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1 Úvod  

Výroční zpráva o implementaci 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 je zpracována za rok 2017. 

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, první 
revize programového dokumentu byla schválena dne 7. 10. 2016. 

 

2 Obsah Výroční zprávy  

Výroční zpráva se věnuje především informacím o provádění OP Rybářství z hlediska 
implementace a dále informacím o provádění jednotlivých priorit Unie v roce 2017, včetně 
uvedení výsledkových, výstupových a finančních ukazatelů. Dále se zaměřuje na záležitosti, 
které ovlivňují výkonnost programu a přijatá nápravná opatření. V samostatné části se 
věnuje činnostem ve vztahu k  hodnocení operačního programu. 

Implementace OP Rybářství 

Od začátku programového období do 31. 12. 2017 bylo přijato v 11. výzvách 571 Žádostí o 
podporu ve výši 805,9 mil. Kč (31,6 mil. EUR1), což představuje 77 % celkové alokace 
programu. V administraci je 452 projektů (cca 79 % projektů). Vydáno bylo 258 Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace/Stanovení výše výdajů ve výši 284,8 mil. Kč (11,2 mil. EUR) tj. 27 % 
alokace programu. K 31. 12. 2017 bylo proplaceno celkem 80 Žádostí o platbu ve výši 81,6 
mil. Kč (3,2 mil. EUR) tj. 8 % alokace programu. Z toho byly certifikovány veřejné výdaje 52 
projektů ve výši 58,5 mil. Kč (2,3 mil. EUR), což představuje cca 6 % celkové alokace 
programu. 

Ze strany žadatelů je největší zájem o opatření 2.2.a) Investice do akvakultury a 2.4. 
Recirkulační systémy a průtočné systémy s dočišťováním. Naopak s nízkou absorpční 
kapacitou se potýká zejména opatření 2.1. Inovace, 2.2.b) Diverzifikace akvakultury, 2.3. 
Podpora nových chovatelů a dosud žádná Žádost o podporu nebyla podána v opatření 5.2.a) 
Vytváření organizace producentů a v opatření 5.1. Plány produkce. Z údajů obsažených 
v Žádostech o podporu lze predikovat dosažení cílových hodnot téměř všech výsledkových a 
výstupových indikátorů sledovaných v OP Rybářství. V ohrožení jsou pouze indikátory 
vztahující se k opatření 2.1. Inovace, 5.1. Plány produkce a 5.2.a) Vytváření organizací 
producentů. 

 

 

                                                
1
 K přepočtu všech finančních údajů uvedených ve Výroční zprávě OP Rybářství za rok 2017 je použit kurz ECB 

ze dne 31. 12. 2017 – 25,474 Kč/1€. 



Provádění priorit Unie 

Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné 
akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje 

V roce 2017 byly všechny výzvy pro PU 2 vyhlášeny v souladu s nastaveným 
harmonogramem a pokrývaly všechna opatření spadající pod PU 2. Na jaře 2017 byla 
spuštěna 9. výzva pro opatření 2.1. Inovace, 2.2.b) Diverzifikace akvakultury a 2.3. Podpora 
nových chovatelů. V říjnu 2017 byly v rámci 11. výzvy registrovány Žádosti o podporu na 
opatření 2.2.a) Investice do akvakultury a 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy 
s dočišťováním. Ve stejném období byla znovu vyhlášena 2. výzva na opatření 2.5. 
Akvakultura poskytující environmentální služby.  

Během roku 2017 byla průběžně vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty 
registrované v předchozích výzvách. V únoru roku 2017 bylo zahájeno proplácení projektů a 
následně v prosinci byla odeslána do Evropské komise první žádost o platbu zahrnující 
výdaje PU 2.  Z hlediska plnění cílů docházelo k průběžnému naplňování věcných i 
finančních milníků a cílových hodnot výstupových a výsledkových indikátorů. 

