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2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (ČL. 50 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

Klíčové informace o provádění operačního programu v dotčeném roce, včetně informací o finančních 
nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a údajům o ukazatelích.

Operační program Rybářství 2014 – 2020 (dále OP Rybářství) je nástrojem čerpání podpory z 
Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) a slouží k prosazování cílů Společné rybářské 
politiky.

Zahrnuje tři ze šesti priorit Unie dle nařízení o ENRF (Prioritu Unie 2 Podpora environmentálně 
udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající 
zdroje, Prioritu Unie 3 Podpora provádění společné rybářské politiky a Prioritu Unie 5 Podpora 
uvádění na trh a zpracování).

Programový dokument byl schválen Evropskou komisí (EK) dne 2. 6. 2015. První revize programu 
byla EK schválena 7. 10. 2016, druhá revize programu byla schválena 8. dubna 2019 pod číslem 
C(2019) 2375 a třetí revize OP Rybářství byla schválena 2. dubna 2020 pod číslem C(2020)2144.

Řízení OP Rybářství

Na konci roku 2019 byl ukončen Audit fungování systémů řízení a kontroly OP Rybářství za rok 
2019. Byl vytvořen Akční plán s nápravnými opatřeními. Celkový závěr byl hodnocen známkou 2: 
Systém funguje. Jistá zlepšení nutná.

Dále byl realizován horizontální audit ESIF - „Opatření proti podvodům“ s výsledkem – bez zjištění.

V roce 2019 byly provedeny audity operací, na jejichž základě byla zjištěna celková projektová 
chybovost (TER) ve výši 6,67 %. Zbytkové riziko s ohledem na přijaté opravy z provedených auditů 
bylo ve výši 0,24 %. S ohledem na zbytkové riziko nebylo potřeba přijímat další finanční opravy za 
daný účetní rok od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

Dále byla uskutečněna kontrola Platebním a certifikačním orgánem v oblasti finančního řízení, 
nesrovnalostí, řídicí dokumentace a administrace žádostí o platbu. Nebyla nalezena žádná závažná 
pochybení. Řídicí orgán Operačního programu Rybářství (dále ŘO nebo ŘO OP Rybářství) bude na 
základě dvou doporučení aktualizovat řídicí dokumentaci.

Řízení OP Rybářství je prováděno pomocí standardně fungujících nástrojů a platforem. V roce 2019 se 
konaly dva Monitorovací výbory (MV).

V roce 2019 byly uskutečněny ve spolupráci s Auditním orgánem a Eurocentry 3 semináře pro 
žadatele a příjemce podpory k 16. výzvě. V září ŘO organizoval v Praze seminář pro členské státy 
(ČS) k oblasti využití zjednodušených metod vykazování v ENRF. V listopadu byly ČS pozvány do 
ČR na pravidelné jednání řídicích orgánů implementujících ENRF. ŘO se v roce 2019 účastnil 
pracovních expertních skupin v Bruselu, výjezdních zasedání a relevantních konferencí.

ČR předala EK v únoru 2019 účetní závěrku za účetní rok od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 dle čl. 138 
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nařízení o společných ustanoveních. Spolu s účetní závěrkou bylo předáno prohlášení řídicího subjektu 
včetně shrnutí výsledků za daný rok, výrok auditora a kontrolní zpráva. EK schválila účetní závěrku 8. 
4. 2019.

ŘO k 4. 4. 2019 poskytl EK „Infosys report“ vykazovaný v souladu s čl. 97 nařízení o ENRF. V 
květnu 2019 ŘO zaslal EK Výroční zprávu za rok 2018, která byla 11. 7. 2019 ze strany EK 
akceptována. 17. 12. 2019 se ŘO zúčastnil výročního setkání s EK CZ ESIF ARM. 18. 12. 2019 se 
uskutečnilo výroční jednání, na kterém zástupci ŘO a EK zhodnotili pokrok v implementaci programu.

V roce 2019 proběhl přezkum výkonnosti OP Rybářství. K 1. 7. 2019 EK zaslala Rozhodnutí k splnění 
milníků na všech PU.

ŘO předal Platebnímu a certifikačnímu orgánu predikce prostředků dle čl. 98 nařízení o ENRF. 
Predikce byly předány EK v lednu a červenci 2019.

V roce 2019 byla schválena Řídicí dokumentace OP Rybářství (verze č. 5).

Implementace OP Rybářství

Celkem bylo od začátku programového období do 31. 12. 2019 přijato v 16 výzvách 1037 Žádostí o 
podporu ve výši 1 298 mil. Kč (50,7 mil. EUR[1]), což představuje 123 % celkové alokace. Ukončeno 
bylo 249 projektů ve výši 371 mil. Kč (14,5 mil. EUR) a v administraci zůstává 788 projektů ve výši 
927 mil. Kč (36,2 mil. EUR), cca 88 % alokace programu. Vydáno bylo 721 Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ve výši 767,5 mil. Kč (30 mil. EUR), tj. 73 % alokace programu. K 31. 12. 2019 bylo 
proplaceno celkem 406 Žádostí o platbu ve výši 376,6 mil. Kč (14,7 mil. EUR), tj. 36 % alokace. 
Z toho byly certifikovány veřejné výdaje 365 projektů ve výši 333,2 mil. Kč (13 mil. EUR), což 
představuje cca 32 % celkové alokace programu. Z toho podíl EU výdajů činí 250 mil. Kč (9,8 mil. 
EUR). V roce 2019 byly vyhlášeny 2 výzvy (jarní a podzimní) v rámci PU 2 a PU 5 pro opatření 2.1, 
2.2.a), 2.2.b), 2.3, 2.4, 5.2.b) a 5.3.

Žadatelé jeví největší zájem o opatření 2.2.a) Investice do akvakultury. Opatření 2.4. Recirkulační 
systémy a průtočné systémy s dočišťováním vykazovalo v minulých letech implementace dobrou 
absorpční kapacitu, v roce 2019 se zájem žadatelů zásadně snížil z důvodu zjištění v rámci auditů 
operací. Dobrou absorpční kapacitu vykazuje opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální 
služby, 5.2.b) Propagační kampaně a 5.3. Investice do zpracování produktů. Absorpční kapacita se 
zlepšila u opatření 3.1. Shromažďování údajů. Mezi méně úspěšná opatření patří 2.1. Inovace, 2.2.b) 
Diverzifikace akvakultury, 2.3. Podpora nových chovatelů a 3.2. Sledovatelnost produktů a 
implementovat se nepodařilo opatření 5.1. Plány produkce a 5.2.a) Vytváření organizace producentů.

Meziroční srovnání míry úspěšnosti předložených projektů v rámci po sobě následujících let 2015, 
2016, 2017, 2018 a 2019 lze sledovat u opatření 2.2.a), 2.4. a 5.3., která byla vyhlášena již sedmkrát. 
V roce 2015 bylo úspěšných (tedy projektů s vydaným právním aktem oproti zaregistrovaným) 66 % 
Žádostí o podporu a v roce 2016 se míra úspěšnosti zvýšila na úroveň 76 %. V roce 2017 se míra 
úspěšnosti zvýšila na 83 %. V roce 2018 dosáhla míra úspěšnosti ve 12. výzvě 83 % a ve 13. výzvě 81 
%. Míra úspěšnosti v roce 2019 byla v rámci 14. a 15. výzvy 75 %.

Implementace OP Rybářství probíhala v roce 2019 úspěšně. V průběhu roku nebyly řešeny žádné 
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závažné překážky, které by ovlivnily čerpání programu. Pozitivní trend zvyšování počtu proplacených 
projektů a následného růstu hodnoty certifikovaných projektů splnil pravidlo N+3 roku 2019 ve výši 
12 163 923 EUR na 112 % a již nyní lze predikovat naplnění pravidla N+3 pro rok 2020.

Vyhodnocování implementace programu a přijatá nápravná opatření

V průběhu programového období realizoval ŘO dvě hodnocení programu. Na základě doporučení z 
evaluace ukončené v březnu 2017 byla přijata opatření s cílem podporovat úspěšná opatření a zlepšit 
absorpční kapacitu u některých opatření. Dále byla realizována komunikační kampaň, vytvořeny 
metodické příručky a rovněž byla provedena druhá revize programu.

Druhá evaluace ukončená v květnu 2019 byla zaměřena na hodnocení z hlediska procesů a úspěšnosti 
naplňování specifických cílů ENRF. Na základě zjištění z evaluace byl zpracován návrh na třetí revizi 
programu s cílem upřesnit alokace na opatření, adekvátně změnit cílové hodnoty indikátorů, upravit 
seznam opatření a seznam způsobilých příjemců.

 

[1] K přepočtu všech finančních údajů uvedených ve Výroční zprávě OP Rybářství za rok 2019 je 
použit kurz ECB ze dne 31. 12. 2019 – 25,574 Kč/1€.
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3. PROVÁDĚNÍ PRIORIT UNIE

3.1. Přehled provádění (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Informace by měly být poskytovány ve formě krátkých a obecných poznámek k provádění priorit Unie 
a technické pomoci za daný rok nebo roky s odkazem na klíčové události, závažné problémy a opatření 
přijatá k řešení těchto problémů.

Priorita Unie Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové 
události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto 
problémů

2 - Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

V roce 2019 byly všechny výzvy pro PU 2 vyhlášeny v souladu 
s nastaveným harmonogramem a pokrývaly všechna opatření 
spadající pod PU 2. Na jaře 2019 byla spuštěna 14. výzva pro 
opatření 2.2. záměr a) Investice do akvakultury, 2.2.b) 
Diverzifikace akvakultury a 2.3. Podpora nových chovatelů a 
také 15. výzva pro opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné 
systémy s dočišťováním. Na podzim 2019 byl v rámci 16. výzvy 
uskutečněn příjem Žádostí o podporu na opatření 2.1. Inovace, 
2.2.a) Investice do akvakultury a 2.4. Recirkulační zařízení a 
průtočné systémy s dočišťováním. Ve stejném období byla opět 
vyhlášena 2. výzva na opatření 2.5. Akvakultura poskytující 
environmentální služby.

Během roku 2019 byla průběžně vydávána Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace a aktivně propláceny Žádosti o platbu. 
Proběhly celkem tři certifikace finančních prostředků. Docházelo 
k průběžnému naplňování cílových hodnot výstupových a 
výsledkových indikátorů.

Finanční plnění PU 2

Plánovaná alokace PU 2 tvoří 30 196 104 EUR, což představuje 
73 % alokace na celý program (41 159 047 EUR). Na PU 2 činí 
podíl ENRF vůči celkovým veřejným zdrojům 75 % (22 647 078 
EUR). Alokace je tvořena celkovými veřejnými zdroji, tj. 
součtem EU a národního SR podílu.

K prosinci 2019 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
582 projektů v celkové výši veřejných zdrojů 629 mil. Kč (24,6 
mil. EUR). Z hlediska objemu zazávazkovaných finančních 
prostředků došlo oproti předešlému roku k velmi výraznému 
pokroku. K prosinci 2018 bylo vydáno 431 Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace v celkové výši veřejných zdrojů 502,7 mil. Kč 
(19,7 mil. EUR), tedy 65 % alokace PU 2. V roce 2019 vydaná 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace dosáhla již 81 % alokace PU 2.

