Analýzu současného stavu a prognózu vývoje akvakultury v ČR v období 2014 – 2020 
– předmětem projektu bylo stanovení potřeb a národních cílů v oblasti odvětví akvakultury 
v rámci přípravy na budoucí programové období 2014 – 2020. 
 
Analýzu pořizovacích investičních nákladů technologií a staveb pro recirkulace a jiné 
systémy – předmětem projektu bylo zpracování podpůrné odborné analýzy k investičním 
požadavkům na nákup technologií pro produkci ryb v recirkulacích a jiných systémech 
externím subjektem. 
 
Analýzu kvality nastavení parametrů a opakovanou evaluaci komunikační kampaně na 
podporu spotřeby sladkovodních ryb – předmětem projektu Analýza kvality nastavení 
parametrů komunikační kampaně „Ryba domácí“ byla odborná analýza výzkumů 
o současném postavení spotřeby rybích produktů v životním stylu a stravovacích zvyklostech 
dospělé populace v ČR, a to s využitím reprezentativních souborů dat. V rámci opakované 
evaluace komunikační kampaně byly hodnoceny dopady kampaně „Ryba domácí“, a to jak 
z hlediska kvantitativního tak i kvalitativního. 
 
Právní analýzy – předmětem projektů bylo zpracování právní analýzy a argumentace pro 
ŘO OP Rybářství k protokolům z kontrol kontrolních úřadů. Kontroly byly zaměřeny na 
projekty vztahující se ke komunikační kampani na podporu spotřeby sladkovodních ryb. 
 
Informační a propagační materiály 
Výrobu a distribuci informačních a propagačních materiálů – předmětem projektů byla 
výroba informačních materiálů, např. brožur o OP Rybářství, brožur s úspěšnými projekty, 
tisk Pravidel, výroba DVD s úspěšně podpořenými projekty v rámci OP Rybářství a výroba 
propagačních předmětů aj. 
 
Organizaci jednání 
Monitorovací výbory, konference a organizační zasedání v rámci OP Rybářství – 
projekty byly zaměřeny na zajištění zasedání MV OP Rybářství, zabezpečení realizace 
odborných seminářů/konferencí a organizaci zasedání. 
 
Administrativní kapacitu a zajištění vzdělávání a vybavení ŘO OP Rybářství a SZIF 
Profesní vzdělávání pracovníků odboru ŘO OP Rybářství a účast na jednáních – 
předmětem projektu bylo zabezpečení dostatečného proškolení zaměstnanců ve 
specifických odborných oblastech týkajících se implementace OP Rybářství a pravidelná 
účast na jednáních se zástupci EK. 
 
Stabilizaci pracovníků ŘO OP Rybářství, zabezpečení administrativních kapacit ŘO OP 
Rybářství – cíli projektů bylo zabezpečení administrativních kapacit ŘO OP Rybářství tak, 
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aby byla zajištěna kvalitní implementace operačního programu a byla zajištěna stabilizace 
ŘO OP Rybářství. 
 
Pořízení výpočetní techniky spojené s prováděním OP Rybářství – výpočetní technika 
byla pořízena s cílem zkvalitnění administrace předkládaných projektů a provedených kontrol 
projektů na místě u žadatelů a efektivního řízení OP Rybářství.  
 
Monitoring a hodnocení OP Rybářství 
Hodnocení OP Rybářství – na základě projektu bylo provedeno Střednědobé hodnocení 
OP Rybářství a  Ex–ante hodnocení OP Rybářství v období 2014 – 2020 a hodnocení SEA. 

Kontrolu opatření 2.2 externím kontrolorem na místě – předmětem projektu bylo získání 
podkladů pro vyplacení vyrovnávací platby u projektů, které byly zaregistrovány v rámci 
opatření 2.2 na ochranu vodního prostředí OP Rybářství.  

Monitoring výchozího stavu úniku úhoře říčního z území – cílem projektu bylo zjištění 
aktuálního stavu migrujících úhořů během katadromní migrace v období červenec 2012 – 
prosinec 2013 a zpracování Metodiky, Zprávy z monitoringu úhoře říčního v roce 2012 
a 2013.  

Monitoring OP Rybářství, plán hodnocení, popis sběru dat a studii ziskovosti 
a nákladovosti odvětví – cílem projektu bylo vytvoření Metodiky monitorování, včetně 
vytvoření a dopracování indikátorové soustavy, agregační mapy, stanovení výchozích 
a cílových hodnot monitorovacích indikátorů a milníků v rámci výkonnostního rámce 
a dopracování intervenční logiky. Dále bylo cílem projektu vypracování Plánu hodnocení dle 
platné legislativy, Popisu sběru dat a Studie ziskovosti a nákladovosti odvětví rybářství. 

Kvalitativní posouzení technických zpráv pilotních projektů, odborné hodnocení 
projektů OP Rybářství, metodiku hodnocení projektů – předmětem projektů bylo 
posouzení technických zpráv pilotních projektů, zřízení Výběrové komise za účelem 
hodnocení konkrétních projektů zaregistrovaných v rámci opatření 3.1 b) a 3.4 a vypracování 
Metodické příručky pro hodnocení projektů OP Rybářství v programovém období 2014 – 
2020. 
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Tabulka č. 12 – Projekty realizované z Technické pomoci 

Datum 
registrace 

Registrační číslo projektu Název projektu Dotace v Kč 
Dotace  
v EUR 

3. 2. 2009 CZ.1.25/5.1.00/09.00303 
Analýza absorpční kapacity ČR pro čerpání prostředků Operačního 
programu Rybářství 320 000,00 13 024,01 

12. 5. 2009 CZ.1.25/5.1.00/09.00523 
DVD s úspěšnými projekty a propagační předměty v rámci Operačního 
programu Rybářství 1 938 172,00 70 894,04 

12. 5. 2009 CZ.1.25/5.1.00/09.00524 
Monitorovací výbory a konference v rámci Operačního programu 
Rybářství 1 924 000,00 70 375,65 

21. 5. 2009 CZ.1.25/5.1.00/09.00525 Analýza kvality nastavení parametrů kom. kampaně Ryba domácí 193 000,00 7 855,11 

3. 8. 2009 CZ.1.25/5.1.00/09.00539 
Stabilizace pracovníků odboru 14120 MZe v programovacím období 
2007 – 2013 (8–9/2009) 119 739,00 4 873,39 

20. 8. 2009 CZ.1.25/5.1.00/09.00540 
Opakovaná evaluace komunikační kampaně na podporu spotřeby 
sladkovodních ryb domácí produkce, výzkum veřej. mínění 3 420 000,00 137 725,44 

21. 9. 2009 CZ.1.25/5.1.00/09.00541 
Stabilizace pracovníků odboru 14120 MZe v programovém období 
2007 – 2013(10/2009–9/2010) 988 195,00 

40 120,58 
 

30. 10. 2009 CZ.1.25/5.1.00/09.00542 
Výroba a distribuce informačních materiálů v rámci Operačního 
programu Rybářství 584 000,00 22 626,89 

27. 1. 2010 CZ.1.25/5.1.00/10.00001 
Právní analýza kom. norem ES a české legislativy k procesu 
výběrového řízení v rámci OP Rybářství 160 000,00 6 512,00 

21. 7. 2010 CZ.1.25/5.1.00/10.00312 Zveřejnění úspěšně realizovaných projektů OP Rybářství 1 947 000,00 80 404,71 

17. 9. 2010 CZ.1.25/5.1.00/10.00313 
Stabilizace pracovníků MZe v programovacím období (10/2010–
9/2011) 896 361,00 35 488,20 

9. 12. 2010 CZ.1.25/5.1.00/10.00327 Střednědobé hodnocení OP Rybářství (odeslání EK 06/2011) 1 693 500,00 67 048,07 

26. 1. 2011 CZ.1.25/5.1.00/11.00001 
Kvalitativní posouzení technických zpráv pilotních projektů OP 
Rybářství – opatření 3.4. 974 000,00 36 046,04 

26. 1. 2011 CZ.1.25/5.1.00/11.00002 
Výroba a distribuce Pravidel pro žadatele v rámci Operačního 
programu Rybářství 185 000,00 7 167,76 

7. 3. 2011 CZ.1.25/5.1.00/11.00304 
Zaměstnanec na HPP hrazený z opatření 5.1. OP Rybářství (2011 – 
2015) 1 598 457,00 58 569,33 

28. 3. 2011 CZ.1.25/5.1.00/11.00305 Výroba propagačních a informačních materiálů v rámci OP Rybářství 1 489 594,00 54 149,33 

31. 3. 2011 CZ.1.25/5.1.00/11.00306  Pořízení výpočetní techniky spojené s prováděním OP Rybářství  34 402,00 1 254,49 
31. 3. 2011 CZ.1.25/5.1.00/11.00307 Pořízení výpočetní techniky spojené s prováděním OP Rybářství  17 088,00 687,40 
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10. 6. 2011 CZ.1.25/5.1.00/11.00323 
Organizační zabezpečení zasedání pro potřeby Řídícího orgánu OP 
Rybářství 2011 – 2013 59 176,00 2 190,00 

8. 9. 2011 CZ.1.25/5.1.00/11.00363 
Stabilizace pracovníků Ministerstva zemědělství v programovacím 
období 2007 – 2013 (10/2011 – 9/2012) 928 828,00 33 870,40 

13. 10. 2011 CZ.1.25/5.1.00/11.00364 
Profesní vzdělávání pracovníků odboru Řídícího orgánu OP Rybářství 
a účast na jednáních 231 258,00 8 401,45 

13. 10. 2011 CZ.1.25/5.1.00/11.00365 
Prof. vzdělávání pracovníků odboru 14120 při přípravě navazujícího 
období, účast na jednáních 859 984,00 31 648,86 

7. 11. 2011 CZ.1.25/5.1.00/11.00399 Odborné hodnocení projektů opatření 3.1 b) a 3.4 100 000,00 3 700,83 

16. 1. 2012 CZ.1.25/5.1.00/12.00001 Pořízení ICT spojené s prováděním OP Rybářství 290 988,00 11 705,53 
31. 1. 2012 CZ.1.25/5.1.00/12.00002 Kontrola opatření 2.2 externím kontrolorem na místě 50 000,00 1 850,41 

4. 5. 2012 CZ.1.25/5.1.00/12.00015 Monitoring výchozího stavu úniku úhoře říčního z území ČR 2 999 195,00 109 168,82 

23. 5. 2012 CZ.1.25/5.1.00/12.00016 
Analýza současného stavu a prognóza vývoje akvakultury v ČR v 
období 2014 – 2020 589 000,00 21 544,32 

25. 9. 2012 CZ.1.25/5.1.00/12.00069 
Stabilizace pracovníků Ministerstva zemědělství v programovacím 
období 2007 – 2013 (10/2012 – 6/2015) 2 531 090,00 92 915,51 

13. 12. 2012 CZ.1.25/5.1.00/12.00126 
Ex-ante hodnocení OP Rybářství v období 2014 – 2020 a hodnocení 
SEA 1 242 000,00 45 964,25 

2. 4. 2013 CZ.1.25/5.1.00/13.00442 Monitorovací výbory a konference 2013 + 1 208 600,00 44 728,17 

16. 9. 2013 CZ.1.25/5.1.00/13.00469 
Monitoring OP Rybářství, plán hodnocení, popis sběru dat a studie 
ziskovosti a nákladovosti odvětví 187 000,00 6 806,68  

16. 9. 2013 CZ.1.25/5.1.00/13.00470 Analýza absorpční kapacity OP Rybářství 2014 – 2020 92 000,00 3 344,36 

7. 8. 2014 CZ.1.25/5.1.00/14.00008 Právní analýza projektu reg. č. CZ.1.25/3.3.00/12.00067 50 000,00 1 819,97 

23. 9. 2014 CZ.1.25/5.1.00/14.00052 
Metodika hodnocení projektů OP Rybářství v programovém období 
2014 – 2020 480 000,00 17 641,87 

23. 9. 2014 CZ.1.25/5.1.00/14.00053 
Analýza pořizovacích investičních nákladů technologií a staveb pro 
recirkulace a jiné systémy 85 980,00 3 160,09 

8. 11. 2014 CZ.1.25/5.1.00/14.00139 
Zaměstnanci na HPP hrazení z Technické pomoci OP Rybářství (12/14 
– 9/15) 704 874,00 26 086,16 

14. 1. 2015 CZ.1.25/5.1.00/15.00001 Odborné semináře pro žadatele 319 998,00 11 842,57 

22. 1. 2015 CZ.1.25/5.1.00/15.00002 Jednání monitorovacího výboru 210 000,00 7 718,32 

30. 1. 2015 CZ.1.25/5.1.00/15.00003 
Publikace – Úspěšné projekty Operačního programu Rybářství 2007 – 
2013 198 000,00 7 277,27 

28. 4. 2015 CZ.1.25/5.1.00/15.00007 Publikace – Operační program Rybářství 2014 – 2020 99 000,00 3 663,81 

28. 5. 2015 CZ.1.25/5.1.00/15.00009 
Stabilizace pracovníků Ministerstva zemědělství v programovém 
období 2007 – 2013 (07 – 09/2015) 197 002,00 7 290,70 

28. 5. 2015 CZ.1.25/5.1.00/15.00010 Zaměstnanec na HPP hrazený z Technické pomoci OP Rybářství II 182 234,00 6 744,16 

30. 7. 2015 CZ.1.25/5.1.00/15.00013 Kuchařka sladkovodní ryby 490 000,00 18 134,04 
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24. 9. 2015 CZ.1.25/5.1.00/15.00014 Zaměstnanci na HPP hrazení z Technické pomoci OP Rybářství II 89 159,00 3 299,61 

24. 9. 2015 CZ.1.25/5.1.00/15.00015 Zaměstnanec na HPP hrazený z Technické pomoci OP Rybářství III 45 726,00 1 629,24 

24. 9. 2015 CZ.1.25/5.1.00/15.00016 
Stabilizace pracovníků Ministerstva zemědělství v programovém 
období 2007 – 2013 (10/2015) 75 680,00 2 800,79 

Celkem   33 079 280,00 1 251 788,63 

 

Na technickou pomoc bylo alokováno 5 % z celkové alokace OP Rybářství, tj. 1 807 112 EUR. Celkem bylo vyčerpáno 1 251 788,63 EUR (bez 
korekcí) 1 233 737,69 (včetně korekcí - certifikováno) (69, resp. 68 % alokace). ŘO OP Rybářství prostřednictvím plánu realizace projektů na 
celé období predikoval vyčerpání celé alokace Technické pomoci, nicméně v rámci realizace veřejných zakázek k jednotlivým projektům došlo 
při soutěžení dodavatelů k úsporám (jedná se o běžnou realitu v procesu soutěžení v rámci veřejných zakázek). Dále se úspory projevily u 
personálních projektů – docházelo k přirozené fluktuaci na pozicích, které jsou hrazeny z TP, přičemž pracovní místa byla obsazena s určitým 
zpožděním. Prostředky byly využity v maximální výši, ŘO OP Rybářství uskutečnil všechny plánované projekty nezbytné pro přípravu, řízení, 

hodnocení, publicitu OP Rybářství a přípravu programového období 2014 – 2020.
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5. INFORMOVANOST A PROPAGACE  

S cílem zajištění informování a propagace OP Rybářství dle čl. 40 a 51 odst. 2 nařízení ERF 
se v průběhu celého programového období uskutečňovaly akce, na kterých byl prezentován 
OP Rybářství a na kterých byly zodpovídány dotazy jak odborné veřejnosti, tak i stávajících 
a potenciálních žadatelů.  
 
