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22. listopadu 2006 
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6) Různé, závěr 
 
 

o 



Zápis ze 7. zasedání Monitorovacího výboru OP Zemědělství 
 

Průběh jednání: 
 
1. Úvodní slovo předsedkyně MV, projednání programu 7. zasedání MV OP Zemědělství 
 
M. Hrabánková (MZe) - Přivítala všechny přítomné na 7. zasedání Monitorovacího výboru 
Operačního programu Zemědělství. Zvláště pak zástupce Evropské komise pana Lukáše 
Víška (DG AGRI). Sdělila, že stěžejním bodem dnešního programu je seznámit členy MV OP 
Zemědělství se současným stavem implementace OP Zemědělství. Dále konstatovala, že na 
dnešním jednání MV OP Zemědělství je přítomna usnášeníschopná většina. Seznámila 
všechny přítomné s programem jednání a vyzvala členy MV ke komentářům, případně 
k návrhům na doplnění. Poté předala slovo H. Vojíkové k prezentaci Zprávy o aktuálním 
stavu a vývoji implementace OP Zemědělství. 
 
Program jednání byl bez námitek schválen všemi přítomnými členy MV. 
 
 
2. Zpráva o aktuálním stavu a vývoji implementace OP Zemědělství.  Stav k 31. 10. 2006 
 
H. Vojíková (MZe) – Ještě jednou přivítala všechny přítomné. Omluvila zástupce DG 
Fishery, kteří se nemohli dnešního zasedání MV OP Zemědělství zúčastnit. V krátkosti 
seznámila členy MV s aktuálním stavem realizace Operačního programu Zemědělství. V roce 
2006 proběhla čtyři kola příjmu žádostí. Páté kolo příjmu žádostí bylo vyhlášeno na opatření 
1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing a příjem žádostí bude 
probíhat od 27. listopadu 2006 do 15. prosince 2006. V roce 2006 byla zatím uskutečněna 
čtyři kola příjmu žádostí, a to první kolo příjmu žádostí roku 2006 (celkově 8. kolo příjmu 
žádostí) probíhalo od 6. do 24. února 2006 a bylo vyhlášeno na opatření 1.1.; 2.3. a na 
podopatření 1.3.4., 2.1.3. a 2.1.5. Na podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a 
podpora mladým začínajícím zemědělcům bylo celkem zaregistrováno 689 žádostí na celkové 
výdaje ve výši 2,1 mld. Kč. Schváleno bylo celkem 421 žádostí ve výši 1,2 mld. Kč. V rámci 
podopatření 1.1.2 Prohlubování diverzifikace zemědělských činností bylo přijato 34 žádostí 
v celkové částce 22,6 mil. Kč. Schváleno bylo celkem 31 žádostí ve výši 21,3 mil. Kč. 
Celkem bylo v rámci opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku zaregistrováno přes 700 
žádostí v celkové výši 2,2 mld. Kč. Na toto opatření bylo vydáno 452 Rozhodnutí v celkové 
částce 1,2 mld. Kč. Na podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd bylo 
přijato 12 žádostí v celkové výši 2 mil. Kč, schváleno bylo 11 žádostí v celkové výši cca 
2 mil. Kč. V rámci podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských a vodních 
zdrojů bylo přijato 142 žádostí v celkové částce 615 mil. Kč. Schváleno bylo celkem 58 
žádostí v částce 301,4 mil. Kč. Značnější rozdíl mezi přijatými a schválenými žádostmi tohoto 
podopatření je dán celkovou výši disponibilních finančních prostředků. V podopatření 2.1.5. 
Diversifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství bylo přijato celkem 49 
žádostí v celkovém objemu 42 mil. Kč, schváleno bylo 45 projektů v celkové částce téměř 
40 mil. Kč. Na opatření 2.3. Rybářství bylo v rámci podopatření 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.3 přijato 57 
projektů v celkové částce 41,6 mil Kč.  

V rámci druhého kola příjmu žádostí roku 2006 (celkově 9. kolo příjmu žádostí), které 
proběhlo v termínu od 10. do 28. dubna 2006 byly přijímány žádosti na opatření 1.2., 
podopatření 1.3.1., 1.3.2., 2.1.2. a na podopatření 2.1.4. c). Na opatření 1.2. Zlepšení 
zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing bylo zaregistrováno 34 žádostí ve výši 
182 mil. Kč. Rozhodnutí byla vydána na 32 žádostí ve výši 174 mil. Kč. V rámci podopatření 
1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zaváděním 
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příslušných ochranných preventivních opatření bylo zaregistrováno 20 žádostí na 50 mil. Kč, 
schváleno bylo celkem 18 žádostí ve výši přibližně 45 mil. Kč. Na podopatření 1.3.2. 
Investice do lesů bylo přijato 69 žádostí na 133 mil. Kč. Schváleno bylo celkem 67 žádostí ve 
výši 130 mil. Kč. V rámci podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské 
krajiny bylo zaregistrováno 57 žádostí ve výši 116 mil. Kč. Schváleno bylo celkem 17 žádostí 
ve výši téměř 26 mil. Kč. Rovněž v rámci tohoto podopatření je rozdíl mezi přijatými a 
schválenými žádostmi způsoben nedostatkem disponibilních finančních prostředků. 
V podopatření 2.1.4., inv. záměr c) Osvojování schopností bylo přijato celkem 58 žádostí ve 
výši přibližně 29 mil. Kč. Schváleno bylo celkem 39 žádostí za 19,7 mil. Kč.  

