
                                     
 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000135 

 

VÝROČNÍ KONFERENCE 2015 – OP RYBÁŘSTVÍ 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Řídicí orgán Operačního programu Rybářství (dále „ŘO OP Rybářství”) je povinen zajistit 

účinnou a efektivní realizaci Operačního programu Rybářství (dále „OP Rybářství”). Splnění 

uvedeného požadavku spočívá také v realizaci Výroční konference OP Rybářství, jejímž 

cílem je zvýšení povědomí o možnosti využití finančních prostředků z OP Rybářství, 

seznámení odborné a laické veřejnosti s implementací a úspěšnými projekty OP Rybářství 

a posílení absorpční kapacity. Výsledkem projektu je informovanost odborné a laické 

veřejnosti o aktivitách OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000136 
 

HODNOCENÍ PROJEKTŮ 2016 

je spolufinancován Evropskou unií.  

 
ŘO OP Rybářství zodpovídá za správnou implementaci OP Rybářství, jejíž součástí je také 

hodnocení a výběr projektů předložených žadateli. Podstata projektu spočívá v kvalitativním 

posouzení a hodnocení projektových žádostí o podporu OP Rybářství. Hlavním cílem 

hodnocení je vybrat k financování projekty, které splňují aspekty účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti, proveditelnosti a jsou v souladu s horizontálními tématy. 

Výsledkem projektu je efektivní čerpání finančních prostředků z OP Rybářství.  

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000140 
 

MONITOROVACÍ VÝBORY A KONFERENCE OP RYBÁŘSTVÍ (2016–

2019) 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství je povinen zajistit účinnou a efektivní realizaci, plnění cílů a indikátorů OP 

Rybářství. Splnění uvedeného požadavku spočívá také v zajištění konání Monitorovacích 

výborů OP Rybářství, jejichž náplní je dle čl. 47 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 

(EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních posuzování provádění programu a pokroku při 

plnění jeho cílů a dle čl. 113 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 

o Evropském námořním a rybářském fondu schvalování kritérií pro výběr financovaných 

operací, přezkoumávání činností a výstupů spojených s plánem hodnocení programu, 



                                     
 
přezkoumávání opatření v rámci programu spojených s plněním specifických předběžných 

podmínek, přezkoumávání a schvalování výročních zpráv o provádění, posuzování opatření 

na podporu rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a nediskriminace, včetně přístupnosti 

pro osoby se zdravotním postižením. 

Zajištění účinné a efektivní realizace OP Rybářství zároveň spočívá v realizaci konferencí 

OP Rybářství, jejichž cílem je zvýšení povědomí o možnosti využití finančních prostředků 

z OP Rybářství, seznámení odborné a laické veřejnosti s implementací a úspěšnými projekty 

OP Rybářství a posílení absorpční kapacity. Výsledkem projektu je pravidelná informovanost 

žadatelů, široké a odborné veřejnosti o aktivitách OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000141 
 

INZERCE V ČASOPISU POTRAVINÁŘSKÝ OBZOR 2015 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství je povinen zajistit informovanost o Operačním programu Rybářství. ŘO OP 

Rybářství zajistil inzerci článku s názvem „Operační program Rybářství 2014–2020” 

v časopisu Potravinářský obzor, 4. vydání roku 2015. Výsledkem projektu je zvýšené 

povědomí a informovanost odborné a široké veřejnosti o aktivitách a cílech podpory z OP 

Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000142 
 

MARKETINGOVÁ STUDIE ODVĚTVÍ AKVAKULTURY 

A KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE OP RYBÁŘSTVÍ 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt je zaměřen na zpracování nezávislé Marketingové studie odvětví akvakultury, která 

posoudí stav a perspektivy odvětví akvakultury. Studie slouží zejména hodnotitelům žádostí 

o podporu v rámci opatření 2.3. Noví chovatelé, kteří posuzují, zdali jsou předkládané 

projekty realizovatelné v podmínkách české akvakultury. Cílem a výsledkem projektu je 

rovněž zajištění efektivní komunikační aktivity, a to v návaznosti na cíle stanovené v OP 

Rybářství, vytvořením Komunikační strategie OP Rybářství, která obsahuje specifikaci 

cílových skupin, návrh nástrojů komunikačního mixu, návrh finanční alokace, mediaplánu 

a návrh klíčových sdělení. Cílem komunikační strategie realizované propagačními 

kampaněmi je široká informovanost spotřebitelů, prezentace produktů a odvětví akvakultury. 

