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1. IDENTIFIKACE 
 
Členský stát: Česká republika 
 
Operační program Číslo programu (CCI): 2007CZ14FPO001 

Rok, za nějž se podává zpráva: 2009 Zpráva o 
provádění Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem 8.6.2010 
 

2. SHRNUTÍ 
„Operační program Rybářství 2007 – 2013“ byl pro Českou republiku (dále jen ČR) 
vypracován na základě nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 
o Evropském rybářském fondu (dále jen „nařízení o EFF“) a nařízení Komise (ES) 
č. 498/2007 ze dne 26. března 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) o EFF (dále jen „implementační nařízení“). OP Rybářství byl schválen Evropskou 
komisí (dále jen „EK“) dne 11.  prosince 2007.  
 
V roce 2009 byly přijímány Žádosti o dotaci v rámci opatření 2.1., 2.4., 3.4. a 5.1. Celkem 
bylo zaregistrováno 240 projektů, na něž bylo vydáno 189 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(pozn. v roce 2009 bylo dále vydáno 16 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k opatřením 3.1., 
3.3., u kterých příjem Žádostí proběhl v roce 2008). Podrobné informace o přijatých 
Žádostech o dotaci a vydaných Rozhodnutích o poskytnutí dotace jsou uvedeny v dalších 
kapitolách této výroční zprávy. 
 
Přehled č. 1 - Přehled procentního podílu jednotlivých záměrů opatření 2.1. a 2.4. na  
                       alokaci v rámci výzvy v % 

opat ření, záměr 

podíl na 
alokaci  
v rámci 
výzvy    
v % 

a výstavba nových výrobních zařízení 51 

b 
rozšíření, vybavení a modernizace stávajících výrobních zařízení 
a odbahnění rybníků 

10 

c 
výstavba, rozšíření, vybavení nebo modernizace výrobních 
zařízení vyjma rybníků 

19 

d 
nákup a instalace zařízení na ochranu rybích hospodářství před 
volně žijícími predátory 

1 
2. 1. 

e 
investice související s maloobchodním prodejem v hospodářství, 
pokud takový prodej tvoří nedílnou součást akvakulturního 
hospodářství, aniž je dotčen článek 35 odst. 6 nařízení o EFF 

5 

  2.1. C E L K E M   86 

a 
rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají  
a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury 

11 
2.4. 

b 
zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných 
technologií (obnovitelné zdroje energie) 

3 

  2.4. C E L K E M   14 

Procentní podíl jednotlivých záměrů na celkové alokaci opatření 2.1. a 2.4. byl pro 
rok 2009 schválen 3. zasedáním Monitorovacího výboru dne 2.12.2008 a uplatněn pro 
3. kolo příjmu Žádostí o dotaci. 
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3. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OP RYBÁŘSTVÍ PODLE PRIORITNÍCH OS 
 
3.1. Informace o fyzickém pokroku prioritních os  

 
OP Rybářství ve vztahu k naplňování principů podle čl. 19 nařízení Rady (ES) 
č.  1198/2006  
 
Operační program Rybářství byl zpracován v souladu se Společnou rybářskou politikou 
a vychází z Národního strategického plánu pro oblast rybářství 2007-2013. Operační program 
Rybářství pokrývá oblasti České republiky, na které se vztahuje cíl Konvergence. Cílem 
Operačního programu Rybářství je vymezit oblasti dotací rybářství v ČR tak, aby přispěl 
k posílení konkurenceschopnosti jak využíváním tradičních produkčních systémů za použití 
nejmodernějších technologií, tak k udržení pracovních míst a podílu zaměstnaných žen 
v oboru.  
ŘO OP Rybářství jsou nastavena opatření tak, aby přispěla k naplňování Lisabonské 
a Göteborské strategie. 
Opatření 2.1. představuje finanční pomoc žadatelům při výstavbě, rozšíření či modernizaci 
rybníků nebo jiných výrobních zařízení a vybavení včetně investic do zařízení, podporujících 
maloobchodní prodej v hospodářství, která jsou nedílnou součástí akvakulturního 
hospodářství.  
Opatření 2.4. podporuje výstavbu a modernizaci stávajících zařízení a zavedení energeticky 
úsporných a ekologicky šetrných technologií. Výrazně přispívá k lepšímu zásobování 
a udržitelnému rozvoji trhu s produkty akvakultury. Dále napomáhá ke zlepšování kvality 
pracovních podmínek převážně u žen, které tvoří značný podíl pracovníků ve zpracovnách. 
Opatření 3.1. přispívá ke zdokonalování odbornosti pracovníků v rybářství. 
Opatření 3.3. zvyšuje informovanost obyvatelstva v návaznosti na požadavky zdravé výživy 
a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. K celkovému zlepšení obrazu 
rybářství v ČR přispívá opatření 3.3. záměr a), které je zaměřeno na kampaň ve prospěch 
produktů sladkovodní akvakultury.  
Opatření 3.4. Pilotní projekty je zaměřeno na povzbuzení inovací v rámci celého odvětví. 
Opatření 5.1. Technická pomoc podporuje kvalitu řízení OP Rybářství, jeho monitorování, 
hodnocení, kontrolu a publicitu. 
Ke zlepšení environmentálního rozměru odvětví by mělo přispět opatření 2.2. Opatření na 
ochranu vodního prostředí. V roce 2009 nebylo opatření spuštěno z důvodu nastavování 
zákonné opory pro zakreslení vodních ploch rybníků do LPIS. Nadále probíhalo složité 
vyjednání podmínek k tomuto opatření s orgány ochrany přírody. 
Výzva do opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr a) 
obnova míst pro tření nebyla otevřena z důvodu malé absorpční kapacity. Na financování 
projektů podobného charakteru se již zaměřuje OP Životní prostřední. Výzva do opatření 3.2., 
záměr b) vysazování úhoře říčního nemohla být otevřena z důvodu pozdního schválení Plánu 
pro management úhoře ČR ke dni 28.10.2009. Otevření výzvy se předpokládá v roce 2010. 
 
Fyzický pokrok prioritních os 
 
V porovnání níže uvedených ukazatelů s nastavením cílů priorit v OP Rybářství a hodnocení  
ex-ante je možné konstatovat již naplňování určitých ukazatelů. Především se jedná  
o ukazatele za celé odvětví, jež sleduje Rybářské sdružení ČR. Vzhledem k tomu, že 
v průběhu roku 2009 bylo ze zdrojů ČR předfinancováno pouze 30 projektů, není možno 
zatím objektivně zhodnotit vliv realizovaných opatření na dosažený pokrok u dalších 
ukazatelů.
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 V případě ukazatelů, které vyhodnocuje ŘO a mají cílovou hodnotu v roce 2010 nebo 2015 připravil ŘO metodiku pro zjišťování těchto údajů. 
Způsob monitorování je popsán v kapitole 3.5. Pravidla pro monitorování. 
 
