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PROGRAM 

1) Aktuální informace o stavu OP Rybářství 2014 – 2020 

Ing. Pavel Pojer, Ministerstvo zemědělství 

2) Praktické zkušenosti z provozu RAS 

Martin Junek, FISH Farm Bohemia s.r.o. 

3) Rybářství Kolář, současnost a výhled tradiční akvakultury v podmínkách 

Vysočiny nejen z pohledu přírodních památek 

Ing. Josef Kolář, Rybářství Kolář a.s. 

4) Pohled na českou akvakulturu z perspektivy České zemědělské univerzity 

v Praze 

prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D, Česká zemědělská univerzita v Praze 

5) Přestávka – coffee break 



PROGRAM 

5) Zpráva o udržitelnosti projektu OP Rybářství 

Ing. Miroslav Gřunděl/Ing. Lubomír Valdhans, Státní zemědělský intervenční fond 

6) Aquaponická farma: chov ryb a pěstování rostlin 

Marek Hrstka, THORILEX a.s. 

7) Diskuse 

8) Závěr 

9) Raut, neformální setkání účastníků 

 



Aktuální informace o stavu OP 

Rybářství 2014 – 2020  

Ing. Pavel Pojer 

Ministerstvo zemědělství 



Výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 

Rekapitulace Harmonogramu výzev 2017  

 ŘO OP Rybářství vyhlásil na jaře 2017 7., 8., 9. a 10. výzvu OP Rybářství 2014 – 2020: 

 7. a 8. výzva OP Rybářství 2014 – 2020: 

 5.2. záměr a) Vytváření organizace producentů (plánovaná alokace 2,048 mil. Kč)  

 5.1. Plány produkce (plánovaná alokace 6 mil. Kč) 

Výzva je otevřená. 

 

 9. výzva OP Rybářství 2014 – 2020: 

 2.2. záměr b) Diverzifikace akvakultury (plánovaná alokace 37,415 mil. Kč) 

 2.3. Podpora nových chovatelů (plánovaná alokace 20 mil. Kč) 

 5.2. záměr b) Propagační kampaně (plánovaná alokace 35 mil. Kč) 

Výzva je uzavřená. 

 

 



Výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 

 

 10. výzva OP Rybářství 2014 – 2020:  

 3.1. Shromažďování údajů (plánovaná alokace 65,9 mil. Kč) 

Výzva je otevřená. 

 

 ŘO OP Rybářství vyhlásil na podzim 2017 11. výzvu OP Rybářství 2014 – 2020: 

 11. výzva OP Rybářství 2014 – 2020:  

 2.1. Inovace (plánovaná alokace 33,57 mil. Kč) 

 2.2. záměr a) Investice do akvakultury (plánovaná alokace 120 mil. Kč) 

 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním (plánovaná 

alokace 85 mil. Kč) 

 5.3. Investice do zpracování produktů (plánovaná alokace 45 mil. Kč) 

Výzva je uzavřená. 

 



 

Příjem žádostí pro 7. výzvu (opatření 5.1.) končí 31. 12. 2018, pro 8. výzvu 

(opatření 5.2., záměr a)) končí 31. 12. 2017.  

 

 

 

 

 
 

 

Po ukončení příjmu bude provedena evaluace a prostředky budou případně 

převedeny na jiné opatření. 

 

Výsledky vyhlášených jarních výzev  

(stav k 30. 11. 2017) 
 



 
Příjem žádostí pro 9. výzvu byl ukončen dne 24. 4. 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

U opatření 2.2.,záměr b) a 2.3. probíhá realizace VŘ.U opatření 5.2., záměr b) 

jsou projekty před doporučením.  

