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Rámcová pozice
(Stanovisko pro Parlament ČR)
Projednávaná věc: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a
rybářském fondu [zrušující nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014]
Přípravný orgán Rady: Pracovní skupina pro vnitřní a vnější rybářskou politiku
Identifikační čísla dokumentů: 9627/18
Stupeň priority pro ČR: Národní priorita
1) Popis problematiky, včetně stádia projednávání:
Dne 12. června 2018 zveřejnila EK návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o
Evropském námořním a rybářském fondu [zrušující nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 508/2014]. Návrh nařízení, stejně jako v minulém období, usiluje o dosažení cílů
reformované Společné rybářské politiky (dále také „SRP“) a Integrované námořní politiky
(dále také „INP“) a rovněž podporuje plnění mezinárodních závazků EU. EK zároveň
v nařízení zohlednila požadavek členských států na zjednodušení legislativy ENRF oproti
předchozímu programovému období 2014–2020.
Mezi hlavní priority návrhu nařízení o ENRF patří:


Priorita 1 Podpora udržitelného rybolovu a zachování mořských biologických zdrojů



Priorita 2 Přispívání k zabezpečení potravin
konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů



Priorita 3 Vytvoření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podpora
prosperujících pobřežních komunit



Priorita 4 Posilování mezinárodní správy oceánů a vytvoření podmínek pro existenci
bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelně řízených moří a oceánů