 

 
 
 



                                     
 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000161 
 

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ OPERAČNÍHO 

PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2007–2013 

je spolufinancován Evropskou unií. 
Dle Nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, je ŘO OP 

Rybářství povinen připravit Závěrečnou zprávu o provádění OP Rybářství 2007–2013, jejíž 

součástí je mimo jiné vyhodnocení environmentálních dopadů OP Rybářství 2007–2013 

a vyhodnocení naplnění cíle Podpora ochrany a zlepšování životního prostředí a přírodních 

zdrojů. Výsledkem projektu je vyhotovení Zprávy o hodnocení environmentálních dopadů OP 

Rybářství 2007–2013. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000137 
 

ZAMĚSTNANCI NA HPP HRAZENÍ Z TECHNICKÉ POMOCI OP 

RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 I. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt je zaměřen na optimální kapacitní zabezpečení implementační struktury OP 

Rybářství, které je dosaženo přiřazením dostatečného počtu pracovníků, odpovědných za 

výkon činností v rámci jednotlivých procesů logicky sloučených do konkrétních organizačních 

jednotek. Výsledkem projektu je stabilizace řízení OP Rybářství přispívající k účinné 

a efektivní realizaci OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000139 
 

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020 I. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Podstata projektu spočívá v zajištění financování motivační části osobního příplatku 

zaměstnanců Ministerstva zemědělství z Technické pomoci OP Rybářství. Hlavním cílem 

projektu je stabilizace zaměstnanců Ministerstva zemědělství, která přispěje k účinné 

a efektivní realizaci OP Rybářství. Výsledkem projektu je zamezení fluktuace zaměstnanců 

ŘO OP Rybářství. 

 

 
 



                                     
 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000138 
 

CÍLOVÉ ODMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ I. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt spočívá v zabezpečení financování cílových odměn zaměstnanců Ministerstva 

zemědělství, které jsou navázány na plnění věcných a finančních cílů OP Rybářství, 

případně jiných významných úkolů v přímé souvislosti s implementací fondů Evropské unie. 

Cílové odměny jsou poskytovány v souladu s platným Metodickým pokynem k rozvoji 

lidských zdrojů v programovém období 2007–2013 a 2014–2020. Výsledkem projektu je 

motivace zaměstnanců a stabilizace řízení OP Rybářství přispívající k účinné a efektivní 

realizaci OP Rybářství plněním mimořádných úkolů. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000355 
 

SEMINÁŘ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OP RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

je spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt spočívá v realizaci odborných seminářů k veřejným zakázkám, které zohledňují 

specifika oboru sladkovodní akvakultury a potřeby žadatelů/příjemců podpory z OP Rybářství 

2014–2020. Účelem seminářů je zvýšení odbornosti potenciálních 

žadatelů/žadatelů/příjemců v oblasti zadávání veřejných zakázek realizovaných v rámci OP 

Rybářství 2014–2020, čímž dochází k efektivnější a účinnější implementaci OP Rybářství 

2014–2020. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000354 
 

PROCESNÍ A VÝSLEDKOVÉ HODNOCENÍ OP RYBÁŘSTVÍ  

2014–2020  

je spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt spočívá v realizaci procesního a výsledkového hodnocení OP Rybářství 2014–2020 

a následném vypořádání připomínek či dopracování výstupů na základě požadavků MMR 

a EK.  Procesní hodnocení umožní Řídicímu orgánu OP Rybářství zjistit, zda jsou procesy 

nastaveny správně a kvalitně a zároveň definovat slabá místa v systému. Pomocí 

výsledkového hodnocení zjistí Řídicí orgán OP Rybářství, zda jsou plněny nastavené cíle 

a zda je OP Rybářství řízen efektivně a účinně.  

 

 
 
 



                                     
 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000360 
 

ZAMĚSTNANCI NA HPP HRAZENÍ Z TECHNICKÉ POMOCI OP 

RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 II. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt je zaměřen na optimální kapacitní zabezpečení implementační struktury OP 

Rybářství, které je dosaženo přiřazením dostatečného počtu pracovníků, odpovědných za 

výkon činností v rámci jednotlivých procesů logicky sloučených do konkrétních organizačních 

jednotek. Výsledkem projektu je stabilizace řízení OP Rybářství přispívající k účinné 

a efektivní realizaci OP Rybářství. 

 

 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000358 
 

CÍLOVÉ ODMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

II. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt spočívá v zabezpečení financování cílových odměn zaměstnanců Ministerstva 

zemědělství, které jsou navázány na plnění věcných a finančních cílů OP Rybářství, 

případně jiných významných úkolů v přímé souvislosti s implementací fondů Evropské unie. 