 

 

 

 

Výsledky vyhlášených jarních výzev  

(stav k 30. 11. 2017) 
 



 

Příjem žádostí pro 10. výzvu (opatření 3.1.) končí 31. 7. 2023. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PU Opatření/záměr 

Zaregistrované 

žádosti o podporu  

Zaregistrované 

žádosti o podporu 

(počet) (mil. Kč) 

3 3.1 2 3,2 

Celkem PU 3 2 3,2 

 

Výsledky vyhlášených jarních výzev  

(stav k 30. 11. 2017) 
 



 
 

Příjem žádostí pro 11. výzvu byl ukončen dne 1. 11. 2017. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PU Opatření/záměr 

Zaregistrované 

žádosti o 

podporu  

(počet) 

 

Zaregistrované 

žádosti o podporu 

(mil. Kč) 

 

Alokace 

(mil. Kč) 

2 

2.1. 7 10,3 33,5 

2.2. a)  136 189,0 189 

2.4.  16  50,6 85 

celkem PU 2 159 249,9 307,5 

5 5.3.  9  8,7 45 

celkem PU 5  9  8,7 45 

CELKEM  168  258,6 352,5 

 

Výsledky vyhlášené podzimní výzvy  

 
 



Doporučení z evaluace – 

stav plnění opatření 
 

 Doporučení z Procesní a výsledkové evaluace programu (realizace přelom 

roku 2016/2017 

 Doporučení Zapracování/vyjádření ŘO 

Upravit načasování výzev s ohledem na vytíženost 

žadatelů v jednotlivých ročních obdobích (zejména 

v období Vánoc). 

Pravidla pro 11. výzvu byla adekvátně upravena - připadne-li konec 

lhůty pro úplnou kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti na 

Žádosti o podporu na dny od 1. 12. do 2. 1. následujícího roku, bude 

tato lhůta prodloužena až o 36 kalendářních dnů.  

Zajistit informovanost a podporu vedoucí ke 

zvýšení absorpční kapacity. 

Do konce roku 2017 bude vyhlášena veřejná zakázka na 

Komunikační služby, v rámci které bude vytvořena Strategie 

komunikace OP Rybářství, budou určeny vhodné komunikační 

nástroje a dojde k samotné realizaci komunikace a PR (newslettery, 

příručky, zajištění informovanosti odborné veřejnosti).  

Frekvence vyhlašování výzev pro hlavní opatření se zvýšila na 2x 

ročně. 

V rámci podzimní výzvy 2017 byl rozšířen okruh žadatelů v opatření 

2.1. o veřejnoprávní subjekt s vyšší mírou podpory 95 %. 



Doporučení z evaluace –  

stav plnění opatření 

Doporučení Zapracování/vyjádření ŘO 

Zjednodušování administrace Žádostí o podporu a 

zvýšení metodické podpory žadatelům/příjemcům 

(evidence špatné a dobré praxe, semináře apod.). 

Doposud realizované aktivity: 

- vytvoření a zveřejnění  příručky nejčastějších chyb 

- zvýšení počtu uvedených příkladů způsobu hodnocení 

jednotlivých kritérií v rámci Pravidel pro žadatele a příjemce 

- revize hodnotících kritérií 

- zveřejnění vzorových žádostí 

- realizace 3 seminářů pro žadatele před 11. výzvou 

 

V rámci VZ na Komunikační služby bude vytvořena publikace 

úspěšných projektů a dle doporučení dodavatele budou realizovány 

další komunikační aktivity. 

Urychlit administraci projektů v opatření 5.3. za 

účelem dosažení finančního milníku pro rok 2018. 

Administrace Žádostí o podporu z opatření 5.3., přijatých v rámci 11. 

výzvy, bude dle možností urychlena. 

Doplnit indikátory nově přidané v rámci revize 

programového dokumentu. 

Indikátory byly metodicky nastaveny a doplněny do Pravidel pro 

žadatele a příjemce. 