Tabulka č. 1 - Prioritní osa: 2  
(Cíl byl stanoven na celé programové období, přechodný cíl na rok 2010) 
Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 015 Celkem 

Dosažené výsledky - 20,4 20,1       20,1 
Cíl  NP NP NP 20 NP NP NP NP 20 20 

Produkce tržních ryb  
(v tis. tun) 
 Výchozí stav  20         20 

Dosažené výsledky - 4,4 5,1       5,1 
Cíl NP NP NP 5,05 NP NP NP NP 5,9 5,9 

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

Výchozí stav  4,9         4,9 

Dosažené výsledky - 0 0       0 
Cíl  NP NP NP NP NP NP NP NP 2 200  ha 2 200 ha 

Plocha rybníků se 
zlepšeným vodním 
prostředím Výchozí stav  0         0 

Dosažené výsledky - 264 224       224 
Cíl  NP NP NP NP NP NP NP NP 280 280 

Počet zaměstnaných 
žen v odvětví rybářství 

Výchozí stav  264         264 

Zdroj: Rybářské sdružení ČR, ŘO OP Rybářství 
  
Ukazatel Produkce tržních ryb (v tis. tun) – v roce 2009 došlo ke snížení produkce o 0,3 tis. tun ve srovnání s rokem 2008.  Tento pokles je 
způsoben dopadem recese. Přesto hodnota roku 2009 naplňuje cíl OP Rybářství a závěrů ex-ante, který představuje udržení produkce na 20 tis. 
tun ryb ročně. 
Ukazatel Produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich – v roce 2009 se hodnota zvýšila na 5,1 tis. tun. Oproti roku 2008 se jedná o zvýšení 
a předpokládá se dosažení cílové hodnoty roku 2010 i 2015 z důvodu zájmu tuzemských spotřebitelů, který se pozvolna posouvá od převážně 
nárazového tradičního nákupu živých ryb v období Vánoc a Velikonoc k celoroční poptávce po opracovaných výrobcích z ryb. V tomto ukazateli 
je zřetelný nárůst i v důsledku vlivu reklamní kampaně, kdy jsou jako prvotní surovina k přípravě pokrmů z ryb doporučovány převážně 
filetované či jinak předzpracované rybí produkty. Ukazatel však ohrožuje mohutný nástup zvláště velkých obchodních řetězců v zásobování 
svých prodejen dováženými rybami a výrobky z nich včetně importu plodů moře ze třetích zemí. 
Ukazatel Plocha rybníků se zlepšeným vodním prostředím – v průběhu roku 2009 byla ŘO započata příprava Pravidel k opatření 2.2. Opatření na 
ochranu vodního prostředí. K implementaci čl. 30, odst. 2, písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF bylo třeba zákonné opory pro 
zakreslení vodních ploch rybníků do LPIS. V září 2009 byla schválena novela zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, která umožní zakreslení 
vodních ploch rybníků do LPIS. Samotný proces však představuje složité vyjednání podmínek s orgány ochrany přírody. V průběhu roku 2010 
bude zjišťována absorpční kapacita opatření. V roce 2009 tedy nebylo opatření spuštěno. 
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Ukazatel Počet zaměstnaných žen v odvětví rybářství - v roce 2009 bylo v oblasti akvakultury zaměstnáno celkem 1 400 pracovníků, z nichž bylo 
224 žen a 1 176 mužů. Ve zpracovnách bylo zaměstnáno celkem 140 pracovníků, z toho 78 mužů a 62 žen. Pokles počtu zaměstnanců 
v porovnání s výchozím stavem roku 2005 OP Rybářství, kdy bylo vykazováno celkem 1 714 zaměstnanců, byl způsoben dopadem recese, která 
se nevyhnula ani odvětví rybářství – diverzifikace výroby, restrikce řídícího aparátu, omezení administrativy, omezení přidružených výrob  
a redukce neperspektivních činností charakteru služeb. Pokles počtu zaměstnanců se projevil jak v rybářských provozech, tak i ve zpracovnách  
a toto snížení bylo zaznamenáno jak u mužů, tak i u žen. 
 
 
Tabulka č. 2 - Prioritní osa: 3  
(Cíl byl stanoven na celé programové období, přechodný cíl na rok 2010) 
Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 015 Celkem 

Dosažené výsledky - 0 0       0 
Cíl  NP NP  NP 1 NP NP NP NP 5 5 

Zvýšení přidané 
hodnoty (v %) 

Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 
Dosažené výsledky - 1,35 1,37       1,37 
Cíl NP NP NP 1,45 NP NP NP NP 1,55 1,55 

Spotřeba 
sladkovodních ryb 
v kg/obyvatele a rok Výchozí stav  1,4 - - - - - - - - 1,4 

Dosažené výsledky  0 0       0 
Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 5 5 

Počet projektů na 
zarybnění druhy ryb 
dle legislativy EU Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Dosažené výsledky - 0 0       0 
Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 7 7 

Počet projektů na 
zvyšování odborných 
znalostí Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Dosažené výsledky - 0 0       0 
Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 8 8 

Počet projektů 
testovaných 
technologických 
postupů 

Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Zdroj: Rybářské sdružení ČR, ŘO OP Rybářství 
 
Ukazatel Zvýšení přidané hodnoty (v %) – vzhledem k tomu, že bylo předfinancováno pouze 30 projektů, není možné ukazatel v současnosti 
vykázat a zhodnotit vliv. Ukazatel bude vykázán pro rok 2010 tak, jak je nastaveno v OP Rybářství, s přihlédnutím k ukončení účetního období 
žadatelů.  
Ukazatel Spotřeba sladkovodních ryb v kg/obyvatele a rok -  Nárůst spotřeby sladkovodních ryb na 1,37 kg/obyv./rok oproti sledovanému období 
roku 2008 je ovlivněn zvýšeným celoročním zájmem spotřebitelů o opracované ryby a výrobky z nich. Tento zájem je silně podpořen reklamní 
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kampaní Ryba domácí, především pak v populárních kulinářských pořadech tuzemských televizních stanic, které problematice využití 
sladkovodních ryb a rybích výrobků v kuchyni věnovaly několik svých úspěšných relací.  
Ukazatel Počet projektů na zarybnění druhy ryb dle legislativy EU – ukazatel se vztahuje k opatření 3.2. Opatření na ochranu vodních živočichů 
a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního. Plán pro management úhoře ČR byl schválen EK ke dni 28.10.2009. Opatření bude spuštěno v roce 
2010. 
Ukazatel Počet projektů na zvyšování odborných znalostí – vztahuje se k opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalování odbornosti 
pracovníků v odvětví rybářství. V tomto opatření bylo vydáno 8 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale žádný projekt nebyl předfinancován během 
roku 2009. Předpokladem je, že cílová hodnota roku 2015 bude naplněna a překročena. 
Ukazatel Počet projektů testovaných technologických postupů – týká se opatření 3.4. Pilotní projekty. V tomto opatření bylo vydáno 11 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale žádný projekt nebyl předfinancován během roku 2009. Předpokladem je, že cílová hodnota roku 2015 bude 
naplněna. 
 