Cílové odměny jsou poskytovány v souladu s platným Metodickým pokynem k rozvoji 

lidských zdrojů v programovém období 2007–2013 a 2014–2020. Výsledkem projektu je 

motivace zaměstnanců a stabilizace řízení OP Rybářství přispívající k účinné a efektivní 

realizaci OP Rybářství plněním mimořádných úkolů. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000359 
 

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020 II. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Podstata projektu spočívá v zajištění financování motivační části osobního příplatku 

zaměstnanců Ministerstva zemědělství z Technické pomoci OP Rybářství. Hlavním cílem 

projektu je stabilizace zaměstnanců Ministerstva zemědělství, která přispěje k účinné 

a efektivní realizaci OP Rybářství. Výsledkem projektu je zamezení fluktuace zaměstnanců 

ŘO OP Rybářství. 

 



                                     
 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000361 
 

HODNOCENÍ PROJEKTŮ 2017 

je spolufinancován Evropskou unií.  

 
ŘO OP Rybářství zodpovídá za správnou implementaci OP Rybářství, jejíž součástí je také 

hodnocení a výběr projektů předložených žadateli. Podstata projektu spočívá v kvalitativním 

posouzení a hodnocení projektových žádostí o podporu OP Rybářství. Hlavním cílem 

hodnocení je vybrat k financování projekty, které splňují aspekty účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti, proveditelnosti a jsou v souladu s horizontálními tématy. 

Výsledkem projektu je efektivní čerpání finančních prostředků z OP Rybářství. 

 
 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000362 

 

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020 III. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Podstata projektu spočívá v zajištění financování motivační části osobního příplatku 

zaměstnanců Ministerstva zemědělství z Technické pomoci OP Rybářství. Hlavním cílem 

projektu je stabilizace zaměstnanců Ministerstva zemědělství, která přispěje k účinné 

a efektivní realizaci OP Rybářství. Výsledkem projektu je zamezení fluktuace zaměstnanců 

ŘO OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000365 
 

SEMINÁŘ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OP RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 II. 

je spolufinancován Evropskou unií. 
 

Projekt spočívá v realizaci odborného semináře k veřejným zakázkám, který zohledňuje 

specifika oboru sladkovodní akvakultury a potřeby žadatelů/příjemců podpory z OP Rybářství 

2014–2020. Účelem semináře je zvýšení odbornosti potenciálních 

žadatelů/žadatelů/příjemců v oblasti zadávání veřejných zakázek realizovaných v rámci OP 

Rybářství 2014–2020, čímž dochází k efektivnější a účinnější implementaci OP Rybářství 

2014–2020. 

 

 
 
 



                                     
 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000366 
 

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY OP RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

je spolufinancován Evropskou unií. 
 

Projekt spočívá v zajištění výroby propagačních předmětů vážících se k Operačnímu 

programu Rybářství 2014–2020, obsahujících prvky povinné publicity. Tím bude 

zabezpečena účinná a efektivní komunikace Operačního programu Rybářství vůči cílovým 

skupinám definovaným ve Společné komunikační strategii ESI Fondů. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000386 
 

TIŠTĚNÉ MATERIÁLY OP RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 I. 

je spolufinancován Evropskou unií. 
 

Projekt spočívá v zajištění dvou druhů materiálů: aktualizace a dotisk existující publikace 

Průvodce OP Rybářství a grafické zpracování a tisk skládací brožury k podporovaným 

opatřením OP Rybářství, čímž bude zabezpečena účinná a efektivní komunikace 

Operačního programu Rybářství vůči cílovým skupinám.  

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000388 
 

PORADENSKÉ SLUŽBY AKA 

je spolufinancován Evropskou unií. 
 

Projekt spočívá v realizaci poradenských služeb Asociace komunikačních agentur při 

přípravě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na komunikační služby OP Rybářství 

2014–2020 a to konkrétně: odborné poradenství při nastavení zadávacích podmínek veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem Komunikační služby OP Rybářství, odborné posouzení 

v rámci hodnocení nabídek pro tuto veřejnou zakázku.  

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000571 

 

HODNOCENÍ PROJEKTŮ 2018 

je spolufinancován Evropskou unií.  

 
ŘO OP Rybářství zodpovídá za správnou implementaci OP Rybářství, jejíž součástí je také 

hodnocení a výběr projektů předložených žadateli. Podstata projektu spočívá v kvalitativním 



                                     
 
posouzení a hodnocení projektových žádostí o podporu OP Rybářství. Hlavním cílem 

hodnocení je vybrat k financování projekty, které splňují aspekty účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti, proveditelnosti a jsou v souladu s horizontálními tématy. 