Třetí kolo příjmu žádostí probíhalo od 15. května do 2. června 2006 (celkově 10. kolo příjmu 
žádostí) a týkalo se podopatření 1.1.1. f) Investice do výstavby / rekonstrukce skladových 
kapacit a technologií posklizňových úprav a skladování obilovin a olejnin a dále opatření 2.3. 
Rybářství. V rámci investičního záměru f) podopatření 1.1.1. bylo zaregistrováno celkem 201 
projektů ve výši 535,7 mil. Kč. Schváleno bylo celkem 132 žádostí ve výši 331,4 mil. Kč. Na 
4. zasedání MV bylo upřesněno, že na investiční záměr f) podopatření 1.1.1. je vyčleněná 
částka 340 mil. Kč, což představuje 22 % investičního záměru e). Tato částka byla rovněž 
potvrzena Operativní poradou ministra zemědělství. V rámci tzv. „rybářských“ opatření bylo 
na podopatření 2.3.1. a 2.3.2. přijato celkem 25 žádostí ve výši 37,6 mil. Kč. Na podopatření 
2.3.1. Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb byla vydána 4 Rozhodnutí na 9,5 mil. Kč. 
V rámci podopatření 2.3.2. Chov vodních živočichů – akvakultura bylo schváleno 19 projektů 
v částce 25,8 mil. Kč*. Dále uvedla, že u jednoho projektu je ještě ověřována oprávněnost 
přidělení finanční podpory.  

Čtvrté kolo příjmu žádostí probíhalo od 23. srpna do 13. září 2006 (celkově 11. kolo příjmu 
žádostí) a týkalo se podopatření 2.3.1. a 2.3.2. Operačního programu Zemědělství. V rámci 
tohoto kola příjmu žádostí bylo celkem přijato 47 projektů v celkové výši 50,7 mil. Kč. Bylo 
schváleno celkem 40 žádostí za téměř 38 mil. Kč**.  
Pozn.:  * Rozhodnutí byla vydána 6. 11. 2006; ** Rozhodnutí byla vydána 15. 11. 2006 
 
Dále prezentovala, že k 31. 10. 2006 bylo zaregistrováno celkem 4 900 žádostí. Nejvíce 
žádostí bylo přijato na podopatření 1.1.1. – 2 629 žádostí, dále pak na podopatření 2.1.1. 
Pozemkové úpravy – 565 žádostí, následuje podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova s 543 
přijatými žádostmi. V porovnání jednotlivých regionálních odborů SZIF je nejvíce přijatých 
žádostí na regionálním odboru SZIF Brno – 1 267 projektů, což představuje 25 % celkového 
počtu zaregistrovaných žádostí. Dále následuje RO SZIF Č. Budějovice s 1 189 přijatými 
žádostmi (24 % z celkového počtu registrovaných žádostí). Nejméně přijatých žádostí bylo 
zaznamenáno na RO SZIF Ústí nad Labem – 271 žádostí a na RO SZIF Opava – 319 žádostí.  
Uvedla, že poměr poptávky (veřejné spolufinancování) k celkové alokaci 2004-2006 (rovněž 
veřejné spolufinancování) činí u opatření 1.2. 168 %, u opatření 1.1. 159 %, u opatření 2.1. 
146 % a u opatření 1.3. 105 %. Nižší poměr poptávky k celkové alokaci byl zaznamenán u 
opatření 2.3. 65 %, u opatření 2.2. 47 % a u opatření 3.1. 9 %. U opatření 3.1. Technická 
asistence (projekty k zajištění plynulé implementace OP Zemědělství) je nižší čerpání 
způsobeno relativně dobrým čerpáním finančních prostředků z OP Zemědělství. Vyjma 
několika opatření/podopatření z OP Zemědělství nebyla nutnost provádět rozsáhlejší 
propagační činnost, i proto je čerpání opatření 3.1. poměrně nižší. V rámci navržených 
realokací byla navržena i realokace z tohoto opatření na opatření 1.1. s velkým převisem 
poptávky. Tato realokace byla schválena na minulém zasedání MV OP Zemědělství.  
Dodala, že k 31. říjnu 2006 bylo celkově vydáno 3 327 Rozhodnutí v celkové výši 7,2 mld. 
Kč. Podíl z Evropské unie činí 5 mld. Kč a národní spolufinancování 2,2 mld. Kč. 
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Sdělila, že finanční prostředky alokované pro opatření Operačního programu Rozvoj venkova 
a multifunkční zemědělství 1.1. Investice do zemědělského majetku, 1.2. Zlepšení zpracování 
zemědělských výrobků a jejich marketing a podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování 
zemědělské krajiny, 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů 
a 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství jsou poměrně dobře 
čerpány. V těchto oblastech je velký zájem žadatelů v porovnání s disponibilními finančními 
prostředky. V podopatření 2.1.1. Pozemkové úpravy podané žádosti pokryly alokované 
prostředky na roky 2005 a 2006 již v roce 2005. 

Doplnila, že v rámci podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd a opatření 
2.3. Rybářství byl relativně malý zájem žadatelů o podporu. O podopatření 1.3.3. Sdružování 
majitelů lesa nebyl zaznamenán zájem žádný. V rámci celého opatření 1.3. Lesní hospodářství 
pokračovala v roce 2006 osvěta v tištěných médiích, na seminářích, veletrzích a výstavách 
(33. ročník Mezinárodní výstavy Země Živitelka), kde Řídící orgán OP také informoval o 
možnostech podpory lesního hospodářství v rámci OP Zemědělství. Pokračovala také aktivní 
spolupráce s příslušnými nevládními neziskovými organizacemi za účelem cílenějšího 
informování potenciálních žadatelů. Pro zlepšení čerpání opatření 2.3. Rybářství bylo 
provedeno mnoho opatření – např. pravidelné rozšiřování okruhu přijatelných výdajů, nebo 
realokace finančních prostředků mezi podopatřeními v rámci opatření 2.3. Nadále probíhá 
informování odborné rybářské veřejnosti o možnostech čerpání finančních prostředků 
z OP Zemědělství zejména prostřednictvím Rybářského sdružení ČR.  

