
                                     
 

Zápis ze 4. jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014-2020  
(určený pro zveřejnění) 

 
 
Přezkumná komise OP Rybářství 2014 – 2020 (dále jen „Komise“) 

Datum zasedání Komise 20. 2. 2017 

Čas začátku jednání 9:30 – 11:45 

Počet členů (vč. zástupců) Komise 14 (12 s hlasujícím právem) 

Počet hostů na jednání Komise 1 + místopředseda a tajemnice Komise 

Místo jednání Těšnov 65/17, Praha 1 

Vyhlašovatel ŘO OP Rybářství 

 
 
Z účastníků nebyla vyloučena žádná osoba z rozhodování o dané Žádosti o přezkum. 
 
Přehled projednávaných Žádostí o přezkum na daném jednání: 
 

Reg. číslo 
žádosti o 
podporu 

Název 
žadatele 

Název projektu Krok 
schvalovací
ho procesu, 
ke kterému 
se Žádost o 
přezkum 
váže (kód) 

Stručný popis obsahu 
závazného doporučení 
Komise 

CZ.10.2.103/
2.4/0.0/16_0
05/0000306 

Pstruhařství 
Jizerské hory 
s.r.o. 

RAS okruh 2 1 - Kontrola 
formálních 
náležitostí a 
přijatelnosti 
projektu 
 

Žádost o přezkum rozhodnutí 
je nedůvodná.  
 

CZ.10.2.103/
2.4/0.0/16_0
05/0000303 

Pstruhařství 
Jizerské hory 
s.r.o. 

RAS okruh 3 1 - Kontrola 
formálních 
náležitostí a 
přijatelnosti 
projektu 
 

Žádost o přezkum rozhodnutí 
je nedůvodná.  
 

CZ.10.2.102/
2.2/1.0/16_0
05/0000283 

Rybářství 
Hofbauer s.r.o. 

Investice do 
akvakultury 

1 - Kontrola 
formálních 
náležitostí a 
přijatelnosti 
projektu 
 

Žádost o přezkum rozhodnutí 
je důvodná.  
 

CZ.10.2.102/
2.2/1.0/16_0
05/0000256 

Rybářství 
Kolář a.s. 

Rekonstrukce 
sádek Velké 
Meziříčí 

1 - Kontrola 
formálních 
náležitostí a 
přijatelnosti 
projektu 
 

Žádost o přezkum rozhodnutí 
je nedůvodná.  
 

CZ.10.2.102/ Rybářství Rekonstrukce 1 - Kontrola Žádost o přezkum rozhodnutí 



                                     
 

2.2/1.0/16_0
05/0000263 

Kolář a.s. sádek 
Křižanov a 
pořízení 
vybavení 

formálních 
náležitostí a 
přijatelnosti 
projektu 
 

je nedůvodná.  
 

CZ.10.2.102/
2.2/1.0/16_0
05/0000264 

Rybářství 
Kolář a.s. 

Rekonstrukce 
ostatních 
objektů sádek 
Náměšť nad 
Oslavou a 
pořízení 
zařízení 

1 - Kontrola 
formálních 
náležitostí a 
přijatelnosti 
projektu 
 

Žádost o přezkum rozhodnutí 
je nedůvodná.  
 

CZ.10.2.102/
2.2/1.0/16_0
05/0000310 

Rybářství 
Kolář a.s. 

Rekonstrukce 
sádek 
Náměšť nad 
Oslavou 

1 - Kontrola 
formálních 
náležitostí a 
přijatelnosti 
projektu 
 

Žádost o přezkum rozhodnutí 
je nedůvodná.  
 

CZ.10.2.102/
2.2/1.0/16_0
05/0000215 

MAVANE s.r.o. Posílení 
akvakultury 
firmy Mavane 
s.r.o. 

1 - Kontrola 
formálních 
náležitostí a 
přijatelnosti 
projektu 

Žádost o přezkum rozhodnutí 
je nedůvodná.  
 

CZ.10.2.102/
2.2/1.0/16_0
05/0000216 

MAVANE s.r.o. Modernizace 
technologie 
pro chov a 
manipulaci s 
rybami firmy 
Mavane s.r.o. 

1 - Kontrola 
formálních 
náležitostí a 
přijatelnosti 
projektu 

Žádost o přezkum rozhodnutí 
je nedůvodná.  
 

CZ.10.2.102/
2.2/1.0/16_0
05/0000269 

ECO-MADE 
PRODUCTS 
s.r.o. 

Modernizace 
systému 
přepravy ryb 

1 - Kontrola 
formálních 
náležitostí a 
přijatelnosti 
projektu 

Žádost o přezkum rozhodnutí 
je nedůvodná.  
 

CZ10.5.109/
5.2/4.0/16_0
03/0000163 

Zařízení 
služeb MZe 
s.p.o. 

Vytvoření, 
správa a 
online 
propagace 
webových 
stránek na 
propagaci 
sladkovodníc
h ryb 

2 - Věcné 
hodnocení 
projektu 
 

Žádost o přezkum rozhodnutí 
je částečně důvodná.  
 

CZ.10.5.110/
5.3/0.0/16_0
05/0000275 

GASTRO - 
MENU 
EXPRESS a.s. 

Investice do 
zpracování 
rybích 
produktů 

1 - Kontrola 
formálních 
náležitostí a 
přijatelnosti 
projektu 

Žádost o přezkum rozhodnutí 
je nedůvodná.  
 

CZ.10.5.110/ ŠTICÍ LÍHEŇ - Nákladní 2 - Věcné Žádost o přezkum rozhodnutí 



                                     
 

5.3/0.0/16_0
05/0000275 

ESOX s r.o. automobil 
nad 12 tun 

hodnocení 
projektu 
 

je nedůvodná.  
 

 
Žádná Žádost o přezkum rozhodnutí nebyla z jednání vyřazena. 
 
ŘO OP Rybářství zajistí dokonalejší informování žadatele o vytvoření „Žádosti o doplnění 
neúplné dokumentace“. 
 
ŘO OP Rybářství zajistí ve spolupráci s odborem OP Rybářství a Národních dotací, SZIF pro 
podzimní výzvy roku 2017 doplnění Obecné části Pravidel informace o vydefinování 
momentu doručení „Žádosti o doplnění neúplné dokumentace“.  
 
Přílohy: 
 

 Prezenční listina1 
 
 
 
Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje: 
 
 

Tajemnice Komise 

Datum  

Jméno Ing. Pavlína Výravská 

Podpis  
 
 
 

 
 

                                                
1
 Tyto údaje se nezveřejňují 

Předseda Komise 

Datum  

Jméno Ing. Pavel Pojer 

Podpis  
 
 
 