Výsledkem projektu je efektivní čerpání finančních prostředků z OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000574 

 

OPONENTURA FINANČNÍCH LIMITŮ 

je spolufinancován Evropskou unií.  

 
ŘO OP Rybářství zodpovídá za řádné finanční řízení operačního programu, zejména za 

hospodárnost projektů vybraných opatření/záměrů spolufinancovaných z OP Rybářství 

2014–2020, v souladu s platnou legislativou a jednotným metodickým prostředím pro 

implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů. Podstata projektu spočívá 

v zajištění nově navržených položek způsobilých výdajů a finančních limitů a v revizi 

současných finančních limitů, tak aby byly reálné, účelné a odpovídaly situaci na trhu. 

K nově navrženým finančním limitům/podlimitům bude vypracován oponentní posudek. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000568 

 

CÍLOVÉ ODMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ III. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt spočívá v zabezpečení financování cílových odměn zaměstnanců Ministerstva 

zemědělství, které jsou navázány na plnění věcných a finančních cílů OP Rybářství, 

případně jiných významných úkolů v přímé souvislosti s implementací fondů Evropské unie. 

Cílové odměny jsou poskytovány v souladu s platným Metodickým pokynem k rozvoji 

lidských zdrojů v programovém období 2007–2013 a 2014–2020. Výsledkem projektu je 

motivace zaměstnanců a stabilizace řízení OP Rybářství přispívající k účinné a efektivní 

realizaci OP Rybářství plněním mimořádných úkolů. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000569 

 

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020 IV. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Podstata projektu spočívá v zajištění financování motivační části osobního příplatku 

zaměstnanců Ministerstva zemědělství z Technické pomoci OP Rybářství. Hlavním cílem 

projektu je stabilizace zaměstnanců Ministerstva zemědělství, která přispěje k účinné 

a efektivní realizaci OP Rybářství. Výsledkem projektu je zamezení fluktuace zaměstnanců 

ŘO OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000570 

 

ZAMĚSTNANCI NA HPP HRAZENÍ Z TECHNICKÉ POMOCI 

OP RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 III. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt je zaměřen na optimální kapacitní zabezpečení implementační struktury 

OP Rybářství, které je dosaženo přirazením dostatečného počtu pracovníků, kteří jsou 

odpovědní za výkon činností v rámci jednotlivých procesů logicky sloučených do konkrétních 

organizačních jednotek. Výsledkem projektu je stabilizace řízení OP Rybářství přispívající 

k účinné a efektivní realizaci OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000572 

 

FINANČNÍ LIMITY OP RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství zodpovídá za řádné finanční řízení operačního programu, zejména za 

hospodárnost projektů vybraných opatření/záměrů spolufinancovaných z OP Rybářství 

2014–2020, v souladu s platnou legislativou a jednotným metodickým prostředím pro 

implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů. Podstata projektu spočívá 

v nastavení maximálních limitů způsobilých výdajů, kdy hodnoty limitů odpovídají cenové 

situaci na trhu, tak aby byla naplněna zásada hospodárnosti, která je jednou ze zásad 

řádného finančního řízení. 

 



                                     
 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000577 

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SEMINÁŘE ORGANIZACE 

PRODUCENTŮ 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt spočívá v realizaci odborného semináře k organizaci producentů. Cílem je zvýšení 

povědomí o možnosti využití podpory na vytváření organizací producentů v akvakultuře v ČR 

a představit vize EU o funkci a výhodách organizací producentů v akvakultuře. Podstata 

projektu spočívá v posílení absorpční kapacity. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000588 

 

VYPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU K PROJEKTU 

Č. CZ10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000127 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství vykonává činnosti v oblasti přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 

informování a komunikace, řešení stížností atd. Podstata projektu spočívá ve vypracování 

znaleckého posudku znalcem v oboru vodního hospodářství – rybářství a rybnikářství, který 

bude sloužit ŘO OP Rybářství k posouzení typu porušení a výši sazby finančních oprav 

v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

v Opatření 2.2 záměr a), tak aby byla zajištěna účinná a efektivní realizace OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000575 

 

KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY OP RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství je zodpovědný za účinnou a efektivní implementaci operačního programu, 

tuto povinnost mu ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 

15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu. Projekt spočívá v dopracování 

komunikační strategie, zpracovaní publikací, letáků, příruček, newsletterů, článků, 

interaktivního průvodce, zhodnocení webu, dodání informačního stojanu, vitríny, roll-upu 

a jiné. Cílem je zvýšení povědomí o podpoře z OP Rybářství. Podstata projektu spočívá 

v posílení absorpční kapacity. 