Výraznější nárůst registrovaných projektů byl také zaznamenán u pomaleji čerpaných 
opatření 1.3. Lesní hospodářství a 2.3. Rybářství a podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a 
zachování zemědělské krajiny. V případě podopatření 2.1.2. byl větší zájem žadatelů o toto 
podopatření způsoben pravděpodobně i povodněmi na jaře 2006.  
 
Analýza čerpání jednotlivých opatření OP Zemědělství byla prováděna průběžně v roce 2006 
a v případě ne příliš optimálního vývoje čerpání finančních prostředků bylo přistoupeno 
prostřednictvím schvalovacího procesu MV k realokacím mezi jednotlivými podopatřeními, 
opatřeními a také mezi jednotlivými prioritami OP Zemědělství, což se promítlo i do změny 
jednotlivých os Rámce podpory Společenství. Vzhledem ke stanovení konečného termínu 
oznámení těchto změn na Evropskou komisi byla výše uvedená záležitost týkající se realokací 
řešena již na 6. zasedání MV OP Zemědělství v červnu roku 2006 za účasti zástupců DG Agri 
a DG Fishery, kde byla také členy MV OP Zemědělství schválena. Poté byly odsouhlasené 
realokace zaslány odboru Rámce podpory Společenství (RPS), a také prezentovány na 
zasedání poradního výboru RPS dne 15. června 2006. RPS následně navržené realokace 
odeslal k posouzení a schválení Evropské komisi. Rovněž byla ověřena žádost MV OP 
Zemědělství z minulého zasedání týkající se možnosti získání finančních prostředků z jiných 
operačních programů, u kterých není čerpání finančních prostředků tak výrazné. Finanční 
prostředky by byly použity na uspokojení převisu poptávky žadatelů ve výši téměř 1 mld. Kč 
v podopatření 1.1.1. a). V rámci jednání poradního výboru RPS byly osloveny jednotlivé 
řídící orgány ostatních operačních programů, a také byly odeslány žádosti ministryně MZe na 
MMR, MPO a MPSV, ale reakce těchto resortů ohledně navýšení finančních prostředků v OP 
Zemědělství byly bohužel negativní.  
 
Závěrem požádala zástupce Evropské komise L. Víška o sdělení vývoje situace v souvislosti 
se zaslanými realokacemi v rámci OP Zemědělství. 
 
L. Víšek (DG AGRI) – Konstatoval, že EK obdržela návrh změny realokací 27. září 2006. 
Dodal, že některé číselné údaje musely být upřesněny a probíhá usilovné jednání s Řídícím 
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orgánem OP o doplnění či upřesnění těchto údajů. V horizontu jednoho či dvou dnů bude tato 
situace vyřešena. Poté bude zahájeno tzv. meziresortní připomínkové řízení na EK, které 
potrvá 10 pracovních dní. Závěrem sdělil, že celá procedura na EK, která povede 
k samotnému přijetí změny rozhodnutí o Operačním programu Zemědělství by byla zahájena 
přibližně do 10. prosince 2006. 
 
H. Vojíková (MZe) – Uvedla, že za rok 2005 a 2006 provedlo MZe celkem šest certifikací. 
V rámci šesté certifikace v období od 1. května do 30. září 2006 byla certifikována přibližně 
1 mld. Kč veřejných výdajů. Celkem byly k 30. září 2006 certifikovány přibližně 2 mld. Kč 
veřejných výdajů. Pravidlo n+2 pro fondy EAGGF a FIFG a alokaci roku 2004 bylo již 
splněno. V současné době probíhá 7 certifikace veřejných výdajů, a to pro období od 1. října 
do 30. listopadu 2006. Na pravidelných měsíčních jednáních na MMR, která se týkají vývoje 
čerpání finančních prostředků jednotlivých operačních programů je OP Zemědělství 
hodnocen velmi pozitivně.  
 
M. Hrabánková (MZe) – Doplnila, že v rámci OP Zemědělství a čerpání finančních 
prostředků jednotlivých opatření dle regionů jsou vůdčími regiony Brno a Č. Budějovice. 
Nižší čerpání např. v oblasti Ústí nad Labem je způsobeno také tím, že některá opatření plně 
nevystihují povahu zaměření výrobního i nevýrobního sektoru dané oblasti. Naopak 
v Jihočeském a Jihomoravském kraji je situace jiná. Zájem o podporu je také motivován 
zaměřením a možnostmi jednotlivých žadatelů, FO a PO či neziskových organizací v dané 
oblasti. Důležitou roli hrají i finanční možnosti pro spolufinancování a také distribuce 
finančních prostředků ze strany Národního fondu (MF) na Platební jednotku (SZIF). Dodala, 
že v příštím programovacím období 2007 – 2013 v rámci fondu EAFRD (Evropský 
zemědělský fond rozvoje venkova) zřejmě nastane v oblastech s nižším čerpáním finančních 
prostředků velký zájem o Osu III („Diverzifikace zemědělských a nezemědělských činností“) 
a Osu IV („LEADER“) Programu rozvoje venkova (PRV). Sdělila, že byl připraven projekt 
týkající se rozvoje rybářství ve vazbě na nový rybářský fond. V rámci příštího sedmiletého 
období budou pouze dva strukturální fondy, a to Evropský fond regionálního rozvoje a 
Evropský sociální fond.  
 