Ke dni 31. 12. 2019 bylo proplaceno na PU 2 celkem 347 
projektů v celkové výši veřejných zdrojů 337,4 mil. Kč (13,2 mil. 
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Priorita Unie Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové 
události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto 
problémů
EUR), což představuje 44 % alokace PU 2.

Implementace opatření PU 2

Nejlepší výkonnost vykazuje dlouhodobě opatření 2.2.a) a 
opatření 2.5., jejichž nastavené cíle jsou postupně plněny. 
Projekty opatření 2.2.a) se týkají modernizací rybářských 
podniků, nákupů zařízení, rekonstrukcí sádek, odbahnění 
rybníků, obnovy vozového parku a manipulační techniky. 
V rámci opatření 2.5. je vysazován do stanovených povodí úhoř 
říční. Opatření 2.4. vykazuje nižší výkonnost oproti 
předcházejícím rokům implementace, část alokace bude v rámci 
třetí revize převedena na opatření 2.2.a).

Opatření se stále nízkou výkonností jsou: 2.2.b) a 2.3. Nízký 
zájem o opatření 2.2.b) je způsoben nízkou rentabilitou 
podporovaných činností. U opatření 2.3. nebyl zaznamenán 
žádný převažující důvod nízké absorpční kapacity. Mezi 
identifikované překážky patří zejména finanční náročnost 
projektu za podmínky platby “ex-post“, nízká míra 
spolufinancování nebo požadavek na vzdělání v oboru. V rámci 
třetí revize je téměř celá zbývající alokace obou opatření 
realokována do výkonnějšího opatření 2.2.a). Opatření 2.1. 
vykazuje spíše nižší absorpční kapacitu, ale nejedná se o situaci, 
jako je u opatření 2.2.b) nebo 2.3.

Výstupové indikátory PU 2

Na celé PU 2 bylo ke konci roku 2019 kumulativně 
zaregistrováno 853 Žádostí o podporu, Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace byla vydána u 582 projektů a ukončeno bylo celkem 199 
projektů. Proplaceno bylo 347 projektů.

Z hlediska dosahování cílové hodnoty indikátoru Počet projektů 
zaměřených na inovace, poradenské služby lze u opatření 2.1. 
konstatovat plnění z 11 % (2 proplacené projekty), při započtení 
14 zazávazkovaných projektů je stav plnění 78 %. V opatření 
2.2. bylo proplaceno 303 projektů, tj. 73 % cílové hodnoty 
indikátoru Počet projektů zaměřených na produktivní investice 
do akvakultury, nicméně ŘO OP Rybářství vydal do konce roku 
2019 celkem 511 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, což predikuje 
splnění indikátoru na 123 %. U opatření 2.3. bylo proplaceno  5 
projektů, indikátor Počet projektů zaměřených na obecnou 
podporu lidského kapitálu v oblasti akvakultury a nových 
chovatelů je plněn z 22 %, při započtení 12 zazávazkovaných 
projektů dosahuje plnění 52 % cílové hodnoty. V opatření 2.4. 
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bylo proplaceno celkem 21 projektů, což představuje plnění 
indikátoru Počet projektů zaměřených na produktivní investice 
do akvakultury na 88 %. Indikátor Počet projektů zaměřených na 
snížení dopadu akvakultury na životní prostředí v opatření 2.5. 
dosáhl hodnoty 16 a cílová hodnota daného indikátoru je plněna 
na 145 %.

Výsledkové indikátory PU 2

V rámci 2. revize OP Rybářství v roce 2019 došlo ke změně 
několika hodnot indikátorů. Z hlediska proplacených projektů 
dosahuje u opatření 2.1 indikátor Změna objemu produkce 
akvakultury plnění cílové hodnoty na 141 % a indikátor Změna 
hodnoty produkce akvakultury 142 % cílové hodnoty. Indikátor 
Udržení objemu akvakulturní produkce není naplňován. 
Důvodem nízkého plnění produkčních indikátorů je zájem 
žadatelů o inovace především ze strany veřejnoprávních institucí, 
které nevykazují produkci.

Nejlepší plnění vykazuje indikátor opatření 2.2. a 2.3. s názvem 
Udržení objemu akvakulturní produkce, jehož cílová hodnota 
byla již překročena. Cíl byl také překročen u indikátoru opatření 
2.5. s názvem Množství vysazeného úhoře, který ke konci roku 
2019 dosáhl naplnění na úrovni 146 %. Cílová hodnota 
indikátoru Změna objemu produkce systémů s recirkulací je nyní 
na úrovni 16 %, při započtení zazávazkovaných projektů je cíl 
dosažen ze 110 %. Rovněž lze predikovat naplnění indikátoru 
Změna objemu produkce akvakultury (u opatření 2.2. a 2.3.), jenž 
ke konci roku 2019 dosahuje 48 % cílové hodnoty, nicméně 
s ohledem na projekty s vydaným právním aktem lze konstatovat 
plnění ze 61 %. Indikátor Změna hodnoty produkce akvakultury 
je nyní plněn ze 45 %, při započtení hodnot ze zazávazkovaných 
projektů je plnění na úrovni 59 % cílové hodnoty.

Od 11. výzvy (říjen 2017) žadatelé o dotaci začali vykazovat 
u opatření 2.2 a) indikátory Změna čistého zisku, Vytvořená 
pracovní místa a Udržená pracovní místa. Cílová hodnota všech 
tří indikátorů byla v případě zazávazkovaných hodnot již 
překročena.

Plnění výkonnostního rámce PU 2

ŘO OP Rybářství plní průběžně stanovené věcné i finanční cíle 
pro rok 2023. Detailní popis je uveden v kapitole 4.2. Finanční 
ukazatel pro rok 2023 je na PU naplněn na 38 % a věcný ukazatel 
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na 74 %.

Nápravná opatření v PU 2

Mezi hlavní nápravná opatření patří zvýšení frekvence výzev na 
2 x ročně pro opatření 2.2.a) a 2.4. Důležitá je rovněž realizace 
komunikační kampaně s cílem zvýšit informovanost žadatelů. Ke 
zlepšení implementace přispěla revize způsobilých výdajů u 
opatření 2.2.a), 2.3. a 2.4.

S ohledem na aktuální stav implementace jednotlivých opatření 
proběhla druhá revize programového dokumentu, která upravila 
alokace, cílové hodnoty indikátorů, včetně indikátorů pro rok 
2023 stanovených ve výkonnostním rámci. Revize byla 
schválena EK dne  8. 4. 2019.

Další informace o nápravných opatřeních, která ŘO OP 
Rybářství přijal, jsou uvedeny v kapitole 4.2.

3 - Podpora provádění společné 
rybářské politiky

V rámci PU 3 jsou implementována opatření 3.1. 
Shromažďování údajů a 3.2. Sledovatelnost produktů. Na 
opatření byly vyhlášeny výzvy v souladu s plánovaným 
harmonogramem. Dosud bylo zaregistrováno 10 Žádostí o 
podporu, 7 pro opatření 3.1. a 3 pro opatření 3.2. Během roku 
2019 byla průběžně vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 
propláceny Žádosti o platbu (především u opatření 3.1.).

Finanční plnění PU 3

Plánovaná alokace PU 3 tvoří 3 219 047 EUR, což je 8 % 
alokace na celý OP Rybářství. Podíl ENRF vůči celkovým 
veřejným zdrojům činí 80 % (1 953 015 EUR) pro opatření 3.1. a 
90 % (700 000 EUR) pro opatření 3.2. Alokace je tvořena 
celkovými veřejnými zdroji, tj. součtem EU a národního SR 
podílu.

K 31. 12. 2019 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
u 8 projektů v celkové výši veřejných zdrojů 14,6 mil. Kč (0,6 
mil. EUR), 7 rozhodnutí pro opatření 3.1. a 1 rozhodnutí pro 
opatření 3.2. Z hlediska objemu zazávazkovaných finančních 
prostředků došlo oproti předešlému roku k pokroku. Došlo 
k plnění míry alokace PU 3 na 18 % (3.1. - 19 %, 3.2. - 15 %).

K 31. 12. 2019 bylo proplaceno 5 projektů v rámci opatření 3.1. 
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v celkové výši veřejných zdrojů 2,4 mil. Kč (94 tis. EUR), 
z opatření 3.2. nebyl proplacen žádný projekt. Koncem roku 
2019 představuje finanční objem proplacených projektů 3 % 
alokace PU 3 (proplacené projekty jsou pouze u opatření 3.1.).

Implementace opatření PU 3

Pro opatření 3.1. vyhlásil ŘO OP Rybářství v únoru 2017 
kontinuální výzvu č. 10 s příjmem žádostí do 31. 7. 2023. Do 
konce roku 2019 bylo zaregistrováno 7 Žádostí o podporu ve 
výši 11,7 mil. Kč celkových veřejných zdrojů (456 tis. EUR). 
Žadatelem je Ministerstvo zemědělství (MZe) a Ústav 
zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). ÚZEI pokračoval 
v roce 2019 v realizaci projektu Sběr dat v akvakultuře za rok 
2017. Dále ÚZEI pokračoval v projektu Personální a technické 
zajištění pro sběr dat v akvakultuře v ČR – II. etapa.

V opatření 3.2. byla v říjnu 2016 vyhlášena 6. výzva pro příjem 
Žádostí o podporu. Do 31. 12. 2019 byly přijaty 3 Žádosti o 
podporu ve výši 11,6 mil. Kč celkových veřejných zdrojů (453 
tis. EUR). Žadatelem je Odbor potravinářský MZe. V rámci 
projektu na vydání odborné publikace Atlas svaloviny ryb byla 
vyhlášena a vyhodnocena veřejná zakázka, probíhá realizace 
projektu. Dále Odbor potravinářský MZe podal v roce 2019 nový 
projekt na zajištění školení zaměstnanců Státní veterinární správy 
(SVS) a Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) 
v oblasti sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury. Cílem 
je proškolit cca 200 zaměstnanců orgánů dozoru.

Výstupové indikátory PU 3

Cílová hodnota indikátoru Počet projektů zaměřených na 
podporu shromažďování, správy a využívání údajů, stanoveného 
pro opatření 3.1. byla realizací 5 projektů v roce 2018 a 2019 
překročena na 250 %. Indikátor pro opatření 3.2. Počet projektů 
zaměřených na provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci 
a vynucování není doposud naplňován. Jeho cílová hodnota byla 
v rámci druhé revize OP změněna na hodnotu 3. Žadatel 
předpokládá realizaci 3 projektů v následujícím roce, což 
představuje plnění cíle do budoucna na 100 %. Jeden projekt má 
v současné chvíli vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výsledkové indikátory PU 3

U výsledkového indikátoru opatření 3.1. Zvýšení procentního 
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podílu provedení datových volání je k 31. 12. 2019 hodnota 
na 29 % plnění cílové hodnoty dle nové definice poskytnuté 
v únoru 2019 od FAME. Byla zpracována analýza sběru dat 
v akvakultuře a studie úniku úhoře říčního. V roce 2019 
pokračuje implementace sběru požadovaných dat dle Pracovního 
plánu[1]. V opatření 3.2. byl sledován indikátor Počet 
provedených kontrol v rámci softwaru pro sledovatelnost 
podniků akvakultury. V rámci dohody s orgány EK byl indikátor 
v druhé revizi OP změněn v roce 2019 na nový indikátor 
Procentní podíl proškolených kontrolorů v oblasti sledovatelnosti 
akvakultury, který prozatím vykazuje hodnotu 0.