Dále byly připravovány a distribuovány propagační a informační materiály OP Rybářství 
a pro zajištění informovanosti široké veřejnosti byl také využíván internet 
(http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni–program–rybarstvi–na–obdobi/) 
a tiskové zprávy, které byly průběhu celého programového období zveřejňovány na adrese: 
http://portal.mze.cz/public/web/mze/tiskovy–servis/tiskove–zpravy/.  
 
Aktivity pro zajištění informovanosti a propagace a zvýšení povědomí o OP Rybářství byly 
realizovány z opatření 5.1 Technická pomoc a z opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů 
a propagační kampaně, záměr a) kampaně ve prospěch produktů sladkovodní akvakultury 
a záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich byly realizovány aktivity s cílem 
zvýšení povědomí o odvětví sladkovodní akvakultury. 
 
Aktivity s cílem zajištění informovanosti a propagace realizované z Technické pomoci 
OP Rybářství  
 
Cílem provedených informačních a propagačních opatření na úrovni ŘO OP Rybářství bylo 
informovat potenciální příjemce, subjekty v odvětví rybářství, profesní organizace, 
hospodářské a sociální partnery, subjekty zabývající se prosazováním rovnosti žen a mužů 
a dotčené nevládní organizace, včetně organizací zabývajících se ochranou životního 
prostředí o roli EU, o podpoře z OP Rybářství i jeho výsledcích a příležitostech, které tento 
fond a operační program nabízí pro rozvoj akvakultury a produkčního rybářství v ČR 
a o podmínkách, kterými se řídí přístup k financování a v rámci nich informuje o výši 
příspěvku Společenství. 
 
Hlavním cílem prováděných informačních a propagačních opatření v rámci OP Rybářství pro 
období 2007 – 2013 bylo celkové zvýšení povědomí široké veřejnosti o pomoci poskytované 
ČR z ERF, zvýšení její transparentnosti a vytvoření jednotné představy o této pomoci na 
všech úrovních implementace. 
 
Informační materiály a propagační předměty 

 

Projekt Registrační číslo 

DVD s úspěšnými projekty a propagační předměty v rámci 
Operačního programu Rybářství 

CZ.2.25/5.1.00/09.00523 

Výroba a distribuce informačních materiálů v rámci Operačního 
programu Rybářství 

CZ.2.25/5.1.00/09.00542 

Zveřejnění úspěšně realizovaných projektů CZ.1.25/5.1.00/10.00312 
Výroba a distribuce Pravidel pro žadatele v rámci Operačního 
programu Rybářství 

CZ.1.25/5.1.00/11.00002   

Výroba propagačních a informačních materiálů v rámci OP 
Rybářství 

CZ.1.25/5.1.00/11.00305   

Publikace – Úspěšné projekty Operačního programu Rybářství 
2007 – 2013 

CZ.1.25/5.1.00/15.00003 

Publikace – Operační program Rybářství 2014 – 2020 CZ.1.25/5.1.00/15.00007 
Kuchařka sladkovodní ryby CZ.1.25/5.1.00/15.00013 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/
http://portal.mze.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
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V rámci těchto projektů byly vyrobeny propagační předměty (hrnky, USB disky, kalendáře, 
diáře, koření na ryby, kuchařky s recepty ze sladkovodních ryb aj.) a informační materiály 
(Pravidla pro žadatele, informační letáky, Výroční zprávy aj.), které byly následně 
distribuovány zejména na významných propagačních akcích (např. na výstavách Země 
Živitelka, na výstavách Natura Viva a na konferenci AQUA 2012), pravidelných zasedáních 
MV OP Rybářství, pracovních skupinách a dalších významných jednáních spojených s OP 
Rybářství. DVD s minipořadem bylo zaměřeno na propagaci úspěšných projektů z OP 
Rybářství zaměřených na investice do akvakultury, podporu modernizace výroby za použití 
inovativních výrobních metod a zlepšení sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb. Na 
základě projektu „Zveřejnění úspěšně realizovaných projektů“ byl odvysílán ve veřejnoprávní 
televizi mediální spot úspěšně realizovaných projektů ve veřejnoprávní televizi, jehož cílem 
bylo informovat tak širokou veřejnost o využití prostředků z ERF v rámci OP Rybářství.   
 
Hodnocení výsledků informačního a propagačního opatření „Informační materiály 
a propagační předměty“ 
Informační materiály a propagační předměty byly distribuovány na výše uvedených akcích, 
na kterých byl prezentován OP Rybářství a přispěly tak ke zvýšení povědomí o OP 
Rybářství.  
 
Výroční konference 
ŘO OP Rybářství každý rok pořádal Výroční konferenci (projekty CZ.2.25/5.1.00/09.005254 
Monitorovací výbory a konference v rámci Operačního programu Rybářství; 
CZ.2.25/5.1.00/09.005254 Monitorovací výbory a konference 2013+), která byla zaměřena 
na vyhodnocení stavu implementace OP Rybářství za uplynulé období a na další možnosti 
a perspektivy odvětví a výměnu odborných názorů a informací. Výroční konference byla 
určena široké odborné veřejnosti z řad produkčních rybářů (potenciálních i současných 
žadatelů) a zástupcům veřejnoprávních institucí.  
 

 
Hodnocení výsledků informačního a propagačního opatření „Výroční konference“ 
Výroční konference byla tradiční příležitostí pro setkání a výměnu odborných názorů 
a informací a přispěla k naplňování principu partnerství. Výroční konference se každý rok 
zúčastnilo cca 60 – 70 účastníků. 
 
Odborné semináře pro žadatele 
S cílem zajištění informovanosti potenciálních žadatelů OP Rybářství 2014 – 2020 
a z důvodu nových požadavků na žadatele vyplývajících zejména ze zařazení ENRF do 
Evropských strukturálních a investičních fondů a tím do Jednotného metodického prostředí, 
byly v roce 2015 uspořádány odborné semináře pro žadatele (projekt 
CZ.1.25/5.1.00/15.00001 Odborné semináře pro žadatele). Hlavním cílem projektu bylo 
poskytnout potencionálním žadatelům dostatek potřebných informací o podmínkách, 
postupech a procesech souvisejících se správným zpracováním žádosti o podporu, přes 

Výroční konference 

Rok Termín 
konání 

Téma Výroční konference Místo konání 

2009 4. 12.  Operační program Rybářství příležitost pro produkční rybáře Praha 
2010 6. 12.  Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství Praha 
2011 6. 12. OP Rybářství v poločase a vize akvakultury po roce 2014 Praha 
2012 12. 12. Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů Praha 
2013 10. 12. Trvale udržitelný rozvoj sladkovodní akvakultury v EU Praha 
2014 11. 12.  Strategie podpory akvakultury v období 2014 – 2020 s 

využitím poznatků OP Rybářství 2007 – 2013 
Praha 

2015 10. 12. Podpora a rozvoj sladkovodní akvakultury v programovém 
období 2014 – 2020 

Praha 
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realizaci projektu až po úspěšné podání Žádosti o platbu. Výsledkem projektu bylo zajištění 
tří odborných seminářů pro žadatele s cílem účinné a efektivní implementace OP Rybářství v 
souladu s legislativou EU. 
 

 
 
Hodnocení výsledků informačního a propagačního opatření „Odborné semináře pro 
žadatele“ 
Při odborných seminářích byly zástupci ŘO OP Rybářství a SZIF poskytnuty informace 
potenciálním žadatelům o podmínkách, postupech a procesech souvisejících se správným 
zpracováním žádosti o podporu, přes realizaci projektu až po úspěšné podání Žádosti 
o platbu.  
 
Významné akce, na kterých byl prezentován OP Rybářství, realizované z opatření 3.3, 
záměr e) 
 
 
Země Živitelka 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
Výstava Země Živitelka je mezinárodní agrosalón s dlouholetou tradicí v ČR zaměřen na celý 
zemědělsko – potravinářský sektor. Součástí výstavy byl také informační servis MZe – 
odboru ŘO OP Rybářství, jehož cílem bylo informovat širokou a odbornou veřejnost 
o podpoře z ERF a příležitostech, které tento fond nabízí pro rozvoj akvakultury 
a produkčního rybářství v ČR. V této souvislosti byly návštěvníkům agrosalónu rozdávány 
informační letáky a propagační předměty. 
 

Odborné semináře pro žadatele 

Termín konání Místo konání 

10. 9. 2015 České Budějovice 

11. 9. 2015 Brno 

15. 9. 2015 Praha 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
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V roce 2014 a 2015 byly realizovány z opatření 3.3 e) (projekty: CZ.1.25/3.3.00/14.00022 
Prezentace sladkovodní akvakultury na agrosalonu Země živitelka; CZ.1.25/3.3.00/13.00471 
Mezinárodní veletrh Země živitelka – prezentace sladkovodní akvakultury) výstavní expozice 
byly pořádány kuchařské show zaměřené na zpracování, přípravu a úpravu masa 
sladkovodních ryb. Profesionální kuchaři prezentovali ukázky přípravy pokrmů ze 
sladkovodních ryb a jejich prospěšnost ve vztahu k člověku. Pro děti byly připraveny 
edukativní workshopy pro děti se zaměřením na sladkovodní akvakulturu a pro širokou 
veřejnost spotřebitelské soutěže.  

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natura Viva 
 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
V roce 2015 byla z opatření 3.3. e) (projekt: CZ.1.25/3.3.00/14.00023/1 Prezentace 
sladkovodní akvakultury na odborné výstavě Natura Viva) – výstava myslivosti, rybářství 
a včelařství realizována výstavní expozice se zaměřením na sladkovodní akvakulturu. Pro 
návštěvníky výstavy byly denně pořádány kuchařské show, spotřebitelské soutěže pro 
návštěvníky a edukativní workshopy pro děti, které byly především zaměřeny na oblast 
sladkovodní akvakultury a rybníkářství. V rámci kuchařské show vedenou profesionálním 
kuchařem, byly v moderovaných ukázkách prezentovány tipy na přípravu a úpravu 
sladkovodních ryb.  

 
AQUA 2012 
V roce 2012 byla z opatření 3.3. e) (projekt: CZ.1.25/3.3.00/12.00004/1 Účast MZe na 
doprovodné výstavě k mezinárodní konferenci AQUA 2012) realizována výstavní expozice 
v rámci mezinárodní konference, jejíž součástí byl i doprovodný program s názvem AQUA 
2012: Global Aquaculture – Securing Our Future. Mezinárodní konferenci v Praze pořádala 
ve dnech 1. – 5. 9. 2012 Evropská akvakulturní společnost (European Aquaculture Society, 
EAS) a Světová akvakulturní společnost (World Aquaculture Society, WAS).  
Součástí výstavní expozice byla gastroshow, v rámci které zkušený kuchař předvedl správné 
čištění a filetování sladkovodních ryb a seznámil návštěvníky s různými recepty. Současně 
s probíhající gastroshow mohli účastníci ochutnat předem připravené ochutnávky ze 
sladkovodních ryb.   

Prezentace OP Rybářství na výstavě Země Živitelka 

Rok Termín konání Místo konání 
2008 21. 8. – 26. 8. České Budějovice 
2009 27. 8. – 1. 9. České Budějovice 
2010 26. 8. – 31. 8.  České Budějovice 
2011 25. 8. – 30. 8. České Budějovice 
2012 30. 8. – 4. 9. České Budějovice 
2013 29. 8. – 3. 9. České Budějovice 
2014 28. 8. – 2. 9.  České Budějovice 
2015 27. 8. – 1. 9. České Budějovice 
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V rámci výstavy se také konal „Kulatý stůl ministra zemědělství”, hlavním tématem byla 
problematika týkající se kvality ryb a vlivu rybího masa na lidské zdraví. 
 
Hodnocení výsledků informačního a propagačního opatření „Země Živitelka, Natura Viva, 
Aqua 2012“ 
Výstav, na kterých byl prezentován OP Rybářství se zúčastnil vysoký počet návštěvníků, 
kteří měli možnost získat informace o OP Rybářství a podpoře z ERF prostřednictvím 
informačních letáků, brožur a diskuse se zástupci ŘO OP Rybářství.  Výstavy Země Živitelka 
se každoročně účastní cca 100 tis. návštěvníků, výstavy Natura Viva se zúčastnilo cca 40 tis. 
návštěvníků a výstavy AQUA 2012 cca 2 tis.  
 