H. Vojíková (MZe) – Připomněla, že na minulém zasedání MV OP Zemědělství byly 
předloženy a odsouhlaseny návrhy realokací s tím, že finanční prostředky budou dopočítány. 
Důvodem dopočítání (přepočítání) finančních prostředků bylo neumožnění realokace 
finančních prostředků roku 2005, se kterými návrhy realokací počítaly. Žádost o realokaci 
finančních prostředků v rámci OP Zemědělství odeslaná na EK tedy obsahuje pouze návrh 
realokací finančních prostředků roku 2006. Zopakovala postup přesunu finančních 
prostředků, kde nejvyšší část byla přesunuta na opatření 1.1., podopatření 1.1.1., inv. záměr 
a). Dále byla část finančních prostředků přesunuta na podopatření 1.3.1, 2.1.2. a 2.1.3. 
V současné době se očekává ještě schválení ze strany Evropské komise. Nakonec 
informovala, že v rámci aktuálního kola příjmu žádostí na opatření 1.2 je k dispozici částka 
přibližně 75 mil. Kč a dále na základě přezávazkování dojde k navýšení této částky na 
přibližně 93,6 mil. Kč, která bude pro potravináře vyčleněna. 
 
M. Hrabánková (MZe) – Poděkovala H. Vojíkové za přednesení Zprávy o aktuálním stavu a 
vývoji implementace OP Zemědělství. Otázala se, zda-li má někdo z přítomných k tomuto 
bodu dotaz či případně připomínku. 
 

Strana 5 z 13 



Zápis ze 7. zasedání Monitorovacího výboru OP Zemědělství 
 

J. Záhorka (AK ČR) – Vznesl dotaz, kdy bude umožněno reálné čerpání realokovaných 
finančních prostředků na opatření 1.1. Je zde převis poptávky cca ve výši 1 mld. Kč. A zda-li 
bude ještě vyhlášeno další kolo příjmu žádostí. 
 
H. Vojíková (MZe) – Uvedla, že na základě vyjádření zástupce EK, L. Víška by to mělo být 
na začátku prosince roku 2006. Další kolo příjmu žádostí již vyhlášeno nebude. Žádosti, které 
byly zaregistrovány, prošly administrativní procedurou a byly schváleny, ale nebyly z důvodu 
dostatečných disponibilních prostředků proplaceny, byly de facto „odloženy“ s tím, že 
jakmile budou finanční prostředky uvolněny, proběhne závazkování projektů dle bodového 
pořadí až do výše, která bude k dispozici. Konečná výše disponibilních finančních prostředků 
je závislá na převodním kurzu Kč/EUR a je tedy proměnná.  
 
K. Stojan (Výbor pro veř. správu.. PSP ČR) – Doporučil, aby byly údaje ve Zprávě o 
implementaci doplněny o výši finančních prostředků schválených projektů v jednotlivých 
regionech. Dále doporučil, aby Řídící orgán zanalyzoval nerovnoměrnost podávání žádostí 
v jednotlivých regionech, a také i zřejmě nerovnoměrné čerpání finančních prostředků 
v těchto regionech ČR.  
 
M. Hrabánková (MZe) – Podpořila návrh K. Stojana o provedení regionální analýzy. 
Dodala, že příští programovací období bude daleko více regionálně zaměřené. To naznačuje i 
druhý cíl, kterým je regionální konkurenceschopnost a s tím spojená zaměstnanost. 
V Rakousku se o těchto regionálních analýzách hovořilo, kde hlavním pilířem těchto analýz je 
vytipování tzv. nosných oblastí v každém regionu, které mohou v případě podpory výrazně 
zvýšit hospodářský a sociální význam celého regionu. 
 
J. Sajdl (PK ČR) – Vznesl dotaz týkající se vyhlášeného kola příjmu žádostí na opatření 1.2, 
kde je nyní k dispozici cca 90 mil. Kč. Původní informace z června 2006 zaznamenala převis 
pouze cca 800 tis. Kč. Čím je tato situace způsobena a co lze tedy udělat proto, aby se taková 
situace již neopakovala.  
 
H. Vojíková (MZe) – Odpověděla, že alokované prostředky nebyly navýšeny, ale došlo 
k odstoupení řady poměrně velkých projektů v opatření 1.2. U jednotlivých projektů dále 
docházelo ke korekci přijatelných výdajů nebo v souvislosti s prováděnými výběrovými 
řízeními docházelo ke snížení předpokládané ceny veřejné zakázky v důsledku nižších 
finančních nabídek dodavatelů. Tento stav nelze v žádném případě přesně predikovat. Dále 
došlo na základě dohody s MF k přezávazkování tohoto opatření o 5 %. 
 
J. Záhorka (AK ČR) – Uvedl, že pokud by byla regionální analýza zadána, bylo by dobré 
vzít v úvahu i Regionální operační programy, aby regionální analýza nevyvolala zkreslující 
dojem. 
 
M. Hrabánková (MZe) – Konstatovala, že v současné době probíhá na jednotlivých krajích 
(dle zkušeností s krajskou radou v Č. Budějovicích) příprava Regionálních operačních 
programů v rámci Programu rozvoje kraje. Je žádoucí, aby finanční prostředky v rámci PRV 
byly využity na aktivity, které se týkají zemědělství a rozvoje venkova zcela jednoznačně. 
 
J. Tomiczek (SOV) – Doplnil, že problém týkající se výše čerpání finančních prostředků 
v jednotlivých oblastech byl již nastíněn v Závěrečné zprávě programu SAPARD a pokračuje 
nadále i v OP Zemědělství. Nelze to jednoznačně spojovat s Regionálními operačními 
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programy, neboť každý region má jiné podmínky. Obzvláště pak oblast severní Moravy a část 
Ústí n. Labem. 
 
H. Vojíková (MZe) – Dodala, že by tato analýza určitě měla být zadána. Bude určitě 
zajímavá a roli bude hrát i hospodářská situace v jednotlivých regionech, tzn. i míra 
nezaměstnanosti a finanční možnosti žadatelů těchto regionů, protože je nutné projekty 
nejprve zafinancovat a není 100 % jistota, že finanční prostředky budou vždy vráceny, jelikož 
existuje řada podmínek, které musí žadatel dodržet.  
 