Plnění výkonnostního rámce PU 3

ŘO OP Rybářství již splnil stanovený věcný cíl pro rok 2023, a 
to na úrovni 250 %. Detailní popis je uveden v kapitole 4.2. 
Vzhledem k nízkému čerpání na PU 3 je finanční cíl splněn 
pouze z 3 %. Nicméně v případě započtení závazkovaných 
projektů je plnění finančního cíle na úrovni 18 %.

Nápravná opatření v PU 3

V souladu s doporučením z evaluace a s cílem zajistit dočerpání 
PU, ŘO OP Rybářství spolupracuje s žadateli při přípravě a 
realizaci projektů v obou opatřeních.

V opatření 3.1. byla žadatelům poskytnuta metodická pomoc při 
přípravě sběru dat. Byly uspořádány workshopy se zástupci 
vybraných útvarů MZe k přípravě dotazníku pro sběr dat a 
specifikaci zadávacích podmínek.

Byly připraveny 3 tematické úkoly pro ÚZEI. Jedná se o činnosti 
spojené s funkcí Národního zpravodaje, o analýzu současného 
stavu sběru dat a předávání informací v oblasti akvakultury v ČR 
a vývoj Akvaportálu ČR (informační a datové sítě). 

V rámci tematických úkolů by měly být vypracovány studie 
zabývající se analýzou legislativy, analýzou užitečných informací 
pro subjekty podnikající v oboru rybářství, analýzou užitečných 
informací pro jiné subjekty v oboru rybářství, analýzou portálů 
užitečných pro producenty ryb.

Dohled nad realizací a včasném proplácení projektů bude 
pokračovat i v roce 2020. ŘO připravuje v návaznosti na 3. revizi 
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OP Rybářství úpravu Pravidel tak, aby byl rozšířen jejich okruh, 
např. vzdělávací subjekty a výzkumné ústavy, rybářské svazy a 
pobočné spolky rybářských svazů.

 

ŘO OP Rybářství bude pokračovat v jednání s  žadateli opatření 
3.2. s cílem splnit nastavené cíle. ŘO OP Rybářství v rámci 
opatření 3.2. uspořádal pracovní setkání se zástupci vybraných 
útvarů MZe a zástupci SVS a SZPI k tématu možnosti využití OP 
Rybářství k zajištění sledovatelnosti produktů akvakultury. 
V rámci semináře byly diskutovány některé směry podpory 
vedoucí ke zdokonalení informovanosti veřejnosti ke kontrole 
kvality ryb a rybích výrobků, školení pro kontrolory a výměnné 
pobyty zodpovědných pracovníků za kontrolní činnosti 
v zahraničí.

V rámci opatření 3.2. je podán  nový projekt na  Zajištění školení 
zaměstnanců kontrolorů v oblasti sledovatelnosti produktů 
rybolovu a akvakultury. Součástí školení by měla být  také 
exkurze do podniků na zpracování  produktů rybolovu. Využití 
školení se pro zúčastněné kontrolory očekává dlouhodobé a efekt 
zlepšení sledovatelnosti rybích produktů trvalý.

 

ŘO připravuje v návaznosti na 3. revizi OP Rybářství úpravu 
Pravidel pro žadatele a příjemce tak, aby byl rozšířen okruh 
příjemců podpory např. o zpracovatele ryb, kteří by mohli žádat 
o zařízení pro sledovatelnost produktů (např. etiketovačky 
apod.).

 

[1] Zpracování tzv. pracovních plánů pro shromažďování 
údajů je součástí naplňování rámce Unie pro 
shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví 
rybolovu a akvakultury. Prováděcí rozhodnutí komise 
2016/1701 (z 19. 8. 2016) stanovuje pravidla pro 
předkládání pracovních plánů shromažďování údajů ze 
strany členských států EU. Pracovní plán zpracovává 
každý členský stát EU a je schvalován ze strany EK.

5 - Podpora uvádění na trh a V roce 2019 byly v souladu s nastaveným harmonogramem 
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zpracování spuštěny výzvy pro opatření PU 5 vyjma opatření 5.1. Plány 
produkce a 5.2.a) Vytváření organizace producentů. Na jaře 2019 
pokračoval příjem Žádostí o podporu v opatření 5.2.b) 
Propagační kampaně a opatření 5.3. Investice do zpracování 
produktů (14. výzva). 16. podzimní výzva byla vyhlášena pro 
opatření 5.3. Investice do zpracování produktů.

Během roku 2019 byla průběžně vydávána Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na projekty z opatření 5.2.b) a 5.3. Zároveň 
probíhalo proplácení projektů a také druhá a třetí certifikace u 
těchto dvou opatření. Z hlediska nastavených indikátorů 
docházelo u příslušných opatření k průběžnému naplňování 
věcných i finančních cílů stanovených pro rok 2023.

Finanční plnění PU 5

Plánovaná alokace PU 5 tvoří 5 467 496 EUR, to je 13 % alokace 
na celý OP Rybářství (41 159 046,53 EUR). Na PU 5 činí podíl 
ENRF vůči celkovým veřejným zdrojům 75 % (4 100 662 EUR). 
Alokace je tvořena celkovými veřejnými zdroji, tj. součtem EU a 
národního SR podílu.

Ke dni 31. 12. 2019 bylo vydáno 88 Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace v celkové výši veřejných zdrojů 88,1 mil. Kč (3,4 mil. 
EUR). Ke konci roku 2019 je zazávazkováno 63 % alokace PU 
5. Ve finančním vyjádření lze konstatovat pozitivní vývoj a 
pokrok ve srovnání s rokem 2018, v němž byla vydána 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 57 projektů v celkové výši 
veřejných zdrojů 63,8 mil. Kč (2,5 mil.EUR), což představuje 
nárůst o 24,3 mil. Kč (1 mil. EUR).

V roce 2019 bylo proplaceno 29 projektů v celkové výši 
veřejných zdrojů 25,6 mil. Kč (1 mil. EUR). Proplacené projekty 
zahrnují 18,3 % alokace PU 5 a oproti roku 2018 došlo 
k výraznému pokroku.

Implementace opatření PU 5

V rámci PU 5 lze zaznamenat zlepšení výkonnosti u opatření 
5.2.b) a opatření 5.3. V rámci opatření 5.2.b), v němž je 
žadatelem Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a 
Zařízení služeb Mze s.p.o. (ZSMZe), bylo vydáno 38 Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace ve výši 43,2 mil. Kč (1,7 mil. EUR). 
Projekty tak naplňují cíle opatření 5.2.b). Proplaceny byly 
celkem 3 projekty v celkové výši 6 mil. Kč (236 tis. EUR), které 
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byly zaměřeny především na realizaci propagačních kampaní 
organizovaných v rámci výstav, veletrhů nebo gastrofestivalů a 
dále na realizaci konferencí a seminářů. U opatření 5.3. bylo 
vydáno celkem 50 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 44,9 
mil. Kč (1,8 mil. EUR) a proplaceno bylo 26 projektů ve výši 
19,5 mil. Kč (764 tis. EUR). Úspěšně se realizují projekty 
nových zpracoven ryb a projekty týkající se modernizace 
zpracoven ryb.

Nulovou výkonnost vykazují opatření 5.1. Plány produkce a 
související opatření 5.2.a) Vytváření organizace producentů. 
Vzhledem ke zjištění nedostatku v národní legislativě ČR, která 
v současné době neupravuje uznávání organizací producentů 
v akvakultuře a vzhledem k délce legislativního procesu není 
možné, aby došlo k úpravě příslušné legislativy v současném 
programovém období. ŘO OP Rybářství se proto rozhodl tato 
opatření v současném programovém období již nevyhlašovat a 
v rámci třetí revize programu je ze seznamu opatření odstranit.

Výstupové indikátory PU 5

Na PU 5 bylo ke konci roku 2019 kumulativně zaregistrováno 
127 Žádostí o poskytnutí dotace, ukončeno bylo 46 projektů. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydána na 88 projektů. V 
opatření 5.1. nedošlo k plnění příslušného indikátoru, protože 
dosud nebyla vytvořena žádná organizace producentů, ani nebyla 
zaregistrována Žádost o podporu. Jak bylo uvedeno výše, 
opatření už nebude v současném programovém období 
vyhlášeno. U opatření 5.2.b) byly proplaceny 3 projekty, čímž 
došlo ke naplnění cílové hodnoty výstupového indikátoru – Počet 
projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a 
podporu skladování ze 150 %. ŘO OP Rybářství proplatil k 31. 
12. 2019 celkem 26 projektů na investice do zpracování produktů 
(opatření 5.3.), Cílová hodnota výstupového indikátoru Počet 
projektů zaměřených na zpracování pro rok 2023 je tímto 
splněna z 96 %. Současné zazávazkované projekty opatření 
5.3. naplňují cílovou hodnotu indikátoru pro rok 2023 již na 185 
%.

Výsledkové indikátory

V opatření 5.1. a 5.2.a) nebyl do konce roku 2019 registrován 
žádný projekt, k plnění výsledkových indikátorů tedy nedochází. 
V opatření 5.3. byla cílová hodnota indikátoru Produkce 
zpracovaných ryb překročena (129 %).
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Priorita Unie Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové 
události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto 
problémů

Plnění výkonnostního rámce PU 5

ŘO OP Rybářství plní průběžně stanovené věcné i finanční cíle 
pro rok 2023. Detailní popis je uveden v kapitole 4.2. Finanční 
ukazatel pro rok 2023 je na PU naplněn z 18 % a věcný ukazatel 
ze 79 %.

Nápravná opatření v PU 5

V rámci opatření 5.2.a) Vytváření organizace producentů nebyla 
v 7. výzvě a následně ani v rámci 13. výzvy podána žádná Žádost 
o podporu. Zároveň existuje legislativní bariéra pro spuštění 
opatření v současném programovém období. Existuje však 
potenciální zájem ze strany žadatelů, proto se ŘO OP Rybářství 
bude snažit opatření spustit v následujícím programovém období. 
V současném období budou opatření 5.1. a 5.2.a) z OP 
odstraněna během následující revize OP.

Významným opatřením, které bylo realizováno pro vyšší 
absorpční kapacitu v rámci opatření 5.3., je zvýšení frekvence 
vyhlášení výzev na 2 x ročně a realizace komunikační kampaně 
s cílem zvýšit informovanost žadatelů. Ke zlepšení implementace 
přispěla revize číselníku způsobilých výdajů, v rámci níž došlo k 
doplnění nových položek způsobilých výdajů a byla provedena 
revize finančních limitů. U opatření 5.2.b) upravil ŘO OP 
Rybářství Pravidla pro žadatele a příjemce ve vztahu k položkám 
způsobilých výdajů. V roce 2018 ŘO OP Rybářství předložil  EK 
revizi operačního programu, jejíž součástí byla realokace určité 
části finančních prostředků, které ŘO OP Rybářství nepredikuje 
v programovém období využít na PU 5. Finanční prostředky byly 
přesunuty na PU 2. Jedná se o část alokace opatření 5.2.b) a 5.3., 
revize byla schválena 8. 4. 2019.

Další informace o nápravných opatřeních, která ŘO OP 
Rybářství přijal, jsou uvedeny v kapitole 4.2.