Výzvy OP Rybářství 2014 – 2020  

v roce 2018 
 

Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 – 2020 na rok 2018 

 

 Řídicí orgán OP Rybářství připravuje jarní výzvu s názvem 12. výzva OP Rybářství 2014 

– 2020: 

 2.2. záměr a) Investice do akvakultury (plánovaná alokace 60 mil. Kč)  

 2.2. záměr b) Diverzifikace akvakultury (plánovaná alokace 17 mil. Kč) 

 2.3. Podpora nových chovatelů (plánovaná alokace  20 mil. Kč) 

 5.2. záměr b) Propagační kampaně (plánovaná alokace 8 mil. Kč) 

 5.3. Investice do zpracování produktů (plánovaná alokace 24 mil. Kč) 

 Typ výzvy: Kolová 

 Plánovaná alokace: 129 mil. Kč 

 Plánovaný příjem Žádostí o podporu: duben 2018 

 

 



Výzvy OP Rybářství 2014 – 2020  

v roce 2018 
 

Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 – 2020 na rok 2018 

 

 Řídicí orgán OP Rybářství připravuje podzimní výzvu s názvem 13. výzva OP Rybářství 

2014 – 2020: 

 2.1. Inovace  

 2.2. záměr a) Investice do akvakultury 

 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním  

 5.3. Investice do zpracování produktů  

 Typ výzvy: Kolová 

 Plánovaný příjem Žádostí o podporu: říjen 2018  

 

 

 



Opatření 2.1. 

 Zaměření opatření:  

 Opatření je zaměřeno na produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení 

konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod 

chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, 

nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo 

zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které budou pro příjemce podpory 

nové nebo významně zlepšené. 
 

 Podporované aktivity: 

 Aktivity spojené s posilováním technologického rozvoje, inovací a předáváním znalostí. 
 

 Kdo může podat Žádost o podporu: 

 Podnik akvakultury spolupracující s partnerem projektu (veřejným nebo soukromým 

vědeckým subjektem, např. univerzita, výzkumný ústav, Akademie věd ČR). 

 Veřejnoprávní subjekt (veřejná vysoká škola, výzkumná organizace) spolupracující 

s partnerem projektu (podnikem akvakultury). 

 

 



Opatření 2.2. záměr a)  

 
 Zaměření opatření:  

 Opatření přispívá k podpoře investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti 

podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, 

důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí, 

výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější 

akvakulturu a účinnější využívání zdrojů. 

 

 Podporované aktivity: 

 Aktivity spojené s chovem ryb v rybnících, odbahňováním rybníků, sádkami, líhněmi a 

dalšími produkčními zařízeními bez dočišťování. 

 

 Kdo může podat Žádost o podporu: 

 Podpora je určena pro podniky akvakultury.  

 



Opatření 2.2., záměr b) 

 Zaměření opatření:  

 Opatření přispívá k podpoře diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím 

rozvoje doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického 

potenciálu. 

 

 Podporované aktivity: 

 Aktivity spojené s ubytováním, stravováním a lovem ryb na udici. 

 

 Kdo může podat Žádost o podporu: 

 Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky 

akvakultury, s produkcí ryb vyšší než 3 tuny za rok a příjmy/výnosy z akvakultury 

vyššími než 50 % celkových příjmů podniku.  

 



Opatření 2.3. 

 Zaměření opatření:  

 Umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční 

konkurenceschopnosti.  
 

 Podporované aktivity: 

 Investice budou směřovány do zřizování podniků akvakultury nově začínajícími 

chovateli, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury.  
 

 Kdo může podat Žádost o podporu: 

 Podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo 

malé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a 

riziko a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost.  

 



Opatření 2.4. 

 Zaměření opatření:  

 Opatření je zaměřeno na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a 

průtočných systémů s dočišťováním. 
 

 Podporované aktivity: 

 Investice jsou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci 

ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní 

prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů. 
 

 Kdo může podat Žádost o podporu: 

 Podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo 

malé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a 

riziko a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost.  

 



Opatření 5.2., záměr b) 

 Zaměření opatření:  

 Příprava strategie a realizace regionálních nebo celostátních komunikačních a 

propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní, 

zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury. Dále pořádání 

konferencí a seminářů, pořádání a účast na veletrzích, výstavách a vydávání odborných 

publikací.  
 