L. Víšek (DG AGRI) – Upřesnil, že využitelnost této analýzy bude hlavně pro nové 
programovací období. Slíbil, že tato analýza bude ze strany EK po Řídícím orgánu EAFRD 
vyžadována. 
 
Členové MV vzali na vědomí Zprávu o aktuálním stavu a vývoji implementace OP 
Zemědělství
 
 
3. Zpráva o realizaci opatření 3.1. – Technická pomoc 
 
M. Hrabánková (MZe) – Předala slovo L. Tymelovi, aby seznámil přítomné se Zprávou o 
realizaci opatření 3.1. Technická pomoc. 
 
L. Tymel (MZe) – Uvedl, že k datu 31. říjnu 2006 bylo zaregistrováno celkem 46 projektů 
v celkové částce 12,5 mil. Kč. Z toho 31 projektů v rámci EAGGF v celkové částce 9,4 mil. 
Kč a 15 projektů v rámci FIFG v celkové částce 3,1 mil. Kč. K výše uvedenému datu bylo 
podáno celkem 40 žádostí o proplacení v částce 9,1 mil. Kč veřejného spolufinancování. 
V období od 1. května do 30. září 2006 bylo certifikováno celkem 23 projektů ve výši 3,77 
mil. Kč veřejných výdajů. Od minulého zasedání MV OP Zemědělství bylo zaregistrováno 
celkem 10 projektů ve výši 3,4 mil. Kč.  

Dále konstatoval, že opatření 3.1. Technická pomoc je určeno převážně k podpoře čerpání 
Operačního programu Zemědělství. Opatření Technické asistence lze rozdělit do tří oblastí. 
První oblastí opatření 3.1. je oblast tzv. monitorování a řízení OP Zemědělství. V rámci této 
oblasti byly doposud realizovány projekty ve výši 1,4 mil. Kč, což představuje 16 % 
veřejného spolufinancování podaných žádostí o proplacení. Do této oblasti spadají například 
zasedání MV OP Zemědělství, projekty na zajištění technické podpory sekretariátu MV OP 
Zemědělství (Řídícího orgánu OP) a také projekty ke zpracování a tisku výročních zpráv.  

Další oblastí je hodnocení OP Zemědělství, do kterého spadají jednotlivé analýzy OP 
Zemědělství, a také lze do této oblasti zařadit projekty k přípravě programových dokumentů 
pro příští programovací období 2007 – 2013. Tato oblast zaujímá přibližně 45 % (4,1 mil. Kč) 
veřejného spolufinancování podaných žádostí o proplacení. Sdělil, že byly dokončeny 
odborné analýzy opatření/podopatření OP Zemědělství, a to konkrétně analýza opatření 1.1. a 
podopatření 2.1.5, analýza opatření 1.2 a 1.3, dále pak analýza podopatření 2.1.1. – 2.1.3. 
Tyto analýzy jsou na CD předloženy členům MV OP Zemědělství. Ve stavu realizace je 
odborná analýza opatření 2.3. Rybářství. Byly také posouzeny komunikační aktivity OP 
Zemědělství. Ve spolupráci s odborem rybářství, myslivosti a včelařství MZe byly 
v souvislosti s přípravou příštího programovacího období dokončeny tři projekty pro přípravu 
dokumentace k Evropskému rybářskému fondu, a to: 

• Vytvoření návrhu Operačního programu rybářství na období 2007 – 2013, 
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• SEA – posouzení vlivů provádění „Národního strategického plánu a Operačního 
programu Rybářství“ na období 2007 – 2013 na životní prostředí, 

• Ex – ante hodnocení „Operačního programu rybářství“ na období 2007 – 2013. 

Ve fázi realizace je vypracování návrhu metodiky k Operačnímu programu rybářství, opatření 
1.2. Dodal, že všechny analýzy jsou předávány odborným útvarům MZe zabývajícím se 
přípravou příštího programovacího období k využití. 

Poslední oblast – tzv. komunikačních aktivit představuje 39 % (3,6 mil. Kč) z veřejného 
spolufinancování podaných žádostí o proplacení. Tato oblast zahrnuje převážně vydání 
pravidel a publikací k OP Zemědělství včetně letáků, brožur a propagačních předmětů, které 
jsou distribuovány všem potenciálním i stávajícím žadatelům z OP Zemědělství na 
příslušných informačních akcích, ať už jsou pořádané MZe (Řídícím orgánem OP ve 
spolupráci s odborem komunikace MZe) nebo jednotlivými nevládními organizacemi 
v souvislosti s pořádáním seminářů. Řídící orgán OP ve spolupráci s odborným útvarem MZe, 
MMR a Spolkem pro obnovu venkova pomohl umožnit prezentaci Místních akčních skupin 
resp. jejich činností v pavilonu F2 na mezinárodní výstavě Země Živitelka v Č. Budějovicích. 
V rámci tohoto projektu byl z OP Zemědělství uhrazen pronájem prezentační plochy o 
rozloze 102 m2. Součástí projektu Posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství bylo také 
vypracování 10 vzorových projektů zpracovaných formou přitažlivých článků s minimálním 
použitím odborné terminologie vztahující se ke strukturálním fondům. 

Závěrem doplnil, že v prvním čtvrtletí roku 2007 je plánováno dokončení projektu na 
prezentaci 100 úspěšně realizovaných projektů z OP Zemědělství dle jednotlivých regionů a 
opatření/podopatření. Budou připraveny k registraci další projekty z opatření 3.1. Technická 
pomoc týkající se období 2007 – 2008. Jedná se zejména o projekty zastřešující jednotlivá 
zasedání MV OP Zemědělství a zpracování Výročních zpráv. Dále bude připraveno zadání 
k vyhodnocení monitorovacích indikátorů OP Zemědělství.  
 