Kampaně na podporu spotřeby sladkovodních ryb a prezentace sladkovodní 
akvakultury realizované z opatření 3.3 záměr a) 
 
Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb 

V letech 2008 – 2011 byla realizována kampaň na podporu spotřeby 
sladkovodních ryb v ČR – Ryba domácí v rámci projektu 
CZ.2.25/3.3.00/08.00286 Realizace dlouhodobé komunikační 
strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb v opatření 3.3 a).  

První část kampaně, která probíhala v roce 2008, byla zaměřena na 
upozornění veřejnosti na nízkou spotřebu sladkovodních ryb a 
rybích produktů. Druhá část kampaně, která probíhala v letech 2009 
– 2011 se soustředila na podporu konzumace ryb a jejích výrobků v průběhu roku – 
především v období velikonočních svátků, letních měsíců – období grilování a podzimních 
výlovů rybníků. Kampaň byla zacílena především na ženy 20+ a odbornou veřejnost. 

V průběhu roku 2011 tvořil významnou část marketingového mixu sponzoring TV pořadů 
o vaření a nákup rozhlasových spotů. Dále byla kampaň podpořena inzercí v celostátním 
a regionálním tisku, časopisech pro ženy, internetových serverech zaměřených na zdravý 
životní styl a vaření, ochutnávkami v hypermarketech nebo účastí na různých regionálních 
akcích, veletrzích a výstavách. 

I v roce 2011 byla propagační kampaň „Ryba domácí“ zaměřena především na budování 
kladného vztahu veřejnosti ke konzumaci sladkovodních ryb a jejich benefitů pro lidské 
zdraví. Maso sladkovodních ryb obsahuje omega 3 – mastné kyseliny a z dietologického 
hlediska je velmi prospěšné pro organismus – prospívá oběhovému ústrojí, omezuje riziko 
infarktu, pomáhá k formování štíhlé postavy. Maso sladkovodních ryb je rovněž vysoce 
kvalitní a srovnatelné s masem mořských ryb. Při celosvětovém poklesu zásob mořských ryb 
představuje významný obnovitelný zdroj rybího masa. 

 

Hodnocení výsledků informačního a propagačního opatření „Realizace dlouhodobé 
komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb“ 
V rámci OP Rybářství byl zároveň realizován projekt „Opakovaná evaluace komunikační 
kampaně na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v ČR – Ryba domácí“, 
jehož cílem je vyhotovení opakované evaluační studie. Projekt je orientován na analýzu 
a zhodnocení míry informovanosti, srozumitelnosti a líbivosti celé komunikační kampaně 
ryba domácí mezi cílovými skupinami. Evaluační studie zpracovává pro zadavatele nezávislá 
externí dodavatel – společnosti Ipsos Tambor, s.r.o.  
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Graf č. 8 Struktura konzumentů – evaluace komunikační 
kampaně 

Zdroj: Opakovaná evaluace komunikační kampaně na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v ČR 
– Ryba domácí a zajištění šetření postojů informovanosti cílových skupin formou výzkumu veřejného mínění – 4. 
fáze projektu;  Ipsos Tambor, spol. s.r.o. (grafická úprava ŘO OP Rybářství) 
 

Z grafů vyplývá, že od roku 2009 došlo k pozitivní změně ve struktuře konzumentů 
sladkovodních ryb. Nadále mírně rostl počet častých konzumentů a snižoval se počet 
nekonzumentů sladkovodních ryb. Konzumenti byli od počátku kampaně rozděleni na 
základě častosti konzumace ryb. Pravidelní konzumenti vnímají rybu jako součást svého 
pestrého jídelníčku. Konzumují ji v průběhu celého roku v pravidelných intervalech a to 
nejenom doma, ale i v restauracích. Zkušenosti s  konzumováním ryby mají již z dětství, 
rybáři v rodině, apod. U občasných konzumentů je konzumace ryb spojena především 
s vánočními svátky. Konzumenti, kteří kupují rybu jen občas, pochází většinou z rodin, kde 
ryba nebyla preferovanou stravou. 

V době realizace kampaně se zvýšila poptávka po produktech ze sladkovodních ryb na 
domácím trhu. Od roku 2008 došlo ke zvýšení prodeje na domácím trhu o 13 %, což je 
způsobeno již výše zmíněným snížením exportu, ale významný podíl na zvýšení poptávky 
podle producentů ryb má i kampaň Ryba domácí, kterou zaznamenalo téměř 80 % subjektů 
působících v odvětví rybářství. 

Konkrétní finanční efekt a dopad na ekonomiku odvětví ale nedokáží producenti ryb ani 
odborníci zodpovědně zhodnotit. Všichni se ale shodují v názoru, že kampaň výrazně 
podpořila růst poptávky po sladkovodních rybách na domácím trhu. 

 

Propagační kampaň sladkovodní akvakultury ve veřejnoprávní České televizi (dále jen „ČT“) 
Cílem projektu bylo zaměřit se na osvětu a popularizaci témat zaměřených na oblast 
zdravých potravin a zdravého životního stylu populace. Nepominutelnou součástí je i oblast 
produkce sladkovodních ryb a jejich pozitivní vliv na lidský organizmus. V rámci projektu byly 
představeny významné sladkovodní ryby a jejich chov jako nedílná součást kulturního 
prostředí i gastronomických zvyklostí. Gastronomická část projektu byla zaměřena na zdravé 
stravování obyvatelstva s cílem prevence vzniku a nárůstu civilizačních chorob. Projekt 
CZ.1.25/3.3.00/15.00005 Propagační kampaň sladkovodní akvakultury ve veřejnoprávní ČT. 
Projekt spočíval v odvysílání třídílné televizní série, která podpořila propagaci sladkovodní 
akvakultury a byl realizován z opatření 3.3 a).  
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Hodnocení výsledků informačního a propagačního opatření „Propagační kampaň 
sladkovodní akvakultury ve veřejnoprávní ČT“ 
Hlavním cílem projektu byla edukace široké veřejnosti v oblasti sladkovodní akvakultury, 
spojit téma poznávání přírody, jejich zákonitostí a kulturně historického dědictví s tématem 
ichtyologie, rybářství, ale i hospodářského významu chovu ryb. Tímto projekt přispěl ke 
zvýšení obecného povědomí o sladkovodní akvakultuře a o jejím přínosu u široké veřejnosti. 
Průměrná absolutní sledovanost pořadu byla 239 tisíc diváků ve věku 15+. Podíl na publiku 
6,95 % byl výrazně nad průměrem stanice ČT2. Pořad dosáhl i vysokého hodnocení 
spokojenosti a zajistil si i vysoké hodnocení originality a zaujetí.  
 
 
Prezentace sladkovodní akvakultury na farmářských trzích a městských slavnostech 

 
Zdroj: ŘO OP Rybářství 
V roce 2014 byl realizován z opatření 3.3. a) projekt CZ.1.25/3.3.00/14.00006 Prezentace 
sladkovodní akvakultury na trzích a slavnostech. Prezentace spočívala v pořádání kuchařské 
show, kde profesionální kuchař prezentoval vybrané recepty ze sladkovodních ryb a také 
různé způsoby filetování a úpravy masa sladkovodních ryb. Návštěvníkům farmářských trhů 
a městských slavností byly rozdávány recepty s prezentovanými pokrmy, tipy se základními 
postupy úpravy sladkovodních ryb a další informační materiály. 
 
Hodnocení výsledků informačního a propagačního opatření „Prezentace sladkovodní 
akvakultury na farmářských trzích a městských slavnostech“ 
Prezentace sladkovodní akvakultury na farmářských trzích a městských slavnostech 
probíhala v deseti městech ČR. Akcí, na kterých byla prezentována sladkovodní akvakultura 
výše uvedeným způsobem, se zúčastnil vysoký počet návštěvníků. Počet návštěvníků na 
jednotlivých akcí se pohyboval od 250 – 3500 osob v závislosti na typu akce a místě konání. 
 

 

Prezentace sladkovodní akvakultury na farmářských trzích a městských slavnostech 

Rok Termín konání Místo konání Typ akce 

2014 1.11. Telč Farmářský trh 
6.11. Veselí nad Moravou Farmářský trh 
7.11. Nový Jičín Městské slavnosti 
8.11. Havířov Farmářský trh 
9.11. Lysá nad Labem Městské slavnosti 
11.11. Ústí nad Labem Vinařské slavnosti 
15.11. Hradec Králové Farmářský trh 
16.11. Blansko Vinařské slavnosti 
21.11. Karlovy Vary Farmářský trh 
22.11. Plzeň Farmářský trh 
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Celkové hodnocení výsledků informačních a propagačních opatření 
Míra zvýšení povědomí o OP Rybářství a jeho aktivitách v sektoru produkčního rybářství 
ŘO OP Rybářství na základě stanoveného ukazatele „Míra zvýšení povědomí o OP 
Rybářství a jeho aktivitách v sektoru produkčního rybářství“ provedl v roce 2010 a 2016 
dotazníková šetření o povědomí o OP Rybářství. 
 
Z dotazníkového šetření v roce 2016 vyplývá, že 86,4 % respondentů slyšelo o OP Rybářství 
a 76,6 % respondentů bylo dobře informováno o možnostech, jak získat finanční podporu 
z OP Rybářství a z odpovědí také vyplynulo, že lze informace považovat za dostatečné, 
dobře dostupné, zajímavě zpracované a srozumitelné. Informace o OP Rybářství 
respondenti získávali v největší míře z internetu (43,1 %), z informačních materiálů OP 
Rybářství (41,6 %) a od známých (24,9 %). 91,9 % respondentů správně odpovědělo, že OP 
Rybářství byl financován z ERF a 67,5 % respondentů uvedlo, že znají nějaký konkrétní 
projekt, který byl financován z OP Rybářství.  
 
Graf č. 9 Dotazník 

 
 
Graf č. 10 Dotazník 

 
 
Graf č. 11 Dotazník 
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Tabulka č. 13 – Prioritní osa: 5  

(Cíl byl stanoven na celé programové období) 
Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 

Počet informačních 
a propagačních 
akcí 

Dosažené výsledky 1 3* 4* 5 4 4 4 4 4 33 

Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 20 20 

Výchozí stav  0 – – – – – – – – 0 

Zdroj: ŘO OP Rybářství  

 
V roce 2007 se uskutečnilo 1. zasedání MV OP Rybářství. 
 
V roce 2008 se uskutečnilo 2. a 3. zasedání MV OP Rybářství a ŘO OP Rybářství (24 a 32 účastníků) se podílel aktivní účastí na konání 
výstavy „Země živitelka“ (celkový počet účastníků na výstavě cca 100 000). 
 
V roce 2009 se uskutečnilo 4. a 5. zasedání MV OP Rybářství (30 a 34 účastníků), byla uspořádána Výroční konference OP Rybářství (66 
účastníků) a ŘO OP Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy „Země živitelka“ (celkový počet účastníků na výstavě cca 100 000). 
 
V roce 2010 se uskutečnilo 6. a 7. zasedání MV OP Rybářství (30 a 35 účastníků). Byla uspořádána Výroční konference OP Rybářství (71 
účastníků) a ŘO OP Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy „Země živitelka“ (celkový počet účastníků na výstavě cca 100 000). 
Do počtu informačních a propagačních akcí v rámci roku 2010 je zahrnut i tisk informačních brožur a letáků. 
 
V roce 2011 se uskutečnilo 8. a 9. zasedání MV OP Rybářství (34 a 29 účastníků), byla uspořádána Výroční konference pod názvem „OP 
Rybářství v poločase a vize akvakultury po roce 2014“ (69 účastníků) a ŘO OP Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy „Země 
živitelka“ (celkový počet účastníků na výstavě cca 100 000). 
 
V roce 2012 se uskutečnilo 10. a 11. zasedání MV OP Rybářství (28 a 29 účastníků), byla uspořádána Výroční konference pod názvem 
„Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů“ (65 účastníků) a ŘO OP Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy „Země 
živitelka“ (celkový počet účastníků na výstavě cca 100 000). 
 
V roce 2013 se uskutečnilo 12. a 13. zasedání MV OP Rybářství (23 a 30 účastníků), byla uspořádána Výroční konference pod názvem „Trvale 
udržitelný rozvoj sladkovodní akvakultury v EU“ (70 účastníků) a ŘO OP Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy „Země živitelka“ 
(celkový počet účastníků na výstavě cca 100 000). 
 
V roce 2014 se uskutečnilo 14. a 15. zasedání MV OP Rybářství (32 a 30 účastníků), byla uspořádána Výroční konference pod názvem 
„Strategie podpory akvakultury v období 2014 – 2020 s využitím poznatků OP Rybářství 2007 – 2013“ (55 účastníků) a ŘO OP Rybářství se 
podílel aktivní účastí na konání výstavy „Země živitelka“ (celkový počet účastníků na výstavě cca 100 000).  
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V roce 2015 se uskutečnilo 16. zasedání MV OP Rybářství (25 účastníků), byla uspořádána Výroční konference pod názvem „Podpora a rozvoj 
sladkovodní akvakultury v programovém období 2014 – 2020“ (57 účastníků) a ŘO OP Rybářství se podílel aktivní účastí na konání výstavy 
„Země živitelka“ (celkový počet účastníků na výstavě cca 100 000) a výstavy „Natura Viva“ (cca 40 000 účastníků).  
 
V roce 2016 se uskutečnilo 17. zasedání MV OP Rybářství, na kterém byla schválena Závěrečná zpráva OP Rybářství. 
 
Zejména vzhledem k tomu, že byla do ukazatele „Počet informačních a propagačních akcí“ započítána i aktivní účast ŘO OP Rybářství na 
výstavách „Země Živitelka“ a „Natura Viva“, byla cílová hodnota o 13 akcí překročena.  
 