7 - Technická pomoc Plánovaná alokace u Technické pomoci činí 2 276 400 EUR, což 
představuje 6 % na celý OP Rybářství. Alokace zahrnuje veřejné 
zdroje celkem, tj. součet EU a národního SR podílu. Podíl ENRF 
vůči celkovým veřejným zdrojům je u technické pomoci 75 % (1 
707 300 EUR).

Příjem žádostí o podporu z Technické pomoci byl zahájen 
koncem roku 2015, jedná se o kontinuální výzvu. V souladu 
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Priorita Unie Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové 
události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto 
problémů
s plánem projektů bylo k 31. 12. 2019 zaregistrováno 47 Žádostí 
o podporu ve výši 44,2 mil. Kč celkových veřejných výdajů (1,7 
mil. EUR), ke 43 Žádostem bylo vydáno Stanovení výše výdajů 
(právní akt) v celkové výši veřejných zdrojů ve výši 35,9 mil. Kč 
(1,4 mil. EUR). Vydaná Rozhodnutí (stanovení výše výdajů) o 
poskytnutí dotace dosáhla 61,6 % alokace Technické pomoci. 
K 31. 12. 2019 bylo proplaceno celkem 25 projektů ve výši 25,6 
mil. Kč (1 mil. EUR). Projekty se týkají organizace a 
zabezpečení monitorovacích výborů a výročních konferencí, 
seminářů, hodnocení projektů, personálního zajištění, posouzení 
a aktualizace finančních limitů způsobilých výdajů, přípravy a 
dodání propagačních předmětů a tištěných materiálů, 
poradenských služeb, vzdělávání, hodnocení a analýz potřebných 
k řízení operačního programu. V roce 2019 byl zároveň 
realizován projekt pro přípravu analýz důležitých pro zpracování 
programového dokumentu na období 2021 – 2027 a aktualizaci 
VNSPA.

Finanční plnění opatření Technická pomoc

Ve finančním vyjádření došlo oproti předešlému roku k pokroku. 
K prosinci 2018 bylo vydáno 34 Stanovení výše výdajů 
(právních aktů) v celkové výši veřejných zdrojů 25,3 mil. Kč (1 
mil. EUR) oproti prosinci 2019, kdy bylo vydáno 43 Stanovení 
výše výdajů ve výši 35,9 mil. Kč (1,4 mil. EUR).

V roce 2018 byla vydána Stanovení výše výdajů na 44 % alokace 
Technické pomoci, zatímco v roce 2019 projekty s právním 
aktem představovaly 62 % alokace.
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3.2. Ukazatele výsledků, výstupů a finanční ukazatele pro ENRF (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Priorita Unie 2 - Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro ENRF - 2
Specifický cíl Ukazatel výsledků Jednotka 

měření
Cílová hodnota 

(2023)
Kumulativní 

hodnota
2019

1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a 
předávání znalostí

2.1 - Změna objemu 
produkce akvakultury

tonnes 2,90000 4,10000 -3,10000

1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a 
předávání znalostí

2.2 - Změna hodnoty 
produkce akvakultury

thousand 
Euros

6,24000 8,83000 -6,72000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých 
a středních podniků

2.1 - Změna objemu 
produkce akvakultury

tonnes 227,00000 109,58000 96,08000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých 
a středních podniků

2.2 - Změna hodnoty 
produkce akvakultury

thousand 
Euros

509,21000 227,05000 197,74000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých 
a středních podniků

2.3 - Změna čistého zisku thousand 
Euros

362,00000 5 897,33000 5 825,33800

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých 
a středních podniků

2.8 - Vytvořená pracovní 
místa

FTE 5,00000 4,00000 4,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých 
a středních podniků

2.9 - Udržená pracovní 
místa

FTE 24,00000 132,00000 53,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých 
a středních podniků

95515 - Udržení objemu 
akvakulturní produkce

tuna 14 000,00000 19 346,08000 2 310,34000

3 - Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů 
souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje

2.5 - Změna objemu 
produkce systémů s 
recirkulací

tonnes 1 340,00000 220,86000 101,16000

4 - Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti

97101 - Množství 
vysazeného úhoře

kg 2 000,00000 2 923,86000 846,46000
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Specifický cíl Ukazatel výsledků 2018 2017 2016 2015
1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí 2.1 - Změna objemu produkce 

akvakultury
7,20000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí 2.2 - Změna hodnoty produkce 
akvakultury

15,55000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.1 - Změna objemu produkce 
akvakultury

12,90000 0,60000 0,00000 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.2 - Změna hodnoty produkce 
akvakultury

28,02000 1,29000 0,00000 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.3 - Změna čistého zisku 71,99200 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.8 - Vytvořená pracovní místa 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.9 - Udržená pracovní místa 79,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

95515 - Udržení objemu 
akvakulturní produkce

11 549,74000 5 486,00000 0,00000 0,00000

3 - Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s 
akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje

2.5 - Změna objemu produkce 
systémů s recirkulací

116,60000 3,10000 0,00000 0,00000

4 - Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti

97101 - Množství vysazeného 
úhoře

649,40000 1 428,00000 0,00000 0,00000

Specifický cíl Ukazatel výsledků 2014
1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí 2.1 - Změna objemu produkce 

akvakultury
0,00000

1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí 2.2 - Změna hodnoty produkce 
akvakultury

0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních 
podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.1 - Změna objemu produkce 
akvakultury

0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních 
podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.2 - Změna hodnoty produkce 
akvakultury

0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních 
podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.3 - Změna čistého zisku 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních 
podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

2.8 - Vytvořená pracovní místa 0,00000

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních 2.9 - Udržená pracovní místa 0,00000
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Specifický cíl Ukazatel výsledků 2014
podmínek, zejména v případě malých a středních podniků
2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních 
podmínek, zejména v případě malých a středních podniků

95515 - Udržení objemu akvakulturní 
produkce

0,00000

3 - Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury 
účinně využívající zdroje

2.5 - Změna objemu produkce systémů 
s recirkulací

0,00000

4 - Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného 
zdraví a bezpečnosti

97101 - Množství vysazeného úhoře 0,00000
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Specifický cíl 1 - Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -2.1

Vybraná příslušná opatření Tematický cíl Ukazatel výstupů Zahrnuto do výkonnostního rámce Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota 2019 2018
01 - Článek 47 Inovace 03 2.1 - Počet projektů zaměřených na inovace, poradenské služby 18,00 2,00 0,00 2,00

Vybraná příslušná opatření Tematický cíl Ukazatel výstupů 2017 2016 2015 2014
01 - Článek 47 Inovace 03 2.1 - Počet projektů zaměřených na inovace, poradenské služby 0,00 0,00 0,00 0,00

Specifický 
cíl

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a 
středních podniků

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -2.2

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů Zahrnuto do 
výkonnostního rámce

Cílová hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2019 2018

01 - Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h) 
Produktivní investice do akvakultury

03 2.2 - Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury  415,00 303,00 142,00 101,00

02 - Článek 52 Podpora nových chovatelů 
uskutečňujících udržitelnou akvakulturu

03 2.5 - Počet projektů zaměřených na obecnou podporu lidského kapitálu v 
oblasti akvakultury a nových chovatelů v oblasti akvakultury

23,00 5,00 3,00 2,00

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů 2017 2016 2015 2014

01 - Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h) Produktivní investice do 
akvakultury

03 2.2 - Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury 60,00 0,00 0,00 0,00

02 - Článek 52 Podpora nových chovatelů uskutečňujících udržitelnou 
akvakulturu

03 2.5 - Počet projektů zaměřených na obecnou podporu lidského kapitálu v oblasti akvakultury a nových chovatelů 
v oblasti akvakultury

0,00 0,00 0,00 0,00

Specifický cíl 3 - Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -2.3
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Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů Zahrnuto do 
výkonnostního rámce

Cílová 
hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2019 2018

02 - Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a j) Produktivní investice do akvakultury – účinné využívání 
zdrojů, snižování spotřeby vody a chemikálií, systémy s recirkulací minimalizující použití 
vody

06 2.2 - Počet projektů zaměřených na 
produktivní investice do akvakultury

 24,00 21,00 3,00 8,00

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů 2017 2016 2015 2014

02 - Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a j) Produktivní investice do akvakultury – účinné využívání zdrojů, snižování spotřeby vody 
a chemikálií, systémy s recirkulací minimalizující použití vody

06 2.2 - Počet projektů zaměřených na produktivní 
investice do akvakultury

10,00 0,00 0,00 0,00

Specifický cíl 4 - Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -2.4

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů Zahrnuto do 
výkonnostního rámce

Cílová 
hodnota (2023)

Kumulativní 
hodnota

2019 2018

01 - Článek 54 Akvakultura poskytující 
environmentální služby

06 2.3 - Počet projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na životní prostředí 
(environmentální řízení, systémy auditu, environmentální služby ekologické akvakultury)

11,00 16,00 7,00 2,00

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů 2017 2016 2015 2014

01 - Článek 54 Akvakultura poskytující 
environmentální služby

06 2.3 - Počet projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na životní prostředí (environmentální řízení, systémy auditu, 
environmentální služby ekologické akvakultury)

7,00 0,00 0,00 0,00

Priorita Unie 3 - Podpora provádění společné rybářské politiky

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro ENRF - 3
Specifický cíl Ukazatel výsledků Jednotka 

měření
Cílová 

hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2019

1 - Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků a 
shromažďování údajů a jejich správa

3.B.1 - Zvýšení procentního podílu provedení 
datových volání

% 100,00000 29,00000 29,00000

2 - Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, 
posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by 
se zvýšila administrativní zátěž

97510 - Procentní podíl proškolených 
kontrolorů v oblasti sledovatelnosti produktů v 
oblasti akvakultury

% 20,00000 0,00000 0,00000
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Specifický cíl Ukazatel výsledků 2018 2017 2016 2015
1 - Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků a shromažďování údajů a 
jejich správa

3.B.1 - Zvýšení procentního podílu provedení 
datových volání

29,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení 
institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila 
administrativní zátěž

97510 - Procentní podíl proškolených kontrolorů v 
oblasti sledovatelnosti produktů v oblasti akvakultury

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Specifický cíl Ukazatel výsledků 2014
1 - Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků a shromažďování údajů a jejich správa 3.B.1 - Zvýšení procentního podílu provedení datových volání 0,00000
2 - Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a 
efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž

97510 - Procentní podíl proškolených kontrolorů v oblasti 
sledovatelnosti produktů v oblasti akvakultury

0,00000
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Specifický cíl 1 - Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků a shromažďování údajů a jejich správa

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -3.1

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů Zahrnuto do výkonnostního 
rámce

Cílová hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2019 2018

01 - Článek 77 Shromažďování 
údajů

06 3.2 - Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy 
a využívání údajů

 2,00 5,00 1,00 4,00

Vybraná příslušná opatření Tematický cíl Ukazatel výstupů 2017 2016 2015 2014
01 - Článek 77 Shromažďování údajů 06 3.2 - Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů 0,00 0,00 0,00 0,00

Specifický cíl 2 - Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -3.2

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů Zahrnuto do výkonnostního 
rámce

Cílová hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2019 2018

01 - Článek 76 Kontrola 
a vynucování

06 3.1 - Počet projektů zaměřených na provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci 
a vynucování

