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ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ 
MONITOROVACÍHO VÝBORU OP RYBÁŘSTVÍ 2007 – 2013 

(dále jen „MV OP Rybářství“) 
 
 
 
Datum konání:  8. listopadu 2016 
Místo konání zasedání: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 
Jednání řídil:   Ing. Pavel Pojer, místopředseda MV OP Rybářství  
Zapsala:      Bc. Jana Brehová 
  
 
OP Rybářství 2007 – 2013  
Program zasedání 
 

1) Zahájení zasedání a úvodní slovo 
2) Závěrečná zpráva OP Rybářství 2007 – 2013  
3) Různé, závěr 

 

 
Zahájení zasedání a úvodní slovo 
 
P. Pojer (MZe) – Zahájil jednání 17. zasedání MV OP Rybářství, přivítal přítomné členy a 
zástupkyni Evropské komise (dále „EK”), představil program jednání a oznámil, že 
z předchozího 16. zasedání MV OP Rybářství nebyly zadány žádné úkoly k plnění. 
 
Závěrečná zpráva OP Rybářství 2007 – 2013  
 
P. Pojer (MZe) – Na úvod zmínil, že Závěrečná zpráva byla zpracována v souladu s čl. 59, 
67 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006, o Evropském rybářském fondu, v souladu s nařízením 
Komise (ES) č. 498/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1198/2006, s 
Rozhodnutím komise C(2015) 6713, ze dne 6. 10. 2015, kterým se mění rozhodnutí C(2013) 
4879 o schválení pokynů k uzavření operačních programů určených k čerpání pomoci z 
Evropského rybářského fondu na období 2007 – 2013. Závěrečná zpráva bude předložena v 
souladu s Metodickým doporučením k uzavírání programového období 2007 – 2013. Dále 
popsal strukturu Závěrečné zprávy a dodal, že obsahuje souhrnné výsledky za celé 
programové období 2007 – 2013. Přítomné členy informoval o souhrnných informacích 
vyhlášených kol: 

 2.1. – Opatření pro produktivní investice do akvakultury, 

 2.2. – Opatření na ochranu vodního prostředím, 

 2.4. – Investice do zpracování a uvádění na trh, 

 3.1. – Společné činnosti, 
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 3.2. – Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin, 

 3.3. – Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, 

 3.4. – Pilotní projekty, 

 Technická pomoc. 
 

Dále představil souhrnné informace ohledně závazkování, čerpání finančních prostředků a 
plnění věcných cílů v rámci prioritních os. Informoval o schválených revizích OP Rybářství 
2007 – 2013, realizovaných jednání MV OP Rybářství a představil závažné problémy a 
přijatá opatření v rámci implementace programu. Na závěr popsal harmonogram a proces 
uzavírání OP Rybářství 2007 – 2013. Poděkoval za pozornost a otevřel diskusi.  
 
R. Osička (RS ČR) – Vyjádřil se k závažným problémům a přijatým opatřením v oblasti 
řešení nesrovnalostí dle Metodiky finančních toků a kontroly, kterou zpracovává Ministerstvo 
financí (dále „MF”). Zmínil, že Řídící orgán OP Rybářství (dále „ŘO OP Rybářství”) je 
odpovědný za řešení nesrovnalostí, ale musí respektovat stanovisko Auditního orgánu MF. 
V souvislosti s čerpáním finančních prostředků se zeptal, proč nesrovnalosti zjištěné 
Auditním orgánem MF musí být neprodleně nahlášeny do informačního systému a nečeká se 
na vyjádření Finančního úřadu (dále „FÚ”), který může mít odlišné stanovisko.  
 
M. Šuma (PCO MF) – Odpověděl, že uvedený proces byl nastaven pro OP Rybářství na 
základě požadavku EK v roce 2014 s tím, že rozhodnutí Auditního orgánu MF nelze měnit a 
tato rozhodnutí resp. zjištění z auditů jsou dle příslušné Metodiky finančních toků a kontroly 
potvrzenými nesrovnalostmi. Na závěr dodal, že takto nastavený proces řešení zjištění z 
auditů Auditního orgánu MF a navazujících kontrol FÚ bude uplatněn také v programovém 
období na léta 2014 – 2020. 
 
R. Osička (RS ČR) – Zeptal se, zdali takto nastavený systém řešení zjištění z auditů je 
platný pro všechny operační programy i v ostatních členských státech Evropské unie (dále 
„EU”). 
 
M. Šuma (PCO MF) – Odpověděl, že systém, který popsal, platí pro všechny operační 
programy v ČR, systém ostatních členských států není znám. Dále dodal, že jsou 
pochybnosti nad tím, zda tento systém řešení nesrovnalostí je požadován i v starých 
členských státech. V ČR je specifický systém, který zahrnuje FÚ.  
 