 Podporované aktivity: 

 Široká informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého 

životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. Pořádání konferencí a seminářů, 

vydávání odborných publikací. 

 Zvyšování informovanosti spotřebitelů v rámci regionálních, nebo celostátních 

komunikačních a propagačních kampaní.  

 Prezentace produktů a odvětví akvakultury na veletrzích a výstavách.  



Opatření 5.2., záměr b) 

 Kdo může podat Žádost o podporu: 

 Mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury. Podpora 

může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury 

provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.  

 Vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství.  

 Výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství.  

 Rybářské sdružení.  

 Hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů.  

 

 



Opatření 5.3. 

 Zaměření opatření:  

 Opatření přispívá k podpoře investic na rozšíření, vybavení, modernizaci podniků a 

výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na 

trh. 

 Podporované aktivity: 

 Aktivity spojené se zpracováním ryb. 

 

 Kdo může podat Žádost o podporu: 

 Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky 

akvakultury nebo zpracovateli ryb.  

 



Aktuální informace o stavu OP 

Rybářství 2014 – 2020 (data k 30. 11. 2017)  

PU 
Opatření/ 

záměr 

Zaregistrované 

Žádosti o 

podporu  

(Počet) 

Zaregistrované 

Žádosti o 

podporu  

(v mil. Kč) 

Rozhodnutí o 

poskytnutí 

dotace (počet) 

Rozhodnutí o 

poskytnutí 

dotace  

(v mil. Kč) 

Proplacené 

(počet) 

 

Proplacené 

(v mil. Kč) 

2 

2.1  12  13,3  2 1,3 0 0 

2.2 a) 382 473  181 169,4 51 30,6 

2.2 b)  11  8,4  2 2,6 1 0,1 

2.3  17  12  3 3 0 0 

2.4  49 192,9  12 55,7 10 34,6 

2.5  13  18,2  9 11,8 6 7,3 

3 3.1 2 3,2 0 0 0 0 

3.2 1 4,2 0 0 0 0 

5 
5.2 b)  21  23,3  5 2,6 0 0 

5.3  34  33,8  17 19 3 0,7 

TP    22  15,1  16 14,1 0 0 

Celkem 564  797,4  247 279,5 71 73,3 



 

Zaregistrované žádosti o podporu x Zbývající alokace k 30.11.2017 

 

 

Aktuální informace o stavu OP Rybářství 

 2014 – 2020 

24% 

76% 

Alokace %
zbývající část

Zaregistrované
žádosti o podporu
%



Výhled plnění N+3 

Pravidlo N+3 se započtením předběžných plateb: 

 

129 088 386 Kč/5 033 666,84 EUR  

(podíl EU) při listopadovém měsíčním kurzu CZK/EUR= 25,645  

 

Pro splnění pravidla N + 3 bude nutné danou částku certifikovat, respektive 

odeslat v průběžných žádostech o platbu na EK do 31. 12. 2018. 

 

Současná predikce plnění:  

proplacené projekty + vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace + Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, která čekají na vydání (EU podíl) 

   262 mil. Kč/10,2 mil. EUR 



Informovanost a propagace v roce 2017 

Informovanost 
a propagace 

Výstavy 

Odborné 
semináře pro 

žadatele 

Výroční 
konference 

Monitorovací 
výbor 

Informační 
materiály 

(Výroční zpráva, 
Pravidla pro 

žadatele, 
brožury) 

Propagační 
kampaně 

Komunikační 
služby 

Propagační 

materiály 

Internetové 
stránky 

www.eagri.cz 



 Informovanost a propagace je realizována v rámci opatření 5.2. b) a Technická 

pomoc. 

 

 Opatření 5.2. b) Propagační kampaně 

 Žadatelem je Zařízení služeb MZe v rámci průběžné 3. výzvy, v rámci 9. výzvy  

ostatní žadatelé. 

 Projekty s cílem zvyšování spotřeby ryb v ČR. 