Zveřejnění seznamu příjemců 
V souladu s článkem 31 druhým pododstavcem písm. d) nařízení (ES) č. 498/2007 byly po celé programové období zveřejňovány seznamy 
příjemců schválených a proplacených projektů. Seznamy schválených projektů byly aktualizovány vždy k 31. 12. daného roku a proplacené 
projekty vždy k 30. 6. a 31. 12. daného roku.  
 
http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni–program–rybarstvi–na–obdobi/opatreni–osy–ii/schvalene–projekty/ 
http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni–program–rybarstvi–na–obdobi/opatreni–osy–ii/proplacene–projekty/ 
 
http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni–program–rybarstvi–na–obdobi/opatreni–osy–iii/schvalene–projekty/ 
http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni–program–rybarstvi–na–obdobi/opatreni–osy–iii/proplacene–projekty/ 
 

 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/opatreni-osy-ii/schvalene-projekty/
http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/opatreni-osy-ii/proplacene-projekty/
http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/opatreni-osy-iii/schvalene-projekty/
http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/opatreni-osy-iii/proplacene-projekty/
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6. INFORMACE O SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČENSTVÍ 

OP Rybářství byl v letech 2007 – 2015 nastaven v souladu s právními předpisy EU 
a v průběhu implementace programu nedošlo k žádným závažným problémům v souladu 
s těmito předpisy. 
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7. VZÁJEMNÉ DOPLŇOVÁNÍ S JINÝMI NÁSTROJI 

OP Rybářství byl nastaven tak, že se nepřekrýval a vhodně se doplňoval s dalšími fondy EU 
a dotačními tituly.   
 
Informace o doplňkovosti OP Rybářství ve vztahu k Programu rozvoje venkova 
Mezi dotacemi poskytovanými z Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) a OP Rybářství 
neexistovaly žádné překryvy. 
Dotace poskytované z OP Rybářství doplňovaly opatření PRV v oblastech širšího vztahu 
rybničního fenoménu v ČR ke kulturní krajině.  
V rámci PRV byla zařazena agro–environmentální opatření ve formě vyrovnávacích plateb 
na plochu zemědělské půdy (sady, vinice, travní porosty), která mají za cíl podpořit způsoby 
využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, 
krajiny a jejich vlastností. Dále PRV dotoval zachování obhospodařovaných území vysoké 
přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.  
Z OP Rybářství byly vypláceny vyrovnávací platby na vodní plochu rybníků za použití 
akvakulturních výrobních metod s cílem zlepšení vodního prostředí. Překryvům bylo 
zamezeno, neboť v rámci PRV byly poskytovány vyrovnávací platby na plochu zemědělsky 
využívané půdy a v OP Rybářství byly poskytovány vyrovnávací platby na vodní plochu 
rybníka. 
OP Rybářství podporoval technologie a zařízení snižující nepříznivé environmentální vlivy při 
vypouštění odpadních vod pouze z průmyslového zpracování ryb a dále při používání 
recirkulačních systémů. PRV podporoval investice do vodohospodářské infrastruktury 
v aglomeracích s ekvivalentním počtem obyvatel do 2000 mimo území vyžadující zvláštní 
ochranu.  V rámci lesnické infrastruktury byla podporována zařízení upravující vodní režim 
v lesích. 
 
Informace o doplňkovosti OP Rybářství ve vztahu k Operačnímu programu Životní prostředí  
Mezi dotacemi poskytovanými z OP Rybářství a Operačního programu Životní prostředí 
(dále jen „OP ŽP“) neexistovaly žádné překryvy. 
V OP ŽP nebyla zařazena žádná oblast podpory, z níž by byla poskytována vyrovnávací 
platba na vodní plochu. Z OP Rybářství se poskytovala dotace na výstavbu, modernizaci 
a odbahňování rybníků fyzickým a právnickým osobám, jejichž příjmy pocházejí 
z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Z OP ŽP se 
hradí tyto aktivity pro jiné kategorie příjemců (nepodnikatelské subjekty). 
OP Rybářství podporoval technologie a zařízení snižující nepříznivé environmentální vlivy při 
vypouštění odpadních vod pouze z průmyslového zpracování ryb a dále při používání 
recirkulačních systémů. OP ŽP podporoval mimo jiné čistírny odpadních vod v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu bez omezení velikosti a na ostatních územích aglomerace od 
ekvivalentního počtu obyvatel 2000 a také investice vodohospodářské v krajině 
u nezemědělských subjektů. 
 
Informace o doplňkovosti OP Rybářství ve vztahu k národnímu programu 129 130 – Podpora 
obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží 
Mezi dotacemi poskytovanými z OP Rybářství a programem 129 130 neexistovaly žádné 
překryvy. 
Rozhraní mezi programy bylo vymezeno předmětem a příjemcem dotace. Dotace na 
výstavbu, modernizaci a odbahňování rybníků pro žadatele hospodařící na méně než 20 ha 
vodních ploch a výstavba a odbahnění rybníků o výměře do 1 ha pro žadatele hospodařící 
na více než 20 ha byla poskytována prostřednictvím Evropského rybářského fondu. 
Dotace na výstavbu, modernizaci a odbahňování rybníků pro žadatele hospodařící na 20 
a více ha vodní plochy, byla poskytována prostřednictvím programu 129 130 – Podpora 
obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží v gesci MZe. 
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Informace o doplňkovosti OP Rybářství ve vztahu k národnímu dotačnímu programu č. 15 – 
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků“ 
Mezi dotacemi poskytovanými z OP Rybářství a uvedeným dotačním titulem č. 15 
neexistovaly žádné překryvy.  
Příjemce dotace z OP Rybářství nebyl oprávněn současně uplatnit a pobírat podporu na 
stejný předmět dotace z dotačního programu č. 15 – „Podpora mimoprodukčních funkcí 
rybníků“, písm. b) Péče o rybniční fond ve veřejném zájmu Zásad, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a 2 d zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství u rybníků nad 30 ha a u rybníků, u kterých se v předmětném roce provádí 
odbahnění z OP Rybářství. 
Příjemce dotace o vyrovnávací platbu z OP Rybářství není oprávněn současně pobírat 
podporu na stejný předmět dotace z dotačního programu č. 15 – Podpora mimoprodukčních 
funkcí rybníků písmeno c) nařízená péče o životní prostředí spadajícího do gesce MZe; 
omezení vysazování amura orgány ochrany přírody zůstává plně v gesci dotačního 
programu č. 15. 
 
Informace o doplňkovosti OP Rybářství ve vztahu k nájemním smlouvám na rybníky ve 
vlastnictví ČR a náhradám uplatňovaným dle národní legislativy 
Rybníky ve vlastnictví ČR, obhospodařované na základě nájemních smluv, které zahrnují 
požadavky ochrany přírody odrážející se ve výši nájemného, nemohly být předmětem 
žádosti o vyrovnávací platbu z OP Rybářství.  
Příjemce dotace z OP Rybářství nemohl současně uplatnit náhradu újmy podle § 58 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to v případě, že podle tohoto 
ustanovení uplatnil nárok za omezení vzniklé v důsledku snížení rybí obsádky. 
 
Vzájemná doplňkovost a nepřekrývání dotací a podpor byla průběžně sledována ŘO OP 
Rybářství.  Vzhledem k odlišným cílům a výše uvedenému vymezení nebyla koordinace 
výzev (kol příjmu Žádostí o dotaci) potřebná. Výše uvedené programy/dotační tituly byly 
v gesci MZe nebo Ministerstva životního prostředí. Oba resorty se pravidelně účastnily 
jednání MV OP Rybářství.  
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8. PŘÍLOHY 

 
Příloha č. 1 Zkratky 

Zkratka Vysvětlení zkratky 

AFCOS Anti-Fraud Coordinating Structure 

AO Auditní orgán 

CCI Code Commun d’Identification (common identification code) 

COCOF 
Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje 
spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě 
nedodržení pravidel pro veřejné zakázky 

ČR Česká republika 

ČRS Český rybářský svaz 

ČT Česká televize 

EK Evropská komise 

ENRF Evropský námořní a rybářský fond 

ES Evropská společenství 

EU Evropská unie 

FIFG 
  Financial Instrument for Fisheries Guidance 
Finanční nástroj na podporu rybolovu 

FÚ Finanční úřad 

IS CEDR Centrální registr dotací 

IS SZIF Informační systém Státního zemědělského a intervenčního fondu 

MSC2007 Monitorovací systém Central 2007 - 2013 

MV OP Rybářství Monitorovací výbor OP Rybářství 

MZe Ministerstvo zemědělství 

Nařízení o ERF 
Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. 7. 2006 o Evropském rybářském 
fondu 

NP Není programováno (není obsaženo v OP Rybářství) 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

OP Rybářství Operační program Rybářství 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 

OS OP Rybářství Odborná skupina Operačního programu Rybářství 

PCO Platební a certifikační orgán 

PRK Porušení rozpočtové kázně 

PZRP Průběžná zpráva o realizaci projektu 

PZUP Průběžná zpráva o udržitelnosti projektu 

PRV Program rozvoje venkova 

RS ČR Rybářské sdružení České republiky 

ŘO OP Rybářství Řídící orgán OP Rybářství 

ŘO Řídící orgán 

SEA NRP 
Posouzení vlivů Národního rozvojového plánu pro programové období 2007 – 
2013 na životní prostředí 

SRMZ Standartní roční monitorovací zpráva 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond – zprostředkující subjekt 

Vykont 
Služba, poskytující informace o kontrolách dotací prováděných FÚ, které 
primárně vznikají v IS CEDR.  

ZZRP Závěrečná zpráva o realizaci projektu 

ZZUP Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu 
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Příloha č. 2 – Přehled jednání MV OP Rybářství 
Tabulka č. 14 – Přehled jednání MV OP Rybářství 

Monitorovací výbor Datum Místo konání 

MV OP Rybářství – 1. zasedání 11. 12. 2007 Hluboká nad Vltavou 

MV OP Rybářství – 2. zasedání 4. 6. 2008 Jindřichův Hradec 

MV OP Rybářství – 3. zasedání 2. 12. 2008 Praha 

MV OP Rybářství – 4. zasedání 19. 6. 2009 
Hradec Králové, exkurze 

v Rybářství Chlumec nad Cidlinou 

MV OP Rybářství – 5. zasedání 23. 11. 2009 Praha 

MV OP Rybářství – 6. zasedání 8. 6. 2010 
Mušov–Pasohlávky, exkurze 

v Rybníkářství Pohořelice 

MV OP Rybářství – 7. zasedání 12. 11. 2010 Praha 

MV OP Rybářství – 8. zasedání 9. 6. 2011 Červená Lhota 

MV OP Rybářství – 9. zasedání 8. 11. 2011 Praha 

MV OP Rybářství – 10. zasedání 6. 6. 2012 
Mikulov, exkurze v Rybářství 

Hodonín 

MV OP Rybářství – 11. zasedání 7. 11. 2012 Praha 

MV OP Rybářství – 12. zasedání 18. 6. 2013 Praha 

MV OP Rybářství – 13. zasedání 13. 11. 2013 Praha 

MV OP Rybářství – 14. zasedání  12. 6. 2014 Třeboň 

MV OP Rybářství – 15. zasedání 13. 11. 2014 Praha 

MV OP Rybářství – 16. zasedání 17. 6. 2015 Blatná 

MV OP Rybářství – 17. zasedání 8. 11. 2016 Praha 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
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Příloha č. 3 – Přehled vyhlášených kol příjmu Žádostí o dotaci 
Tabulka č. 15 – Přehled vyhlášených kol příjmu Žádostí o dotaci 

Kolo 
výzvy 

Opatření Záměr Název opatření 
Termín příjmu 

Žádostí o dotaci 

1 

2.1. a), b), c), d), 
e) 

Opatření pro produktivní investice do 
akvakultury 10. 6. – 30. 6. 2008 

2.4. a), b) Investice do zpracování a uvádění na trh 

2 

3.1. a) Společné činnosti 
7. 10. – 27. 10. 

2008 
3.3. a)*, b) Podpora a rozvoj nových trhů a propagační 

kampaně 

3 

2.1. a), b), c), d), 
e) 

Opatření pro produktivní investice do 
akvakultury 10. 2. – 2. 3. 2009 

2.4. a), b) Investice do zpracování a uvádění na trh 

4 3.4. a) Pilotní projekty 23. 6. – 29. 6. 2009 

5 

2.1. a), b), c), d), 
e) 

Opatření pro produktivní investice do 
akvakultury 

18. 2. – 8. 3. 2010 
2.4. a), b) Investice do zpracování a uvádění na trh 

3.1. a) Společné činnosti 

3.3. b) Podpora a rozvoj nových trhů a propagační 
kampaně 

6 
3.1. a) Společné činnosti 

24. 6. – 30. 6. 2010 3.2. b) Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin 

7 
3.4. a) Pilotní projekty 18. 10. – 25. 10. 

2010 

8 

2.1. a), b), c), d), 
e) 

Opatření pro produktivní investice do 
akvakultury 

8. 2. – 25. 2. 2011 
2.4. a), b) Investice do zpracování a uvádění na trh 

3.1. a), b) Společné činnosti 

3.3. b), e) Podpora a rozvoj nových trhů a propagační 
kampaně 

9 2.2. a) Opatření na ochranu vodního prostředí 28. 3. – 8. 4. 2011 

10 3.2. b) Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin 9. 6. – 27. 6. 2011 

11 

3.1. a) Společné činnosti 

25. 10. – 7. 11. 
2011 

3.3. b), e) Podpora a rozvoj nových trhů a propagační 
kampaně 

3.4. a) Pilotní projekty 

12 
3.3. e) Podpora a rozvoj nových trhů a propagační 

kampaně 
7. 2. – 13. 2. 2012 

13 

3.2. b) Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin 

19. 6. – 25. 6. 2012 3.3. a)* Podpora a rozvoj nových trhů a propagační 
kampaně 

14 

3.1. a), b), c) Společné činnosti 

2. 10. – 15. 10. 
2012 

3.3. a)* Podpora a rozvoj nových trhů a propagační 
kampaně 

3.4. a) Pilotní projekty 

15 

2.1. a), b), c), d), 
e) 

Opatření pro produktivní investice do 
akvakultury 

6. 2. – 12. 2. 2013 
2.4. a) Investice do zpracování a uvádění na trh 

3.2.  b) Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin 

3.3. e) Podpora a rozvoj nových trhů a propagační 
kampaně 

16 

2.1. a), b), c), e) Opatření pro produktivní investice do 
akvakultury 6. 3. – 12. 3. 2013 

2.4. a) Investice do zpracování a uvádění na trh 

17 
3.1. b) Společné činnosti 

18. 6. – 24. 6. 2013 
3.4. a) Pilotní projekty 
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Kolo 
výzvy 

Opatření Záměr Název opatření 
Termín příjmu 

Žádostí o dotaci 

18 

3.1. a), b) Společné činnosti 

26. 11 – 2. 12. 2013 3.3. e) Podpora a rozvoj nových trhů a propagační 
kampaně 

19 3.2. b) Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin 10. – 14. 3. 2014 

20 

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

16. 9. – 29. 9. 2014 3.1. a) Společné činnosti 

3.3. e) Podpora a rozvoj nových trhů a propagační 
kampaně 

Zdroj: ŘO OP Rybářství    

Výzvy příjmu Žádostí o dotaci pro opatření 5.1. Technická pomoc byly vyhlašovány kontinuálně.  
 