 
Tabulka č. 3 - Prioritní osa: 5  
(Cíl byl stanoven na celé programové období, přechodný cíl na rok 2010) 
Ukazatel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 015 Celkem 

Dosažené výsledky - 0 2       0 
Cíl NP NP NP NP NP NP NP NP 20 20 

Počet informačních a 
propagačních akcí 

Výchozí stav  0 - - - - - - - - 0 

Zdroj: ŘO OP Rybářství 
 
V roce 2009 byly z Technické pomoci realizovány 2 informační a propagační akce: 
 
1. Propagační předměty OP Rybářství, kterými se ŘO prezentoval na různých akcích. 
 
2. Výroční konference pod názvem „OP Rybářství – příležitost pro produkční rybáře“. Konference se zúčastnili členové Monitorovacího výboru, 
zástupci široké rybářské veřejnosti, SZIF a firmy DORLAND a IPSOS Tambor. Na této konferenci byl ředitelem ŘO OP Rybářství prezentován 
pokrok v implementaci OP Rybářství po dvou letech od schválení a zahájení čerpání. Zástupce Rybářského sdružení ČR MVDr. Špeta referoval 
o čerpání z EFF produkčními rybáři a pan Ing. Osička jako zástupce příjemců dotace z řad rybářských subjektů prezentoval projekty jeho 
domovského podniku – Rybníkářství Pohořelice a.s., které byly úspěšně realizovány s dotací v rámci OP Rybářství.  
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3.2. Konkrétní informace pro prioritní osy a opatření 
 

V první polovině roku 2009 bylo otevřeno 3. a 4. kolo příjmu Žádostí o dotaci, byly registrovány 
projekty v rámci opatření 5.1. a proběhly intenzivní přípravy na otevření dalších výzev v roce 
2010. 
 
Příjem Žádostí o dotaci v roce 2009: 
 

3. kolo: 10.2.2009 – 10.3.2009 
1) Opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury 
záměr a) pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše: 

• vybavení rybníků 
• výstavba, odbahnění, rozšíření rybníků nebo rybničních soustav do 1ha 
• odbahnění lovišť u rybníků nad 30 ha 

                           
                         záměr b) pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu menší než 20 ha 

•  výstavba, odbahnění, rozšíření, vybavení nebo modernizace rybníků  
  
                         záměr c) výstavba, rozšíření, vybavení nebo modernizace výrobních zařízení 
                                        vyjma rybníků 
 
                         záměr d) nákup a instalace zařízení na ochranu rybích hospodářství před volně 
                                        žijícími predátory 
 
                         záměr e) investice související s maloobchodním prodejem v hospodářství, 
                                        pokud takový prodej tvoří nedílnou součást akvakulturního  
                                        hospodářství, aniž je dotčen čl. 35 odst. 6 nařízení o EFF 
                                          

2) Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh 
        záměr a) rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají  
                       a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury 
         
        záměr b) zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií 
 

4. kolo: 23.6.2009 – 29.6.2009 
   1)  Opatření 3.4. Pilotní projekty 

záměr a) testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním  
               podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky  
               o nových technologiích 

 
mimo kola:  

   1)  Opatření 5.1. Technická pomoc 
záměr a) příprava, monitorování, řízení, hodnocení, publicita, kontrola a audit 
               OP Rybářství 
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           3.3. Finanční údaje  
      (všechny finanční údaje jsou uvedeny v €)  

 
Tabulka č. 4 - Regiony způsobilé podle cíle „Konvergence“ 

 
 Výdaje zaplacené 

příjemci zahrnuté 
v žádostech o 

platby zaslaných 
řídícímu orgánu 1) 

Příslušný 
příspěvek 

z veřejných 
zdroj ů 1) 

Příslušný 
příspěvek 

EFF 1) 

Výdaje zaplacené  
subjektem 

odpov ědným  
za platby p říjemcům 1) 

Účast EFF 
zaručená 
řídicím 

orgánem 1) 

Celkové platby požadované 
Komisí 

Určete základ pro výpo čet 
příspěvku Spole čenství 

(Čl. 76 odst. 1 nebo čl. 76 odst. 2 
nařízení Rady (ES) č. 1198/2006) 

Celkové 
platby 

obdržené od 
Komise 

Prioritní osa 1 NP NP NP NP NP NP NP 
Prioritní osa 2 1 313 346,36 665 869,00 499 401,48 661 452,66 

 
496 089,24 

 
0 0 

Prioritní osa 3 0 0 0 0 0 0 0 
Prioritní osa 4 NP NP NP NP NP NP NP 
Prioritní osa 5 0 0 0 0 0 0 0 
Celkový sou čet 1 313 346,36 665 869,00 499 401,48 661 452,66 496 089,24 0 0 

 
Poznámka:  

1) – přepočteno průměrným ročním kurzem ECB za rok 2009 = 26,435 Kč / 1 € 
 
Rozdíl mezi 2. a 4. sloupcem a mezi 3. a 5. vznikl předložením jedné Žádosti o platbu v roce 2009 v objemu příspěvku z veřejných zdrojů 
4 416,34 € (z toho příspěvek EFF činil 3 312,24 €) a jejím předfinancováním v roce 2010. 
 
ČR obdržela od EK dvě předběžné platby na OP Rybářství: 
1.897.467,25 € dle čl. 81, odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF dne 21.12.2007, 
1.897.467,25 € dle čl. 20, odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 744/2008, kterým se zavádí dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci 
rybářských loďstev Evropského společenství postižených krizí dne 12.12.2008.  
 