3,00 0,00 0,00 0,00

Vybraná příslušná opatření Tematický cíl Ukazatel výstupů 2017 2016 2015 2014
01 - Článek 76 Kontrola a vynucování 06 3.1 - Počet projektů zaměřených na provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování 0,00 0,00 0,00 0,00

Priorita Unie 5 - Podpora uvádění na trh a zpracování

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro ENRF - 5
Specifický cíl Ukazatel výsledků Jednotka 

měření
Cílová hodnota 

(2023)
Kumulativní 

hodnota
2019

1 - Zlepšování organizace trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury

5.1.a - Změna hodnoty prvního prodeje v 
organizacích producentů

thousand Euros 2 309,00000 0,00000 0,00000

1 - Zlepšování organizace trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury

5.1.b - Změna objemu prvního prodeje v 
organizacích producentů

tonnes 600,00000 0,00000 0,00000
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Specifický cíl Ukazatel výsledků Jednotka 
měření

Cílová hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2019

1 - Zlepšování organizace trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury

5.1.c - Změna hodnoty prvního prodeje mimo 
organizace producentů

thousand Euros 2 239,00000 0,00000 0,00000

1 - Zlepšování organizace trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury

5.1.d - Změna objemu prvního prodeje mimo 
organizace producentů

tonnes 724,00000 0,00000 0,00000

2 - Podpora investic do odvětví zpracování a 
uvádění na trh

95210 - Produkce zpracovaných ryb tuna 250,00000 321,65000 188,40000

Specifický cíl Ukazatel výsledků 2018 2017 2016 2015
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury 5.1.a - Změna hodnoty prvního prodeje v organizacích producentů 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury 5.1.b - Změna objemu prvního prodeje v organizacích producentů 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury 5.1.c - Změna hodnoty prvního prodeje mimo organizace producentů 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury 5.1.d - Změna objemu prvního prodeje mimo organizace producentů 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2 - Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh 95210 - Produkce zpracovaných ryb 132,85000 0,40000 0,00000 0,00000

Specifický cíl Ukazatel výsledků 2014
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury 5.1.a - Změna hodnoty prvního prodeje v organizacích producentů 0,00000
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury 5.1.b - Změna objemu prvního prodeje v organizacích producentů 0,00000
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury 5.1.c - Změna hodnoty prvního prodeje mimo organizace producentů 0,00000
1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury 5.1.d - Změna objemu prvního prodeje mimo organizace producentů 0,00000
2 - Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh 95210 - Produkce zpracovaných ryb 0,00000
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Specifický cíl 1 - Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -5.1

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů Zahrnuto do 
výkonnostního rámce

Cílová hodnota 
(2023)

Kumulativní 
hodnota

2019 2018

01 - Článek 66 Plány produkce 
a uvádění produktů na trh

03 5.1 - Počet organizací producentů nebo sdružení organizací producentů, jejichž plány 
produkce a uvádění produktů na trh se podporují

1,00 0,00 0,00 0,00

03 - Článek 68 Opatření týkající se 
uvádění na trh

03 5.2 - Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu 
skladování

2,00 3,00 2,00 1,00

Vybraná příslušná opatření Tematický 
cíl

Ukazatel výstupů 2017 2016 2015 2014

01 - Článek 66 Plány produkce a uvádění produktů na 
trh

03 5.1 - Počet organizací producentů nebo sdružení organizací producentů, jejichž plány produkce a uvádění produktů na trh se 
podporují

0,00 0,00 0,00 0,00

03 - Článek 68 Opatření týkající se uvádění na trh 03 5.2 - Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu skladování 0,00 0,00 0,00 0,00

Specifický cíl 2 - Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh

Tabulka 2: Ukazatele výstupů pro ENRF -5.2

Vybraná příslušná opatření Tematický cíl Ukazatel výstupů Zahrnuto do výkonnostního rámce Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota 2019 2018
01 - Článek 69 Zpracování produktů rybolovu a akvakultury 03 5.3 - Počet projektů zaměřených na zpracování  27,00 26,00 8,00 15,00

Vybraná příslušná opatření Tematický cíl Ukazatel výstupů 2017 2016 2015 2014
01 - Článek 69 Zpracování produktů rybolovu a akvakultury 03 5.3 - Počet projektů zaměřených na zpracování 3,00 0,00 0,00 0,00
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Tabulka 3: Finanční ukazatele pro ENRF
Priorita Unie Milník 

(2018)
Cílová hodnota 

(2023)
Kumulativní 

hodnota
2019 2018

2 - Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného 
rybolovu založeného na znalostech

3 916 209,00 30 196 104,00 11 531 056,59 4 238 422,80 5 023 374,87

3 - Podpora provádění společné rybářské politiky 100 000,00 3 219 047,00 92 718,09 0,00 92 718,09
5 - Podpora uvádění na trh a zpracování 740 019,00 5 467 496,00 997 469,70 104 782,36 867 827,23
7 - Technická pomoc 374 059,15 123 132,50 250 926,65

Priorita Unie 2017 2016 2015 2014
2 - Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech 2 269 258,92 0,00 0,00 0,00
3 - Podpora provádění společné rybářské politiky 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Podpora uvádění na trh a zpracování 24 860,11 0,00 0,00 0,00
7 - Technická pomoc 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.3. Finanční údaje

Tabulka 4: Finanční údaje pro ENRF
Priorita Unie Vybraný specifický cíl Tematický 

cíl
Opatření Veřejné 

příspěvky 
celkem (v 
EUR)

Příspěvek 
ENRF (v 
EUR)

Příspěvek na 
oblast změny 
klimatu 
z příspěvku 
ENRF (v EUR)

ENRF míra 
spolufinancování 
(v %)

Celkové způsobilé 
výdaje operací 
vybraných pro 
poskytnutí podpory 
(v EUR)

Celkový veřejný 
příspěvek operací 
vybraných pro 
poskytnutí podpory 
(v EUR)

Podíl 
celkového 
přídělu, na 
nějž se 
vztahují 
vybrané 
operace (v %)

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného 
rybolovu založeného na 
znalostech

1 - Poskytování podpory pro 
posilování technologického rozvoje, 
inovací a předávání znalostí

03 01 - Článek 47 Inovace 1 289 960,00 967 470,00 75,00% 731 682,14 651 107,96 50,48%

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného 
rybolovu založeného na 
znalostech

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti 
a životaschopnosti podniků 
akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních 
podmínek, zejména v případě malých 
a středních podniků

03 01 - Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) 
a f) až h) Produktivní investice 
do akvakultury

19 464 684,00 14 598 513,00 75,00% 38 942 118,64 18 647 933,10 95,80%

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného 
rybolovu založeného na 
znalostech

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti 
a životaschopnosti podniků 
akvakultury včetně zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních 
podmínek, zejména v případě malých 
a středních podniků

03 02 - Článek 52 Podpora nových 
chovatelů uskutečňujících 
udržitelnou akvakulturu

776 978,00 582 733,00 0,00 75,00% 438 266,52 219 133,22 28,20%

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného 
rybolovu založeného na 
znalostech

3 - Ochrana a obnova vodní 
biologické rozmanitosti a posílení 
ekosystémů souvisejících s 
akvakulturou a podpora akvakultury 
účinně využívající zdroje

06 02 - Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a 
j) Produktivní investice 
do akvakultury – účinné 
využívání zdrojů, snižování 
spotřeby vody a chemikálií, 
systémy s recirkulací 
minimalizující použití vody

7 184 822,00 5 388 617,00 75,00% 8 367 517,99 4 183 758,97 58,23%

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného 
rybolovu založeného na 
znalostech

4 - Podpora akvakultury s vysokou 
úrovní ochrany životního prostředí, 
zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat a veřejného zdraví a 
bezpečnosti

06 01 - Článek 54 Akvakultura 
poskytující environmentální 
služby

1 479 660,00 1 109 745,00 75,00% 890 943,93 890 943,93 60,21%

3 -  Podpora provádění 
společné rybářské politiky

1 - Zdokonalení a poskytování 
vědeckých poznatků a 
shromažďování údajů a jejich správa

06 01 - Článek 77 Shromažďování 
údajů

2 441 269,00 1 953 015,00 80,00% 455 736,30 455 736,30 18,67%

3 -  Podpora provádění 
společné rybářské politiky

2 - Poskytnutí podpory pro 
monitorování, kontroly a vynucování, 
posílení institucionální kapacity a 
efektivní veřejné správy, aniž by se 
zvýšila administrativní zátěž

06 01 - Článek 76 Kontrola 
a vynucování

777 778,00 700 000,00 0,00 90,00% 115 800,23 115 800,23 14,89%

5 -  Podpora uvádění na trh a 
zpracování

1 - Zlepšování organizace trhu s 
produkty rybolovu a akvakultury

03 01 - Článek 66 Plány produkce 
a uvádění produktů na trh

644 980,00 483 735,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

5 -  Podpora uvádění na trh a 1 - Zlepšování organizace trhu s 03 03 - Článek 68 Opatření týkající 1 304 497,00 978 373,00 75,00% 1 708 502,82 1 688 170,60 129,41%
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Priorita Unie Vybraný specifický cíl Tematický 
cíl

Opatření Veřejné 
příspěvky 
celkem (v 
EUR)

Příspěvek 
ENRF (v 
EUR)

Příspěvek na 
oblast změny 
klimatu 
z příspěvku 
ENRF (v EUR)

ENRF míra 
spolufinancování 
(v %)

Celkové způsobilé 
výdaje operací 
vybraných pro 
poskytnutí podpory 
(v EUR)

Celkový veřejný 
příspěvek operací 
vybraných pro 
poskytnutí podpory 
(v EUR)

Podíl 
celkového 
přídělu, na 
nějž se 
vztahují 
vybrané 
operace (v %)

zpracování produkty rybolovu a akvakultury se uvádění na trh
5 -  Podpora uvádění na trh a 
zpracování

2 - Podpora investic do odvětví 
zpracování a uvádění na trh

03 01 - Článek 69 Zpracování 
produktů rybolovu a akvakultury

3 518 019,00 2 638 514,00 1 055 405,60 75,00% 3 514 386,88 1 757 193,36 49,95%

7 -  Technická pomoc 1 - Technická pomoc 01 - Článek 78 Technická 
pomoc z podnětu členských 
států

2 276 400,00 1 707 300,00 0,00 75,00% 1 402 783,96 1 402 783,96 61,62%

 Celkem 41 159 047,00 31 108 015,00 1 055 405,60 75,58% 56 567 739,41 30 012 561,63 72,92%

Priorita Unie Vybraný specifický cíl Tematický 
cíl

Opatření Příspěvek 
operací 
vybraných 
k podpoře na 
oblast změny 
klimatu (v EUR)

Celková výše 
způsobilých výdajů, 
jež příjemci vykázali 
řídicímu orgánu (v 
EUR)

Celková výše 
způsobilých 
veřejných výdajů, jež 
příjemci vykázali 
řídicímu orgánu (v 
EUR)

Podíl celkových 
způsobilých 
veřejných výdajů 
vykázaných 
příjemci z celkového 
přídělu (v %)

Příspěvek v oblasti 
změny klimatu z celkové 
výše způsobilých 
veřejných výdajů, jež 
příjemci vykázali 
řídicímu orgánu (v 
EUR)

Počet 
vybraných 
operací

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

1 - Poskytování podpory pro posilování 
technologického rozvoje, inovací a 
předávání znalostí