83 

 

Příloha č. 4 – Přehled auditních šetření a kontrol 
Tabulka č. 16 – Přehled auditních šetření a kontrol 
 
Tento přehled neobsahuje audity operací za jednotlivé roky vykonané pověřeným auditním 
subjektem MZe (Odborem auditu a supervize) a Auditním orgánem, audity Odboru interního 
auditu SZIF, dále audity DG MARE a DG REGIO, u kterých nebyl Řídící orgán OP Rybářství 
(MZe) primárně auditovaným subjektem.  

 

Číslo auditu P4/2008/OP 
 

Název  Připravenost OP Rybářství - Připravenost Řídícího orgánu na čerpání 
finančních prostředků z fondů EFF v programovém období 2007 – 2013 

Cíl  Ověření připravenosti ŘO MZe na čerpání finančních prostředků z fondů 
EFF v programovém období. 

Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 11. 8. 2008 – 15. 10. 2008 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry kontroly (doporučení) 
Zjištění č. 1 
Zajistit nastavení přiměřených postupů ověření bonity žadatele. 
Zjištění č. 2 
Vzhledem k tomu, že předložené návrhy normativní úpravy řízení finančních toků OP Rybářství 
jsou připraveny k podpisu ministrem zemědělství, lze doporučit jejich uvedení v platnost v co 
nejkratším možném termínu. 
Vypořádání 
Zjištění č. 1 
Žadatel/příjemce dotace osvědčuje svoji bonitu schopností zajistit realizaci celého projektu 
z vlastních finančních zdrojů (formou úvěru, nebo půjčky v plném rozsahu). Žádost o platbu 
předkládá po úplné realizaci projektu a po kontrole na místě pracovníky RO SZIF. 
Zjištění č. 2 
Dne 19. 3. 2009 byl schválen a podepsán ministrem zemědělství ,,Pokyn k řízení finančních toků 
OP Rybářství 2007-2013“ a ,,Postup pro administraci dotace poskytované příjemci dotace v rámci 
OP Rybářství 2007 – 2013.“ 

Číslo auditu P8/2008/OP 
Název  Připravenost OP Rybářství 
Cíl  Ověření připravenosti ŘO MZe na čerpání finančních prostředků z fondů 

EFF v programovém období. 
Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 12. 6. 2008 – 11. 7. 2008 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry kontroly (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly shledány žádné závažné nedostatky a výrok auditora byl udělen bez 
výhrad. Vzhledem k tomu, že předložené návrhy normativní úpravy řízení finančních toků OP 
Rybářství jsou připraveny k podpisu ministrem zemědělství, lze doporučit jejich uvedení v platnost 
v co nejkratším možném termínu. 
Vypořádání 
Dne 19. 3. 2009 byl schválen a podepsán ministrem zemědělství ,,Pokyn k řízení finančních toků 
OP Rybářství 2007-2013“ a ,,Postup pro administraci dotace poskytované příjemci dotace v rámci 
OP Rybářství 2007 – 2013.“ 

Číslo auditu P14/2008/OP 
Název  Kontrola delegovaných činností – kontrolní činnost Řídícího orgánu na 
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Státní zemědělský intervenční fond 
Cíl  Ověření procesu kontroly plnění činností delegovaných na ZS, SZIF, při 

plnění úkolů ŘO v systému implementace operačních programů 
financovaných ze strukturálních fondů EU. 

Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 10. 11. 2008 – 31. 12. 2008 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry kontroly (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné vady a nedostatky. K auditovanému procesu nebyla 
udělena žádná doporučení. 
Vypořádání 
Bez vypořádání 

Číslo auditu P3/2009/OP 
Název  Audit OP Rybářství – implementace opatření 2.1. 
Cíl  Poskytnutí ujištění, že ŘO MZe vytvořil systém implementace opatření 2.1. 

OP Rybářství v souladu s legislativními požadavky. 
Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 17. 2. 2009 – 31. 3. 2009 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry kontroly (doporučení) 
Bez zjištění. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 

Číslo auditu 4/2009/OP 
Název  Audit OP Rybářství – implementace opatření 2.1. Státní zemědělský 

intervenční fond 
Cíl  Poskytnutí ujištění, že Státní zemědělský intervenční fond, jako 

zprostředkující subjekt vytvořil v rámci delegovaných pravomocí systém 
implementace opatření 2.1. Operačního programu Rybářství v souladu 
s platnými evropskými a národními legislativními požadavky. 

Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 17. 2. 2009 – 31. 3. 2009 
Kontrolovaný 
subjekt 

Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry kontroly (doporučení) 
Bez zjištění. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 

Číslo auditu 55/22253/2009-552 
Název  Směrnice (metodické postupy) pro OP Rybářství v procesu před 

vydáním rozhodnutí 
Cíl  Cílem bylo prověřit postupy výběru a hodnocení projektů resp. procesu 

výběru projektů do okamžiku vydání rozhodnutí. 
Auditní subjekt Platební a certifikační orgán (PCO) 
Termín zahájení 31. 3. 2009 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry kontroly (doporučení) 
V průběhu kontroly bylo identifikováno celkem 7 formálních zjištění: 

1) Dodržování kontroly 5% vzorku projektů ze Seznamu nedoporučených projektů. 
2) Dodržování tvorby zápisu z kontroly před vydáním rozhodnutí. 
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3) Seznam vydaných rozhodnutí je nutné nahradit za seznam schválených projektů ke 
spolufinancování. 

4) Aktualizace seznamu ve směrnici a dopracování správných odkazu na přílohy. 
5) Dodržování směrnice při podepisování dokumentů. 
6) Dodržování a správné vyplňování kontrolních listů před vydáním rozhodnutí. 
7) Nutnost uvádět plný a správný název dokumentů, na které je odkazováno ve směrnicích.  

Vypořádání 
ŘO OP Rybářství dle doporučení PCO aktualizoval Metodické postupy (směrnice) pro provádění 
OP Rybářství 2007 – 2013 (zejména P08 aP09). Dále dopracoval dokumenty.  

Číslo auditu P5/2009/OP 
Název  Audit systému delegování odpovědnosti a pravomocí na MZe pro 

zajištění OP Rybářství – finanční toky 
Cíl  Poskytnutí ujištění, že jsou dostatečně formalizovaně pokryty odpovědnosti 

a pravomoci v rámci implementační struktury OP Rybářství na MZe. 
Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 4. 6. 2009 – 8. 12. 2009 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry kontroly (doporučení) 
Bez zjištění. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 

Číslo auditu P6/2009/OP 
Název  Audit dostatečnosti řídících a kontrolních systémů pro čerpání 

finančních prostředků z fondů EFF – nastavení systémů mezi SZIF 
a ŘO (dohoda o implementaci) 

Cíl  Poskytnutí ujištění o přiměřenosti a funkčnosti řídících kontrolních systémů 
v rámci administrace projektů realizovaných v OP Rybářství. 

Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 17. 2. - 15. 5. 2009 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry kontroly (doporučení) 
Bez zjištění. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 

Číslo auditu P7/2009/OP 
Název  Audit OP Rybářství – implementace opatření 2.4. 
Cíl  Poskytnutí ujištění, že ŘO MZe vytvořil systém implementace opatření 2.4. 

OP Rybářství v souladu s legislativními požadavky. 
Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 17. 2. 2009 – 31. 3. 2009 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry kontroly (doporučení) 
Bez zjištění. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 

Číslo auditu 8/2009/OP 
Název  Audit OP Rybářství – implementace opatření 2.4. Státní zemědělský 

intervenční fond 
Cíl  Poskytnutí ujištění, že Státní zemědělský intervenční fond, jako 

zprostředkující subjekt, vytvořil v rámci delegovaných pravomocí systém 
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implementace opatření 2.4. Operačního programu Rybářství v souladu 
s platnými evropskými a národními legislativními požadavky. 

Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 17. 2. - 15. 5. 2009 
Kontrolovaný 
subjekt 

Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry kontroly (doporučení) 
Bez zjištění. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 

Číslo auditu 9/2009/OP 
Název  Audit připravenosti SZIF na implementaci OP Rybářství 
Cíl  Cílem auditu bylo poskytnutí ujištění, že jsou dostatečně formalizovaně 

pokryty odpovědnosti a pravomoci v rámci implementační struktury OP 
Rybářství na Státní zemědělský intervenční fond. 

Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 1. 4. 2009 – 19. 11. 2009 
Kontrolovaný 
subjekt 

Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry kontroly (doporučení) 
Bez zjištění. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 

Číslo auditu P10/2009/OP 
Název  Audit nastavení řídícího a kontrolního systému MZe 
Cíl  Poskytnutí ujištění o přiměřenosti jednotlivých prvků řídícího a kontrolního 

sytému MZe. 
Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 25. 5. 2009 - 9. 11. 2009 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry kontroly (doporučení) 
Bez zjištění. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 

Číslo auditu P14/2009/MZe 
Název  Audit systému zadávání veřejných zakázek 
Cíl  Poskytnutí ujištění, že veřejné zakázky zadávané v prostředí MZe jsou 

zadávány v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách a Příkazy ministra zemědělství. 

Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 2.6.2009 – 28.1.2010 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry kontroly (doporučení) 
Bez zjištění. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 

Číslo auditu M20/2009/OP 
Název  Audit OP Rybářství – opatření 3.4. Pilotní projekty 
Cíl  Poskytnutí ujištění o funkčnosti nastaveného systému v rámci pilotních 

projektů – opatření 3.4. v OP Rybářství. 
Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
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Termín zahájení 15.5.2009 – 30.6.2009 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry kontroly (doporučení) 
Zjištění č. 1 
Pro účel spolupráce na realizaci projektů opatření 3.4. – Pilotní projety měly být vybrány subjekty, 
které mohou být spoluřešiteli jednotlivých projektů. ŘO OP Rybářství definuje možné vědecké 
subjekty spolupracující na projektech obecně bez vymezení konkrétních subjektů. Pro naplnění 
požadavku na určení vědeckých subjektů lze doporučit doplnění pravidel pro žadatele pro opatření 
3.4. – Pilotní projekty o seznam organizací doporučených pro účely spolupráce na projektech 
Monitorovacím výborem. 
Zjištění č. 2 
Schvalování členů Výběrové komise bylo jejím statutem dáno do působnosti Monitorovacího výboru 
OP Rybářství. MV OP Rybářství nebyl, podle platného statutu ze dne 18. 03. 2008, vybaven 
pravomocí schvalovat složení kolektivních orgánů institucionalizovaných v rámci implementační 
struktury OP Rybářství. 
Zjištění č. 3 
V době provádění auditního šetření byla k dispozici neschválená podoba Statutu a jednacího řádu 
Výběrové komise. Auditoři v průběhu provádění auditu ověřili správnost a shodu nastavení ŘKS 
podle předložené dokumentace s přihlédnutím k ujištění poskytnutém auditovaným subjektem, že 
předlodžený Statut a jednací řád Výběrové komise bude uveden v platnost po standardní 
schvalovací proceduře. Auditoři ověřili, že ŘO OP rybářství předložil výše uvedený dokument ke 
schválení ministru zemědělství. 
Vypořádání 
Zjištění č. 1 
Pravidla byla v tomto smyslu pro další kolo příjmu upravena. 
Zjištění č. 2 
Odbor ŘO OP Rybářství 14120 předal 14.9.2009 ke schválení a podpisu jmenovací dopisy členů a 
náhradníků výběrové komise pro opatření 3.4. Pilotní projekty. Jakmile byly členové a náhradníci 
jmenováni ministrem zemědělství, odeslal sekretariát výběrové komise, kterým je odbor ŘO OP 
Rybářství 14120, členům komise podklady pro bodování projektů. Od rozeslání podkladů běželo 
dle Statutu výběrové komise lhůta nejméně 35 kalendářních dnů do zasedání výběrové komise. 
Zasedání výběrové komise proběhlo v týdnu od 2. do 6. listopadu 2009 a proběhlo předání 
výsledku bodování výběrovou komisí na CP SZIF bez zbytečného odkladu. Tento postup byl sdělen 
dopisem SZIFu dne 17. 9. 2009, pod čj. 30668/2009-14120. 
Zjištění č. 3 
Statut a Jednací řád Výběrové komise opatření 3.4. Pilotní projekty OP Rybářství byl předložen pod 
čj. 25760/2009-10000 dne 6.8.2009 a byl podepsán ministrem dne 17.8.2009. 

