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1 Úvod 
Výroční zpráva Operačního programu Rybářství je zpracována na základě článku 50 
nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním 
a rybářském fondu (dále jen „ENRF“). Výroční zpráva zahrnuje roky 2014 a 2015.  
 
Výroční zpráva obsahuje klíčové informace o provádění programu a jeho priorit, finančních 
údajích a věcných ukazatelích, záležitostech, které ovlivňují výkonnost programu, opatřeních 
přijatých s cílem zajistit zveřejnění příjemců a činnostech souvisejících s hodnocením 
programu. 
 
Operační program Rybářství 2014 – 2020 (dále jen „OP Rybářství“) je nástrojem čerpání 
podpory z ENRF, přispívá k provádění Společné rybářské politiky a naplňuje priority Unie 
v oblasti udržitelného rozvoje akvakultury.  

Cílem OP Rybářství je především zvýšení konkurenceschopnosti tradiční akvakultury, 
zvýšení produkce ryb zejména z recirkulačních zařízení, zvýšení podílu zpracovaných ryb, 
zavádění inovací a zvyšování informovanosti spotřebitelů.  

OP Rybářství zahrnuje tři ze šesti priorit Unie definovaných v 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).  
 
OP Rybářství byl schválen Prováděcím rozhodnutím Evropské komise dne 2. 6. 2015. 
 

2 Obsah Výroční zprávy 
 
Výroční zpráva obsahuje následující kapitoly: 
 

1. Identifikace Výroční zprávy o provádění 
Kapitola obsahuje pouze identifikační údaje Výroční zprávy. 

 
2. Provádění OP Rybářství 

V roce 2015 (únor, červen a listopad) se uskutečnila tři zasedání Monitorovacího výboru OP 
Rybářství, na kterých byl zejména projednáván a schvalován Statut a Jednací řád 
Monitorovacího výboru, Strategický realizační plán a hodnotící kritéria pro jednotlivá opatření 
OP Rybářství. Dále byly projednávány např. způsobilé výdaje pro jednotlivá opatření, 
Evaluační plán, Roční komunikační plán, Zpráva o realizaci Technické pomoci aj. 
 
Na přelomu října/listopadu 2015 (21. 10. - 18. 11. 2015) byla vyhlášena 1. výzva a 2. výzva 
pro příjem Žádostí o podporu na projekty opatření 2.1 Inovace, 2.2 Produktivní investice do 
akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury, 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy 
s dočišťováním, 5.3 Investice do zpracování produktů a 2.5 Akvakultura poskytující 
environmentální služby (vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí 
řeky Labe a řeky Odry).  
Celkem bylo zaregistrováno 133 Žádostí o podporu ve výši cca 188 mil. Kč (6,8 mil. EUR)1. 
 
V roce 2015 ŘO OP Rybářství připravoval podklady pro zahájení auditu designace, který 
bude provádět Auditní orgán Ministerstva financí.  
 
 
 

1 Finanční údaj je přepočten ročním kurzem ECB za rok 2015 = 27,279 Kč / 1 €. 
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3. Provádění priorit Unie 
Kapitola podává informace o provádění priorit Unie a Technické pomoci, dosažených 
hodnotách finančních a věcných ukazatelů (výstupových a výsledkových).  
Do konce roku 2015 nebyla vydána žádná Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z tohoto důvodu 
jsou hodnoty všech výstupových, výsledkových i finančních ukazatelů nulové 
 

4. Záležitosti ovlivňující výkonnost programu a přijatá nápravná opatření 
V kapitole jsou obsaženy informace o obecných i tematických předběžných podmínkách. 
Všechny relevantní tematické předběžné podmínky byly splněny v době schválení OP 
Rybářství a z relevantních obecných předběžných podmínek pro OP Rybářství je splněna 
k 29. 2. 2016 na 100 % podmínka „Právní předpisy pro oblast životního prostředí týkající se 
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategického posuzování vlivů na životní 
prostředí (SEA)“, jejímž gestorem je Ministerstvo životního prostředí.  
Částečně (na 70 %) je splněna podmínka „Veřejné zakázky“, jejímž gestorem je Ministerstvo 
pro místní rozvoj. Nejzazší termín splnění je 31. 12. 2016.  
Podmínka „Statistické systémy a ukazatele výsledků“ je splněna také částečně (na 67 %), 
jejímž gestorem je také Ministerstvo pro místní rozvoj. Nejzazší termín splnění je 30. 6. 2016.  
 