ŘO v rámci čl. 75 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 provedl finanční odhad čerpání pro rok 2009. Tento odhad byl stanoven na základě 
předpokladu předložení Žádostí o platbu projektů podpořených v 1. kole a předložení Žádostí o platbu k projektu v rámci opatření 3.3. a). 
V důsledku zpoždění realizace projektů z 1. kola došlo k předkládání Žádostí o platbu ke konci roku 2009. Kontrolou NKÚ byly pozastaveny 
Žádosti o platbu opatření 3.3. a). Na základě těchto nepředpokládaných vlivů nebylo možné dodržet navržené finanční odhady čerpání pro rok 
2009. 
V průběhu roku 2009 byla ŘO započata příprava k 1. certifikaci.
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3.4. Kvalitativní analýza 
 

OP Rybářství se nachází ve druhém roce realizace. Doposud (k 31.12.2009) bylo vydáno 241 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale pouze 30 projektů bylo předfinancováno. Tato skutečnost se 
projevuje ve zpracování kvantitativní i kvalitativní analýzy. Kapitola je věnována informacím o 
pokroku v implementaci opatření, realizaci propagační kampaně Ryba domácí, rovnosti mužů a 
žen, principu partnerství a o Monitorovacích výborech OP Rybářství. 
 
 
Informace o pokroku v implementaci opatření 
 
Finanční prostředky, které byly jako dotace vyplaceny na jednotlivé projekty, byly žadateli 
využity jak na pořízení dlouhodobého investičního majetku, např. obnovu vozového parku 
jednotlivých rybářských subjektů, tak i na nákup běžného rybářského vybavení. 
Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 31.12.2009 pokrývají 42 % celkové alokace OP 
Rybářství.  
Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 31.12.2009 tvoří cca 55 % celkové alokace prioritní 
osy 2; 35 % alokace prioritní osy 3 a 10 % alokace prioritní osy 5 OP Rybářství. 
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Přehled č. 2  -  Registrované Žádosti o dotaci a vydaná Rozhodnutí o poskytnutí  
                         dotace v rámci OP Rybářství v roce 2009 
 
 
Údaje v následující tabulce ukazují počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci a vydaných  
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v průběhu roku 2009 dle jednotlivých opatření v €  (přepočteno 
průměrným ročním kurzem ECB za rok 2009 = 26,435 Kč / 1 €) .  
 
 

přijaté Žádosti vydaná Rozhodnutí  
opatření záměr 

počet v tis. € počet v tis. € 

a 110 2 999 102 2 753 

b 43 1 261 29 977 

c 24 1 560 21 1 511 

d 7 60 6 55 

2.1. 

e 4 218 3 209 

  2.1. C E L K E M 188 6 098 161 5 505 

a 27 3 292 10 843 
2.4. 

b 4 560 2 128 

   2.4. C E L K E M 31 3 852 12 971 

  Prioritní osa 2  219 9 950 173 6 476 

            

3.1. a Žádosti byly přijímány v r. 2008 8 76 

  3.1. C E L K E M 0 0 8 76 

3.3.            b Žádosti byly přijímány v r. 2008 8 86 

  3.3. C E L K E M 0 0 8 86 

3.4. a 13 484 11 412 

  3.4. C E L K E M 13 484 11 412 

  Prioritní osa 3  13 484 27 575 

            

5.1. a 8 369 5 172 

  5.1. C E L K E M 8 369 5 172 

  Prioritní osa 5  8 369 5 172 

            

  ROK 2009 240 10 803 205 7 222 
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Graf č. 1 - Počet registrovaných Žádostí o dotaci a vydaných Rozhodnutí o poskytnutí  
                   dotace v roce 2009 (porovnání v ks) 
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Graf č. 2 – Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2009 
                   (podíl jednotlivých opatření v %) 
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Přehled č. 3 - Projekty, předfinancované z OP Rybářství v roce 2009 v tis. € 
                              (přepočteno průměrným ročním kurzem ECB za rok 2009 = 26,435 Kč / 1 €)  
 
 

předfinancované projekty 
 

počet v tis. € 

a 24 525 

c 3 50 2.1. 

d 1 30 

  2.1. C E L K E M 28 605 

2.4. a 2 57 

   2.4. C E L K E M 2 57 

  Prioritní osa 2 celkem 30 661 

 
Částky, uvedené výše v tabulce se vztahují k projektům, které byly v průběhu roku 2009 
schváleny k proplacení, žadatelům předfinancovány v Kč a refundovány budou v roce 2010.  
 
 
Graf č. 3 – Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci, vydaných Rozhodnutí o poskytnutí             
                  dotace a předfinancovaných projektů od počátku implementace OP Rybářství  
                  (údaje v ks) 
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Přehled č. 4 – Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci, vydaných Rozhodnutí        
                        o poskytnutí dotace, ukončených administrací a předfinancovanýh projektů  
                        od počátku implementace OP Rybářství                        (údaje v ks a tis. €, kurz 
26,435 Kč/1€)         
 
OP Rybářství - celkový p řehled 1.1.2008 - 31.12.2009   
       

  
alokace       
v tis. € 

jednotky 
zaregistrované 

Žádosti 
vydaná 

Rozhodnutí 
ukončené 

administrace 
předfinancováno 

v ks 504 208 50 30 
osa 2 celkem 15 903 

v tis. € 39 674 8 510 3 479 661 

v ks 30 28 2 0 
osa 3 celkem 18 433 

v tis. € 7 500 6 247 72 0 

v ks 8 5 0 0 
osa 5 celkem 1 807 

v tis. € 375 172 0 0 

v ks 542 241 52 30 
celkem 36 142 

v tis. € 47 549 14 929 3 551 661 

 
Celkem byly k 31.12.2009 předfinancovány projekty v hodnotě 661 tis. € při použití kurzu 
26,435 Kč / 1 €.  
(Skladba zdrojů těchto finančních prostředků je zřejmá z následujícího grafu) 
 
 
Graf č. 4 – Podíl spolufinancování ČR a EU u předfinancovaných projektů od počátku    

implementace OP Rybářství       
 (údaje v tis. €, kurz 26,435 Kč/1€)         
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Realizace propagační kampaně Ryba domácí opatření 3.3. záměr a) kampaně ve prospěch 
produktů sladkovodní akvakultury 
 
