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Zápis 

 

9. jednání Plánovací komise Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

 

Místo jednání: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, zasedací místnost č. 400 

Datum a čas jednání: čtvrtek 18. 10. 2018 od 10:00 do 11:30 hodin 

Přítomni: Ing. Josef Příborský (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta 

rybářství a ochrany vod), Ing. Martin Podlesný (Český rybářský svaz), Ing. Martin Urbánek 

Ph.D.  (Rybářské sdružení České republiky), Ing. Martin Čermák (Národní sdružení 

intenzivních akvakulturních systémů), Ing. Miroslav Gřunděl (Oddělení Metodiky OP 

Rybářství SZIF), Ing. Martina Černá (MMR, NOK), Ing. Sigmundová Jana (MMR, NOK), Ing. 

Jana Dobešová (MZE, Odbor potravinářský), Ing. Roman Heimlich, Ph. D. (MZE, Odbor 

státní správy lesů, myslivosti a rybářství), Ing. Zdeněk Šindelář (MZE, ŘO PRV), Ing. Pavel 

Pojer (MZE, Odbor ŘO OP Rybářství), Ing. Antonín Vavrečka (MZE, Odbor ŘO OP 

Rybářství). Ing. Pavlína Výravská (MZE, Odbor ŘO OP Rybářství). Jednání předsedal p. Ing. 

Pavel Pojer. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a uvítání účastníků jednání. 

2. Renominace členů Plánovací komise OP Rybářství 2014 – 2020. 

Seznam členů Plánovací komise OP Rybářství 2014-2020, příloha č. 2 Statutu 
Plánovací komise OP Rybářství 2014-2020 byl aktualizován o položky: 

 Re-nominace zástupce člena Plánovací komise za Odbor státní správy lesů, 
myslivosti a rybářství - jmenovitě za Ing. Vladimíra Galla,  je navrhován Ing.  Roman 
Heimlich, Ph. D.; 

 

3. Aktuální stav čerpání a dosažené výsledky OP Rybářství 2014 – 2020 

 Ing. Pojer informoval přítomné o stavu čerpání Operačního programu Rybářství 2014 
– 2020 k 30.9.2018, včetně informací o plnění pravidla n+3. 

 Dále Ing. Pojer seznámil přítomné s informacemi o probíhajícím auditu operací, 
auditu systému č. OPR/2018/S/001 s názvem „Audit řádného fungování systému 
řízení a kontroly Operačního programu Rybářství 2014-2020“, č. ESIF/2018/S/002 
s názvem “Audit naplňování milníků“ a auditní mise EPSA EK. 

 V závěru svého vystoupení shrnul výsledky jednání ŘO OP Rybářství a MZE 
z hlediska projednávání Společné rybářské politiky po roce 2020 v EU.  

 

4. Aktivity ŘO OP Rybářství  

 Ing. Pojer seznámil přítomné s aktivitami ŘO OP Rybářství (zjednodušení Obecné 
části Pravidel pro jednotlivá opatření ve 13. výzvě OP Rybářství, bude prodloužena 



EVROPSKÁ UNIE 
Evropský námořní a rybářský fond 
Operační program Rybářství 

 
   

                                                                                                                                             
  
 

2 

 

lhůta na doložení dokumentace z výběrového / zadávacího řízení na SZIF z 10 na 12 
týdnů, a další úpravy Specifických částí uvedených pravidel. 

 Mezi aktivity ŘO OP Rybářství náleží medializace OP Rybářství 2014 – 2020. 
V nedávné době bylo vytvořeno a rozesláno již 2. číslo Newsletteru OP Rybářství 
2014 – 2020 apod. ŘO OP Rybářství spolupracuje na přípravě inzerce v tisku 
Časopisy s  rybářskou ale i zemědělskou tématikou, noviny, aktivity na facebooku 
atd. Jde o informace o připravovaných výzvách a jiných aktivitách ŘO OP Rybářství. 
Připravuje se aktualizovaný průvodce OP Rybářství 2014 - 2020 Průvodce bude 
doplněn o nové informace a celkově aktualizován.  

 Výroční konference se uskuteční dne 12. 12. 2018 v hotelu Step na Praze 9. 

 Dále Ing. Pojer seznámil přítomné se  zvýšením frekvence vyhlašování výzev (na 
hlavní opatření) opatření 2.2., záměr a) a 5.3. byly vyhlášeny ve 12. výzvě i ve výzvě 
č. 13. 

 Dvě výzvy pro tyto opatření proběhnou i v roce 2019. 

 Ing. Gřunděl za SZIF na uvedenou informaci reagoval, že SZIF doporučuje, aby OP 
Rybářství 2014  - 2020 měl v roce 2019 pouze 1 výzvu, kvůli efektivitě. Podle SZIFu 
se nezvyšuje absorpční kapacita opatření 2.2. záměr a) a 5.3.,  je-li výzva vyhlášena 
2 x ročně.  