Š. Hartychová (MMR) – Dodala, že připravovaný „PRV“ je specificky zaměřen na 
zemědělství, tak aby nedocházelo k překryvu s jednotlivými Regionálními operačními 
programy. Analýzy však mohou zahrnovat i určité aktivity týkající se jednotlivých 
Regionálních operačních programů. Rámec podpory společenství bude při této činnosti 
nápomocen. Požádala o zařazení regionální analýzy do plánu realizace technické pomoci.  
 
L. Tymel (MZe) – Uvedl, že analytická činnost je v rámci opatření 3.1. možná, pokud to 
bude zahrnovat výčet přijatelných výdajů tohoto opatření. Konstatoval, že Řídící orgán nemá 
k dispozici údaje za Regionální operační programy.  
 
Š. Hartychová (MMR) – Sdělila, že v tomto případě půjde o specifické hodnocení v rámci 
OP Zemědělství, i když Regionální operační programy nespadají do této oblasti, lze to 
považovat za přijatelný výdaj. Pokud by šlo o celkové hodnocení všech operačních programů, 
jednalo by se o Technickou pomoc Rámce podpory Společenství, ale to tento případ není.  
 
L. Tymel (MZe) – Dodal, že po potvrzení ze strany Rámce podpory Společenství již zřejmě 
nebude další překážka pro realizaci tohoto projektu. 
 
Členové MV vzali na vědomí Zprávu o realizaci opatření 3.1. – Technická pomoc 
 
M. Hrabánková (MZe) – Předala slovo E. Adáškové, aby prezentovala Zprávu o publicitě 
Operačního programu Zemědělství.  
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4. Zpráva o publicitě OP Zemědělství 
 
E. Adášková (MZe) – Informovala přítomné o realizaci publicity v OP Zemědělství. 
Jedním z nástrojů publicity OP Zemědělství jsou tiskové zprávy, které jsou vypracovávány ve 
spolupráci s odborem komunikace MZe a zveřejňovány na internetových stránkách MZe 
www.mze.cz. Obsahem těchto tiskových zpráv jsou převážně změny týkající se Pravidel pro 
žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství, dále pak vyhlašování jednotlivých kol příjmu 
žádostí a další metodické a informační materiály. Nejdůležitějším komunikačním nástrojem 
jsou tedy webové stránky, dále pak tištěné materiály, semináře, výstavy a veletrhy a publikace 
odborných článků. Dodala, že v současné době probíhá aktualizace internetových stránek 
MZe, kde odkaz Podpora z EU a národní dotace bude začleněn do hlavního panelu nabídky, 
aby byl snáze dosažitelný pro návštěvníky těchto internetových stránek. V rámci odkazu 
Operační program Zemědělství dojde od 1. prosince 2006 k redukci původních 10 pododkazů 
na konečných 7, což bude z hlediska struktury přehlednější. V rámci opatření 3.1. Technická 
pomoc bylo zadáno posouzení komunikačních aktivit OP Zemědělství. Zadání Auditu 
komunikačních aktivit vyplývá ze schváleného Programového dodatku OP Zemědělství. 
Cílem tohoto auditu bylo získání podnětů a doporučení pro zlepšení kvality a efektivity 
komunikace se žadateli. Tyto výstupy a doporučení budou použity jako podklad pro 
sestavování „Komunikačního akčního plánu“ pro programovací období 2007 – 2013 a byly již 
předány jak v tištěné, tak i v elektronické podobě Řídícímu orgánu EAFRD. Na základě 
provedeného auditu bylo doporučeno více se zaměřit na prezentaci reálných příběhů žadatelů 
v médiích, dále pak při zajišťování informovanosti o konkrétních dopadech programu se více 
zaměřit na eliminaci negativních vlivů, více propagovat agroturistiku a ekologické 
zemědělství, jakožto atraktivní témata pro veřejnost. V systémové oblasti striktněji dodržovat 
členění materiálů na informační, metodické a hodnotící a v oblasti propagačních předmětů se 
soustředit hlavně na propagační předměty se širokou využitelností. Součástí výše uvedeného 
auditu bylo i vypracování „vzorového komunikačního projektu“, kde ve spolupráci se Státním 
zemědělským intervenčním fondem bylo vybráno 10 úspěšně realizovaných projektů. Tyto 
projekty byly zpracovány ve formě poutavých článků s cílem poskytnout potenciálním 
žadatelům efektivní formou atraktivní materiál propagace strukturálních fondů s minimálním 
použitím odborné terminologie. Články obsahují základní informace o rozpočtu a účelu 
projektu, místě realizace a také informaci o přínosu pro žadatele. Pět těchto úspěšně 
realizovaných projektů bylo nabídnuto k medializaci celostátnímu i regionálnímu tisku.  
V srpnu roku 2006 byl Operační program Zemědělství také prezentován na mezinárodní 
výstavě Země Živitelka v Č. Budějovicích. Další propagace OP Zemědělství probíhá i ve 
spolupráci s MMR, a to hlavně prostřednictvím médií. 
 