v

Unii

prostřednictvím

Z pozice ČR je vnímána jako zásadní podpora udržitelné a konkurenceschopné akvakultury.
Návrh nařízení o ENRF navazuje na návrh nařízení o společných ustanoveních1 (nebo také
„obecné nařízení“), který stanovuje společné podmínky pro sedm fondů se sdíleným řízením.
EK zveřejnila návrh nařízení o společných ustanoveních dne 29. 5. 2018.
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o
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Dne 2. května 2018 přijala Komise návrh příštího Víceletého finančního rámce na období
2021–2027. Rozpočet ENRF je navrhován ve výši 6,1 mld. EUR, přičemž tyto zdroje jsou
rozděleny mezi sdílené, přímé a nepřímé řízení. 5 311 000 000 EUR je přiděleno na podporu
v rámci sdíleného řízení a 829 000 000 EUR na podporu v rámci přímého a nepřímého řízení.
V porovnání s obdobím 2014–2020 je výše rozpočtu srovnatelná. Dle návrhu nařízení o
ENRF je pro ČR navržen rozpočet 30 005 249 EUR v rámci sdíleného řízení, což je o 3,5 %
méně, než bylo ČR přiděleno pro aktuální období 2014–2020.
Současný stav odvětví rybářství v ČR
Na území ČR se nachází více než 24 tisíc rybníků a vodních nádrží, jejichž celková plocha
představuje 52 tisíc ha, z toho je k chovu ryb využito cca 42 tisíc ha rybníků. Produkce
tržních ryb se dlouhodobě pohybuje okolo 20 000 tun, z toho produkce kapra tvoří 89 procent.
Producenty ryb reprezentuje Rybářské sdružení České republiky.
V roce 2013 byl schválen Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu (dále také
„VNSPA“), který detailně popisuje stav odvětví v prostředí ČR a EU a určuje hlavní
rozvojové směry s výhledem do roku 2024. V souladu s VNSPA byly definovány cíle OP
Rybářství 2014–2020, k jejichž postupnému naplňování dochází prostřednictvím aktuálního
operačního programu. V současné době je registrováno 682 žádostí s požadovanou podporou
ve výši 914 mil. Kč a je proplaceno 145 žádostí s podporou ve výši 117 mil. Kč. Žadatelé
mají největší zájem o investice do chovu ryb v rybnících (rybářské vybavení, rybníky, sádky,
líhně), následují investice do recirkulačních zařízení a investice do zpracoven ryb.
Dosavadní pozice ČR
Porada vedení Ministerstva zemědělství (dále také „MZe“) schválila dne 25. 9. 2017
Rámcovou pozici ČR k budoucí podobě Společné rybářské politiky a podpoře odvětví
akvakultury z fondů EU v období po roce 2020. Pozice byla v prosinci 2017 předána EK.
Pozice stanovuje, že ČR bude během vyjednávání návrhu nařízení o ENRF klást důraz
zejména na následující priority:
 Modernizaci, investice a konkurenceschopnost v oblastech s tradiční akvakulturou
prostřednictvím investic do rybářských podniků a do rybníkářských oblastí (v souladu
s principy SEA)
 Zachování udržitelné produkce tržních ryb z akvakultury v ČR
 Udržení nenávratných forem podpory pro produktivní investice a investice do
zpracování produktů rybolovu a akvakultury
 Propagaci akvakultury a podporu konzumace ryb
 Podporu rybářského výzkumu
 Podporu rybníkářů zohledňující mimoprodukční funkce rybníků
 Podporu chovatelů ryb v ochraně proti rybožravým predátorům a živočichům ničícím
vodní díla. Podporu kryjící ztráty na rybí obsádce způsobené rybožravými predátory
a zvláště chráněnými živočichy s respektováním zákonných možností dle zákona č.
115/2000 Sb.
finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro
správu hranic a víza
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 Re-introdukci a ve spolupráci s partnery a orgány státní správy prosazování dalších
komplexních opatření pro podporu ohrožených druhů za účelem obnovy jejich
populací, zejména pak úhoře říčního.
ČR dále z vlastní iniciativy představila na březnové Radě roku 2018 Společnou deklaraci
jedenácti členských států (Rakousko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Německo,
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko) k podpoře sladkovodní
akvakultury v EU po roce 2020. Na březnové Radě se ke Společné deklaraci připojilo dalších
pět členských států (Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko). Komisař Vella uvedl, že
prohlášení přináší úzké propojení se sdílenou vizí EU pro akvakulturu. V současném
programovém období byl učiněn závazek ve výši více než 1 mld. EUR pro investice do
oblasti akvakultury, včetně té sladkovodní. EK bude pokračovat v podpoře oblasti
akvakultury i v budoucnu.
Hlavní aspekty návrhu nařízení o ENRF
 Návrh nařízení o ENRF respektuje návrh nařízení o společných ustanoveních, který
stanovuje společné podmínky pro fondy EU (např. obsah Dohody o partnerství,
podmíněnost, obecné zásady programování, monitorování, finanční nástroje a způsobilost
výdajů).
 Míra veřejné podpory – návrh nařízení o ENRF uvádí maximální míru veřejné podpory
ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů (s možností navýšení až na 100 % v případě
splnění určitých podmínek dle přílohy III návrhu nařízení o ENRF). Výše míry podpory
se oproti současnému programovému období nezměnila.
 Míra kofinancování – návrh obsahuje poměr ENRF k národnímu spolufinancování 75 % :
25 % (EU : ČR) způsobilých veřejných výdajů, jedná se o stejný poměr jako v současném
programovém období.
 Výkonnostní rámec – stejně jako pro období 2014–2020 bude vytvořen výkonnostní
rámec.
 Podmíněnost – v obecném nařízení EK stanovuje základní podmínky (podobně jako pro
současné programové období), nicméně pro ENRF nejsou nastaveny žádné tematické
základní podmínky.
 Monitoring a hodnocení – mění se četnost povinného hodnocení a monitoringu a způsob
nastavení milníků, který je oproti minulému programovému období flexibilnější.
 Stanovení priorit a oblastí podpory – podpora bude poskytována v rámci sdíleného,
přímého a nepřímého řízení. Nově návrh nařízení neobsahuje jednotlivá opatření, ale
pouze definuje následující priority:


Priorita 1 Podporování udržitelného rybolovu a zachování mořských
biologických zdrojů



Priorita 2 Přispívání k zabezpečení potravin
konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů



Priorita 3 Vytvoření podmínek pro růst udržitelné modré ekonomiky a podpora
prosperujících pobřežních komunit



Priorita 4: Posilování mezinárodní správy oceánů a vytvoření podmínek pro
existenci bezpečných, zajištěných, čistých a udržitelně řízených moří a oceánů
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v Unii

prostřednictvím

V rámci jednotlivých Priorit jsou dále stanoveny oblasti podpory, a to dle způsobu řízení.
I. Sdílené řízení (v rámci sdíleného řízení probíhá implementace OP Rybářství)
Priorita 1
-