První část kampaně (rok 2008) byla zaměřena na upozornění veřejnosti na nízkou spotřebu 
sladkovodních ryb. Kampaň byla zacílena na ženy 20+ a odbornou veřejnost. Druhá část 
kampaně je soustředěna do období 2009 – 2011 a jejím hlavním cílem je dosáhnout poznání 
kvality sladkovodních ryb a vzbuzení jejich obliby u spotřebitelů. 
V rámci jednotlivých let je kampaň od roku 2009 rozčleněna do tří tématických fází, a to hlavně 
z důvodu pokusit se rozložit produkci sladkovodních ryb více rovnoměrně a nespoléhat pouze na 
poptávku v závěru roku: I. jaro a příchod velikonočních svátků, II. léto a ryba jako vhodný 
produkt pro grilování, III. podzim – čas výlovů rybníků.   
V průběhu roku 2009 byl významnou součástí marketingového mixu TV - sponzoring 
kulinářských pořadů a nákup rozhlasových spotů. Kromě televizních a rozhlasových spotů je 
kampaň podpořena inzercí v celostátním i regionálním tisku, internetových serverech 
zaměřených na ženy a účastí na různých regionálních kulturních a společenských akcích. 
Následně byl zaznamenán zvýšený zájem o koupi kapra v souvislosti s Velikonocemi a nákupem 
polotovarů (marinovaných ryb).  
V průběhu roku probíhala evaluace komunikační kampaně na podporu spotřeby sladkovodních 
ryb a výrobků z nich Ryba domácí. Evaluaci prováděla firma IPSOS Tambor a byla zaměřena na 
dopad reklamní kampaně na cílové skupiny obyvatelstva. Výsledkem šetření bylo zjištění, že 
povědomí obyvatel o financování kampaně Evropským rybářským fondem vzrostlo z 10 % na 
28 %. Došlo k poměrně vysokému nárůstu znalostí komunikační kampaně Ryba domácí – 
zatímco v srpnu a září 2009 zaznamenalo kampaň 12 % široké veřejnosti, v lednu a únoru 2010 
již to bylo 21 %, takže je patrný celkový vzestupný trend. Dále firma IPSOS Tambor na 
podkladě šetření zpracovala doporučení k dalšímu pokračování reklamní kampaně se zaměřením 
na zvýšení povědomí obyvatelstva o možnosti nárůstu spotřeby sladkovodních ryb. 
Ukázky reklam, nasazených v médiích v průběhu roku 2009: 
 
 
V roce 2009 byly nasazeny především tyto tři inzeráty doplněné  

o rozhlasový spot nasazený na podzim: 



14 

 
Tato reklama byla nasazena v médiích v letním období. Cílem reklamy je podle respondentů 
informovat o možných způsobech přípravy ryb. Více než polovinu respondentů by tato reklama 
inspirovala k nákupu sladkovodních ryb, 20 % by si sladkovodní rybu koupilo určitě, 38 % by 
tuto možnost zvažovalo. 
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Tato reklama byla nasazena v médiích na podzim. Reklama se většině respondentů líbí, 20 % se líbí 
velmi, 52 % se líbí spíše. Hlavním sdělením reklamy je především představit recept na zpracování ryb / 
kapra. Polovinu respondentů by tato reklama motivovala k nákupu sladkovodní ryby, přičemž 14 % by si 
sladkovodní rybu na základě reklamy koupilo určitě, 35 % by tuto možnost zvážilo. 
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Aktivní populace v odvětví rybářství, rovnost mužů a žen 
 
Údaj o počtu zaměstnaných žen za sledované období Český statistický úřad nesleduje, podklady 
získal ŘO OP Rybářství od Rybářského sdružení ČR.  
OP Rybářství nemá speciální opatření na podporu zajištění rovnosti mužů a žen v oboru. Přesto 
byl v roce 2009 u 10 % předfinancovaných projektů žadateli uveden pozitivní vliv projektu na 
rovné příležitosti. OP Rybářství předpokládá, že značné procento žen bude zaměstnáno na méně 
fyzicky náročných pozicích, zvláště ve zpracovnách rybích produktů, v řídících funkcích, 
doprovodných službách v rybářství, administrativě a v maloobchodních prodejnách, tedy 
v oblastech, které jsou svým charakterem podporovány projekty převážně z opatření 2.1. a 2.4., 
menší měrou pak z opatření 3.1. 
 
Partnerství 
 
ŘO OP Rybářství ve své činnosti úzce spolupracuje především s těmito subjekty: 
 
1) Zprostředkující subjekt, kterým je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF). Na tuto 
instituci je v rámci uzavřených dohod delegována část činností, souvisejících s administrací 
Žádostí o dotaci z OP Rybářství. SZIF na svých regionálních pracovištích po celé ČR zajišťuje 
administraci projektů jednotlivých opatření ve vyhlášených kolech. Tato pracoviště jsou určena 
pro bezprostřední styk se žadateli a poskytnutí poradenství v rámci OP Rybářství. Během 
realizace projektu jsou pracoviště SZIF prvním pracovištěm, na které se může žadatel v případě 
potřeby obrátit. Další agendou, kterou regionální pracoviště SZIF zpracovávají, jsou činnosti, 
související s administrací Žádostí o platbu po realizaci projektů. SZIF ve smyslu delegovaných 
pravomocí vykonává prostřednictvím svých kontrolních mechanizmů 100 % kontroly projektů 
na místě, které se provádějí před předáním Žádosti o platbu na ŘO OP Rybářství. Po 
administraci Žádostí o platbu ŘO OP Rybářství jsou tyto Žádosti předávány finančnímu oddělení 
SZIF, který je přímým plátcem dotace žadateli. Centrální pracoviště SZIF v Praze se metodicky 
podílí na tvorbě Pravidel, ve spolupráci s ním ŘO OP Rybářství stanovuje pořadník žadatelů, na 
jehož podkladě jsou dotace přiznávány. 
2) Rybářské sdružení ČR (RS ČR) – v RS ČR jsou sdruženy rybářské subjekty podnikatelského 
charakteru. ŘO OP Rybářství od počátku s tímto sdružením úzce spolupracuje, především při 
konzultaci v odborných záležitostech, vážících se k problematice rybářství. RS ČR je 
významným dodavatelem statistických dat pro monitoring OP Rybářství. 
3) Rybářské svazy – v ČR jsou v této oblasti dva subjekty: Český rybářský svaz a Moravský 
rybářský svaz. S oběma těmito subjekty je navázána obdobná spolupráce jako s RS ČR. 
4) 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 
poskytují ŘO OP Rybářství především poradenskou činnost při tvorbě Pravidel. 
5) Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno – tato vysoká škola je rovněž pro ŘO OP 
Rybářství subjektem, který je využíván jako poradenský orgán především při tvorbě Pravidel. 
6) Dalšími institucemi, které na administraci čerpání dotací z OP Rybářství s ŘO 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 
Monitorovacího výboru či odborných komisí, které jsou ustanoveny pro hodnocení projektů 
a závěrečných hodnotících zpráv opatření 3.4. Pilotní projekty. 
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Monitorovací výbor OP Rybářství 
 
V roce 2009 se uskutečnila dvě zasedání: 

� Čtvrté zasedání 19. června 2009 v Hradci Králové 
� Páté zasedání 23. listopadu 2009 v Praze 

Obou zasedání Monitorovacího výboru se zúčastnila i zástupkyně Evropské komise 
paní Ing. Martina Tuptová.  
 