M. Hrabánková (MZe) – Vyzvala přítomné členy MV k dotazům ke Zprávě o publicitě. 
 
Členové MV vzali na vědomí Zprávu o publicitě OP Zemědělství 
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5. Informace o aktuálním stavu příprav na programovací období 2007-2013 
 
A. Kubů (MZe) –  Sdělila, že ke zdárnému čerpání finančních prostředků z Evropského 
zemědělského fondu rozvoje venkova (EAFRD) byly vytvořeny dva základní dokumenty, a to 
Národní strategický plán rozvoje venkova na období 2007-2013 (NSP), který byl zpracován 
v souladu se strategickými směry Společenství pro politiku rozvoje venkova na období 2007 – 
2013 a na základě nařízení Rady (ES) 1698/2005 a jeho prováděcích předpisů. NSP byl 
předložen Evropské komisi 19. května 2006. Druhým základním dokumentem, který byl po 
schválení vládnou po předchozím připomínkovém řízení předložen Evropské komisi 20. září 
2006 je Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 (PRV) 
prostřednictvím něhož bude prováděna strategie rozvoje venkova. Dále uvedla, že v současné 
době proběhla k PRV první neoficiální konzultace se zástupcem Evropské komise – DG 
AGRI. Rovněž 30. října 2006 zaslalo ředitelství EII EK oficiální dopis o přijetí PRV, avšak 
s některými výhradami, které byly následně zapracovány. Doplnila, že začátkem prosince 
2006 proběhne oficiální návštěva ředitele EII EK ke konzultaci PRV.  
Ke struktuře PRV uvedla, že je tvořena čtyřmi osami, Osou I – Zlepšení 
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, Osou II – Zlepšování životního prostředí a 
krajiny, Osou III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 
venkova a Osou IV – Leader. Ve stručnosti seznámila všechny přítomné s jednotlivými 
opatřeními výše uvedených Os. Konstatovala, že celkové finanční prostředky, které budou 
v rámci PRV k dispozici dosahují přibližně 2,82 mld. Kč. Informovala, že v současné době 
probíhá příprava prováděcích předpisů mezi něž patří převážně Pravidla, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty PRV, skládající se z Obecných a 
Specifických podmínek. Opatření Osy II budou implementována na základě Nařízení vlády, o 
podmínkách poskytování dotací.  
 
J. Záhorka (AK ČR) – Vznesl dotaz, kdy je plánováno spuštění odborného vzdělávání a 
informační činnosti. 
 
A. Kubů (MZe) – Uvedla, že maximální snahou bude spuštění informačních opatření co 
nejdříve. 
 
J. Bezdíček (SMO ČR) – Sdělil, že prováděcí předpisy, tzn. např. pravidla jsou již v rámci 
pracovních skupin připravována, ale není známo zastoupení jednotlivých organizací (SMO 
ČR, SOV či zemědělské veřejnosti) v těchto pracovních skupinách. Doporučil, že by tyto 
organizace měly být v pracovních skupinách zastoupeny. Závěrem se otázal na ustanovení 
Národního monitorovacího výboru, výběrových komisí - kdy a jak budou ustanoveny. 
 
A. Kubů (MZe) – Informovala, že do těchto prováděcích předpisů spadají nařízení vlády a 
pravidla. V rámci přípravy pravidel byly stanoveny pracovní skupiny, kde každé opatření má 
svého gestora jak ze strany MZe, tak ze strany SZIF. Obsahem těchto pravidel je v obecné 
části seznámit žadatele s místem a  lhůtou podávání žádosti, s výčtem příloh, ve specifické 
části pak např. s osnovou projektu. V rámci např. Osy III jsou zváni zástupci odborné 
veřejnosti, konkrétně společnost CZ Biom, která byla přizvána do této pracovní skupiny.  
 
Š. Hartychová (MMR) – Dodala, že v současné fázi je příprava prováděcích předpisů 
připravována v převážné většině na úřednické úrovni. Mezi nejdůležitější priority spadá 
nastavení finančních toků, kde MF má nezastupitelnou úlohu. Rámec podpory Společenství 
drží koordinační gesci nad operačními programy, které se týkají strukturálních fondů a i zde 
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je nyní příprava v obecné „úřednické“ rovině. Poté je předpokládáno, že by měly být tyto 
dokumenty předloženy do vnějšího připomínkového řízení.  
 
A. Kubů (MZe) – Doplnila, že po obecné přípravě pravidel dojde k jejich předložení do 
připomínkového řízení. 

 
V. Špeta (RS ČR) – Dotázal se, zda-li bude systém uspořádání monitorovacího výboru 
zachován nebo dojde k rozdělení dle příslušnosti k jednotlivým fondům. Tzn. na monitorovací 
výbor pro Evropský rybářský fond a na monitorovací výbor pro EAFRD. Na základě podnětů 
odborné veřejnosti se dále dotázal na definici příjemce podpory („příjemcem dotace bude 
moci být ten např. při žádosti o podporu na zpracování ryb, jehož činnost bude z větší části 
(%) na zpracování ryb“). Při současném stavu čerpání podpor v rámci rybářství by toto 
procentuální omezení bylo nežádoucí a docházelo by k „brždění“ společností v diverzifikaci 
jejich činností, případně v dalších aktivitách. Tímto způsobem by se zásadně měnily 
parametry žadatelů. 
 
H. Vojíková (MZe) – Uvedla, že PRV již nespadá do strukturálních fondů, ale spadá pod 
Společnou zemědělskou politiku. Operační program Rybářství na období 2007-2013 v rámci 
Evropského rybářského fondu (ERF) je částečně strukturální. V současné době však ještě 
nejsou schválena prováděcí nařízení na Evropské komisi, která musí být promítnuta do všech 
prováděcích dokumentů. 
 