03 01 - Článek 47 Inovace 85 549,25 43 128,29 3,34 14

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a 
životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo 
pracovních podmínek, zejména v 
případě malých a středních podniků

03 01 - Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a 
f) až h) Produktivní investice do 
akvakultury

18 884 108,67 9 289 328,58 47,72 511

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

2 - Zlepšování konkurenceschopnosti a 
životaschopnosti podniků akvakultury 
včetně zlepšení bezpečnosti nebo 
pracovních podmínek, zejména v 
případě malých a středních podniků

03 02 - Článek 52 Podpora nových 
chovatelů uskutečňujících 
udržitelnou akvakulturu

0,00 162 561,04 81 785,64 10,53 0,00 12

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

3 - Ochrana a obnova vodní biologické 
rozmanitosti a posílení ekosystémů 
souvisejících s akvakulturou a podpora 
akvakultury účinně využívající zdroje

06 02 - Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a j) 
Produktivní investice 
do akvakultury – účinné využívání 
zdrojů, snižování spotřeby vody 
a chemikálií, systémy s recirkulací 
minimalizující použití vody

5 941 848,04 2 974 142,96 41,39 29

2 -  Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

4 - Podpora akvakultury s vysokou 
úrovní ochrany životního prostředí, 
zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti

06 01 - Článek 54 Akvakultura 
poskytující environmentální 
služby

803 776,61 803 776,61 54,32 16

3 -  Podpora provádění společné 
rybářské politiky

1 - Zdokonalení a poskytování 
vědeckých poznatků a shromažďování 
údajů a jejich správa

06 01 - Článek 77 Shromažďování 
údajů

93 559,12 93 559,12 3,83 7

3 -  Podpora provádění společné 
rybářské politiky

2 - Poskytnutí podpory pro 
monitorování, kontroly a vynucování, 
posílení institucionální kapacity a 

06 01 - Článek 76 Kontrola 
a vynucování

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
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Priorita Unie Vybraný specifický cíl Tematický 
cíl

Opatření Příspěvek 
operací 
vybraných 
k podpoře na 
oblast změny 
klimatu (v EUR)

Celková výše 
způsobilých výdajů, 
jež příjemci vykázali 
řídicímu orgánu (v 
EUR)

Celková výše 
způsobilých 
veřejných výdajů, jež 
příjemci vykázali 
řídicímu orgánu (v 
EUR)

Podíl celkových 
způsobilých 
veřejných výdajů 
vykázaných 
příjemci z celkového 
přídělu (v %)

Příspěvek v oblasti 
změny klimatu z celkové 
výše způsobilých 
veřejných výdajů, jež 
příjemci vykázali 
řídicímu orgánu (v 
EUR)

Počet 
vybraných 
operací

efektivní veřejné správy, aniž by se 
zvýšila administrativní zátěž

5 -  Podpora uvádění na trh a 
zpracování

1 - Zlepšování organizace trhu s 
produkty rybolovu a akvakultury

03 01 - Článek 66 Plány produkce 
a uvádění produktů na trh

0,00 0,00 0,00 0

5 -  Podpora uvádění na trh a 
zpracování

1 - Zlepšování organizace trhu s 
produkty rybolovu a akvakultury

03 03 - Článek 68 Opatření týkající se 
uvádění na trh

235 622,00 235 622,00 18,06 38

5 -  Podpora uvádění na trh a 
zpracování

2 - Podpora investic do odvětví 
zpracování a uvádění na trh

03 01 - Článek 69 Zpracování 
produktů rybolovu a akvakultury

527 158,01 1 523 875,00 764 313,56 21,73 229 294,07 50

7 -  Technická pomoc 1 - Technická pomoc 01 - Článek 78 Technická pomoc 
z podnětu členských států

0,00 439 888,05 439 888,05 19,32 0,00 43

 Celkem 527 158,01 28 170 787,78 14 725 544,81 35,78 229 294,07 721
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Tabulka 5: Náklady na operace prováděné mimo programovou oblast (článek 70 
nařízení (EU) č. 1303/2013)
Priorita Unie Způsobilé výdaje v rámci 

ENRF vzniklé při operacích 
prováděných mimo 
programovou oblast 
vykázané příjemcem 
řídicímu orgánu (v EUR)

Podíl podpory z 
ENRF na 
prioritu Unie v 
době přijetí 
programu (v %)

1 - Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech a účinně 
využívajícího zdroje

0,00

2 - Podpora environmentálně 
udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech

0,00 0,00%

3 - Podpora provádění společné 
rybářské politiky

0,00 0,00%

4 - Zvyšování zaměstnanosti a 
územní soudržnosti

0,00

5 - Podpora uvádění na trh a 
zpracování

0,00 0,00%

6 - Podpora provádění integrované 
námořní politiky

0,00

7 - Technická pomoc 0,00 0,00%
CELKEM OP 0,00
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4. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

4.1. Opatření přijatá za účelem splnění předběžných podmínek (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 6: Opatření přijatá za účelem splnění příslušných předběžných podmínek specifických pro ENRF
Tematické předběžné podmínky, které nejsou splněny nebo byly 
splněny jen částečně

Nesplněná 
kritéria

Opatření, která je třeba 
přijmout

Lhůta Subjekty odpovědné za 
splnění

Opatření dokončená ve 
lhůtě

Splněná 
kritéria

Očekávané datum úplného provedení 
zbývajících opatření

Poznámky
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4.2. Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu, a přijatá nápravná opatření (čl. 50 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1303/2013)

Výkonnostní rámec 

Milníky a cíle OP Rybářství byly nastaveny v souladu Víceletým národním strategickým plánem pro 
akvakulturu (VNSPA), Analýzou absorpční kapacity OP Rybářství, Ex-ante hodnocením a expertními 
odhady. Při nastavování milníků a cílů byly zohledněny tyto faktory: finanční plán OP, plnění pravidla 
n+3, termíny vyhlášení výzev, objem žádostí o platbu, ukazatele výstupu s více než 50% přídělem na 
prioritě Unie a zpoždění implementace OP. Milníky a cíle OP Rybářství jsou pravidelně měsíčně 
vyhodnocovány v rámci reportingu pro národní koordinační orgán MMR-NOK. V roce 2018 byly splněny 
finanční i věcné milníky u všech Priorit Unie. V roce 2019 byly aktivity ŘO směřovány k pokroku 
v oblasti naplňování cílů pro rok 2023.

ŘO OP Rybářství predikuje postupné naplňování cílů pro rok 2023 na PU 2 a PU 5. Na PU 3 je 
v současné době pomalejší vývoj naplňování finančního cíle s ohledem na fixně stanovenou výši finanční 
alokace, která neodpovídá potřebám ČR. Přidělené finanční prostředky na PU 3 zároveň nelze převést na 
jinou PU, a to z důvodu nastavení podmínek v nařízení o ENRF.  I přes uvedenou situaci ŘO OP 
Rybářství nadále vyvíjí úsilí pro splnění cílů nejen v PU 3, ale i v ostatních PU.

K 31. 12. 2019 bylo dosaženo následujících hodnot v rámci naplňování cílů 2023:

Cílová hodnota PU 2 :  Finanční ukazatel PU 2 -  30 196 104,00,  Indikátor výstupu PU 2 - 439

Plnění cílové hodnoty PU 2 2023:  Finanční ukazatel PU 2 - 38 %,  Indikátor výstupu PU 2 - 74 %

Cílová hodnota PU 3 :  Finanční ukazatel PU 3 - 3 219 047,00  ,  Indikátor výstupu PU 3 - 2

Plnění cílové hodnoty PU 3 2023:  Finanční ukazatel PU 3 - 3 %,  Indikátor výstupu PU 3 - 250 %

Cílová hodnota PU 5 :  Finanční ukazatel PU 5 - 5 467 496,00  ,  Indikátor výstupu PU 5 - 27

Plnění cílové hodnoty PU 5 2023:  Finanční ukazatel PU 5 - 18 %,  Indikátor výstupu PU 5 - 79 %

 

Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatá nápravná opatření 

Pozdní přijetí nařízení o ENRF

Nařízení o ENRF bylo přijato přibližně pět měsíců po začátku programového období. Z tohoto důvodu 
došlo také ke zpoždění schválení OP Rybářství, první výzvy byly vyhlášeny na podzim 2015, tedy s téměř 
dvouletým zpožděním. I přes přijatá opatření, vyjmenovaná ve Výroční zprávě za rok 2014 + 2015, 2016, 
2017 a 2018, má pozdní přijetí legislativy negativní vliv na výkonnost OP Rybářství po celé programové 
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období 2014 – 2020.

Zpracování dat v souladu s novou dokumentací k rozhraní a propojení informačních systémů

Z důvodu nutnosti nastavit interface mezi informačními systémy Zprostředkujícího subjektu a Národního 
orgánu pro koordinaci bylo zpožděno předkládání souhrnných žádostí a následných průběžných žádostí o 
platbu do EK. V roce 2018 byl proces propojení úspěšně dokončen a souhrnné žádosti a certifikace byly 
v průběhu roku 2019 předkládány průběžně.

Nízká absorpční kapacita 

Při vyhlášení prvních výzev zaznamenal  ŘO OP Rybářství nižší zájem žadatelů o opatření, než jaký byl 
na základě předpokladů a analýz očekáván. Z tohoto důvodu ŘO OP Rybářství provedl na přelomu roku 
2015/2016 a 2016/2017 hodnocení s cílem zjistit důvody nižší absorpční kapacity. V souladu 
s doporučeními z evaluací byla přijata nápravná opatření, na základě kterých docházelo postupně ke 
zlepšení absorpční kapacity, a to na všech Prioritách Unie.

Konkrétně byly provedeny dílčí úpravy v administraci projektů, např. prodloužení příjmu Žádostí na 3 
týdny, revize číselníků způsobilých výdajů, změny v Pravidlech pro žadatele a příjemce nebo doplnění 
seznamu oprávněných příjemců v rámci druhé revize programového dokumentu. V roce 2017 byly vydány 
příručky Přehled nejčastějších chyb žadatelů a příjemců OP Rybářství, Přehled nejčastěji kladených 
dotazů k veřejným zakázkám OP Rybářství a Přehledy nejčastějších dotazů k jednotlivým výzvám. 
Zároveň byla v letech 2018-2019 realizována komunikační kampaň s cílem zvýšit informovanost 
a povědomí žadatelů o možnostech podpory a zvýšit metodickou podporu žadatelům a příjemcům. Byla 
vypracována komunikační strategie definující formu a komunikační nástroje, včetně detailního media 
plánu. Aktivity kampaně spočívaly především v inzerci v odborných časopisech, na webových portálech a 
sociálních sítích. Dále došlo k aktualizaci Průvodce OP Rybářství a vytvoření brožury Úspěšných projektů 
OP Rybářství 2014-2020. Informace o novinkách v OP Rybářství byly žadatelům představovány 
prostřednictvím newsletterů. Stejně jako v předchozích letech organizoval ŘO OP Rybářství v roce 2019 
tematické semináře pro žadatele a příjemce.

Důležitým krokem pro zlepšení absorpční kapacity v klíčových opatřeních bylo také zvýšení frekvence 
výzev na 2 x ročně u opatření 2.2.a), 2.4. a 5.3. Byla zároveň zrychlena administrace projektů opatření 
5.3., předložených v rámci 11. výzvy na podzim roku 2017. V PU 3 ŘO OP Rybářství aktivně komunikuje 
se žadateli a poskytuje jim metodickou podporu při realizaci jejich projektů.