Dále kapitola informuje o záležitostech, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých 
nápravných opatření (viz Výroční zpráva OP Rybářství 2014 - 2020 za roky 2014 a 2015).  
 
Mezi tyto záležitosti je zařazeno:  
 
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 a tedy spuštění výzev pro 
příjem Žádostí o podporu až v roce 2015, což může mít mimo jiné i negativní vliv na čerpání 
operačního programu. 
 
Začátek nového programového období 
Potenciální žadatelé se seznamují s novým operačním programem, podmínkami čerpání 
dotace, orientují se v nových Pravidlech pro žadatele a příjemce a jiné.  
 
Souběh dvou programových období 
Ukončování OP Rybářství 2007 - 2013 a současně zahájení implementace OP Rybářství 
2014 - 2020 je časově a administrativně náročné. 
 
Jednotné metodické prostředí  
Implementace pravidel vyplývajících z JMP přináší kromě pozitiv také negativní důsledky. Na 
straně ŘO OP Rybářství se jedná o zvýšenou administrativu spojenou se splněním 
povinností stanovených v metodických pokynech MMR.  
 
Audit designace 
Provedení a příprava podkladů na audit designace je časově a administrativně náročná.  
 
Nízká absorpční kapacita - dotazníkové šetření 
Žadatelé podali v 1. a 2. výzvě nižší počet žádostí na nižší objem finančních prostředků 
oproti předpokladu a zkušeností z předchozího programového období.  
ŘO OP Rybářství provedl dotazníkové šetření mezi žadateli a potenciálními žadateli, 
zpracoval analýzu a navrhl řešení.  
 

5. Informace o závažných porušeních pravidel a nápravných opatřeních 
K 31. 12. 2015 nejsou identifikována žádná zjištění, která by vedla k nepřípustnosti žádostí 
a k nedodržení podmínek udržitelnosti dle článku 10 nařízení o ENRF.   
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6. Informace o opatřeních v zájmu dodržení čl. 41 odst. 2 

Kapitola není pro ČR relevantní, jelikož se vztahuje k drobnému pobřežnímu rybolovu 
a podpory poskytnuté za účelem výměny nebo modernizace motorů. 

  
7. Opatření přijatá s cílem zveřejnění příjemců 

Kapitola informuje o zajištění zveřejnění informací o příjemcích dle nařízení o ENRF a to tak, 
že v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce žadatel/příjemce souhlasí se zveřejněním 
údajů uvedených v Žádosti o podporu. 
 

8. Činnosti ve vztahu k plánu hodnocení a shrnutí hodnocení 
Kapitola informuje o Evaluačním plánu, který je součástí programového dokumentu a v rámci 
první revize OP Rybářství, která bude zahájena v roce 2016, bude  Evaluační plán upřesněn, 
a to zejména v části věnované jednotlivým evaluačním činnostem OP Rybářství.  
V září 2015 byla ustanovena Pracovní skupina pro evaluace ŘO OP Rybářství, která dne 24. 
9. 2015 projednala aktualizaci evaluačního plánu a činnosti plánované na období 2016 - 
2018 
 V roce 2015 nebyla dokončena žádná hodnocení a nevznikla tudíž doporučení pro nápravná 
opatření. 
 

9. Zpráva o provádění finančních nástrojů 
Kapitola není pro ČR relevantní. Z OP Rybářství není podpora poskytována prostřednictvím 
finančních nástrojů. 

 
10. Seznam zkratek 

3 Závěr 
Výroční zpráva byla projednána a schválena Monitorovacím výborem dne 25. 5. 2016 
a následně dne 30. 6. 2016 byla schválena Evropskou komisí. 
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