Investice do plavidel malého pobřežního rybolovu

-

Řízení rybolovu a rybářských flotil

-

Mimořádné zastavení rybolovných činností

-

Kontrola a vynucování

-

Sběr a zpracování dat pro vědecké účely

-

Náhrada dodatečných nákladů
nejvzdálenějších regionech

-

Ochrana a obnovení mořské biologické rozmanitosti a ekosystémů

pro

produkty

rybolovu

a

akvakultury

v

Priorita 2
-

Akvakultura

-

Obchod s produkty rybolovu a akvakultury

-

Zpracování produktů rybolovu a akvakultury

Priorita 3
-

Komunitně vedený místní rozvoj

-

Mořské znalosti

Priorita 4:
-

Námořní dohled

-

Pobřežní spolupráce

II. Přímé a nepřímé řízení (řízení v kompetenci EK)
Priorita 1
-

Podpora implementace SRP v oblasti vědeckého poradenství, rozvoje a implementace
kontrolního systému pro rybolov a dobrovolné příspěvky mezinárodním organizacím,
které jsou předmětem zájmu SRP

-

Podpora čistých a zdravých moří

-

Propagace čistých a zdravých moří a provádění Evropské strategie pro plasty v
oběhovém hospodářství

Priorita 2
-

Rozvoj a šíření informací o trhu s produkty rybolovu a akvakultury Komisí v souladu
s článkem 42 nařízení (EU) č. 1379/2013. Jedná se o činnosti prováděné Evropskou
komisí

Priorita 3
-

Podpora integrovaného řízení a námořní politiky, posílení výzkumu, inovací a
transferu technologií v modré ekonomice, včetně sítě EMODnet, zlepšení dovedností
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v oblasti námořní dopravy, oceánské gramotnosti a sdílení socioekonomických údajů
o modré ekonomice a podpora rozvoje projektů a inovačních finančních nástrojů
Priorita 4
-

Námořní bezpečnost a dohled

-

Mezinárodní správa oceánů

Relevance návrhu nařízení pro ČR
Z návrhu nařízení o ENRF je pro ČR prioritou hlava II, kapitola I Pravidla pro implementaci
v rámci sdíleného řízení, kapitola III Priorita 2 Přispívání k zabezpečení potravin v Unii
prostřednictvím konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů (články 23 – 25) a obecná
a závěrečná ustanovení. Návrh nařízení určuje, že ENRF může podporovat udržitelnou
akvakulturu, přičemž tato podpora musí být v souladu se schváleným VNSPA. ENRF může
dále podporovat welfare a zdraví zvířat v akvakultuře.
Produktivní investice do akvakultury a investice do zpracování produktů rybolovu a
akvakultury mohou být podpořeny pouze prostřednictvím finančních nástrojů.
Prostředky ENRF mohou být dále použity na podporu dosažení cílů společné organizace trhu
s produkty rybolovu a akvakultury podle článku 35 Nařízení č. 1380/2013. Rovněž mohou být
podpořeny činnosti související s uváděním produktů na trh, kvalitou a přidanou hodnotou
produktů rybolovu a akvakultury.
2) Pozice ČR:
Pozice ČR k obecným ustanovením
Finanční rámec ENRF
Výše alokace přidělená ČR pro OP Rybářství 2021–2027 byla snížena o 3,5 % oproti alokaci
určené pro současné programové období 2014–2020. Vzhledem k tomu, že se jedná o
minimální snížení objemu finančních prostředků, ČR se proti návrhu alokace nevymezuje.
Rozvržení priorit a oblastí podpory
ČR vítá zjednodušení legislativy, zejména v oblasti definování priorit a oblastí podpory.
V novém návrhu již nejsou oproti současnému nařízení stanovena konkrétní opatření, do
kterých může být směrována podpora. To umožňuje větší flexibilitu pro členské státy při
nastavování operačních programů, a to s ohledem na jejich specifické podmínky.
K navrhované struktuře ENRF však ČR uplatňuje tři zásadní výhrady:
1. Současné nastavení priorit nezohledňuje specifika sektoru sladkovodní akvakultury
v ČR, která jsou definována ve VNSPA. Sladkovodní akvakultura je v návrhu nařízení
zařazena pouze pod Prioritu 2 Přispívání k zabezpečení potravin v Unii
prostřednictvím konkurenceschopné a udržitelné akvakultury a trhů. Tradiční
rybníkářství v ČR však plní také nezastupitelnou environmentální, sociální, kulturní a
historickou roli. Jeho konkurenceschopnost je významně ovlivňována a limitována
požadavky na ochranu přírody. V posledních letech je také ovlivňována
nevyrovnanými hydrologickými poměry v podmínkách probíhajících klimatických
změn. Z výše uvedených důvodů ČR bude prosazovat zdůraznění role
sladkovodní akvakultury v rámci podpory udržitelné modré ekonomiky a její
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případné zařazení pod Prioritu 3 Vytvoření podmínek pro růst udržitelné modré
ekonomiky a podpora prosperujících pobřežních komunit.
2. V úvodním memorandu návrhu nařízení je pro sektor akvakultury stanovena možnost
kompenzačních opatření pro krizové řízení půdy a zdrojů (přírody), a to ve formě
grantů. Tato opatření však nejsou dále popsána v návrhu nařízení. ČR bude požadovat
po EK vysvětlení daného nesouladu a bude dále prosazovat zařazení možností
kompenzace nebo jiných forem podpory pro tradiční rybníkářství, jehož
konkurenceschopnost není klíčová pouze pro zajištění potravinové bezpečnosti. ČR
navrhuje následující oblasti podpory pro sektor sladkovodní akvakultury:
a) kompenzace, které budou aktivovány v případě významných klimatických
změn majících vliv na hospodaření
b) kompenzační opatření pro podniky akvakultury (např. formou platby na
plochu), které umožní:
-

