
 

CS    CS 

 

 
EVROPSKÁ 
KOMISE 

V Bruselu dne 2.6.2015  
C(2015) 3755 final 

  

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 2.6.2015, 

kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje 
podpora z Evropského námořního a rybářského fondu v České republice 

CCI 2014CZ14MFOP001 

(POUZE ČESKÉ ZNĚNÍ JE ZÁVAZNÉ)  



 

CS 2   CS 

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 2.6.2015, 

kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje 
podpora z Evropského námořního a rybářského fondu v České republice 

CCI 2014CZ14MFOP001 

(POUZE ČESKÉ ZNĚNÍ JE ZÁVAZNÉ) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 
2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1255/20111, a zejména ve čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Dne 6 května 2015 Česká republika předložila Komisi prostřednictvím systému 
elektronické výměny údajů (SFC2014) operační program s názvem "Operační 
program Rybářství 2014-2020" za účelem získání podpory z Evropského námořního 
a rybářského fondu.  

(2) Operační program je v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 508/2014 a prováděcím 
rozhodnutím Komise ze dne 11. června 2014, kterým se stanoví roční rozpis 
celkových zdrojů Evropského námořního a rybářského fondu dostupných v rámci 
sdíleného řízení pro období 2014–2020 v členění podle členských států2. Kromě toho 
je operační program v souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. 508/2014. Kvůli 
omezené možnosti zaměnitelného využití podpory stanoveného v čl. 13 odst. 8 je 
vhodné stanovit výši podpory podle rozpisu v čl. 13 odst. 1 až 7 nařízení (EU) 
č. 508/2014. 

(3) Členský stát má nárok na financování technické pomoci až do výše 6 % z celkových 
prostředků přidělených v rámci operačního programu. Pro účely transparentnosti by 
měla být částka vyčleněná na technickou pomoc stanovena transparentním způsobem 
v rámci rozpisu, jak je stanoveno v článku 13 nařízení (EU) č. 508/2014. 

(4) Operační program vypracovala Česká republika v partnerské spolupráci podle čl. 5 
odst. 1 a čl. 26 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/20133 a 
ve spolupráci s Komisí.  

                                                 
1 Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1. 
2 Úř. věst. L 180, 20.6.2014, s. 18.  
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
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(5) Operační program byl vypracován v souladu se vzorem uvedeným v příloze 
I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 771/20144. 

(6) V souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 1303/2013 Komise operační program 
posoudila a nevyjádřila žádné připomínky podle odstavce 3 uvedeného článku. 

(7) Komise dále dospěla k závěru, že operační program přispívá ke strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení vybraných 
tematických cílů i priorit Unie. Program je v souladu s nařízením (EU) č. 1303/2013, 
nařízením (EU) č. 508/2014 a s obsahem revidované dohody o partnerství s Českou 
republikou, schválené rozhodnutím Komise C(2014) 6143 ze dne 26 srpna, kterým se 
schvaluje revidovaná dohoda o partnerství s Českou republikou v souladu s článkem 
17 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

(8) Operační program obsahuje všechny prvky uvedené v čl. 27 odst. 1 až 6 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 a v čl. 18 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 508/2014. 

(9) V souladu s čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článkem 9 a přílohou IV 
nařízení (EU) č. 508/2014 Komise posoudila ucelenost a adekvátnost informací, které 
Česká republika poskytla ohledně použitelnosti předběžných podmínek a ohledně 
splnění použitelných předběžných podmínek týkajících se operačního programu. 
Jelikož některé použitelné předběžné podmínky jsou jenom částečně splněny ke dni 
předložení operačního programu, Komise posoudila ucelenost a adekvátnost 
poskytnutých informací ohledně opatření, která je třeba přijmout, a ohledně 
harmonogramu pro jejich provedení, jakož i subjektů odpovědných za splnění 
použitelných předběžných podmínek. 

(10) Podle článku 20 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článku 94 nařízení (EU) č. 508/2014 je 
vhodné určit částky týkající se výkonnostní rezervy a stanovit maximální příspěvek 
ENRF, jakož i míru spolufinancování z fondu ENRF pro operační program a pro 
každou prioritu Unie. 

(11) Podle čl. 76 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013 toto rozhodnutí 
představuje rozhodnutí o financování ve smyslu článku 84 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20125. Je proto třeba upřesnit prvky, jež 
umožňují vznik rozpočtových závazků a právních závazků Unie ve vztahu k tomuto 
operačnímu programu. 

(12) Tímto rozhodnutím není dotčeno stanovisko Komise ohledně souladu operací 
podporovaných v rámci operačního programu mimo oblast působnosti článku 42 
SFEU s procesními a hmotnými pravidly státní podpory platnými v době, kdy byla 
podpora poskytnuta, 

                                                                                                                                                         
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320). 

4 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 771/2014 ze dne 14. července 2014, kterým se stanoví pravidla 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském 
fondu, pokud jde o vzor pro operační programy, strukturu plánů vyrovnání dodatečných nákladů 
vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých 
produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů, vzor pro předávání finančních údajů, 
obsah zpráv o předběžném hodnocení a minimální požadavky na plán hodnocení, předkládané v rámci 
Evropského námořního a rybářského fondu (Úř. věst. L 209, 16.7.2014, s. 20). 

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se 
stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:  

Článek 1 
Schvaluje se operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" předložený za 
účelem získání podpory z fondu ENRF v České republice na období od 1. ledna 2014 do 31. 
prosince 2020, jenž byl ve své konečné podobě předložen dne 6 května 2015. 

  

Článek 2 
Výdaje skutečně uhrazené v rámci operačního programu jsou způsobilé od 1. ledna 2014 
do 31. prosince 2023. 

 

Článek 3 
1) Maximální příspěvek fondu ENRF na období 2014–2020 schválený tímto 

rozhodnutím pro operační program činí 31 108 015 EUR v souladu s následujícím 
rozpisem:  

a) Částka 26 747 700 EUR se přidělí na udržitelný rozvoj rybolovu, akvakultury, 
rybolovných a akvakulturních oblastí a na opatření související s uváděním 
na trh a zpracováním podle kapitol I, II, III a IV hlavy V nařízení (EU) 
č. 508/2014, s výjimkou opatření podle článku 67. 

b) Částka 700 000 EUR se přidělí na kontrolní a vynucovací opatření podle 
článku 76 nařízení (EU) č. 508/2014. 

c) Částka 1 953 015 EUR se přidělí na opatření týkající se shromažďování údajů 
podle článku 77 nařízení (EU) č. 508/2014]]. 

d) Částka 1 707 300 EUR se přidělí na technickou pomoc z podnětu členského 
státu podle článku 78 nařízení (EU) č. 508/2014. 

2) Roční rozpis maximálního příspěvku ENRF podle odstavce 1 a míra 
spolufinancování podle priorit Unie, jakož i určení částek týkajících se výkonnostní 
rezervy podle článku 20 nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou uvedeny v příloze 1 a 2 
tohoto rozhodnutí. 
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Článek 4 
Toto rozhodnutí je určeno České republice. 

V Bruselu dne 2.6.2015. 

 Za Komisi 
 Karmenu VELLA 
 člen Komise 
 

 