 



                                     
 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000688 

 

VYPRACOVÁNÍ ZNALECKÝCH A ODBORNÝCH POSUDKŮ 

A STANOVISEK 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství zodpovídá za řádné finanční řízení operačního programu, zejména za 

hospodárnost projektů vybraných opatření/záměrů spolufinancovaných z OP Rybářství 

2014–2020, v souladu s platnou legislativou a jednotným metodickým prostředím pro 

implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů. Podstata projektu spočívá 

ve vypracování znaleckých a odborných posudků znalci nebo experty z různých oborů, která 

budou sloužit Řídicímu orgánu OP Rybářství při rozhodování v průběhu implementace 

programu a při administraci projektů, a to za účelem účinného a efektivního řízení 

OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000689 

 

NÁKUP MEDIÁLNÍHO PROSTORU PRO KAMPAŇ 08/2018  

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství vykonává činnosti v oblasti přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 

informování a komunikace, řešení stížností atd. Podstata projektu spočívá v zajištění 

mediálního prostoru v odborných časopisech v srpnu 2018. Cílem je informovat odbornou 

veřejnost o možnostech podpory OP Rybářství, a to s ohledem na termín podzimní výzvy pro 

příjem žádostí o podporu v rámci OP Rybářství 2014–2020.  

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000687 

 

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ OP RYBÁŘSTVÍ (K 31. 12. 2018) 

A ANALÝZA ZAVEDENÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ  

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství je zodpovědný za účinnou a efektivní realizaci operačního programu, jejíž 

klíčovou součástí je nastavení procesů v celé implementační struktuře a která se posuzuje 

mimo jiné na základě dosažených výsledků. Projekt spočívá v realizaci procesního 

a výsledkového hodnocení OP Rybářství 2014–2020. Procesní hodnocení umožní Řídicímu 

orgánu OP Rybářství zjistit, zda jsou procesy nastaveny správně a kvalitně a zároveň 



                                     
 
definovat slabá místa v systému. Pomocí výsledkového hodnocení zjistí Řídicí orgán OP 

Rybářství, zda jsou plněny nastavené cíle a zda je OP Rybářství řízen efektivně a účinně. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000691 

 

JEDNÁNÍ/AKCE PRO ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACI OP RYBÁŘSTVÍ 

2014–2020 

je spolufinancován Evropskou unií. 
 

Projekt spočívá v organizačním zabezpečení jednání/akcí pro řízení a implementaci OP 

Rybářství 2014–2020, z důvodu potřeby zajistit jednání/akce, které seznamují 

odbornou/laickou veřejnost s implementací OP Rybářství/úspěšnými projekty tohoto 

programu a napomáhají řízení OP Rybářství a dosahování stanovených cílů. Projekt také 

slouží pro přípravu období 2020+, spolupráci implementačních subjektů, řízení formou 

partnerství, k setkávání odborníků/organizace pracovních skupin atp. Projektem je zajištěna 

účinná a efektivní realizace OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000692 

 

ZAMĚSTNANCI NA HPP HRAZENÍ Z TECHNICKÉ POMOCI OP 

RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 IV. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt je zaměřen na optimální kapacitní zabezpečení implementační struktury 

OP Rybářství, které je dosaženo přirazením dostatečného počtu pracovníků, odpovědných 

za výkon činností v rámci jednotlivých procesů logicky sloučených do konkrétních 

organizačních jednotek. Výsledkem projektu je stabilizace řízení OP Rybářství přispívající 

k účinné a efektivní realizaci OP Rybářství 2014–2020. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000740 

 

NÁKUP MEDIÁLNÍHO PROSTORU A TISK 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství je zodpovědný za účinnou a efektivní implementaci operačního programu, 

včetně zajištění informovanosti vůči cílovým skupinám, odborné i laické veřejnosti. Podstata 



                                     
 
projektu spočívá v zajištění mediálního prostoru ve vybraných tištěných a online médiích 

a zveřejnění článků. Cílem projektu je informovat odbornou veřejnost o možnostech podpory 

OP Rybářství v roce 2019–2020. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000819 

 

HODNOCENÍ PROJEKTŮ 2019 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství zodpovídá za správnou implementaci OP Rybářství, jejíž součástí je 

hodnocení a výběr projektů předložených žadateli. Podstata projektu spočívá v kvalitativním 

posouzení a hodnocení projektových žádostí o podporu OP Rybářství v roce 2019. Hlavním 

cílem hodnocení je vybrat k financování projekty, které splňují aspekty účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti, proveditelnosti a jsou v souladu s horizontálními tématy. 

