Nepovinná příloha č. 6 Vztah OP Rybářství k jiným strategickým dokumentům
Strategie Evropa 2020 - je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu.
Dosahování cílů OP Rybářství přispívá ke strategii Evropa 2020 a jsou naplňovány
prostřednictvím priorit Unie, které odrážejí příslušné tematické cíle Společného strategického
rámce.
OP Rybářství bude přispívat k níže uvedeným prioritám Evropy 2020:
Udržitelný růst: zvýšení konkurenceschopnosti odvětví akvakultury zejména
prostřednictvím produktivních investic do akvakultury, zachování životního prostředí, účinné
využívání zdrojů, snižování energetické náročnosti, zmírnění klimatických změn a odolnost
vůči katastrofám (viz kapitola 9.1.2.).
Částečně k Inteligentnímu růstu: posílení technologického rozvoje zejména prostřednictvím
podpory inovací.
Částečně k Růstu podporujícímu začlenění: posílení ekonomické stability a zrovnoměrnění
příjmů rybářských podniků v průběhu roku prostřednictvím podpory diverzifikace
příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit.
Dohoda o partnerství - je klíčový dokument pro programové období 2014 - 2020, který
stanovuje priority České republiky pro účinné a efektivní využívání ESI fondů a je
zastřešujícím dokumentem pro jednotlivé programy financované z ESI fondů. Z titulu této
funkce zároveň Dohoda o partnerství plní roli výchozího analytického a strategického
dokumentu pro OP Rybářství. V Dohodě o partnerství obsažená analýza disparit,
rozvojových potřeb a růstového potenciálu ČR pro jednotlivé problémové oblasti národního
hospodářství jednoznačně předurčuje zaměření OP Rybářství. Na základě této analýzy
následně Dohoda o partnerství formuluje hlavní strategické cíle a od nich odvozené priority
financování, k jejichž naplnění musí věcné zaměření pro programové období 2014 - 2020 v
ČR směřovat.
OP Rybářství bude přispívat k naplňování tematického cíle 3 (Zvýšení konkurenceschopnosti
malých a středních podniků v odvětví akvakultury a tematického cíle 6 (Zachování a ochrana
životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů).
V rámci tematického cíle 3 bude prostřednictvím ENRF dosaženo vyšší
konkurenceschopnosti odvětví akvakultury na základě vývoje a transferu technologií do
praxe, podpory produktivních investic do akvakultury, nových chovatelů, uvádění produktů na
trh, zefektivnění organizace, plánování a uvádění produkce akvakultury na trh, zpracování
produktů a zlepšeného řízení a vyšší účinnosti strategických procesů (řízení, marketing,
inovační management) podpořených firem.
V rámci tematického cíle 6 bude pomocí ENRF dosaženo účinného využívání zdrojů, snížení
energetické náročnosti technologických procesů v akvakultuře a zvýšené ochrany přírody a
krajiny posílením její ekologické stability pomocí posílení biodiverzity a realizace vhodných
opatření v oblasti akvakultury, zlepšení sledovatelnosti produktů a shromažďování údajů.
OP Rybářství je zároveň v souladu s horizontálními principy a cíli (princip partnerství,
podpora rovnosti mezi muži a ženami, nediskriminace, udržitelný rozvoj a horizontální cíle
politik).
Společná rybářská politika - je základním instrumentem pro řízení rybolovu a akvakultury.
Oblast působnosti SRP zahrnuje mimo jiné činnosti v oblasti akvakultury, jakož i zpracování
a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, pokud takové činnosti probíhají na území
členských států nebo ve vodách Unie.
OP Rybářství bude přispívat prostřednictvím podpory z ENRF k hlavním cílům SRP v oblasti
akvakultury (environmentálně, ekonomicky i sociálně udržitelná akvakultura, akvakultura jako
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zdroj zdravých potravin pro občany EU, snížení závislosti trhu Unie na dovozu potravin). EK
zveřejnila strategické pokyny k akvakultuře, se kterými je OP Rybářství v souladu. Na
základě pokynů budou EK a členské státy EU spolupracovat s cílem zvýšit produkci a
konkurenceschopnost odvětví.
Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu - na národní úrovni je klíčovým
dokumentem, jehož hlavním cílem je stanovení potřeb a národních cílů v oblasti odvětví
akvakultury na období 2014 – 2024. OP Rybářství je nástrojem k realizaci priorit VNSPA.