zmírnit
negativní
vliv
environmentálních
konkurenceschopnost podniků,

požadavků

-

zmírnit následky rozvoje výskytu predátorů a

-

zohlednit významnost mimoprodukčních funkcí rybníků.

na

3. Navrhované nastavení priorit a oblastí podpory nekoresponduje s nastavením struktury
ostatních ESI fondů. V obecném nařízení je specifikováno, že „priorita“ v ENRF
znamená typ oblasti podpory a dále, že „specifický cíl“ představuje v ENRF oblast
podpory. ČR s tímto propojením nesouhlasí, neboť z návrhu nařízení k ENRF není
jasné, co je míněno „typem oblasti podpory“ (v příloze IV jsou uvedeny pouze kódy) a
dále ČR upozorňuje, že specifické cíle nelze zaměňovat za oblasti podpory. Nejasná
definice a propojení priorit a cílů s oblastmi podpory bude mít za následek
nesoudružnost a nelogičnost nastavení operačních programů, přičemž slabá
architektura logického rámce programu neumožní následně monitorovat, analyzovat a
vyhodnocovat plnění cílů na národní i evropské úrovni. ČR požaduje po EK
důkladné posouzení propojenosti typu a oblastí podpory na terminologii a
strukturu ostatních fondů stanovenou v obecném nařízení.
Míra veřejné podpory a míra kofinancování
ČR vítá zachování stávající míry veřejné podpory 50 %, z nařízení však není jasné, jaká je
míra podpory pro finanční nástroje. ČR podporuje zachování současné míry kofinancování na
úrovni 75 % : 25 % (ENRF : národní spolufinancování). S ohledem na potřebu
zjednodušování ČR podporuje stanovení zvýhodněné míry spolufinancování CLLD z ENRF
na úrovni 80 %, stejně jak je tomu v případě spolufinancování CLLD z EZFRV.
Dohoda o partnerství
ČR bere na vědomí začlenění ENRF do Dohody o partnerství. Jedná se obdobný instrument
zavedený v současném programovém období.
Přezkum výkonnosti
ČR podporuje iniciativu Komise zjednodušit systém přezkumu výkonnosti, nicméně z článku
36 obecného nařízení a článku 38 nařízení o ENRF vyplývá, že v případě programu
podporovaného z ENRF předloží členský stát výroční zprávu nejpozději do jednoho měsíce
před výročním jednáním o přezkumu. Vzhledem k tomu, že výroční zpráva je předkládána již