Plánovaná alokace PU 2 tvoří 27 696 200 EUR, což představuje 67 % alokace na celý 
program OP Rybářství. Plánovaná alokace zahrnuje veřejné zdroje celkem, tj. součet EU 
podílu a národního SR podílu. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydána na 215 projektů v celkové výši veřejných zdrojů 
248,2 mil. Kč (9,7 mil. EUR). Z pohledu objemu zazávazkovaných finančních prostředků 
došlo oproti  roku 2016 k pokroku. K prosinci 2016 bylo vydáno 87 Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace v celkové výši veřejných zdrojů 115 mil. Kč (4,5 mil. EUR), tedy 16 % alokace PU 2. 
V roce 2017 byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 35 % alokace PU 2.  

Ke dni 31. 12. 2017 bylo proplaceno 77 projektů v celkové výši veřejných zdrojů 80,8 mil. Kč 
(3,2 mil. EUR). V oblasti proplacených projektů je zaznamenán pokrok oproti roku 2016, ve 
kterém nebyla proplacena žádná Žádost o podporu. 

Priorita Unie 3 Podpora provádění společné rybářské politiky  

V rámci PU 3 jsou v ČR implementována opatření 3.1. Shromažďování údajů a 3.2. 
Sledovatelnost produktů. Na obě opatření byly vyhlášeny výzvy pro příjem Žádostí o 
podporu, a to v souladu s nastaveným harmonogramem. Dosud byly v PU 3 zaregistrovány 
celkem 3 Žádosti o podporu. 

Plánovaná alokace PU 3 tvoří 3 219 047 EUR, což představuje 7,8 % alokace na celý 
program OP Rybářství. Plánovaná alokace zahrnuje veřejné zdroje celkem, tj. součet EU 
podílu a národního SR podílu. 

Současně administrované projekty předpokládají čerpat 9,2 % alokace PU 3. Vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácení výdajů příjemcům podpory proběhne v průběhu 
roku 2018. 

Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování  

V roce 2017 byly v souladu s nastaveným harmonogramem spuštěny výzvy pro všechna 
opatření PU 5. Na jaře 2017 byl otevřen příjem Žádostí o podporu v opatření 5.1. Plány 
produkce (7. výzva), opatření 5.2.a) Vytváření organizace producentů (8. výzva) a 5.2.b) 
Propagační kampaně (9. výzva). Pro opatření 5.3. Investice do zpracování produktů vyhlásil 
ŘO OP Rybářství 11. výzvu na podzim roku 2017.  

Během roku byla průběžně vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty z opatření 
5.2. b) a 5.3. V únoru roku 2017 bylo zahájeno proplácení projektů u opatření 5.3. a 
v prosinci téhož roku byla odeslána do Evropské komise první žádost o platbu zahrnující 



výdaje PU 5. Z hlediska plnění cílů docházelo u příslušných opatření k průběžnému 
naplňování věcných i finančních milníků a cílových hodnot výstupových a výsledkových 
indikátorů. 

Plánovaná alokace PU 5 tvoří 7 967 400 EUR, což představuje 19 % alokace na celý 
program OP Rybářství. Plánovaná alokace zahrnuje veřejné zdroje celkem, tj. součet EU 
podílu a národního SR podílu. 

Ke dni 31. 12. 2017 bylo vydáno 22 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši veřejných 
zdrojů 21, 6 mil. Kč (0,8 mil. EUR). Ke konci roku 2017 je zazávazkováno 11 % alokace PU 
5. Ve finančním vyjádření lze konstatovat pokrok ve srovnání s rokem 2016, v němž byla 
vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 3 projekty v celkové výši veřejných zdrojů 0,8 mil. 
Kč (30 tis. EUR), což představuje 0,4 % alokace PU 5.  

V roce 2017 byly proplaceny 3 projekty v celkové výši veřejných zdrojů 0,8 mil. Kč (30 tis. 
EUR). Proplacené projekty zahrnují 0,4 % alokace PU 5, oproti roku 2016 však došlo 
k pokroku, neboť k prosinci 2016 nebyl proplacen žádný projekt. K pravidelnému proplácení 
zazávazkovaných projektů bude docházet především v roce 2018. 

Technická pomoc 

Plánovaná alokace u technické podpory činí 2 276 400 EUR, což představuje 6 % alokace 
programu. Plánovaná alokace zahrnuje veřejné zdroje celkem, tj. součet EU podílu a 
národního SR podílu.  