 
Na čtvrtém zasedání Monitorovacího výboru v Hradci Králové byla jednohlasně schválena 
Výroční zpráva za rok 2008. Dále byl schválen seznam subjektů, které budou tvořit Výběrovou 
komisi pro opatření 3.4. Pilotní projekty. Paní Tuptová ve svém referátu představila konzultaci 
Evropské komise k Zelené knize o reformě Společné rybářské politiky. Součástí zasedání 
Monitorovacího výboru byla i exkurze do akciové společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou. 
S činností společnosti seznámil členy Monitorovacího výboru pan ředitel Ing. Ladislav Vacek. 
 
 
Na pátém zasedání Monitorovacího výboru, které se konalo v Praze, byl pro další kolo příjmu 
Žádostí o dotaci, které bylo otevřeno na přelomu února a března 2010, schválen seznam 
způsobilých výdajů u opatření 2.1. a 2.4. záměr a) a b). Pro shodné kolo příjmu Žádostí o dotaci 
byla schválena i bodovací kritéria, platná pro obě opatření. Dále bylo jednohlasně odsouhlaseno 
procentuální rozdělení finančních prostředků pro 5. kolo příjmu Žádostí o dotaci pro opatření 
2.1. a 2.4. záměr a) a b). Dalším bodem, který byl bez námitek schválen, byl seznam způsobilých 
výdajů opatření 5.1. Technická pomoc.  
Monitorovací výbor byl ředitelem odboru Mgr. Daňkem seznámen s probíhajícími přípravami 
střednědobého hodnocení OP Rybářství, které bude posuzovat specifické cíle dle prioritních os  
a poté dle zjištěných výsledků a navržených doporučení bude možná úprava OP Rybářství. Paní 
Tuptová upozornila v této souvislosti na termín realizace střednědobého hodnocení do poloviny 
roku 2011 tak, aby jeho závěry byly připraveny do doby, kdy bude probíhat v EK k těmto 
výsledkům strategická debata, která je naplánována do 31.12.2011. 
Monitorovací výbor byl dále Mgr. Daňkem informován, že Řídící plán pro úhoře, který ČR 
předložila v roce 2008, byl schválen na zasedání Výboru pro rybářství a akvakulturu (CFA) dne 
28.10.2009 a posléze formálně přijat Evropskou komisí Rozhodnutím K(2009) 9429 ze dne 
30.11.2009. Česká republika na tomto podkladě získává možnost realizovat projekty opatření 
3.2. na vysazování úhoře říčního.  
Členové Monitorovacího výboru byli Mgr. Daňkem informováni o problémech souvisejících 
s plánovaným spuštěním průběžného příjmu Žádostí o dotaci na opatření 2.2. Opatření na 
ochranu vodního prostředí. K implementaci čl. 30, odst. 2, písm. a) nařízení Rady (ES) č. 
1198/2006 o EFF bylo třeba zákonné opory pro zakreslení vodních ploch rybníků do LPIS. 
V září 2009 byla schválena novela zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, která umožní 
zakreslení vodních ploch rybníků do LPIS. Nadále však bude pokračovat vyjednávání podmínek 
s orgány ochrany přírody. Toto opatření bude ŘO OP Rybářství nastaveno tak, aby nedošlo 
k překryvu s dotačním programem 15 Ministerstva zemědělství, tzn., že bude otevřeno jen pro 
rybníky o rozloze do 5 ha katastrální plochy. 
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3.5. Pravidla pro monitorování 
 

Základem pro monitorování OP Rybářství je nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF, prováděcí 
nařízení Komise (ES) č. 498/2007 a OP Rybářství. Data jsou sbírána v Žádosti o dotaci a Žádosti 
o platbu a ukládána do databáze IS SZIF. Další data jsou generována v průběhu zpracování obou 
těchto žádostí.  
V Žádosti o dotaci jsou na podkladě údajů žadatele sbírány ukazatele dle přílohy III nařízení 
Komise (ES) č.498/2007. 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. 
Společně se Žádostí o platbu žadatel předkládá Závěrečnou monitorovací zprávu, ve které uvádí 
konečné hodnoty, vztahující se k okamžiku ukončení realizace projektu. Vzhledem k tomu, že 
žadatel je povinen naplnit monitorovací indikátor rok po ukončení realizace projektu, má 
Závěrečná monitorovací zpráva převážně informační charakter. ŘO OP Rybářství po uplynutí 
této lhůty osloví žadatele  k vyplnění Standardní monitorovací zprávy pro zjištění skutečného 
naplňování monitorovacích indikátorů. Tato činnost bude prováděna opakovaně v pravidelných 
intervalech po dobu lhůty vázanosti projektu na účel. S přihlédnutím ke skutečnosti, že první 
projekty OP Rybářství byly žadatelům předfinancovány v závěru roku 2009, budou žadatelé 
poskytovat údaje k 31.3.2011. 
Ukazatele stanovené v OP Rybářství jsou shromažďovány několika subjekty, např. RS ČR, ČSÚ, 
Ministerstvem zemědělství či ŘO OP Rybářství. Počáteční hodnoty jsou stanoveny různě - za 
rok 2005 nebo 2006, cílové hodnoty se vykazují v roce 2010 a 2015. Část těchto indikátorů je 
obsažena v kapitole 3.1. Informace o fyzickém pokroku prioritních os. Vyhodnocování 
ukazatelů, u nichž monitorování provádí ŘO OP Rybářství, bude zpracováváno z výstupů 
IS SZIF a Standardních monitorovacích zpráv. 
Dopad vlivu projektu na rovnost mužů a žen je monitorována od počátku registrace projektu, je 
jednou ze součástí Žádostí o dotaci, vyhodnocován bude tento indikátor jako cílová hodnota roku 
2015. Další informace o posílení rovných práv žen a mužů jsou získávány z údajů 
poskytovaných Rybářským sdružením ČR.  
 
 

3.6. Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění  
 

V průběhu roku 2009 probíhala kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 09/12 „Podpora 
rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004 – 2008“. MZe se závěry 
této kontrolní akce nesouhlasí a využilo práva odvolání se ke Kolegiu NKÚ. Další kroky, 
vztahující se ke kontrolní akci NKÚ, probíhají v průběhu roku 2010. Konečné závěry, které 
z jednání, majících s kontrolní akcí NKÚ souvislost, vyplynou, budou pro ŘO OP Rybářství 
podnětem k přijetí příslušných opatření. 

 
Během dvou kol příjmu Žádostí o dotaci v roce 2009 nebyly identifikovány žádné závažné 
problémy. 
 