Výsledkem projektu je efektivní čerpání finančních prostředků z OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000820 

 

ZAMĚSTNANCI NA HPP HRAZENÍ Z TECHNICKÉ POMOCI 

OP RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 V. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt je zaměřen na optimální kapacitní zabezpečení implementační struktury 

OP Rybářství, které je dosaženo přirazením dostatečného počtu pracovníků, kteří jsou 

odpovědní za výkon činností v rámci jednotlivých procesů logicky sloučených do konkrétních 

organizačních jednotek. Výsledkem projektu je stabilizace řízení OP Rybářství přispívající 

k účinné a efektivní realizaci OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000821 

 

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020 V. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Podstata projektu spočívá v zajištění financování motivační části osobního příplatku 

zaměstnanců Ministerstva zemědělství z Technické pomoci OP Rybářství. Hlavním cílem 



                                     
 
projektu je stabilizace zaměstnanců Ministerstva zemědělství, která přispívá k účinné 

a efektivní realizaci OP Rybářství. Výsledkem projektu je zamezení fluktuace zaměstnanců 

ŘO OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000823 

 

MONITOROVACÍ VÝBORY A KONFERENCE OP RYBÁŘSTVÍ (2019-

2021) 

je spolufinancován Evropskou unií. 
 

ŘO OP Rybářství je povinen zajistit účinnou a efektivní realizaci, plnění cílů a indikátorů OP 

Rybářství. Splnění uvedeného požadavku spočívá také v zajištění konání Monitorovacích 

výborů OP Rybářství, jejichž náplní je dle čl. 47 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 

(EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních posuzování provádění programu a pokroku při 

plnění jeho cílů a dle čl. 113 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 

o Evropském námořním a rybářském fondu, schvalování kritérií pro výběr financovaných 

operací, přezkoumávání činností a výstupů spojených s plánem hodnocení programu, 

přezkoumávání opatření v rámci programu spojených s plněním specifických předběžných 

podmínek, přezkoumávání a schvalování výročních zpráv o provádění, posuzování opatření 

na podporu rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a nediskriminace, včetně přístupnosti 

pro osoby se zdravotním postižením. 

Zajištění účinné a efektivní realizace OP Rybářství zároveň spočívá v realizaci konferencí 

OP Rybářství, jejichž cílem je zvýšení povědomí o možnosti využití finančních prostředků 

z OP Rybářství, seznámení odborné a laické veřejnosti s implementací a úspěšnými projekty 

OP Rybářství a posílení absorpční kapacity. Projekt spočívá v technickoorganizačním 

zajištění Monitorovacích výborů a konferencí. Výsledkem projektu je pravidelná 

informovanost žadatelů, široké a odborné veřejnosti o aktivitách OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000831 

 

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020 VI. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Podstata projektu spočívá v zajištění financování motivační části osobního příplatku 

zaměstnanců Ministerstva zemědělství z Technické pomoci OP Rybářství. Hlavním cílem 

projektu je stabilizace zaměstnanců Ministerstva zemědělství, která přispívá k účinné 

a efektivní realizaci OP Rybářství. Výsledkem projektu je zamezení fluktuace zaměstnanců 

ŘO OP Rybářství. 



                                     
 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0000832 

 

ZAMĚSTNANCI NA HPP HRAZENÍ Z TECHNICKÉ POMOCI 

OP RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 VI. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt je zaměřen na optimální kapacitní zabezpečení implementační struktury 

OP Rybářství, které je dosaženo přirazením dostatečného počtu pracovníků, kteří jsou 

odpovědní za výkon činností v rámci jednotlivých procesů logicky sloučených do konkrétních 

organizačních jednotek. Výsledkem projektu je stabilizace řízení OP Rybářství přispívající 

k účinné a efektivní realizaci OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001036 

 

HODNOCENÍ PROJEKTŮ 2020 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství zodpovídá za správnou implementaci OP Rybářství, jejíž součástí je 

hodnocení a výběr projektů předložených žadateli. Podstata projektu spočívá v kvalitativním 

posouzení a hodnocení projektových žádostí o podporu OP Rybářství v roce 2020. Hlavním 

cílem hodnocení je vybrat k financování projekty, které splňují aspekty účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti, proveditelnosti a jsou v souladu s horizontálními tématy. 

Výsledkem projektu je efektivní čerpání finančních prostředků z OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001037 

 

PŘÍPRAVA OP RYBAŘSTVÍ 2021–2027 

je spolufinancován Evropskou unií. 
 

Podstata projektu spočívá v aktualizaci Víceletého strategického plánu pro akvakulturu, 

vytvoření metodických dokumentů/analýz (zjednodušené formy vykazování, absorpční 

kapacita a nastavení rámce pro monitoring a hodnocení), posouzení využití finančních 

nástrojů. Součástí projektu je vypracování hodnocení strategického posuzování vlivů na 

životní prostředí (SEA) pro Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu a OP Rybářství 

2021–2027. 