Příjem žádostí o podporu z Technické pomoci byl zahájen koncem roku 2015, jedná se o 
kontinuální výzvu. V souladu s plánem projektů bylo k 31. 12. 2017 zaregistrováno 27 
Žádostí o podporu ve výši 20,6 mil. Kč (809 tis. EUR), k 21 Žádostem bylo vydáno Stanovení 
výše výdajů (právní akt) ve výši 15 mil. Kč (589 tis. EUR). Projekty se týkají organizace a 
zabezpečení monitorovacích výborů a výročních konferencí, seminářů k veřejným zakázkám, 
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. 

Z hlediska plnění alokace Technické pomoci lze konstatovat, že v roce 2017 došlo ve 
srovnání s předešlým rokem k pokroku. V roce 2017 byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na 26 % alokace Technické pomoci, zatímco v roce 2016 projekty s právním aktem 
představovaly 15 % alokace.  

K 31. 12. 2017 nebyla proplacena žádná Žádost o platbu. Proplácení bude zahájeno v roce 
2018. 

 

Záležitosti ovlivňující výkonnost programu 

Pozdní přijetí nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu. 
Nízká absorpční kapacita na počátku vyhlášených výzev. 
Zpracování dat v souladu s novou dokumentací k rozhraní a propojení informačních 
systémů. 

 

Činnosti ve vztahu k plánu hodnocení 

ŘO OP Rybářství realizoval v období od 7. 11. 2016 do 6. 4. 2017 Procesní a výsledkové 
hodnocení programu, a to prostřednictvím externího evaluátora. Cílem hodnocení bylo 
posouzení nastavení programu z hlediska systému a procesů s cílem identifikovat slabá 
místa a bariéry v systému, které brání efektivní implementaci programu. Součástí hodnocení 
bylo také ověření rozvojových potřeb, ověření nastavení komplementárních vazeb a 



indikátorové soustavy. Hodnocen byl rovněž dosažený pokrok vůči stanoveným cílům OP 
Rybářství ve vazbě na očekávané výsledky Dohody o partnerství, vzhledem k aktuálnímu 
stavu implementace programu však nebylo možné hodnotit účinnost intervencí. Výsledky 
hodnocení byly představeny ve Výroční zprávě o implementaci programu za rok 2016 a také 
sloužily jako podklad pro vyhotovení Zprávy o pokroku implementace Dohody o partnerství. 

Po ukončení hodnocení byl ve spolupráci s ŘO OP Rybářství a SZIF vyhotoven Přehled 
doporučení z evaluace (PDE), který zároveň definuje konkrétní nápravná opatření včetně 
úkolů a jejich harmonogramu plnění. PDE je na úrovni ŘO OP Rybářství každý měsíc 
sledován a vyhodnocován.  

Evaluace Víceletého národního strategického plánu (VNSPA) byla zpracována na základě 
požadavku Sdělení Komise k Strategickým zásadám udržitelného rozvoje akvakultury v EU 
(COM/2013/0229), které ukládá provést hodnocení naplňování strategie do konce roku 2017. 
Hodnocení bylo realizováno interně prostřednictvím Evaluační jednotky ŘO OP Rybářství a 
bylo zaměřeno na posouzení dosahování pokroku jednotlivých priorit VNSPA, k jejichž 
naplňování dochází především prostřednictvím opatření nastavených v OP Rybářství.  

Obecně z evaluace VNSPA nevzešla žádná nová opatření ani závažná zjištění, která by 
měla vést k revizi strategie pro sektor akvakultury v ČR. Pro naplňování cílů strategie je 
zásadní, aby ČR i nadále podporovala realizaci projektů v rámci příslušných opatření OP 
Rybářství. Aktivity realizované prostřednictvím současného operačního programu mají 
potenciál poskytnout v delším časovém horizontu požadované pozitivní změny v sektoru 
akvakultury tak, jak jsou ve strategii stanoveny. Z tohoto důvodu je zároveň důležité, aby 
charakter a zaměření podpor do odvětví akvakultury zůstalo i v budoucnu konzistentní se 
současným nastavením OP Rybářství. 

 

Závěr  

Výroční zpráva byla projednána Monitorovacím výborem dne 17. 5. 2018 a následně dne 
29. 6. 2018 byla schválena Evropskou komisí. 