 Příprava propagačních kampaní. 

 Účast na výstavách a veletrzích. 

 Opatření Technická pomoc 

 Žadatelem je odbor Řídicí orgán OP Rybářství. 

 Projekty s cílem zvyšování povědomí o OP Rybářství. 

 Příprava Výročních konferencí, informačních a propagačních materiálů. 

 Pořádání seminářů pro žadatele. 

 

Informovanost a propagace v roce 2017 



Semináře pro žadatele 

 Na základě podnětů od žadatelů připravil Řídicí orgán OP Rybářství semináře 

pro žadatele a příjemce OP Rybářství pro 11. výzvu, které se konaly: 
 

 19. 9. 2017 v Českých Budějovicích 

 20. 9. 2017 v Brně 

 9. 10. 2017 v Praze 

 

 Obsah seminářů: 

 Aktuální informace o Operačním programu Rybářství 2014 – 2020; 

 Představení opatření, která byla vyhlášena v 11. výzvě příjmu Žádostí o podporu; 

 Změny v Pravidlech pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 - 

2020; 

 

 Celkově cca 60 účastníků 

 

 



Období 2020+ 
 

 Budoucnost Společné rybářské politiky (SRP): 
 

Priority (pozice) ČR byla projednána Odbornou skupinou OP Rybářství dne 

29. 6. 2017 a následně schválena Poradou vedení MZe. 

12. – 13. 10. 2017 proběhla konference k novému programovému období v 

Tallinnu:  

 EK touto konferencí iniciovala zahájení přípravy nového programového 

období. 

 Účelem konference byl sběr zkušeností a podnětů od členských zemí. 

 EK očekává od každého členského státu podněty a vize dalšího směřování 

EMFF po roce 2020. 

 ČR se připojila ke společné deklaraci BG, CZ, DE, HR, HU, LT, PL, RO, SI a 

SK ohledně zachování sladkovodní akvakultury pro období 2020+. 

 

 

 



Období 2020+ 
 

 Budoucnost Společné rybářské politiky (SRP): 
 

12. – 13. 10. 2017 proběhla konference k novému programovému období v 

Tallinnu:  

 ČR v současné době připravuje vlastní společnou deklaraci ohledně priorit 

pro období 2020+. 

 Právní předpisy EK představí v polovině roku 2018. 

 

 Velmi pravděpodobné zapojení Finančních nástrojů.  

 Konkurence mezi prioritami financování: akvakultura x rybolov. 

 

 



Souhrn roku 2017 

 

 Co se povedlo: 

 Vyhlášení všech plánovaných výzev. 

 Zvýšení absorpční kapacity. 

 Evaluační činnost. 

 Dokončení auditu designace. 

 Spuštění proplácení a certifikace finančních prostředků. 

 

 Co se nepovedlo: 

 I přes přijatá opatření nižší absorpční kapacita u opatření 2.3. Noví chovatelé a 

5.3. Zpracování produktů. 

 Realizace opatření 5.1. Plány produkce a 5.2. a) Zakládání organizací 

producentů. 

 Realizace PU 3 - pomalejší průběh čerpání. 

 



Prevence podvodů 

 

 ŘO OP Rybářství nastavil Směrnici prevence podvodů v rámci OP Rybářství 

2014 - 2020: 

Podvody na straně projektu 

 Kontrola prováděna u Žádosti o podporu a Žádosti o platbu (formou anketních 

otázek). 

 Výsledky anketních otázek zpracovává Metodik OP. 

Rizika podvodu na straně ZS a ŘO: 

 Proškolování, etická kultura 

Rizika podvodu na straně žadatelů/příjemců 

 Čestné prohlášení 
 

 ŘO vypracovává dvakrát ročně Zprávu o podvodech. 

 ŘO v současné době neeviduje žádný případ podvodu. 

 



RŮZNÉ 
 
 

DISKUSE 



DĚKUJEME ZA POZORNOST 

www.eagri.cz/dotace/OP Rybářství  