Zpracování VNSPA vychází z článku 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady
(ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES)
č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (dále jen „nařízení č. 1380/2013“).
OP Rybářství bude přispívat k naplňování priorit rybářství v ČR, ke globálním a specifickým
cílům VNSPA (zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční
akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi, posilování technologického rozvoje,
inovací a předávání znalostí v sektoru akvakultury včetně souvisejícího zpracování, investice
do vývoje moderní intenzivní technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb při nízké
spotřebě vody a minimálním zatížení životního prostředí a zajištění welfare chovaných ryb).
Plány managementu úhoře říčního - mají za cíl snížit úmrtnost způsobenou lidskou
činností a tím umožnit, aby do moře uniklo přinejmenším 40 % dospělého úhoře v poměru k
nejpříznivějším odhadům úniku, k nimž by docházelo bez negativního vlivu lidských činností.
OP Rybářství přispívá prostřednictvím podpory vysazování úhoře říčního k plnění cílů Plánů.
Národní program reforem České republiky 2014 - je dokument definující příspěvek ČR k
plnění cílů Strategie Evropa 2020. Národní program reforem stanovuje hlavní zásady
reformních opatření ČR, zatímco konkrétní kroky a podrobné návrhy jsou obsaženy ve
strategických dokumentech zpracovávaných v jednotlivých oblastech kompetenčně
příslušnými orgány státní správy, příp. samosprávy.
Národní program reforem 2014 zobrazuje reformní úsilí vlády ve čtyřech prioritách, přičemž
OP Rybářství 2014 - 2020 bude přispívat k naplňování klíčových opatření obsažených
především v prioritě č. 2 „Atraktivní podnikatelské prostředí a rozvoj infrastruktury pro český
průmysl“ a prioritě č. 4 „Růst založený na výzkumu a inovacích“.
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 - 2020 - je složena z
více než čtyřiceti klíčových a několika stovek dílčích opatření, která mají přispět k vytvoření
podmínek pro kreativní podnikání, inovace a růst. Cílem strategie je posunout ČR během
následujících let do první dvacítky zemí podle indexu globální konkurenceschopnosti. ČR se
tedy musí posunout od rozvojového modelu založeného z velké části na levné pracovní síle
k systému založenému na kvalitních institucích a infrastruktuře, ve kterém bude maximálně
využíván potenciál připravených pracovních sil a ve kterém bude motorem ekonomiky tvořivé
podnikání a inovace. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti je konzistentní se
strategií Evropa 2020 a Národním programem reforem ČR.
OP Rybářství bude v souladu se stanoveným cílem (vysoká a dlouhodobě udržitelná životní
úroveň občanů České republiky založená na pevných základech konkurenceschopnosti) v
oblasti akvakultury (návaznost na pilíř 9 - Inovace).
Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 – 2020 - je zpracována v souladu s
cíli regionální politiky EU. Ve Strategii jsou formulovány souhrnně cíle, problémové okruhy a
priority, které je třeba zabezpečovat při zajišťování politiky regionálního rozvoje v ČR. Priority
Strategie regionálního rozvoje jednoznačně směřují ke snižování existujících regionálních
rozdílů, a to aktivní politikou směrování prostředků do podpory optimálního využívání
rozvojového potenciálu regionů a politikou alokace prostředků na dodatečné odstraňování
negativních sociálních dopadů ekonomického útlumu strukturálně postižených regionů.
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Globálním cílem Strategie regionálního rozvoje je zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území
ČR se zřetelem na kvalitu života a životního prostředí, přispět ke snižování regionálních
rozdílů a zároveň umožnit využití místního potenciálu pro posílení konkurenceschopnosti
jednotlivých územně správních celků. Globální cíl Strategie je rozveden ve čtyřech
základních cílech regionální politiky korespondujících s prioritními oblastmi Strategie: (1)
podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu regionů, (2)
zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů, (3) posílit environmentální udržitelnost
a (4) optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů. Z hlediska strategického
zaměření OP Rybářství je podstatné, že Strategie regionálního rozvoje se věnuje prioritní
oblasti – Regionální konkurenceschopnost, Environmentální udržitelnost.
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 - 2020 představuje zásadní strategický dokument v oblasti podnikání. OP Rybářství je zejména
v souladu s globálním cílem Koncepce zaměřeným na kontinuální posilování
konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti malých a středních podnikatelů založené na
kvalitním podnikatelském prostředí, na využití a rozvoji jejich inovačního potenciálu.
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