L. Víšek (DG AGRI) – Konstatoval, že Česká republika předložila PRV jako jedna z prvních 
společně se Švédskem. Výhodou je, že dle nařízení Rady (ES) 1698/2005 má Evropská 
komise a členský stát období 6 měsíců na to, aby vyjednali obsah PRV. Lhůta šesti měsíců 
začíná běžet od okamžiku, kdy je Program uznán za přijatelný. Nevýhodou je, že byl 
předložen více jak dva měsíce před tím, než bylo schváleno implementační nařízení k nařízení 
Rady (ES) 1698/2005. Implementační nařízení více méně definuje příjemce pomoci, 
přijatelné výdaje atd. Pro Řídcí orgán EAFRD bylo velice obtížné sledovat jakýkoliv vývoj 
tohoto implementačního nařízení. V současné chvíli ještě není implementační nařízení 
publikováno v Úředním věstníku, tzn., že ještě nevstoupilo v platnost. K uznatelnosti 
Programu za přijatelný chybí vyřešit tři formální náležitosti, které by měly být vyřešeny do 
konce tohoto týdne a nic by zřejmě nemělo již bránit tomu, aby byl Program uznán za 
přijatelný. V případě přezávazkování z Operačního programu Zemědělství nebo v případě 
zůstatku disponibilních finančních prostředků v OP Zemědělství je možné tyto finanční 
prostředky ještě závazkovat. To již nebude možné ve chvíli spuštění podobného opatření 
v novém programu. Spuštění opatření v novém programu ve velké míře závisí také na tom, 
jak budou využity finanční prostředky z Operačního programu Zemědělství. Závěrem uvedl, 
že pro programovací období 2007-2013 budou zřízeny dva oddělené monitorovací výbory, 
jeden pro EAFRD a jeden pro Evropský rybářský fond.  
 
H. Vojíková (MZe) – Uvedla, že pokud dochází k závazkování finančních prostředků z OP 
Zemědělství (vydávání Rozhodnutí resp. podpis Podmínek) nemůže současně docházet 
k závazkování v rámci nového programu. Jednalo by se o ta opatření z OP Zemědělství, která 
pokračují v rámci příštího programovacího období v PRV. 
 
L. Víšek (DG AGRI) – Konstatoval, že pokud by byly k dispozici finanční prostředky na 
úrovni opatření OP Zemědělství, mělo by dojít k jejich zazávazkování a ve chvíli jejich 
vyčerpání bude pokračováno v rámci PRV.  
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J. Záhorka (AK ČR) – Dotázal se, zda-li by bylo možné v rámci již přijatých projektů 
v opatření 1.1., které splnily podmínku přijatelnosti, uspokojit převis poptávky ve výši cca 
1 mld. Kč v rámci příštího programovacího období z PRV. Dále sdělil, že se Agrární komora 
zúčastnila přípravy návrhu jednotlivých os a opatření, ale je velice důležité, aby se nevládní 
organizace také zapojily do přípravy administrativních předpisů, tzn. pravidel a nařízení vlády 
hlavně v rámci Osy II. 
 
M. Hrabánková (MZe) – Uvedla, že již zástupcem MMR bylo konstatováno, že jsou 
prováděcí předpisy ve stavu rozpracovanosti, a že připomínky ze strany nevládních organizaci 
by měly přijít až po transponování implementačního nařízení. 
 
L. Víšek (DG AGRI) – Konstatoval, že v rámci nařízení Komise (ES) 1320/2006, o tzv. 
„přechodných výdajích“ je možné hradit závazky, které byly vytvořeny v rámci fondu 
EAGGF z prostředků příštího programovacího období z fondu EAFRD podle určitých 
pravidel. Tato možnost musí být však zakotvena v Programu rozvoje venkova resp. jeho 
finanční tabulce. Úkolem Řídícího orgánu OP je, aby v rámci komunikace s Řídícím orgánem 
EAFRD zajistil stanovení objemu přechodného výdaje ve finanční tabulce Programu rozvoje 
venkova. 
 
H. Vojíková (MZe) – Podotkla, že pokud by měly být opatření z OP Zemědělství, která jsou 
určena na stejný cíl financována z PRV, pak musí splňovat obdobné podmínky, které dává 
nové opatření v PRV.  
 
L. Víšek (DG AGRI) – Uvedl, že žadatel musí splňovat podmínky, které jsou stanoveny 
v rámci EAFRD. Dodal, že lze předpokládat, že u opatření 1.1. nebudou tyto podmínky příliš 
rozdílné, možná budou i identické.  
 
Členové MV vzali na vědomí informaci o aktuálním stavu příprav programovacího období 
2007-2013 
 
 
6. Různé, závěr 
 
M. Hrabánková (MZe) – Vyzvala přítomné členy MV k připomínkám, doporučením či 
dalším dotazům.  
 
J. Záhorka (AK ČR) – Zopakoval, že nevládní organizace požadují účastnit se pracovních 
skupin již ve stádiu přípravy administrativních předpisů, tj. pravidel a nařízení vlády.  
 
H. Vojíková (MZe) – Informovala, že na základě Usnesení vlády ČR č. 1008 z 30. srpna 
2006, které se týká změny systému finančních toků strukturálních fondů a fondu Soudržnosti, 
dochází ke změně ve finančních tocích, a to od 1.1.2007. Od tohoto data bude MZe hradit ze 
státního rozpočtu jak částku českého, tak i evropského spolufinancování. A následně poté 
bude MZe žádat o refundaci finančních prostředků evropského spolufinancování z Evropské 
unie. Pro žadatele to neznamená žádnou změnu. 
 
M. Hrabánková (MZe) - Poděkovala všem přítomným za účast na jednání MV a za cenné 
podněty a připomínky, zástupcům ŘO OP za celkovou organizaci zasedání.  
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Závěry z jednání: 
Členové MV: 

 vzali na vědomí Zprávu o aktuálním stavu a vývoji implementace OP Zemědělství 
včetně informace o realokacích; 
 vzali na vědomí Zprávu o realizaci opatření 3.1. – Technická pomoc; 
 vzali na vědomí Zprávu o publicitě OP Zemědělství; 
 vzali na vědomí informaci o aktuálním stavu příprav programovacího období 2007-

2013. 
 

 
 
 
 
 
 

V Praze dne 22. prosince 2006 

 

     v. r. Hrabánková 
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