S ohledem na stav implementace jednotlivých opatření a na cíle stanovené pro rok 2023 připravil ŘO OP 
Rybářství třetí revizi programového dokumentu. Revize se týká oblasti nastavení indikátorů, realokace 
finančních prostředků, vyjmutí opatření týkajících se organizací producentů z programu, úpravy cílů 
výkonnostního rámce pro rok 2023 a rozšíření možných příjemců u některých opatření.
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5. INFORMACE O ZÁVAŽNÝCH PORUŠENÍCH PRAVIDEL A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍCH (ČL. 114 ODST. 
2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 508/2014)

Informace a přijatá opatření týkající se případů závažných porušení pravidel podle čl. 10 odst. 1 
a nedodržení podmínek trvalosti a nápravných opatření podle čl. 10 odst. 2.

K 31. 12. 2019 nejsou identifikována žádná zjištění, která by vedla k nepřípustnosti žádostí a k nedodržení 
podmínek udržitelnosti dle článku 10 nařízení o ENRF. 

Pokud jde o provádění čl. 119 odst. 1 písm. d) nařízení o ENRF, souhrn opatření určených k zajištění 
souladu s pravidly Společné rybářské politiky, včetně nápravných opatření, je obsažen v Pravidlech pro 
žadatele, která jsou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. Implementace čl. 10 
nařízení o ENRF je rovněž definována v Pravidlech - žadatel, který podává Žádost o podporu, musí 
poskytnout čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, že se:

a) nedopustil závažných porušení pravidel společné rybářské politiky určených takto v jiných právních 
aktech přijatých Evropským parlamentem a Radou,

b) nedopustil kteréhokoliv z trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/99/ES

c) rámci Evropského rybářského fondu ani Evropského námořního a rybářského fondu nedopustil 
podvodu dle definice uvedené v čl. 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.
Žádosti o podporu podané žadatelem, který se dopustil podvodu poškozujícího nebo ohrožujícího finanční 
zájmy EU v souvislosti s Evropským rybářským fondem nebo s Evropským námořním a rybářským 
fondem, nejsou přípustné v období od data prvního oficiálního rozhodnutí o podvodu do 31. 12. 2023.
Podpora ENRF nebude také poskytnuta žadateli, který předložil nepravdivé prohlášení či důkazy. Tento 
žadatel navíc nebude moci požádat o podporu v rámci stejného opatření během současného a 
následujícího roku. Dosud nebyly zjištěny žádné takové případy.
ŘO OP Rybářství nastavil systém pro předcházení a odhalování podvodů. Byla vyhotovena Směrnice 
prevence podvodů, která zahrnuje následující oblasti:

 Definice podvodu
 Prevence a odhalování podvodu
 Rizika podvodů na straně projektu 

o Karty podvodů
o Varovné signály

 Rizika podvodů na straně SZIF 
o Proškolování pracovníků
o Vymezení citlivých míst

 Rizika podvodů na straně zaměstnanců ŘO OP Rybářství 
o Proškolování zaměstnanců
o Vytváření etické kultury
o Vymezení citlivých míst

 Rizika podvodů na straně žadatelů/příjemců 
o Vytváření etické kultury
o Čestné prohlášení u Žádosti o podporu
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Zpráva o podvodech je vyhotovována 2 x ročně a obsahuje následující témata:

 Identifikace rizik podvodů
 Vyhodnocení rizik podvodů
 Řízení rizik podvodů
 Dopady rizik podvodů

Cílem zprávy je analyzovat řízení podvodu a případně optimalizovat nastavení řízení podvodu. Zpráva 
vyhodnocuje data vždy do 30. 4. roku n za předcházejících 6 měsíců (říjen až březen) a do 30. 11. roku n 
za předcházejících 6 měsíců (duben – září). O výsledcích zprávy je informován SZIF na pravidelných 
setkáních. Zpráva se předává gestorovi rizik, který ji následně zapracovává do analýzy rizik. 
Aktualizovaná analýza rizik slouží k analýze řízení podvodu a případně k optimalizaci nastavení řízení 
podvodu.
Za rok 2019 nebylo v rámci ŘO OP Rybářství identifikováno podvodné jednání.
Dalším zásadním krokem v boji proti podvodům bylo provedení Sebehodnocení. ŘO tento nástroj využívá 
aktivně. Postup jeho využívání je popsán v Řídicí dokumentaci OP Rybářství.
Nesrovnalosti jsou v rámci OP Rybářství řešeny dle Metodického pokynu Postupy pro hlášení a 
monitorování nesrovnalostí OP Rybářství 2014 – 2020. Metodický pokyn zahrnuje celý proces od šetření 
nesrovnalosti, přes vnitřní a vnější úroveň hlášení nesrovnalosti až po vymáhání a odnětí dotace. 
Metodický pokyn je v souladu s legislativou EU a ČR a dále v souladu s Jednotným metodickým 
prostředím MMR-NOK.

Nesrovnalosti jsou analyzovány i na kontrolním listu obsahujícím varovné signály. ŘO OP Rybářství 
vyhodnocuje varovné signály u jednotlivých subjektů, a to vždy do 30. 4. roku n za předcházejících 6 
měsíců (říjen – březen) a do 30. 11. roku n+1 za předcházejících 6 měsíců (duben – září). Vyhodnocuje se, 
kolik projektů u jednoho žadatele bylo zahrnuto do rizik podvodu dle karet podvodu. Přihlíží se i k počtu 
nesrovnalostí za posledních 6 měsíců u jednoho žadatele.
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6. INFORMACE O OPATŘENÍCH V ZÁJMU DODRŽENÍ ČL. 41 ODST. 8 (ČL. 114 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) 
Č. 508/2014)

Předkládá se shrnutí přijatých opatření týkající se pokroku při plnění ustanovení čl. 41 odst. 8 o prioritním 
cíli zajistit až 60 % veřejné podpory odvětví drobného pobřežního rybolovu, včetně údajů o skutečném 
podílu drobného pobřežního rybolovu v operacích financovaných v rámci opatření čl. 41 odst. 2

Kapitola není relevantní pro ČR.
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7. INFORMACE O OPATŘENÍCH PŘIJATÝCH S CÍLEM ZAJISTIT ZVEŘEJNĚNÍ PŘÍJEMCŮ (ČL. 114 ODST. 
2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 508/2014)

Předkládá se shrnutí přijatých opatření v souladu s přílohou V nařízení o ENRF, se zvláštním zřetelem k 
vnitrostátním právním předpisům včetně jakékoli použitelné prahové hodnoty týkající se zveřejňování 
údajů fyzických osob

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce žadatel/příjemce souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v 
Žádosti o podporu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a 
směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů, zejména na internetových stránkách strukturálních 
fondů, MZe a SZIF, a to v rozsahu daném přílohou V nařízení o ENRF a doplňujícími požadavky (po 
schválení Žádosti o podporu).

V rámci zveřejňování údajů o fyzických osobách – podnikatelé, se ŘO OP Rybářství řídí aktuálními 
zákonnými předpisy a doporučeními Obecného nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR). O fyzických 
osobách nejsou zveřejňovány žádné citlivé osobní údaje, které by napomáhaly dohledat konkrétní 
žadatele.

Zveřejnění příjemců OP Rybářství je uvedeno na následujících odkazech:

PU 2: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-
unie/priorita-unie-2/

PU 3: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-
unie/priorita-unie-3/

PU 5: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-
unie/priorita-unie-5/
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8. ČINNOSTI VE VZTAHU K PLÁNU HODNOCENÍ A SHRNUTÍ HODNOCENÍ (ČL. 114 ODST. 2 NAŘÍZENÍ 
(EU) Č. 508/2014, ČL. 50 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

Mělo by být předloženo shrnutí činností uskutečněných v rámci provádění plánu hodnocení, včetně 
opatření přijatých v návaznosti na závěry hodnocení.

Měl by být předložen souhrnný přehled zjištění všech hodnocení programu, která jsou k dispozici 
z předchozího rozpočtového roku, s uvedením názvu a referenčního období použitých hodnotících zpráv.

Kromě toho by zde měl být poskytnut přístup k hodnocení, která byla zveřejněna podle čl. 54 odst. 4 
nařízení (EU) č. 1303/2013.

Základní rámec Evaluačního plánu OP Rybářství 2014-2020 (dále EP) je součástí programového 
dokumentu. V souladu s Metodickým pokynem MMR pro evaluace předkládá ŘO OP Rybářství každý 
rok aktualizovanou verzi EP ke schválení členům Monitorovacího výboru. Poslední aktualizace EP byla 
schválena na Monitorovacím výboru dne 21. 11. 2019. Evaluační jednotka ŘO OP Rybářství rovněž 
jednou ročně vyhotovuje Zprávu o plnění Evaluačního plánu s podrobným výčtem doporučení 
vyplývajících z realizované evaluace, včetně uvedení stavu plnění nápravných opatření ze strany ŘO OP 
Rybářství.

V září 2015 byla ustanovena Pracovní skupina pro evaluace ŘO OP Rybářství, jejímiž členy jsou zástupci 
SZIF, MMR-NOK a MZe. Pracovní skupina se schází 2 x ročně. V roce 2019 se první setkání Pracovní 
skupiny uskutečnilo dne 5. 4. 2019, na jednání byla představena Zpráva o plnění evaluačního plánu OP 
Rybářství a přehled doporučení vyplývajících z Průběžné evaluace ukončené v březnu 2019. Aktualizace 
Evaluačního plánu OP Rybářství proběhla na podzim roku 2019 a byla projednána s členy Pracovní 
skupiny prostřednictvím per-rollam. Evaluační plán byl schválen na jednání Monitorovacího výboru dne 
21. 11. 2019.

Průběžné hodnocení OP Rybářství 2014-2020 (k 31. 12. 2018)

V červnu 2018 zahájil ŘO OP Rybářství realizaci průběžného hodnocení OP Rybářství prostřednictvím 
externího evaluátora. Cílem hodnocení bylo posoudit účelnost a účinnost intervencí OP Rybářství na 
úrovni opatření/specifického cíle a zhodnotit pokrok při naplňování cílů programu ve vazbě na očekávané 
výsledky Dohody o partnerství s použitím dat k 31. 12. 2018. Za tímto účelem byla nejprve dopracována 
podrobná metodika hodnocení v Pre-evaluační studii.

Cílem hodnocení bylo rovněž posoudit nastavení implementační struktury, tedy zdali je nastavený systém 
efektivní a účinný, a to z hlediska všech zainteresovaných subjektů systému. Procesní hodnocení bylo 
provedeno v návaznosti na výsledky hodnocení realizovaného na přelomu roku 2016/2017 (projekt 
s názvem Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014-2020).

Hodnocení bylo ukončeno 11. 3. 2019, následně byl vypracován přehled doporučení z evaluace, který 
zároveň definuje seznam úkolů, harmonogram jejich plnění a zodpovědné gestory. Výsledky hodnocení, 
týkající se úspěšnosti naplňování cílů OP Rybářství, jsou uvedeny ve Výroční zprávě o implementaci OP 
Rybářství za rok 2018.