6

na monitorovacím výboru programu, který ji schvaluje a kterého se rovněž účastní EK, vnímá
ČR tento požadavek jako duplicitní a nadbytečný, neboť výroční zprávu má EK v danou
chvíli již k dispozici. Stejně jako v současném programovém období navrhuje Komise na
úrovni společného nařízení zavedení milníků a cílů. Detailní nastavení systému pro
monitorování a hodnocení není v návrhu nařízení obsaženo, bude specifikováno v následných
delegovaných aktech. Dále ČR vnímá jako pozitivní, že metodika nastavení výkonnostního
rámce je plně svěřena do kompetence ČS.
Z návrhu nařízení ENRF není jasné, zda se pro ENRF použije čl. 14 obecného nařízení, který
stanovuje povinnost střednědobého přezkumu implementace programů v roce 2025 ze strany
ČS a následně možnost revize operačních programů. V příslušném článku je uvedeno, že se
ustanovení použijí pouze pro ERDF, ESF+ a Kohezní fond. Nařízení o ENRF obdobné
ustanovení neobsahuje.
Naproti tomu z obecného nařízení vyplývá povinnost provést v roce 2024 střednědobé
hodnocení ze strany EK (s výjimkou pro fondy AMIF, ISF a BMVI). ČR bude požadovat
vysvětlení, jak bude probíhat střednědobé hodnocení ze strany EK dle čl. 39 obecného
nařízení. U ostatních fondů bude mít EK pro hodnocení k dispozici střednědobý
přezkum provedený ze strany ČS na základě čl. 14 obecného nařízení, který se však na
ENRF nevztahuje. Obecně ČR navrhuje jednotný přístup ke všem fondům.
Environmentální a klimatické cíle
V oblasti boje proti změně klimatu návrh nařízení stanovuje, že produktivní investice do
akvakultury by měly přispívat k environmentálním cílům koeficientem 40 % alokace.
Z návrhu není jasný přesný způsob výpočtu a také míra závaznosti daného koeficientu. ČR
bude po EK požadovat přesnější výklad daného ustanovení.
Pozice ČR k části návrhu nařízení: hlava II, kapitola II Priorita 1 Podpora udržitelného
rybolovu a zachování mořských biologických zdrojů
Pozice ČR k nastavení Priority 1 v rámci sdíleného řízení je neutrální.
Pozice ČR k návrhu nařízení o ENRF, hlava II, kapitola III Priorita 2 Přispívání
k zabezpečení potravin v Unii prostřednictvím konkurenceschopné a udržitelné
akvakultury a trhů
Produktivní investice do akvakultury a investice do zpracování produktů
Návrh nařízení stanovuje, že podpora produktivních investic a investic do zpracování
produktů rybolovu a akvakultury může být poskytnuta pouze ve formě finančních nástrojů
nebo prostřednictvím InvestEU v souladu s článkem 10 obecného nařízení.
Dle argumentace EK je sektor akvakultury ziskový, proto není nutné jej podporovat pomocí
nenávratné formy podpory. ČR s touto argumentací nesouhlasí z následujících důvodů:
-

V roce 2013 byl v ČR schválen VNSPA, který na základě podrobných analýz a
výzkumů zmapoval odvětví akvakultury a stanovil možnosti rozvoje sektoru. Bylo
zjištěno, že konkurenceschopnost podniků akvakultury je silně ovlivněna
environmentálními požadavky a závislostí na klimatických podmínkách.

-

Na základě sektorové analýzy byly definovány priority rozvoje, které mají potenciál
zvýšit konkurenceschopnost sektoru akvakultury. Jedná se především o následující
priority:
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o Investice do konkurenceschopnosti tradiční akvakultury
o Investice do recirkulačních zařízení
o Zvýšení podílu zpracovaných ryb
o Podpora nových nebo inovovaných produktů a technologií a jejich zavádění do
podniků
-

V souladu s výše uvedenými prioritami byly nastaveny cíle OP Rybářství 2014–2020,
jehož implementace byla zahájena v roce 2015.

-

Na přelomu roku 2016/2017 provedla ČR ověření platnosti nastavených cílů na
základě aktuální analýzy odvětví a nebyly shledány žádné významné změny, které by
měly vést k revizi strategie.

-

V současné době je v rámci implementace příslušných opatření ze strany příjemců
podpory dosahováno prvních výsledků, které jsou sledovány dle nastaveného
monitorovacího systému. Z dostupných ukazatelů však nelze v žádném případě
usuzovat, že cíle VNSPA a OP Rybářství jsou již naplněny a podporu sektoru je tedy
možné utlumit. Implementace všech opatření je v počáteční fázi a účelnost a dopady
intervencí podporovaných z ENRF bude možné měřit teprve v dlouhodobém horizontu
(předpoklad na konci programového období 2014–2020).