 

3.7. Doporučení Komise po výročním přezkoumání operačního programu  
 

Komise neměla žádné závažné připomínky a doporučení, která by se OP Rybářství týkala. 
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3.8. Vrácená nebo znovu použitá pomoc  
 
Vzhledem k tomu, že v roce 2009 došlo k předfinancování prvních projektů až v průběhu 
posledních dvou měsíců, tj. listopadu a prosinci, nedošlo k vrácení ani opětovnému použití 
finančních prostředků. Tyto projekty, které v roce 2009 byly žadatelům předfinancovány v Kč, 
budou refundovány až v roce 2010. 
 
 

3.9. Podstatná změna ve smyslu článku 56 nařízení (ES) č. 1198/2006  
 

V rámci OP Rybářství bylo v roce 2009 otevřeno jedno kolo příjmu Žádostí o dotaci na opatření 
2.1. a 2.4. prioritní osy 2 a jedno kolo na opatření 3.4. prioritní osy 3. Vzhledem k tomu, že 
žádný projekt v rámci takto zaregistrovaných projektů nebyl refundován prostředky z EU, 
nevyskytly se žádné okolnosti, které by ukládaly Řídicímu orgánu uvědomit Komisi o změnách 
ve smyslu článku 56 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006. 

 
 

3.10. Změny souvislostí a obecných podmínek provádění operačního programu  
 
ČR prochází od roku 2009 ekonomickou krizí, která se promítla i do příjmů v odvětví rybářství. 
 
K implementaci čl. 30, odst. 2, písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF je třeba zákonné 
opory pro zakreslení vodních ploch rybníků do LPIS. V září 2009 byla schválena novela zákona 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, která umožní implementovat v ČR čl. 30, odst. 2, písm. a) 
nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF. 
 
Plán pro management úhoře ČR byl schválen v říjnu 2009. V důsledku toho nemohla ČR po tři 
roky 2007 – 2009 čerpat finanční prostředky na vysazování úhoře říčního. Toto nečerpání bude 
mít pravděpodobně za následek žádost ČR o přesun finančních prostředků z prioritní osy 
3 do prioritní osy 2 na základě výsledků střednědobého hodnocení. 
 
 

4. VYUŽITÍ TECHNICKÉ POMOCI  
 
V průběhu roku 2009 bylo zaregistrováno 8 projektů: 
 

1) Analýza absorpční kapacity pro čerpání prostředků OP Rybářství - projekt je zaměřen 
na monitoring aktuálních a detailních informací o zájmu žadatelů o podporu 
z Evropského rybářského fondu (ERF). 
 
Způsobilé výdaje: 12 105€  
Výdaje EFF: 9 079€ 
 

2) Analýza kvality nastavení parametrů komunikační kampaně „Ryba domácí“ – 
předmětem projektu je 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. Dílčím cílem projektu je identifikace 
hlavních cílových skupin, u kterých existuje potenciál ke zvýšení konzumace 
sladkovodních ryb a jejich produktů v jejich stravovacích zvycích a porovnání těchto 
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poznatků s východisky nastavení marketingového mixu kampaně. Nedílnou součástí 
projektu je také určení motivace cílových skupin pro změnu jejich spotřebního chování.  
 
Způsobilé výdaje: 7301€ 
Výdaje EFF: 5 476€ 
 

3) Monitorovací výbory a konference v rámci OP Rybářství - projekt je zaměřen na 
zajištění zasedání Monitorovacích výborů a zabezpečení realizace odborných 
seminářů/konferencí. 
 
Způsobilé výdaje: 73388€ 
Výdaje EFF: 55 041€ 
 

4) DVD s úspěšnými projekty a propagační předměty v rámci OP Rybářství - cílem 
projektu byla výroba audiovizuálního díla – DVD s úspěšně podpořenými projekty 
v rámci OP Rybářství a výroba propagačních předmětů. 
 
Způsobilé výdaje: 73 318€ 
Výdaje EFF: 54 989€ 
 

5) Výroba a distribuce informačních materiálů v rámci OP Rybářství - cílem projektu je 
výroba a distribuce informačních materiálů a brožur v rámci OP Rybářství. 
 
Způsobilé výdaje: 22 205€ 
Výdaje EFF: 16 654€ 
 

6) Opakovaná evaluace komunikační kampaně na podporu spotřeby sladkovodních ryb, 
výzkum veřejného mínění - v rámci tohoto projektu jsou hodnoceny dopady kampaně 
„Ryba domácí“, a to jak z hlediska kvantitativního tak i kvalitativního. Výstupem 
tohoto projektu jsou zprávy a také doporučení, které vedou k efektivnějšímu zacílení  
a dopadu celé kampaně na vybranou cílovou skupinu. 
 
Způsobilé výdaje: 129 374€ 
Výdaje EFF: 97 030€ 
 

7) Stabilizace pracovníků Řídicího orgánu v období 2007-2013 (8-9/2009) - Cílem 
projektu je stabilizace zaměstnanců prostřednictvím finanční motivace, kterou lze dle 
čl. 46, nařízení Rady (ES) č. 1198/2006, čerpat z prostředků technické pomoci. 
Výsledkem projektu je motivovaný tým pracovníků odboru ŘO OP Zemědělství a OP 
Rybářství, který přispívá ke stabilizaci řízení a efektivní realizaci OP Rybářství. 
 
Způsobilé výdaje: 4 530€ 
Výdaje EFF: 3 397€ 
 

8) Stabilizace pracovníků Řídicího orgánu v období 2007-2013 (10/2009-09/2010) - 
Cílem projektu je stabilizace zaměstnanců prostřednictvím finanční motivace, kterou 
lze dle čl. 46, nařízení Rady (ES) č. 1198/2006, čerpat z prostředků Technické pomoci. 
Výsledkem projektu je motivovaný tým pracovníků odboru ŘO OP Zemědělství a OP 
Rybářství, který přispívá ke stabilizaci řízení a efektivní realizaci OP Rybářství. 
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Způsobilé výdaje: 45 394€ 
Výdaje EFF: 34 046€ 
 

Alokace na prioritní osu 5 Technická pomoc představuje 1 355 334 € spolufinancování EFF. 
Výše výdajů na projekty zaregistrované v rámci opatření 5.1. Technická pomoc překračuje 
v roce 2009 částku 275 712 € spolufinancování EFF (přepočteno průměrným ročním kurzem 
ECB za rok 2009 = 26,435 Kč / 1 €), což představuje 20,3 % z celkové alokované částky v rámci 
prioritní osy 5 Technická pomoc.  
 
Dva registrované projekty svým charakterem doplňují akce, financované v rámci opatření 3.3. a), 
další projekty se zaměřují na provádění výzkumů veřejného mínění a kvalitativní posuzování 
vlivu reklamní kampaně. Několik projektů je zaměřeno na řízení programu včetně výdajů na 
činnost Monitorovacího výboru, který na monitorování programu dohlíží. 
V průběhu roku 2009 nebyly v rámci opatření 5.1. Technická pomoc předfinancovány žádné 
projekty. 
 