P. Pojer (MZe) – Doplnil, že nastavení systému podléhá požadavku EK. Dále doplnil, že 
v programovém období 2014 – 2020 byla přijata opatření na zlepšení sytému provádění 
kontrol projektů. Na závěr dodal, že zmíněná opatření budou představena na 4. zasedání 
MV OP Rybářství 2014 – 2020. 
 
M. Šuma (PCO MF) – Doplnil, že Řídícímu orgánu nic nebrání v tom, aby společně 
s podnětem, který zasílá na FÚ, zaslal i svoje případně nesouhlasné stanovisko se zjištěním 
Auditního orgánu MF.  
 
P. Pojer (MZe) – Navázal na připomínku p. Šumy a dodal, že ŘO OP Rybářství uvedenou 
možnost podat stanovisko k zjištěným zjištěním Auditního orgánu MV využívá. 
 
M. Šuma (PCO MF) – Zeptal se zástupkyně EK na nenaplnění indikátorů, zdali bude 
považováno za dostatečné napsat zdůvodnění, nebo budou uplatňovány sankce. 
 
M. Adamová (EK) – Odpověděla, že v případě nenaplnění indikátorů sankce nebudou 
uplatňovány, ale bude vyžadováno dostatečné zdůvodnění. 
 
R. Osička (RS ČR) – V souvislosti s problematikou vrácení nebo znovu použití pomoci 
požádal o vysvětlení odstavce „ŘO může s odkazem na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
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kontrole, neproplatit část výdajů, které považuje za nezpůsobilé, a to i v případě, kdy 
podezření na nesrovnalost není potvrzeno ze strany FÚ. Pokud FÚ podezření na porušení 
rozpočtové kázně nepotvrdí, ŘO tímto není vázán a může trvat na svých zjištěních.” Dále se 
zeptal, zdali uvedený způsob lze uplatnit také v opačném případě. 
 
P. Pojer (MZe) – Odpověděl, že uvedený systém nelze uplatnit v opačném případě. Dále 
představil přítomným členům program jednání a vyzval je k hlasování. 
 
Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy MV OP Rybářství. 
 
P. Pojer (MZe) – Po odsouhlasení programu jednání vyzval členy k schválení Závěrečné 
zprávy dle usnesení: „Členové MV OP Rybářství schvalují Závěrečnou zprávu Operačního 
programu Rybářství 2007 – 2013 a souhlasí s tím, aby ŘO OP Rybářství provedl aktualizaci 
údajů uvedených ve zprávě. Zejména půjde o úpravy na základě zjištění z auditů, 
připomínek Ministerstva financí, připomínek Ministerstva pro místní rozvoj či na základě 
dalších okolností, které nebyly v době schválení Závěrečné zprávy známy a tudíž do ní 
nemohly být zapracovány. Veškeré takové změny budou ze strany ŘO OP Rybářství řádně 
odůvodněny formou změnového listu připojeného k upravené verzi Závěrečné zprávy. 
Členové monitorovacího výboru dále souhlasí s tím, aby řídicí orgán po provedení této 
aktualizace odeslal Závěrečnou zprávu Evropské komisi. Řídicí orgán rovněž tak, bez 
zbytečného odkladu, zašle členům monitorovacího výboru upravenou verzi Závěrečné 
zprávy pro informaci. Pokud EK zašle připomínky k Závěrečné zprávě, ŘO je vypořádá a 
před odesláním EK předloží aktualizovanou Závěrečnou zprávu členům MV ke schválení 
formou per-rollam”. 
 
Závěrečná zpráva OP Rybářství 2007 – 2013 byla schválena všemi přítomnými členy MV OP 
Rybářství. 
 
Různé 
 
P. Pojer (MZe) – Na závěr otevřel diskusi k poslednímu bodu programu a předal slovo 
zástupkyni EK. 
 
M. Adamová (EK) – Poděkovala za kvalitní zpracování prezentace v souvislosti 
s uzavíráním programového období na léta 2007 – 2013. Dále dodala, že i napříč 
nedočerpání finančních prostředků byly dosaženy kvalitní výsledky. V návaznosti na nové 
programové období 2014 – 2020 apelovala na poučení se z chyb, především v oblasti 
veřejných zakázek a doporučila navázat na zkušenosti z programového období 2007 – 2013. 
Dále se vyjádřila k předložené a schválené Závěrečné zprávě, požádala dopracovat 
kvalitativní část zprávy. Na závěr vyzdvihla důležitost spolupráce ŘO OP Rybářství, PCO MF 
a Auditního orgánu MF s EK v rámci uzavírání programového období 2007 – 2013. Také 
poděkovala za spolupráci při vypracování ex-post hodnocení. 
 
P. Pojer (MZe) – Poděkoval přítomným členům a zástupkyni EK za účast na 17. zasedání 
MV OP Rybářství. 
 

1. Přílohy: Prezenční listina 
 