S ohledem na výše uvedené informace ČR upozorňuje, že zavedení finančních nástrojů
jako jediné formy podpory pro investice do akvakultury neumožní ČR naplnit cíle
stanovené ve VNPSA.
Finanční nástroje nebyly v OP Rybářství dosud zavedeny. Současné zkušenosti ČR,
pocházející z již provedených ex-ante analýz pro ostatní operační programy, ukazují, že
implementace finančních nástrojů je efektivní v případě, že je prostřednictvím nich alokováno
minimálně 20 mil. EUR, což představuje cca 2/3 současné alokace OP Rybářství v ČR.
Implementace finančních nástrojů je upravena v článku 52 obecného nařízení, ve kterém je
stanoveno, že tato forma podpory může být použita pouze v případě, že se jedná o investice,
které nejsou dostatečně podporovány běžnými tržními produkty. ČR upozorňuje, že
nastavení povinnosti finančních nástrojů v nařízení o ENRF a zároveň povinnosti
dle obecného nařízení financovat pouze aktivity, které nedosáhnou na tržní zdroje,
představuje významnou bariéru pro budoucí absorpční kapacitu žadatelů.
ČR bude dále požadovat vysvětlení EK, z jakých analýz vycházela při formulaci návrhu
nařízení (včetně metody sběru dat a spolehlivosti údajů). Dle názoru ČR nelze v současné
době sektor sladkovodní akvakultury považovat za stabilně ziskový a konkurenceschopný.
Pozice ČR k části návrhu nařízení: hlava II, kapitola IV Priorita 3 Vytvoření podmínek
pro růst udržitelné modré ekonomiky a podpora prosperujících pobřežních komunit
ČR bude prosazovat zdůraznění role sladkovodní akvakultury v rámci podpory udržitelné
modré ekonomiky a její případné zařazení pod Prioritu 3 (více viz pozice k bodu „stanovení
priorit a oblastí podpory“).
Pozice ČR k části návrhu nařízení: hlava II, kapitola V Priorita 4: Posilování
mezinárodní správy oceánů a vytvoření podmínek pro existenci
bezpečných,
zajištěných, čistých a udržitelně řízených moří a oceánů
Pozice ČR k nastavení Priority 4 v rámci sdíleného řízení je neutrální.

8

Pozice ČR k části návrhu nařízení: hlava III, kapitola I-V podpora v rámci přímého a
nepřímého řízení.
Pozice ČR k nastavení podpory v rámci přímého a nepřímého řízení je neutrální.
3) Dopad na právní řád ČR:
Návrh nařízení o ENRF může mít přeneseně dopad na právní řád ČR, a to zejména při plnění
předběžných podmínek pro schválení programového dokumentu Komisí. Předběžné
podmínky jsou definovány v obecném nařízení, ke kterému zpracovává pozici Národní
koordinační orgán Ministerstva pro místní rozvoj.
4) Dopad na státní rozpočet:
V nařízení o ENRF je stanovena obálka ČR pro rozpočet OP Rybářství 2021–2027 ve výši 30
005 249 EUR, což předpokládá zajištění cca 250 mil. Kč ze státního rozpočtu
na spolufinancování účasti ČR na celkových veřejných výdajích z ENRF.
5) Další relevantní dopady:
V souladu se zajištěním účinného provádění a uplatňování právních předpisů Unie pro oblast
životního prostředí bude zajištěno prostřednictvím provedení SEA hodnocení OP Rybářství
2021–2027.
6) Pozice zástupců sociálních a hospodářských partnerů, zástupců samosprávy,
nevládních organizací a případně dalších osob:
Pozice byla projednána na Odborné skupině OP Rybářství dne 28. 6. 2018.
7) Pozice EK a EP:
EK je předkladatelem návrhu nařízení. Pozice EP není dosud známa.
8) Pozice členských států:
V současné době byl zahájen přezkum návrhu nařízení o ENRF na Pracovní skupině Rady pro
vnitřní a vnější rybářskou politiku. Pozice jednotlivých členských států budou známy po
prvním projednání celého návrhu nařízení.
9) Projednání v Parlamentu ČR:
10) Procedurální otázky:
a) Žádná z komor Parlamentu ČR doposud návrh nařízení neprojednávala.
b) Postup projednávání: Návrh nařízení o ENRF bude schvalován řádným legislativním
postupem. Bude projednáván v COREPER 1 a na Radě EU. Návrh nařízení o ENRF
bude schvalován Evropským parlamentem a Radou EU
c) Hlasovací procedura kvalifikovanou většinou na Radě.
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