Číslo kontroly NKÚ č. 09/12 
Název  Podpora rybářství v České republice podle operačních programů 

v letech 2004–2008 
Cíl  Kontrolována byla implementace programů OP RVMZ (část FIFG, období 

2004 – 2006) a OP Rybářství (období 2007 – 2013). 
Auditní subjekt Nejvyšší kontrolní úřad 
Termín zahájení duben 2009 – prosinec 2009 
Kontrolovaný 
subjekt 

Ministerstvo zemědělství  
Státní zemědělský intervenční fond 
jedenáct vybraných příjemců finančních prostředků 

Závěry kontroly (doporučení) 
Vzhledem k tomu, že nebyl zapracován zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole do metodických 
postupů ŘO OP Rybářství, bylo ŘO OP Rybářství doporučeno aktualizovat metodické postupy tak, 
aby byly sladěny se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  
Byly zjištěny nedostatky v postupu administrace veřejné zakázky v rámci projektu „Ryba domácí“ 
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a bylo identifikováno porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ze strany 
zadavatele.  
MZe akceptovalo a uhradilo část plnění „provize z mediálního objemu 3 %“ ve výši 21 tis. Kč bez 
DPH (24,9 tis. Kč s DPH) nad rámec platné smlouvy.  
Vypořádání 
ŘO OP Rybářství upravil metodické postupy a poté byly předmětem kontroly auditu MZe č. 
18/10/OP – Nastavení systému finančního řízení. V rámci dané auditní akce bylo ověřeno, že 
systém předběžných a veřejnoprávních kontrol u OP Rybářství je nastaven potřebám pro provádění 
OP Rybářství. 
Pověřený auditní subjekt MZe předal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k přezkoumání 
zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění v celém rozsahu. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže v šetřené věci neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. 
MZe zajistilo v rámci realizace smlouvy o dílo č. 30847/2008–14000 s agenturou Dorland náhradní 
plnění, které bylo realizováno v roce 2010 formou propagačních předmětů.  
Ke zjištěním NKÚ byly podány námitky a řádná odůvodnění. Se zjištěními a nedostatky uvedenými 
v Kontrolním závěru NKÚ se MZe a SZIF ztotožnily jen zčásti. Dané skutečnosti byly uvedeny 
ve stanovisku MZe a SZIF ke Kontrolnímu závěru NKÚ, které bylo vzato na vědomí usnesením 
vlády ČR č. 438, ze dne 7. června 2010. Dle tohoto usnesení bylo MZe a SZIF uloženo realizovat 
přijatá opatření a o jejich plnění informovat vládu ČR v termínu do 31. prosince 2010. 
Ve stanoveném termínu byla členům vlády ČR podána souhrnná informace MZe a SZIF o plnění 
přijatých opatření. 

Číslo auditu P13/2010/OP 
Název  Audit systému stavu implementace a opatření OP Rybářství 
Cíl  Ujištění, že nastavení systému OP Rybářství pro čerpání finančních 

prostředků z fondu EFF je v souladu s platnou legislativou. 
Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 22. 7. - 15. 10.2010 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 

Závěry kontroly (doporučení) 
Bez zjištění. 
Vypořádání 
Bez vypořádání. 

Číslo auditu P14/2010/OP 
Název  Audit OP Rybářství – implementace Opatření 5.1. v rámci ŘO OP 

Rybářství 
Cíl  Ujištění, že ŘO OP Rybářství vytvořil podmínky pro systém implementace 

„Opatření 5.1 – Technická pomoc“ v souladu s legislativními požadavky. 
Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 11. 2. 2010 – 25. 3. 2010 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 
Pro TP OP Rybářství bylo chybně vygenerované v IS SZIF u 9 projektů registrační číslo. V průběhu 
auditu bylo zjištění odstraněno. 
Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu P16/2010/OP 
Název  Následný audit nejvýznamnějších zjištění OP Rybářství 
Cíl  Ujištění, že jsou plněna doporučení přijatá v souvislosti s audity OP 

Rybářství provedenými v roce 2009, včetně nastavení ŘKS dle čl. 71, 
nařízení o ERF. 

Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 20. 4. 2010 – 14. 7. 2010 
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Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena 
doporučení. 
Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu P17/2010/OP 
Název  Kontrola nastavení systému sankcí a procesu hlášení nesrovnalostí 
Cíl  Ujištění o správnosti nastavení systému sankcí a procesů hlášení 

nesrovnalostí v OP Rybářství.  
Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 4. 11. 2010 – očekává se vyjádření odboru Auditu a supervize 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 
Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
Dokončit aktualizaci metodického postupu ŘO OP Rybářství Nesrovnalosti (příloha č. 16 Směrnice 
pro provádění Operačního programu Rybářství 2007 – 2013). Při procesech hlášení nesrovnalostí 
důsledně dodržovat lhůty stanovené příslušnými závaznými předpisy (Metodickým pokynem 
Nesrovnalosti vydaným MMR a MFTK, jakož i svým vlastním metodickým postupem Nesrovnalosti). 
Vypořádání: ŘO OP Rybářství aktualizoval v průběhu auditu Metodický postup Nesrovnalosti. 

Číslo auditu P18/2010/OP 
Název  Nastavení systému finančního řízení OP Rybářství 
Cíl  Ujištění, že v rámci OP Rybářství jsou dodržována ustanovení zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 
Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 13. 10. 2010 – 13. 12. 2010 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena 
doporučení. 
Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu 11/10/OP 
Název  Audit OP Rybářství – Opatření 3.4. – Pilotní projekty 
Cíl  Přezkoumání, zda systém administrace přijatých žádostí o dotaci z fondu 

ERF – "3.4. Pilotní projekty" je v souladu s platnou legislativou 
a nastavenými postupy. 

Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 15. 2. – 24. 3. 2010 
Kontrolovaný 
subjekt 

Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena 
doporučení. 
Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu 12/10/OP 
Název  Audit nastavení systému proplácení projektů financovaných z ERF 
Cíl  Přezkoumání systému nastavení IS SZIF pro administraci OP Rybářství 

a ujištění, že SZIF provádí administraci OP Rybářství prostřednictvím tohoto 
IS., včetně přenosu do MSC2007.  

Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 16. 8. – 15. 10. 2010 
Kontrolovaný Státní zemědělský intervenční fond 
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subjekt 
Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena 
doporučení. 
Vypořádání: Bez vypořádání. 

Číslo auditu 15/10/OP 
Název  Audit OP Rybářství – implementace Opatření 3.3. v rámci SZIF 
Cíl  Ujištění, že SZIF vytvořil podmínky pro systém implementace „Opatření 3.3. 

Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně“ a ten je v souladu 
s legislativními požadavky.  

Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 16. 4. – 9. 7. 2010 
Kontrolovaný 
subjekt 

Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena 
doporučení. 
Vypořádání: Bez vypořádání. 

  
Číslo auditu 55/109471/2010–552 

Název Kontrola systému pro čerpání prostředků Evropského rybářského 
fondu v rámci Operačního programu Rybářství. 

Cíl  Cílem bylo ověřit zejména administraci žádostí o platbu a certifikaci výdajů. 
Auditní subjekt Platební a certifikační orgán (PCO) 
Termín zahájení 27. 10. 2010 
Kontrolovaný 
subjekt 

Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
PCO požaduje zajistit dodržování kontrolních postupů souvisejících s odsouhlasením dokumentace 
uvedené v Seznamu dokumentace k vyhotovení Prohlášení o schválení platby, který je přílohou č. 
R0110.08 Směrnice SZIF „Kontrola fyzické realizace projektu“, analytikem autorizace plateb při 
předávání složky příjemce mezi Oddělením kontroly projektových podpor a Oddělením finanční 
podpory na regionálním odboru SZIF v rámci administrace žádosti o platbu. 
Vypořádání 
Proběhla aktualizace R0110. 

Číslo auditu IAP/2011/02 
Název Audit OP Rybářství – finanční toky v rámci OP Rybářství 
Cíl  Ověření funkčnosti a účinnosti splněných nápravných opatření přijatých 

v auditované oblasti. 
Ověření souladu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotace na projekty OP Rybářství 2007 – 2013 s vybranými předpisy ES a 
ČR. 
Ověření souladu příslušných vnitřních předpisů ŘO OP Rybářství 
a zprostředkujícího subjektu s relevantními právními a ostatními 
regulatorními normami ČR a ES. 
Ověření souladu vykonávaných činností s jejich popisem v příslušných 
vnitřních předpisech ŘO OP Rybářství a zprostředkujícího subjektu. 
Prověření funkčnosti organizace ŘO OP Rybářství a jím zavedeného 
vnitřního kontrolního systému. 
Prověření efektivnosti nastavených procesů v auditované oblasti včetně 
identifikace rizik. 

Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 10. března 2011 
Kontrolovaný Odbor Řídící orgán OP Rybářství 
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subjekt Státní zemědělský intervenční fond 
Závěry auditu (doporučení) 
Vypracovat postup pro provádění kontroly výkonu Kontroly fyzické realizace projektu ze strany ŘO 
OP Rybářství. Kontrolní postupy na zprostředkujícím subjektu na základě Dohody o delegování 
pravomocí ze dne 5. 5. 2009 – zajistit jejich realizaci s účinností od 1. 1. 2012. 
Vypořádání 
ŘO OP Rybářství aktualizoval v průběhu auditu Metodický postup pro Kontrolní činnost, včetně 
nastavení postupu pro kontrolu zprostředkujícího subjektu. 

Číslo auditu IAP/2011/09 
Název  Nastavení systému procesu schvalování žádostí o dotaci a procesu 

schvalování žádostí o platbu v OP Rybářství 
Cíl  Ověření funkčnosti a souladu vnitřních předpisů s Pravidly, kterými se 

stanovují podmínky pro poskytování dotace. 
Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 31. 8. - 10. 10. 2011 
Kontrolovaný 
subjekt 

Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, ke kterým by byla udělena 
doporučení. 
Vypořádání: Bez vypořádání. 

  
Číslo auditu 55/105 077/2011 – 556 

Název  Finanční kontrola ve veřejné správě podle §7 zákona č. 320/2001 Sb. 
Cíl  Ověření administrace žádostí o platbu, certifikace výdajů a finančního 

řízení. 
Auditní subjekt Platební a certifikační orgán (PCO) 
Termín zahájení 15. prosince 2011 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 
6 vybraných proplacených projektů 

Závěry auditu (doporučení) 
Kontrolní cíl č. 1: Administrace žádosti o platbu 
Kontrolní skupina neodhalila žádné závažné nedostatky v rámci činností souvisejících 
s administrací žádostí o platbu na úrovni ŘO OP Rybářství.  
Kontrolní cíl č. 2: Certifikace 
Kontrolní skupina neodhalila žádné závažné nedostatky v rámci činností souvisejících s certifikací 
na úrovni ŘO OP Rybářství. PCO doporučil doplnění Metodického pokynu Realizace prioritní osy 5 
Technická pomoc. 
Kontrolní cíl č. 3: Finanční řízení 
Kontrolní skupina neodhalila žádné závažné nedostatky v rámci činností souvisejících s finančním 
řízením na úrovni ŘO OP Rybářství. PCO doporučil postup pro vytváření tabulky „Čerpání OP 
Rybářství“ zapracovat do Metodického pokynu Finanční řízení. 
Vypořádání 
ŘO OP Rybářství aktualizoval Metodické postupy pro Realizaci Prioritní osy 5 Technická pomoc 
a Sestavování finančních plánů podle doporučení PCO ke dni 16. 1. 2012. 

Číslo auditu IAP/2012/02 
Název  Audit OP Rybářství – systém identifikace a hlášení nesrovnalostí 
Cíl  Ověření funkčnosti a účinnosti splněných nápravných opatření přijatých 

v auditované oblasti. 
Ověření souladu vnitřních předpisů MZe upravujících auditovanou oblast 
s vybranými předpisy EU a ČR. 
Ověření souladu činností prováděných příslušnými zaměstnanci s jejich 
popisem v relevantních vnitřních předpisech. 
Prověření efektivnosti nastavených procesů včetně identifikace rizik 
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v auditované oblasti. 
Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 13. března 2012 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 
 

Závěry auditu (doporučení) 
Důsledné dodržování postupů stanovených příslušnými závaznými předpisy. 
Aktualizovat Metodický postup Nesrovnalosti. 
Nastavit kontrolní mechanismy, které zajistí lepší kontrolu vyplácených finančních prostředků. 
Vypořádání 
ŘO OP Rybářství aktualizoval v průběhu auditu Metodický postup Nesrovnalosti. 
Byly nastaveny kontrolní mechanismy v příslušných metodických postupech v rámci vyplácení 
finančních prostředků. 

Číslo auditu IAP/2012/09 
Název  Audit OP Rybářství – finanční toky 
Cíl  Ověřit funkčnost a účinnost splněných nápravných opatření přijatých 

v auditované oblasti. 
Ověřit soulad příslušných vnitřních předpisů MZe upravujících auditovanou 
oblast s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty OP Rybářství 2007 – 2013. 
Ověřit soulad příslušných vnitřních předpisů MZe s vybranými předpisy EU 
a ČR. 
Ověřit soulad vykonávaných administrativních a kontrolních činností s jejich 
popisem v příslušných vnitřních předpisech MZe. 
Prověřit efektivnost nastavených procesů včetně identifikace rizik 
v auditované oblasti. 

Auditní subjekt Pověřený auditní subjekt MZe (odbor auditu a supervize) 
Termín zahájení 7. září 2012 
Kontrolovaný 
subjekt 

Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
Audit konstatoval, že proces finančních toků je řádně a efektivně nastaven a ošetřuje rizika 
identifikovaná v prověřované oblasti. 

  
Číslo auditu EUD (PF 5518) – 12.P-T11.NR6.1710 

Název  Prohlášení věrohodnosti týkající se rozpočtového roku 2012 (DAS 
2012). 

Cíl  Audit byl zaměřen na náhodně vybranou průběžnou platbu Komise č. 7 
z ERF. 

Auditní subjekt Evropský účetní dvůr 
Termín zahájení 28. 1. – 29. 1. 2013 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 
Státní zemědělský intervenční fond 
Příjemci podpory 

Závěry auditu (doporučení) 
Zjištění u příjemce - nedostatek v postupech při zadávání zakázek – nerovné zacházení. 
Vypořádání 
CŘ se neztotožnila se závěry auditní mise a trvala na stanovisku, že výběrové řízení bylo 
provedeno transparentně a nediskriminačně. Od roku 2013 byly příjemci povinni zveřejňovat výzvy 
k předkládání nabídek na svých internetových stránkách. 