 Ing. Vavrečka vyzdvihl přínosné efekty pro žadatele v případě vyhlášení výzev 2x 
ročně a připomenul povinnost ŘO OP Rybářství 2014 – 2020 splnit pravidlo n+3  
v roce 2019. Dále MMR stanovilo milníky na rok 2019, kdy k 31. 12. 2019 je nutné mít 
85 % alokace v právních aktech, 46 % v Žádostech o platbu. A pokud by nebyl jarní 
příjem Žádostí o podporu, nemohly by být tyto milníky za OP Rybářství 2014 – 2020 
naplněny. Připomenul současný úkol, milník stanoveným od MMR je mít za OP 
Rybářství 2014 – 2020 do konce roku 2018 60 % alokace v právních aktech, a do 
31.3.2019 65 % alokace.  

 Ing. Pojer připomenul i důležitost sledování milníků pro kontrolu jejich plnění na 
jednání vlády ČR 1 x měsíčně. Dále informoval o průběhu schvalování 2. revize OP 
Rybářství 2014-2020. Připomínky PCO a MMR jsou vypořádány. Tento týden byla 
revize předložena panu ministru na vědomí. Projednána bude 22. 11. 2018 na 
jednání MV. Hlavní náplní revize je realokace prostředků z méně úspěšných 
opatření do úspěšnějších. 

 Ing. Černá za MMR podpořila vyjádření ŘO OP Rybářství. Vzhledem k důležitosti 
naplňování stanovených finančních milníků MMR doporučuje v roce 2019 vyhlásit 
výzvy OP Rybářství 2 x ročně.  

 

5. Roční vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP Rybářství za rok 2018: 

1. Roční vyhodnocení výzev OP Rybářství za rok 2018. 
2. Roční plnění predikcí čerpání v roce 2018 OP Rybářství. 
3. Roční plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2018 OP Rybářství.   
4. Roční plnění výkonnostního rámce 2018. 

 
Jednotlivé tabulky byly vysvětleny a projednány, společně s informacemi 
o přiložené a zasílané verzi tabulek, grafů a sestav vygenerovaných z MS2014+. 
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6. Strategický realizační plán OP Rybářství na rok 2019. 

o Harmonogram výzev Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 v roce 
2019 

 

 Pro jaro roku 2019 je připravován příjem žádostí o podporu pro výzvy: 

14. výzva OP Rybářství 2014 – 2020 (kolová výzva) 

 2.2. záměr a) Investice do akvakultury – plánovaná alokace 55 mil. Kč 

 2.2. záměr b) Diverzifikace akvakultury – plánovaná alokace 10 mil. Kč 

 2.3. Podpora nových chovatelů – plánovaná alokace 10 mil. Kč 

 5.2. záměr b) Propagační kampaně  – plánovaná alokace 5 mil. Kč 

 5.3. Investice do zpracování do produktů – plánovaná alokace 20 mil. 
Kč. 

o Podle množství nedočerpaných finančních prostředků bude upřesněna výše 
alokace finančních prostředků pro 15 výzvu OP Rybářství 2014 – 2020. 

Pro podzim roku 2019 je připravován příjem žádostí o podporu pro výzvy: 

15. výzva OP Rybářství 2014 – 2020 (kolová výzva) 

 2.1. Inovace 

 2.2. záměr a) Investice do akvakultury  

 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 

 5.3. Investice do zpracování do produktů . 

Příjem Žádostí o podporu bude v roce 2019 pokračovat  u otevřených průběžných 
výzev (2., 3., 6., 10.) 

Dále byly v rámci Strategického realizačního plánu OP Rybářství na rok 2019 
stručně vysvětleny prezentované přílohy:   

o Predikce čerpání finančních prostředků OP Rybářství 2014 - 2020 na 
období 2019 až 2022. 

ŘO OP Rybářství na základě povinnosti vyplývající z Jednotného metodického 
prostředí MMR připravil predikce čerpání finančních prostředků z OP Rybářství 
2014 – 2020 na rok 2019 až 2022.  

1) Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 
v EU 

2) Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu v EUR 

3) Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO 
v  EUR 

 

o Predikce plnění hodnot indikátorů na období 2019 až 2022.  
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 ŘO OP Rybářství po provedené analýze závazků a dosažených hodnot indikátorů 
k 30. 9. 2017 ve vztahu k cílovým hodnotám programu navrhl úpravu cílových hodnot 
indikátorů, a to také vzhledem k realokaci prostředků z méně úspěšných opatření do 
úspěšnějších. 

 

7. Různé: 

o Ing. Pojer vyzval přítomné k diskusi či k návrhu dalších témat k projednání. 

Do tohoto bodu se z přítomných nikdo nepřihlásil. 

 

8. Závěrečné poděkování za účast na jednání. 

 

o Ing. Pojer všem přítomným poděkoval za účast.  

 

Přílohy: 

Prezenční listina 9. jednání Plánovací komise Operačního programu Rybářství 2014 – 2020; 
 
Roční vyhodnocení výzev OP Rybářství za rok 2019; 
 
Roční plnění predikcí čerpání v roce 2018 OP Rybářství; 
 
Roční plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2018 OP Rybářství; 
 
Roční plnění výkonnostního rámce 2018. 
 
Harmonogram výzev Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 pro rok 2019; 
 
Predikce čerpání finančních prostředků OP Rybářství 2014 - 2020 na období 2019 až 2022; 
 
Predikce plnění hodnot indikátorů na období 2019 až 2022. 
 

Zapsala: Ing. Pavlína Výravská, do zápisu byly vloženy připomínky Ing. Miroslava Gřunděla. 

Dne 7. 11. 2018 