Přehled hlavních doporučení z Průběžného hodnocení OP Rybářství, které ŘO v současné době 
implementuje nebo která budou reflektována v novém programovém období 2021-2027: 
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 Snížit administrativní náročnost a zjednodušit formuláře, přesně/srozumitelně definovat obsah 
jednotlivých položek, dbát na srozumitelnost pokynů ŘO OP Rybářství a SZIF pro 
žadatele/příjemce podpory.

 Soustředit všechny informace pro žadatele/příjemce podpory v OP Rybářství na jednom místě a 
přehledně je uspořádat.

 Pokračovat v realizaci Komunikační strategie OP Rybářství s důrazem na výsledky procesního 
hodnocení – tj. cílit zejména na ty informační zdroje, které jsou žadateli nejvíce používány.

 Klást důraz na propojení aktivit opatření 2.1. Inovace a opatření 5.2.b) Propagační kampaně, tzn. 
podporovat předávání znalostí v akvakultuře skrze akce pořádané pro rybářskou veřejnost (např. 
odborné konference).

 Umožnit soutěžit dodávky monté/rozkrmenného úhoře před podáním žádosti v opatření 2.5.
 Snížit administrativní činnosti spojené s dokládáním map při opakovaném podání žádosti v 

opatření 2.5.
 Revize administrativní náročnosti řízení projektů v rámci opatření 2.5.
 Vytvoření efektivního a trvalého elektronického systému sběru dat z akvakultury.
 Aktivizovat potenciální roli MZe v roli příjemce u opatření 3.2. v koordinaci se subjekty 

vykonávajícími kontrolu a dále upřesnit možnosti čerpání na přístrojové vybavení.
 Opatření 5.2., záměr b) – Úprava komunikační strategie ve vazbě na tradiční domácí sladkovodní 

ryby. Zaměřit existující propagační kampaň na období Vánoc.
 Opatření 5.2., záměr b) - Přijmout účinná opatření k zlepšení projektového řízení v organizacích 

zajišťujících přípravu a realizaci propagačních kampaní a akcí.
 Opatření 5.3 - Posílit podporu projektů zaměřených na modernizaci akvakulturních podniků se 

zpracováním i samostatných zpracovatelských podniků prostřednictvím inovačních aktivit a 
pořizováním moderních a výkonných strojů a technologií.

Příprava nového programového období 2021-2027

V rámci příprav na nové programové období realizoval ŘO OP Rybářství v druhé polovině roku 2019 
veřejnou zakázku, jejíž součástí bylo mimo jiné provedení ex-ante posouzení použití finančních nástrojů 
v akvakultuře. Hodnocení bylo ukončeno v lednu roku 2020. Na základě doporučení externího dodavatele 
bude s finančními zprostředkovateli projednáno navržené portfolio finančních nástrojů. S ohledem na 
velikost doporučeného objemu finančních prostředků a charakter potenciálních projektů však zůstává 
využití finančních nástrojů v oblasti akvakultury i nadále diskutabilní.

Součástí projektu bylo rovněž zpracování Analýzy absorpční kapacity pro nové programové období 2021 
– 2027. Výsledky analýzy budou sloužit pro nastavení alokací a výkonnostního rámce budoucího OP 
Rybářství.

Uveřejnění zpráv z hodnocení dle čl. 54 (odst. 4) nařízení č. 1303/2013 

Interní evaluace 1. a 2. výzvy OP Rybářství 2014-2020:

http://eagri.cz/public/web/file/452679/Zaverecna_zprava___evaluace_1._a_2.__vyzvy_OP_Rybarstvi_20
14___2020.pdf

Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014-2020: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-a-
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monitoring/procesni-a-vysledkove-hodnoceni-op.html

Evaluace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-a-
monitoring/evaluace-viceleteho-narodniho.html

Průběžné hodnocení OP Rybářství 2014-2020 (k 31. 12. 2018):

http://eagri.cz/public/web/file/624432/Zaverecna_zprava_Prubezne_hodnoceni_OPR.pdf
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9. SHRNUTÍ URČENÉ OBČANŮM (ČL. 50 ODST. 9 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

Shrnutí obsahu výročních zpráv o provádění určené občanům by mělo být zpřístupněno veřejnosti a 
nahráno jako samostatný soubor ve formě přílohy výroční zprávy o provádění.
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10. ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (ČL. 46 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)



CS 44 CS

11. POSOUZENÍ PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (ČL. 50 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

11.1. Posouzení údajů a pokroku při dosahování cílů programu

Ke každé prioritě Unie by mělo být provedeno posouzení týkající se poskytnutých informací a údajů 
uvedených v části A a pokroku při dosahování cílů programu (obsahující závěry a doporučení 
z hodnocení)
Priorita Unie Posouzení údajů a pokroku při 

dosahování cílů programu
2 - Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a 
konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech
3 - Podpora provádění společné rybářské politiky
5 - Podpora uvádění na trh a zpracování
7 - Technická pomoc
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11.2. Posouzení toho, zda pokrok na cestě k milníkům a cílům dostatečně zajišťuje jejich konečné 
naplnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření

Posouzení priorit Unie z hlediska toho, zda pokrok na cestě k milníkům a cílům dostatečně zajišťuje jejich 
konečné naplnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření

Priorita Unie Posouzení toho, zda pokrok na cestě k milníkům a cílům 
dostatečně zajišťuje jejich konečné naplnění, 
s uvedením případných přijatých nebo plánovaných 
nápravných opatření

2 - Podpora environmentálně udržitelného, 
inovativního a konkurenceschopného rybolovu 
založeného na znalostech
3 - Podpora provádění společné rybářské 
politiky
5 - Podpora uvádění na trh a zpracování
7 - Technická pomoc
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12. HORIZONTÁLNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ (ČL. 50 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

12.1. Hodnocení provádění konkrétních opatření zohledňujících zásady stanovené v článku 5 
nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k partnerství a víceúrovňové správě, se zvláštním důrazem 
na roli partnerů při provádění programu.

12.2. Hodnocení provádění konkrétních opatření, jež mají zohlednit zásady stanovené v článku 7 
nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k prosazování rovnosti žen a mužů a nediskriminace, včetně 
přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a k opatření, která byla provedena s cílem začlenit 
do operačního programu hlediska rovnosti žen a mužů.

12.3. Hodnocení provádění konkrétních opatření zohledňujících zásady stanovené v článku 8 
nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k udržitelnému rozvoji, včetně přehledu opatření na jeho 
podporu.
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13. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O PODPOŘE CÍLŮ TÝKAJÍCÍCH SE ZMĚNY KLIMATU (ČL. 50 ODST. 4 
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

Čísla jsou vypočtena automaticky a budou zahrnuta do tabulky 4 o finančních údajích. K uvedeným 
hodnotám lze uvést poznámky, zejména pokud jsou dané údaje nižší, než se plánovalo.
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14. INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ (ČL. 50 ODST. 5 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 
1303/2013)

Měly by být předloženy informace a posouzení příspěvku operačního programu k dosažení cílů strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.
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15. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (ČL. 50 ODST. 2 
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

Pokud z posouzení pokroku dosaženého vzhledem k milníkům a cílům ve výkonnostním rámci vyplývá, 
že některých milníků a cílů nebylo dosud dosaženo, měly by členské státy uvést důvody, kvůli nimž se 
jich nepodařilo dosáhnout, ve zprávě za rok 2019 (milníky) a ve lhůtě uvedené v čl. 138 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1303/2013 (cíle)
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16. PŘÍPADNĚ PŘÍNOS K MAKROREGIONÁLNÍM STRATEGIÍM A STRATEGIÍM PRO 
POBŘEŽNÍ OBLASTI

Jak stanoví nařízení (EU) č. 1303/2013, čl. 27 odst. 3 týkající se obsahu programů, čl. 96 odst. 3 písm. e) 
týkající se obsahu, přijetí a změny operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, čl. 
111 odst. 3 a odst. 4 písm. d) týkající se prováděcí zprávy pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost a 
příloha 1 oddíl 7.3 týkající se příspěvku hlavních programů k makroregionálním strategiím a strategiím 
pro přímořské oblasti, má tento program přínos ke strategiím pro makroregiony a/nebo přímořské oblasti::

Tento program nemá přínos ke strategiím pro makroregiony a přímořské oblasti.

  Strategie EU pro region Baltského moře (EUSBSR)
  Strategie EU pro Podunají (EUSDR)
  Strategie EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR)
  Strategie EU pro alpský region (EUSALP)
  Strategie pro přímořskou oblast Atlantiku (ATLSBS)
  Strategie pro přímořské oblasti WestMED (WestMED)
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EUSDR

Pilíř (pilíře) a prioritní oblast(i), pro něž je program relevantní:

 Pilíř Prioritní oblast
 1 -  Propojení Podunají 1.1 - Mobilita – vodní doprava
 1 -  Propojení Podunají 1.2 - Mobilita – železniční, silniční a letecká doprava
 1 -  Propojení Podunají 1.3 - Energetika
 1 -  Propojení Podunají 1.4 - Kultura a cestovní ruch
 2 -  Ochrana životního prostředí v 

Podunají
2.1 - Kvalita vody

 2 -  Ochrana životního prostředí v 
Podunají

2.2 - Rizika pro životní prostředí

 2 -  Ochrana životního prostředí v 
Podunají

2.3 - Biologická rozmanitost, krajiny, kvalita ovzduší 
a půdy

 3 -  Budování prosperity v Podunají 3.1 - Znalostní společnost
 3 -  Budování prosperity v Podunají 3.2 - Konkurenceschopnost
 3 -  Budování prosperity v Podunají 3.3 - Lidé a dovednosti
 4 -  Posílení Podunají 4.1 - Institucionální kapacita a spolupráce
 4 -  Posílení Podunají 4.2 - Bezpečnost
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Jaká opatření nebo mechanismy byly použity k lepšímu navázání programu na EUSDR?:

A. Podílejí se makroregionální koordinátoři (hlavně národní koordinátoři, koordinátoři prioritních 
oblastí nebo členové řídicích skupin) na činnosti monitorovacího výboru programu??

Ano      Ne  

B. Pokud jde o kritéria výběru, byly přiděleny body navíc zvláštním opatřením na podporu EUSDR

Ano     Ne  
C. Byly z programu investovány finanční prostředky EU do EUSDR

Ano     Ne  

Jsou v rámci vašeho programu v budoucnu plánovány investice do EUSDR? Rozveďte prosím 
(jednou větou)

V rámci našeho programu nejsou do budoucna plánovány investice do EUSDR.

A. Podílejí se makroregionální koordinátoři (hlavně národní koordinátoři, koordinátoři prioritních 
oblastí nebo členové řídicích skupin) na činnosti monitorovacího výboru programu?

Nedosahujeme výsledků.

Jaká opatření nebo mechanismy byly použity k lepšímu navázání programu na EUSDR?

Program nepřispívá ke splnění cílů.
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DOKUMENTY

Název dokumentu Typ dokumentu Datum dokumentu Místní ref. č. Ref. č. Komise Kontrolní součet Soubory Datum odeslání Odeslal(a)

Výroční zpráva OP Rybářství Shrnutí Shrnutí pro veřejnost 19.5.2020 2137022780 Shrnutí pro veřejnost 

Kontrolní součet všech strukturovaných údajů: 3040445219
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POSLEDNÍ VÝSLEDKY VALIDACE
Závažnost Kód Zpráva

Info Verze zprávy o provádění byla validována