Číslo auditu 636/13/OPR 
Název  Audit OP Rybářství – systém identifikace a hlášení nesrovnalostí a 

kontrola následných opatření v návaznosti na předchozí období 2011 a 
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2012 
Cíl  Ověření efektivnosti nastavených procesů včetně identifikace rizik. 

Ověření souladu vnitřních předpisů MZe upravujících auditovanou oblast 
s vybranými předpisy EU a ČR. 
Kontrola plnění následných opatření v rámci OP Rybářství v návaznosti na 
předchozí roky 2011 a 2012 a ověření nastavení audit–trailu na Odboru 
Řídící orgán OP Rybářství. 

Auditní subjekt Auditní orgán Ministerstva financí 
Termín zahájení 23. 10. 2013 – 18. 2. 2014 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 
Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 6 zjištění, z toho: 

- 1 zjištění s vysokou mírou závažnosti  
- Postupy pro kontrolu zadávacího řízení 

- 3 zjištění se střední mírou závažnosti  
- Postupy pro kontrolu delegovaných činností 
- Porušení postupů pro zadávání veřejných zakázek – nevyřazení nabídky z důvodu 

nerespektování ustanovení čl. 40 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 
- Nesprávné vyhodnocení závěrů učiněných NKÚ, Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže a FÚ 
- 2 zjištění s nízkou mírou závažnosti 

- Postupy pro kontrolu hodnot monitorovacích indikátorů 
- Nedodržování termínů v rámci vnitřní úrovně hlášení nesrovnalostí 

Vypořádání  
K výše uvedenému závěru je nutné zdůraznit, že hodnocení ŘKS se vztahovalo k auditovanému 
období (2012 – 2013). Odbor Řídící orgán OP Rybářství a SZIF v současné době přijaly opatření, 
které odstranily dopady některých nejzávažnějších zjištění. 

Číslo auditu 637/13/OPR 
Název  Audit OP Rybářství – finanční toky 
Cíl  Ověření nastavení systému kontroly finančních toků v rámci OP Rybářství 

2007 – 2013, v návaznosti na audity systému v předcházejících letech 2011 
a 2012 a ověření nastavení audit–trailu na Odboru Řídící orgán OP 
Rybářství. 
Ověření souladu vnitřních předpisů MF ČR upravujících auditovanou oblast 
s vybranými předpisy EU. 
Ověření souladu vykonávaných činností Odboru Řídící orgán OP Rybářství 
a zaměstnanců dalších orgánů v rámci implementace OP Rybářství 2007 – 
2013 s příslušnými předpisy MZe ČR a Ministerstva financí ČR s dalšími 
předpisy EU. 
Ověření funkčnosti a účinnosti splněných nápravných opatření a kontrola 
AO a jeho ujištění, že bylo ověřeno audity systému za rok 2013 a bylo 
zahrnuto všech sedm klíčových požadavků podle auditní strategie za rok 
2013 v rámci OP Rybářství 2007 – 2013, podle požadavků EK (Generálního 
ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov) a podle nařízení Rady (ES) č. 
1109/2006 a nařízení Komise (ES) č. 498/2007 a COCOF. 

Auditní subjekt Auditní orgán Ministerstva financí 
Termín zahájení 23. 10. – 12. 12. 2013 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 
 

Závěry auditu (doporučení) 
Audit konstatoval, že proces finančních toků je řádně a efektivně nastaven a ošetřuje rizika 
identifikovaná v prověřované oblasti. 
Vypořádání 
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Bez vypořádání 
Číslo kontroly NKÚ č. 13/28 

Název  Podpora rybářství v České republice podle OP Rybářství 2007 – 2013 
Cíl  Ověření cíle OP Rybářství, monitorování OP Rybářství, financování projektů 

OP Rybářství, řízení rizik, kontrolní činnost MZe, přijímání nápravných 
opatření a projekt reg. č. CZ.1.25/3.3.00/08.000286 „Realizace dlouhodobé 
komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb domácí 
produkce a výrobků z nich v ČR“ 

Auditní subjekt Nejvyšší kontrolní úřad 
Termín zahájení 25. července 2013 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 
Státní zemědělský intervenční fond 
Příjemci podpory 

Závěry auditu (doporučení) 
U kontrolovaného vzorku 33 projektů byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 2 035 448 Kč, a 
stanovená hladina významnosti tedy nebyla překročena. NKU zjistil, že vyšší chybovost a zároveň 
selhávání kontrolního mechanismu nastávaly především v situaci, kdy příjemcem podpory bylo 
samo MZe.  
 
Většina chyb s finančním dopadem byla zjištěna u projektu Ryba domácí. Při jeho realizaci se MZe 
dopustilo porušení rozpočtové kázně až ve výši 1 777 283 Kč tím, že dodavateli proplatilo i činnosti 
bez jakéhokoliv prokazatelného plnění nebo činnosti, které nespadaly do kategorie způsobilých 
výdajů. Z uvedené částky byly nedostatky ve výši 1 332 962 Kč (podíl prostředků EU) kvalifikovány 
zároveň jako nesrovnalost ve smyslu evropských předpisů. 
 
Oblast monitorování v OP Rybářství vykazuje závažné nedostatky, kvůli kterým nebude možné 
objektivně vyhodnotit skutečný efekt operačního programu. Z dosavadního vývoje realizace OP 
Rybářství lze usuzovat, že finanční alokace bude z převážné části vyčerpána, avšak dva ze tří 
celkových cílů operačního programu nebudou dosaženy (konkrétně cíl „podpora ochrany a 
zlepšování životního prostředí a přírodních zdrojů" a cíl „posílení rovných práv žen a mužů"). 
 
Vypořádání 
Informaci k nápravným opatřením ke kontrole NKÚ 13/28 „Podpora rybářství v České republice 
podle operačního programu Rybářství 2007-2013“ byla předložena pro informaci Vládě ČR v 
prosinci roku 2015. MZe v této informaci trvá na rozporech v některých zjištěních NKÚ, u ostatních 
zjištění byla přijata nápravná opatření. Tato nápravná opatření byla přijata v novém programovém 
období tak, jak bylo stanoveno v usnesení kontrolního výboru Poslanecké sněmovny ČR. 

  
Číslo auditu MF-55442/2013/55-5506 

Název  Kontrola systému pro čerpání prostředků Evropského rybářského 
fondu v rámci Operačního programu Rybářství. 

Cíl  Cílem bylo ověřit manuál pracovních postupů, administrace projektů TP, 
provádění kontrol ex-post. 

Auditní subjekt Platební a certifikační orgán (PCO) 
Termín zahájení 7. 5. 2013 
Kontrolovaný 
subjekt 

Státní zemědělský intervenční fond 
 

Závěry auditu (doporučení) 
Při administraci žádostí o platbu projektů Technické pomoci došlo k porušení povinnosti provést 
veškeré kontrolní činnosti při administraci žádostí o platbu, tj. kontrolu žádosti o platbu, vystavení 
prohlášení o schválení a příkazu k proplacení a jejich kontrolu před předáním finančnímu útvaru, v 
celkové lhůtě 40 pracovních dnů od obdržení žádosti o platbu. Nedodržení lhůty 40 dnů bylo 
způsobeno zejména prodlevou při vyhotovení Prohlášení o schválení a příkazu k proplacení 
způsobilých výdajů projektů OP Rybářství prováděném Oddělením metodiky OP Rybářství. 
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Vypořádání  
Auditovaný subjekt aktualizoval směrnici č. R0401 – „Obecný operační manuál pro OP Rybářství“, 
příloha R0401.08 – „Harmonogram administrace Žádosti o platbu“ s termínem 7. 2. 2014. 

Číslo auditu OPR/2014/S/001 
Název  Systém identifikace a hlášení nesrovnalostí a kontrola následných 

opatření v návaznosti na předchozí období 2013 
Cíl  Cílem auditu systému bylo ověřit účinné fungování řídícího a kontrolního 

systému operačního programu a prověřit soulad s požadavky použitelného 
právního rámce pro programové období 2007 – 2013 se zaměřením na 
horizontální otázku řešení nesrovnalostí a ověření plnění nápravných 
opatření. 

Auditní subjekt Auditní orgán Ministerstva financí 
Termín zahájení 5. 7. 2014 – 19. 11. 2014 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 
Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu byla identifikována celkem 2 zjištění se střední mírou závažnosti: 
 
Nedostatečné řízení rizik: 
Auditorský tým doporučuje doplnit „Metodický postup analýza rizik“ ve smyslu rozpracování 
následných kroků, které budou provedeny ze strany Řídícího orgánu v případě zařazení daného 
rizika do konkrétní kategorie. Auditorský tým dále doporučuje doplnit „Metodický postup kontrolní 
činnost“ o způsob aktualizace plánu kontrol na základě výsledků analýzy rizik a povinnost 
kontrolorů postupovat při kontrolní činnosti dle rizik vyplývajících z platné analýzy rizik vč. pořízení 
odpovídající „auditní stopy“ o „eliminaci“ daného rizika.  
Vypořádání  
Vzhledem ke skutečnosti, že programové období 2007 – 2013 již skončilo, budou doporučení 
Auditního orgánu Ministerstva financí zapracována do metodik pro programové období 2014 – 
2020. 

Číslo auditu OPR/2014/S/002 
Název  Doba udržitelnosti operací včetně ověření naplnění monitorovacích 

indikátorů 
Cíl  Cílem auditu systému bylo ověřit účinné fungování řídícího a kontrolního 

systému operačního programu a prověřit soulad s požadavky použitelného 
právního rámce pro programové období 2007 – 2013. 

Auditní subjekt Auditní orgán Ministerstva financí 
Termín zahájení 22. 9. 2014 – 7. 11. 2014 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 
Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu byla identifikována celkem 3 zjištění se střední mírou závažnosti: 
Formální kontrola monitorovacích indikátorů:  
Zprostředkující subjekt by měl doplnit směrnici R0103.01 – „Administrativní kontrola a doplnění 
dokumentů“ o povinnost žadatele předložit při Žádosti o dotaci dokument, ze kterého by bylo 
možné ověřit hodnoty monitorovacích indikátorů. 
Řídící orgán by měl doplnit relevantní přílohy ve směrnici „Pro provádění OP Rybářství 2007 – 
2013“ o povinnost příjemce dotace zasílat současně se SRMZ i dokumenty, na základě kterých 
žadatel do SRMZ údaje vyplnil.  
 
Nenaplnění hodnot monitorovacích indikátorů:  
Řídící orgán by měl zapracovat do Pravidel, respektive do Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
povinnost žadatele doložit po dobu vázanosti projektu doklady, ze kterých vyplývají důvody, pro 
které nebyly naplněny hodnoty monitorovacích indikátorů. Řídící orgán by měl dále do svých 
metodických postupů zapracovat povinnost provádět ověření a způsob ověření SRMZ v případě 
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nenaplnění hodnot monitorovacích indikátorů.  
 
Účetní část Standartních ročních monitorovacích zpráv: 
Řídící orgán by měl zajistit, aby údaje v účetní části SRMZ, respektive Žádosti o dotaci, byly 
uváděny pouze za předmět činnosti rybářství.  
V případě, že již nebudou vyhlášeny nové výzvy, ze kterých by bylo možné čerpat dotace z OP 
Rybářství 2007 – 2013, auditní skupina doporučuje, aby poskytovatel dotace pro příští programové 
období zajistil, že údaje v účetní části SRMZ, respektive Žádosti o dotaci, budou uváděny pouze za 
předmět činnosti rybářství.   

Vypořádání 

Vzhledem ke skutečnosti, že programové období 2007 – 2013 již skončilo, budou doporučení 
Auditního orgánu Ministerstva financí zapracována do metodik pro programové období 2014 – 
2020. 

Číslo auditu MF-22714/2015/5506-4 
Název  Kontrola systému pro čerpání prostředků Evropského rybářského 

fondu na základě zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

Cíl  Cílem kontroly bylo ověřit oblast administrace Žádostí o platbu, propagace a 
publicity, kontroly delegovaných činností a Technické pomoci. 

Auditní subjekt Platební a certifikační orgán MF (PCO) 
Termín zahájení 11. 6. – 12. 6. 2015 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 
 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu kontroly byla identifikována celkem 2 zjištění: 
 
Nepřesně definované postupy související s kontrolou delegovaných činností:  
ŘO OP Rybářství by měl aktualizovat Přílohu č. 8 Metodický postup Kontrolní činnosti Operačního 
manuálu Řídícího orgánu OP Rybářství.  
 
Postup výběru 5% kontrolního vzorku projektů:  
Řídící orgán musí dopracovat v rámci aktualizace Přílohy č. 8 Metodického postupu Kontrolní 
činnosti Operačního manuálu Řídícího orgánu OP Rybářství postup výběru 5% kontrolního vzorku 
projektů. 
 
Vypořádání  
Proběhla aktualizace Přílohy č. 8 Metodického postupu Kontrolní činnosti Operačního manuálu 
Řídícího orgánu OP Rybářství ke dni 25. 8. 2015. 

Číslo auditu OPR/2015/S/001 
Název  Audit ŘKS OP Rybářství – Řídící orgán 

Audit ŘKS OP Rybářství – Zprostředkující subjekt SZIF 
Cíl  Cílem auditu systému bylo ověřit účinné fungování řídícího a kontrolního 

systému operačního programu a prověřit soulad s požadavky použitelného 
právního rámce pro programové období 2007 – 2013.   

Auditní subjekt Auditní orgán Ministerstva financí 
Termín zahájení 18. 6. 2015 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 
Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 15 zjištění za Řídícím orgánem. Zjištění adresovaná 
Řídícímu orgánu zahrnují:  
12 zjištění se střední mírou významnosti:  

 Nedostatečné nastavení kontrol VZ dle ZVZ. 
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 Nedostatečné nastavení kontrol VZ dle pravidel platných pro VZMR. 

 Nepřiměřeně nastavené sankce v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 Nezpůsobilé výdaje u Pilotních projektů. 