 

 

 

 



                                     
 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001041 

 

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020 VII. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Podstata projektu spočívá v zajištění financování motivační části osobního příplatku 

zaměstnanců Ministerstva zemědělství z Technické pomoci OP Rybářství. Hlavním cílem 

projektu je stabilizace zaměstnanců Ministerstva zemědělství, která přispívá k účinné 

a efektivní realizaci OP Rybářství. Výsledkem projektu je zamezení fluktuace zaměstnanců 

ŘO OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001042 

 

ZAMĚSTNANCI NA HPP HRAZENÍ Z TECHNICKÉ POMOCI 

OP RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 VII. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt je zaměřen na optimální kapacitní zabezpečení implementační struktury 

OP Rybářství, které je dosaženo přirazením dostatečného počtu pracovníků, kteří jsou 

odpovědní za výkon činností v rámci jednotlivých procesů logicky sloučených do konkrétních 

organizačních jednotek. Výsledkem projektu je stabilizace řízení OP Rybářství přispívající 

k účinné a efektivní realizaci OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001155 

 

PODPORA NASTAVENÍ MS2021+ PRO OP RYBÁŘSTVÍ 2021–2027  

je spolufinancován Evropskou unií. 
 

V rámci přípravy OP Rybářství 2021–2027 a čerpání z Evropského námořního, rybářského 

a akvakulturního fondu (ENRAF) v novém programovém období, které bude probíhat za 

pomoci nového informačního systému MS2021+ k řízení, monitoringu, administraci 

a kontrole, byla identifikována potřeba podpory a konzultací při nastavování tohoto systému. 

Podstata projektu spočívá v zajištění odborných konzultací a školení nezbytných k nastavení 

MS2021+ dle specifik fungování Operačního programu Rybářství, konzultací k přípravě 

směrnic a metodik týkajících se užívání MS2021+ a konzultací k fungování a funkcionalitám 

systému dle potřeby Odboru ŘO OP Rybářství. Výsledkem projektu bude funkční a řádné 

nastavení monitorovacího systému MS2021+ pro úroveň žadatele i řídicího 



                                     
 
orgánu/zprostředkujícího subjektu, proškolení zaměstnanců ŘO OP Rybářství 

a bezproblémový přechod ze stávajícího monitorovacího systému tak, aby byl zajištěn 

efektivní management OP Rybářství 2021–2027. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001285 

 

HODNOCENÍ PROJEKTŮ 2021 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství zodpovídá za správnou implementaci OP Rybářství, jejíž součástí je 

hodnocení a výběr projektů předložených žadateli. Podstata projektu spočívá v kvalitativním 

posouzení a hodnocení projektových žádostí o podporu OP Rybářství v roce 2021. Hlavním 

cílem hodnocení je vybrat k financování projekty, které splňují aspekty účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti, proveditelnosti a jsou v souladu s horizontálními tématy. 

Výsledkem projektu je efektivní čerpání finančních prostředků z OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001288 

 

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020 VIII. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Podstata projektu spočívá v zajištění financování motivační části osobního příplatku 

zaměstnanců Ministerstva zemědělství z Technické pomoci OP Rybářství. Hlavním cílem 

projektu je stabilizace zaměstnanců Ministerstva zemědělství, která přispívá k účinné 

a efektivní realizaci OP Rybářství. Výsledkem projektu je zamezení fluktuace zaměstnanců 

ŘO OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001289 

 

ZAMĚSTNANCI NA HPP HRAZENÍ Z TECHNICKÉ POMOCI 

OP RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 VIII. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt je zaměřen na optimální kapacitní zabezpečení implementační struktury 

OP Rybářství, které je dosaženo přirazením dostatečného počtu pracovníků, kteří jsou 

odpovědní za výkon činností v rámci jednotlivých procesů logicky sloučených do konkrétních 



                                     
 
organizačních jednotek. Výsledkem projektu je stabilizace řízení OP Rybářství přispívající 

k účinné a efektivní realizaci OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001440 

 

VYPRACOVÁNÍ "METODIKY KONTROL MIMOPRODUKČNÍCH 

FUNKCÍ RYBNÍKŮ" 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt je zaměřen na vypracování Metodiky kontrol Mimoprodukčních funkcí rybníků pro 

zavedení kontrol na místě na rybnících v podaných Žádostech o podporu v Aktivitě 2.1.4 

Kompenzace OP Rybářství 2021–2027. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001442 