 

5. INFORMOVANOST A PROPAGACE  
 
 

Přehled č. 5 - Přehled akcí, na kterých byl OP Rybářství prezentován pracovníky  
                        odboru  ŘO OP Rybářství 
 

název akce datum 

Přípravný výbor RS ČR 12.2.2009 

Přípravný výbor RS ČR 16.4.2009 

Rada RS ČR 14.5.2009 

Vodňanské dny 14.5. – 16.5.2009 

Výstava Fishtech v rámci Vodňanských dnů 14.5. – 16.5.2009 

Země živitelka 27.8. – 1.9.2009 

Rada RS ČR 10.9.2009 

Výroční konference „OP Rybářství – příležitost pro produkční 
rybáře“ 

4.12.2009 

 
Kromě účasti na těchto akcích se pracovníci ŘO OP Rybářství věnovali i publikační činnosti 
v odborných i zájmových časopisech, zpracovávajících rybářskou tematiku. 
Důležitým propagačním a komunikačním kanálem jsou internetové stránky Ministerstva 
zemědělství www.eAgri.cz. Veškeré informace týkající se OP Rybářství jsou zveřejňovány 
v subportálu „Dotace“, v sekci „Operační program Rybářství“. Na těchto internetových 
stránkách jsou zveřejňovány všechny aktuální dokumenty potřebné k úspěšnému předložení 
Žádosti o dotaci z OP Rybářství, zejména programové dokumenty a pravidla pro žadatele včetně 
příloh a upřesňujících výkladů. Dále jsou zde zveřejňovány informace týkající se 
Monitorovacího výboru OP Rybářství včetně zápisů z jednání, důležité kontakty a další aktuální 
informace týkající se OP Rybářství, jako například seznamy schválených projektů v rámci 
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jednotlivých opatření či jednotlivé výroční zprávy. Kumulativní seznam schválených  
a proplacených (předfinancovaných za státního rozpočtu ČR před certifikací) projektů za 
jednotlivá opatření je zveřejňován v rámci OP Rybářství v sekci ,,Prioritní osa 2“ a v sekci 
,,Prioritní osa 3“. V rámci seminářů MZe byly zařazeny prezentace k obsahu OP Rybářství  
a postupu jak požádat o dotaci a byly zodpovídány dotazy jak odborné veřejnosti (Rybářské 
sdružení a rybářské svazy), tak i stávajících a potenciálních žadatelů z OP Rybářství. V roce 
2009 byla vydána v tištěné podobě Pravidla pro žadatele z opatření 2.1. Opatření pro produktivní 
investice do akvakultury a 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměry a) a b)  
a opatření 3.4. Pilotní projekty OP Rybářství 2007 - 2013. 
 
 

6. INFORMACE O SOULADU S PRÁVNÍMI P ŘEDPISY SPOLEČENSTVÍ 
 
OP Rybářství je nastaven v souladu s právními předpisy Společenství. 
 
 

7. VZÁJEMNÉ DOPL ŇOVÁNÍ S JINÝMI NÁSTROJI 
 
OP Rybářství je nastaven tak, že se nepřekrývá a vhodně se doplňuje s dalšími fondy EU 
(EAFRD, ERDF, ESF, Fond soudržnosti). Nepřekrývání s dalšími fondy EU je dostatečně 
popsáno v textu OP Rybářství u příslušných prioritních os. Osy I a II Programu rozvoje venkova 
přispívají ke snížení eroze zemědělské půdy do vodních toků a nádrží a tím napomáhají 
k úsporám finančních prostředků na odbahňování rybníků. Odbahňování a modernizace rybníků 
z prioritní osy 2  OP Rybářství přispívají k lepšímu zadržování vody v krajině a tím přispívají 
k ochraně zemědělské půdy před povodněmi, případně ke zmírnění škod, vzniklých v důsledku 
povodní. V krajině zadržená voda je dále k dispozici pro hospodaření na zemědělské půdě. 
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Příloha č. 1. Fotodokumentace ze zasedání MV a Výroční konference OP Rybářství 

Odborná exkurze, která proběhla v rámci 4. zasedání Monitorovacího výboru v akciové 
společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou – přednáší ředitel společnosti pan Ing. Vacek 

 

4. Monitorovací výbor - odborná exkurze v Rybářství Chlumec nad Cidlinou; provází ředitel 
akciové společnosti pan Ing. Ladislav Vacek 
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5. zasedání Monitorovacího výboru – zleva: Bc. Lukáš Tymel, Ing. Jiří Guschl, Ing. 
Martina Tuptová – zástupkyně EK, Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. – předsedkyně 
MV, Mgr. Miroslav Daněk – ředitel odboru ŘO OP Rybářství, Ing. Renáta Komiková 
 

 
5. zasedání Monitorovacího výboru - zprava: Ing. Jan Hůda, Ph.D. - prezident RS ČR, 
MVDr. Václav Špeta, Ing. Roman Osička, Ing. Ladislav Štercl, Ing. Jan Štípek – jednatel 
ČRS, Ing. Mgr. Oldřich Pecha 
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Výroční konference OP Rybářství: referát pana Mgr. Daňka, ředitele odboru ŘO OP 
Rybářství; za předsednickým stolem zprava: MVDr. Špeta – RS ČR, Ing. Komiková – ŘO 
OP Rybářství, Prof. Ing. Hrabánková, CSc. – předsedkyně MV, paní Kapraňová – firma 
DORLAND, Ing. Tůma – firma IPSOS Tambor, Ing. Osička – Rybníkářství Pohořelice  
 

 
Výroční konference OP Rybářství: hovoří paní Prof. Ing. Hrabánková, CSc. 
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Příloha č. 2 
 

ZKRATKY 
 
Zkratka Vysv ětlení zkratky 
ČR Česká republika 

ČRS Český rybářský svaz 

EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

ECB Evropská centrální banka 

EFF Evropský rybářský fond 

EK Evropská komise 

ES Evropská společenství 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

LPIS Geografický informační systém, který je tvořen primárně evidencí využití 
zemědělské půdy 

MV Monitorovací výbor 

MZe Ministerstvo zemědělství 

NP není programováno (není obsaženo v OP Rybářství) 

OP Rybářství Operační program Rybářství 2007 – 2013 

ŘO  
OP Rybářství 

Odbor Řídicí orgán Operačního programu Rybářství 

PS Pracovní skupina pro řízení a koordinaci opatření 3.3., záměr a) 
OP Rybářství 

RS ČR Rybářské sdružení České republiky 

 