 Nevhodně nastavená bodovací kritéria pro výběr projektů u Opatření 2. 1 Produktivní 
investice do akvakultury. 

 Nedostatečně nastavený systém interní kontroly u opatření 3.4. Pilotní projekty v oblasti 
duplicit, efektivnosti a hospodárnosti. 

 Nevhodný systém kontroly doby udržitelnosti u opatření 3.4. Pilotní projekty se zaměřením 
na příjem z projektu. 

 Nedostatečná kontrola a nastavené postupy pro ověřování dle dohody o delegovaných 
činnostech - čl. 4, bod 1 písm. j). 

 Nedostatečná kontrola a nastavené postupy pro ověřování dle dohody o delegovaných 
činnostech - čl. 4, bod 1 písm. i) - zpracování žádosti o platbu. 

 Nedostatečná kontrola a nastavené postupy pro ověřování dle dohody o delegovaných 
činnostech - čl. 4, bod 1 písm. i) - kontrola fyzické realizace projektu. 

 Nedostatečně nastavené postupy pro ověřování delegovaných činností ze strany ŘO OPR - 
MP P08. 

 Nepřijetí příslušných opatření ke stanoveným doporučením z předchozích auditů AO - 
„Nedostatečné postupy pro řízení rizik“. 

3 zjištění se nízkou mírou významnosti 

 Nedostatečná kontrola a nastavení postupů pro ověřování činností dle dohody o 
delegovaných činnostech - čl. 4, bod 1 písm. k). 

 Provázanost zjištění identifikovaných v rámci auditu operace č. OPR/2015/O/030 na ostatní 
projekty žadatele Fish Farm Bohemia s.r.o. 

 Nedodržování postupů dle MFTK pro šetření nesrovnalostí 
 
V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 9 zjištění za Zprostředkujícím subjektem. Zjištění 
adresovaná Zprostředkujícímu subjektu zahrnují:  
2 zjištění s vysokou mírou významnosti: 

 Porušení transparentnosti při zadání VZ dle ZVZ. 

 Nezpůsobilé výdaje u Pilotních projektů. 
5 zjištění se střední mírou významnosti: 

 Nedostatečné nastavení kontrol VZ dle ZVZ. 

 Nedostatečné nastavení kontrol VZ dle pravidel platných pro VZMR. 

 Nedostatečné ověřování vynaložených finančních prostředků na realizaci opatření 3.4. 
Pilotní projekty. 

 Nedostatečné ověřování monitorovacích indikátorů ze strany ZS. 

 Provázanost zjištění identifikovaných v rámci auditu operace č. OPR/2015/O/030 na ostatní 
projekty žadatele Fish Farm Bohemia s.r.o. 

2 zjištění s nízkou mírou významnosti: 

 Chybně vyplněn KL R110.10I u projektu č. CZ.1.25/2.1.00/13.00066. 

 Nedostatečné poskytnutí informací žadateli o ukončení administrace žádosti o dotaci.  
Vypořádání  
ŘO OP Rybářství plní nápravná opatření dle Akčního plánu pro přijetí nápravných opatření z auditu 
systému č. OPR/2015/S/001. 
SZIF plní nápravná opatření dle Akčního plánu pro přijetí nápravných opatření z auditu systému č. 
OPR/2015/S/001. 

Číslo auditu VKP/2015/01/10011 
Název  Prověření dodržování právních norem a vnitřních předpisů 

Ministerstva zemědělství upravujících oblast veřejných zakázek  
Cíl  Cílem kontroly bylo ověřit, zda kontrolovaná osoba dodržuje právní normy a 
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vnitřní předpisy Ministerstva zemědělství (MZe), na základě kterých byly 
v roce 2014 realizovány veřejné zakázky na MZe. 

Auditní subjekt Odbor auditu a supervize MZe 
Termín zahájení 21. 7. 2015 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 
 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení za Řídícím orgánem OP 
Rybářství. 
Vypořádání  
Bez vypořádání. 

Číslo auditu MF-43408/2015/5506-12 
Název  Kontrola systému pro čerpání prostředků Evropského rybářského 

fondu v rámci Operačního programu Rybářství u Zprostředkujícího 
subjektu, Státního zemědělského intervenčního fondu 

Auditní subjekt Platební a certifikační orgán MF (PCO) 
Cíl  Cílem kontroly bylo ověřit oblast administrace žádostí příjemce o platbu, 

ověřování realizace projektů, certifikace výdajů a Technické pomoci. 
Termín zahájení 2. 11. 2015 
Kontrolovaný 
subjekt 

Státní zemědělský intervenční fond 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu kontroly byla identifikována celkem 2 zjištění: 
 
Dodržování interních postupů uvedených ve směrnici SZIF R0406:  
Je nutné provést aktualizaci směrnice R0406 tak, aby písemné postupy odpovídaly běžné praxi a 
dále platné organizační struktuře Státního zemědělského intervenčního fondu. 
 
Dodržování interních postupů souvisejících s administrací projektů Technické pomoci.   
 
Vypořádání  
Směrnice SZIF byly aktualizovány a nápravná opatření přijata.  

Číslo auditu MF-33396/2016/5506-5 
Název  Kontrola systému pro čerpání prostředků Evropského rybářského 

fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 
Cíl  Cílem kontroly bylo ověřit oblast administrace Žádostí o platbu, 

nesrovnalostí, certifikace výdajů a ověřit manuál pracovních postupů a jeho 
dodržování. 

Auditní subjekt Platební a certifikační orgán MF (PCO) 
Termín zahájení 28. – 29. 11. 2016 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 
 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu kontroly bylo identifikováno 1 zjištění: 
 
Pochybení kontrolorů Státního zemědělského intervenčního fondu při kontrole příslušných 
výběrových řízení. 
 
V návaznosti na identifikovaná zjištění na straně Hodnotící komise popř. zadavatele bylo 
identifikováno pochybení kontrolorů Státního zemědělského intervenčního fondu při kontrole 
příslušných výběrových řízení, kdy v jednotlivých kontrolních listech k zadávání zakázek OP 
Rybářství mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebylo pochybení 
zaznamenáno.   



99 

 

Vypořádání  
S ohledem na ukončení administrace projektů OP Rybářství 2007 – 2013 upozornit zprostředkující 
subjekt (Státní zemědělský intervenční fond) prostřednictvím pravidelných jednání k plnění 
delegovaných činností na důsledné dodržování postupů souvisejících s kontrolou veřejných 
zakázek realizovaných příjemci dotací v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.    

Číslo auditu OPR/2016/S/001 
Název  Ověření funkčnosti řídícího a kontrolního systému a uzavírání OPR  
Auditní subjekt Auditní orgán Ministerstva financí 
Cíl  Cílem auditu systému bylo ověřit účinné fungování řídícího a kontrolního 

systému operačního programu a prověřit soulad s požadavky použitelného 
právního rámce pro programové období 2007 – 2013.  

Termín zahájení 3. 10. 2016 – 1. 2. 2017 
Kontrolovaný 
subjekt 

Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Závěry auditu (doporučení) 
V průběhu kontroly byla identifikována celkem 4 zjištění: 
 
3 zjištění se střední mírou závažnosti:  

 Prodlení při ověřování podnětů na podezření na nesrovnalost 

 Neúčinné ověřování veřejných zakázek 

 Nedostatečný výkon kontroly delegovaných činností se zaměřením na ověřování 
prováděných kontrol veřejných zakázek 

 
1 zjištění s nízkou mírou závažnosti: 

 Nedostatky v předloženém návrhu Závěrečné zprávy o provádění  
 
Vypořádání  
ŘO OP Rybářství připravuje Akční plán pro přijetí nápravných opatření z auditu systému č. 
OPR/2016/S/001 a plnění nápravných opatření bude probíhat dle tohoto akčního plánu. Akční plán 
pro přijetí nápravných opatření bude zaslán Auditnímu orgánu nejpozději do 15. 4. 2017. 

 
 
Příloha č. 5 – Přehled Výročních kontrolních zpráv  
Tabulka č. 17 – Přehled Výročních kontrolních zpráv  

Výroční kontrolní 
zpráva za rok 

Předložení Výročních kontrolních zpráv 
2008 – 2012 

Datum schválení VKZ 

2008 Prosinec 2008 23. 3. 2009 

2009 Prosinec 2009 24. 10. 2010 

2010 Prosinec 2010 9. 2. 2011 

2011 Prosinec 2011 20. 10. 2012 

2012 Prosinec 2012 8. 4. 2014 

2013 Prosinec 2013 30. 10. 2014 

2014 Prosinec 2014 1. 4. 2015 

2015 Prosinec 2015 26. 4. 2016 
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Příloha č. 6 – Revize OP Rybářství  
Tabulka č. 18 – Revize OP Rybářství  

OP Rybářství 2007 – 2013 

Číslo 
revize 

Datum 
schválení 
revize EK 

Hlavní změny Důvod změny 

1 20. 1. 2012 

Realokace 3,3 mil. EUR 
(cca 80 mil. Kč) 
z prioritní osy 3 na 
prioritní osu 2  

- Doporučení vyplývající ze 
Střednědobého hodnocení. 
 

- Vysoká absorpční kapacita na 
prioritní ose 2. 

 

Vyloučení vybraných 
záměrů 

- Doporučení vyplývající ze 
Střednědobého hodnocení. 
 

- 2.4. c) Investice do vývoje 
inovativních výrobků a nových 
výrobních technologií – vyloučení 
pro nadbytečnost – záměr je 
dostatečně pokryt záměry a) a b) 
v opatření 2.4. 
 

- 3.2. a) Obnova míst pro tření – 
žádná absorpční kapacita. 
 

- 3.3. c) Provádění průzkumů trhu  a 
3.3. d) Aktivity vedoucí k rozvoji 
nových trhů – vyloučení pro 
nadbytečnost – předmět podpory 
v těchto záměrech je dostatečně 
pokryt záměry a) a b) v opatření 3.3. 

Úpravy některých 
monitorovacích 
indikátorů 

- Snížení cílové hodnoty u ukazatele 
Plocha rybníků se zlepšeným 
vodním prostředím z 2 200 ha na 8,7 
ha – upraveno na základě přijatých 
projektů. 

2 25. 9. 2014 

Realokace 2,3 mil. EUR 
(cca 60 mil. Kč) 
z prioritní osy 3 na 
prioritní osu 2 

- Vysoká absorpční kapacita na 
prioritní ose 2. 
 

- Zrušení veřejné zakázky na služby s 
názvem „Realizace dlouhodobé 
komunikační strategie na podporu 
spotřeby sladkovodních ryb a 
výrobků z nich v období 2013 – 
2015“. 

 

3 4. 5. 2015 

Realokace 0,36 mil. 
EUR (cca 10 mil. Kč) 
z prioritní osy 3 na 
prioritní osu 2 

- Vysoká absorpční kapacita na 
prioritní ose 2. 
 

- Dočerpání OP Rybářství. 
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Příloha č. 7 – Nefungující projekty (příloha II Rozhodnutí C(2015)6713) 
Tabulka č. 19 – Nefungující projekty  

NÁZEV OP 
     

Operační program Rybářství 
2007 - 2013 

     Číslo kódu CCI 
     2007CZ14FPO001 
     

PRIORITA 
REFERENČNÍ ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU JMÉNO PŘÍJEMCE 

POTVRZENÉ 
VYPLACENÉ VÝDAJE 
(EUR)* 

PŘÍSPĚVEK UNIE 
(EUR) 

2 – – – – – 

3 – – – – – 

5 – – – – – 

* Celkové potvrzené výdaje, které byly skutečně vyplacené na projekt. 
   

      ŘO OP Rybářství neeviduje žádné nefungující projekty. 
    

Příloha č. 8 – Pozastavené projekty (příloha IV Rozhodnutí C(2015)6713) 
Tabulka č. 20 – Pozastavené projekty 

NÁZEV OP 
     

   

Operační program 
Rybářství 2007 - 
2013 

     

   

Číslo kódu CCI 
     

   

2007CZ14FPO001 
     

   

PRIORITA 

REFERENČNÍ 
ČÍSLO 
PROJEKTU 

NÁZEV 
PROJEKTU 

JMÉNO 
PŘÍJEMCE 

POTVRZENÉ 
VYPLACENÉ 
VÝDAJE 
(EUR)* 

PŘÍSPĚVEK UNIE 
(EUR) 

PROJEKTY 
POZASTAVENÉ 
KVŮLI SPRÁVNÍMU 
ŘÍZENÍ**  

PPROJEKTY 
PPOZASTAVENÉ 
KKVŮLI SOUDNÍMU 
ŘŘÍZENÍ** 

2 – – – – – –  – 
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3 – – – – – –  – 

5 – – – – – –  – 

* Celkové potvrzené výdaje, které byly skutečně vyplacené na projekt. 
** zaškrtněte v příslušném sloupci 
 
ŘO OP Rybářství neeviduje žádné pozastavené projekty. 

   

Příloha č. 9 – Fázované projekty (příloha V Rozhodnutí C(2015)6713) 
Tabulka č. 21 – Fázované projekty 

NÁZEV OP 
     

 

Operační program 
Rybářství 2007 - 2013 

     

 

Číslo kódu CCI 
     

 

2007CZ14FPO001 
     

 

PRIORITA 
REFERENČNÍ 
ČÍSLO PROJEKTU 

NÁZEV 
PROJEKTU JMÉNO PŘÍJEMCE 

POTVRZENÉ 
VYPLACENÉ 
VÝDAJE (EUR)* 

PŘÍSPĚVEK 
UNIE (EUR) 

K DOKONČENÍ Z OP 
V OBDOBÍ 2014 – 
2020** 

2 – – – – – – 

3 – – – – – – 

5 – – – – – – 

* Celkové potvrzené výdaje, které byly skutečně vyplacené na projekt. 
   

 

** Název operačního programu (2014 – 2020), ze kterého bude dokončena druhá fáze projektu. 
 
ŘO OP Rybářství neeviduje žádné fázované projekty. 

 
 