 

POSÍLENÍ ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY S ODBORNOU ZNALOSTÍ 

OP RYBÁŘSTVÍ 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt je zaměřen na zajištění odpovídající administrativní kapacity OP Rybářství tak, aby 

byl zajištěn bezproblémový přechod a průběh nového období 2021–2027. Výsledkem 

projektu je zajištění dostatečné odborné personální podpory pro realizaci nového 

programového období. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001444 

 

RECIRKULAČNÍ ZAŘÍZENÍ A AKVAPONIE V OP RYBÁŘSTVÍ 2021–

2027 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt spočívá v nastavení definic, číselníků, finančních limitů, technických parametrů 

a hodnotících kritérií intenzivních akvakulturních systémů a akvaponických zařízení 

v opatření 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů OP Rybářství 2021–2027. 

 

 

 

 



                                     
 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001445 

 

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE OP RYBÁŘSTVÍ 2021–2027  

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt spočívá ve zpracování Komunikační strategie se zaměřením na zvýšení 

informovanosti spotřebitelů o prospěšnosti konzumace sladkovodních ryb 

a environmentálních přínosech sladkovodní akvakultury a Komunikační/informační strategie 

zaměřená na zajištění informovanosti potenciálních žadatelů/žadatelů/příjemců 

o možnostech podpor v rámci OP Rybářství 2021–2027. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001446 

 

HODNOCENÍ PROJEKTŮ 2022  

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství zodpovídá za správnou implementaci OP Rybářství, jejíž součástí je 

hodnocení a výběr projektů předložených žadateli. Podstata projektu spočívá v kvalitativním 

posouzení a hodnocení projektových žádostí o podporu OP Rybářství v roce 2022. Hlavním 

cílem hodnocení je vybrat k financování projekty, které splňují aspekty účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti, proveditelnosti a jsou v souladu s horizontálními tématy. 

Výsledkem projektu je efektivní čerpání finančních prostředků z OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001467 

 

ZAMĚSTNANCI NA HPP HRAZENÍ Z TECHNICKÉ POMOCI OP 

RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 IX 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Projekt je zaměřen na optimální kapacitní zabezpečení implementační struktury OP 

Rybářství, které je dosaženo přiřazením dostatečného počtu pracovníků, kteří jsou 

odpovědní za výkon činností v rámci jednotlivých procesů logicky sloučených do konkrétních 

organizačních jednotek. Výsledkem projektu je stabilizace řízení OP Rybářství přispívající 

k účinné a efektivní realizaci OP Rybářství. 

 

 

 

 



                                     
 
Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001476 

 

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020 IX. 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
Podstata projektu spočívá v zajištění financování motivační části osobního příplatku 

zaměstnanců Ministerstva zemědělství z Technické pomoci OP Rybářství. Hlavním cílem 

projektu je stabilizace zaměstnanců Ministerstva zemědělství, která přispívá k účinné 

a efektivní realizaci OP Rybářství. Výsledkem projektu je zamezení fluktuace zaměstnanců 

ŘO OP Rybářství. 

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001528 

 

FINANČNÍ LIMITY OP RYBÁŘSTVÍ 2021–2027 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství zodpovídá za řádné finanční řízení operačního programu, zejména za 

hospodárnost projektů vybraných opatření/záměrů spolufinancovaných z OP Rybářství 

2021–2027, v souladu s platnou legislativou a jednotným metodickým prostředím pro 

implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů. Podstata projektu spočívá 

v revizi již existujících finančních limitů/podlimitů, doplnění finančních limitů/podlimitů, 

rozšíření číselníku o nové položky a v ověření navržených limitů a podlimitů číselníku 

způsobilých výdajů aktivit 2.1.1 Inovace, 2.1.2 Investice do akvakultury a 2.2.2 Zpracování 

produktů OP Rybářství 2021–2027.  

 

 

Projekt: CZ.10.6.125/6.1/0.0/15_999/0001529 

 

HODNOCENÍ PROJEKTŮ 2023  

je spolufinancován Evropskou unií. 

 
ŘO OP Rybářství zodpovídá za správnou implementaci OP Rybářství, jejíž součástí je 

hodnocení a výběr projektů předložených žadateli. Podstata projektu spočívá v kvalitativním 

posouzení a hodnocení projektových žádostí o podporu OP Rybářství v roce 2023. Hlavním 

cílem hodnocení je vybrat k financování projekty, které splňují aspekty účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti, proveditelnosti a jsou v souladu s horizontálními tématy. 

Výsledkem projektu je efektivní čerpání finančních prostředků z OP Rybářství. 

 


