
ZÁPIS 

Z jednání řídícího výboru č. VII 

Projekt Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a 

ochranu autochtonních populací raků (EHP-CZ02-OV-1-007-2014) 

Datum: 29. 9. 2016 

Přítomni: RNDr. Jitka Svobodová, Ing. Jiří Musil, Ph.D., Ing. Tereza Barteková, Mgr. Libuše 

Opatřilová 

 

Program jednání: 

 Informace o průběhu IV. monitorovací zprávy 

 Stav změnových řízení 

 Harmonogram aktivity Porovnání metod odchytu raků 

 Harmonogram aktivity Behaviorální interakce raků, ryb a významných 

predátorů 

 Výsledky kontrolního dne projektu 

 Příprava závěrečného semináře k projektu a posledního Řídícího 

výboru projektu 

 Diskuze 

 

1. Informace o průběhu IV. monitorovací zprávy 

 

Čtvrtá monitorovací zpráva měla termín odevzdání 31. července a zahrnovala monitorovací 

období od 1.3.2016 do 30.6.2016. Na základě drobných připomínek MF byla upravena a v 

současné době probíhá obsahová a finanční kontrola zprávy a kontrola žádosti o platbu.  

 

2. Stav změnových řízení 

 

Stále platí, že v současné době je podáváno několik návrhů na změnu v rozpočtu projektu 

(přesuny mezi kapitolami a podkapitolami), přejmenování jedné položky rozpočtu a názvu 

jednoho indikátoru z důvodu blížícího se konce projektu a optimalizace vyčerpání rozpočtu.  

Žádná z těchto změn nebude mít vliv na rozpočet partnerů, nicméně vzhledem k tomu, že se 

změní sumy nákladů v jednotlivých kapitolách (celková výše dotace zůstává stejná), bude 

muset být změněno Rozhodnutí o přidělení dotace, jehož je rozpočet přílohou. Z tohoto 

důvodu bude muset být podepsán i nový dodatek k Partnerským smlouvám.  

 

3. Harmonogram aktivity Porovnání metod odchytu raků 

 

Na tuto aktivitu je navázán indikátor „Metodika aplikace šnorchlování jako neinvazivní 

metody stanovení početnosti populací ryb a raků“. Dle informace řešitelů aktivity bude 



nutné posunout plánovaný konec aktivity z 30. 9. na 30. 11. 2016. Důvodem je nutnost 

shromáždit ještě další data na ověření metodiky. V průběhu měsíce října budou doplněna 

sledování raků pomocí šnorchlování na Pstruhovém potoce a pomocí potápění v Mlýnském 

rybníce (na Pstruhovém potoce) a lomu Kosov, kde budou pro porovnání instalovány i vrše 

na odlov raků. Nejzazší termín vyvěšení metodiky na webových stránkách projektu a tím 

splnění indikátoru projektu je 30. 11. 2016, interní termín pro sestavení metodiky je 15. 11. 

2016. 

 

4. Harmonogram aktivity Behaviorální interakce raků, ryb a významných predátorů 

 

Dle informace řešitelů aktivity bude nutné posunout plánovaný konec aktivity z 30. 9. na 30. 

11. 2016.  

Telemetrické sledování pohybové aktivity označených ryb a raků proběhlo na všech třech 

vybraných lokalitách – Pstruhový potok, Pšovka a Stroupínský potok. Na tuto aktivitu je 

navázán indikátor „Počet lokalit se zmapovanými behaviorálními vztahy (výsledky 

telemetrie)“. Výsledky z telemetrického sledování budou vyvěšeny na webových stránkách 

nejpozději 30. 10. 2016 a tím bude tento indikátor splněn.  

Na všech třech lokalitách budou v polovině října instalovány fotopasti za účelem sledování 

aktivity suchozemských predátorů. 

Na celou aktivitu jsou navázány dva další indikátory: 

 

Počet lokalit se zmapovaným chováním predátorů 

Analýza behaviorální interakce raků, rybích a terestrických predátorů 

 

Komplexní výsledky mapování, včetně analýzy behavioráních interakcí, budou vyvěšeny na 

webových stránkách projektu do 30. 11. 2016, a tím budou splněny dva výše uvedené 

indikátory.  

5. Výsledky kontrolního  dne projektu 

 

Průběžná veřejnoprávní kontrola se konala 5. září 2016 na pracovišti konečného příjemce 

dotace (VÚV TGM, v.v.i.). Bylo prověřeno, že projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o 

poskytnutí dotace, je dodržován schválený harmonogram a nejsou známy žádné problémy, 

které by mohly vést k nenaplnění cílů projektu.  

 

6. Příprava závěrečného semináře k projektu a posledního Řídícího výboru projektu 

 

Finální termín závěrečného semináře byl stanoven na středu 7. prosince 2016. Norský 

partner byl o tomto termínu informován a byla s ním domluvena aktivní účast na semináři, 

čímž bude splněn indikátor bilaterální spolupráce. Seminář se bude konat v kinosále VÚV 

TGM.   



Poslední Řídící výbor projektu se bude konat v úterý 1. listopadu na půdě partnera projektu 

Povodí Vltavy, s.p. a bude zaměřen především na shrnutí čerpání rozpočtu projektu, realizaci 

posledních zbývajících aktivit a přípravu konkrétní náplně závěrečného semináře.  

 

 

Zapsala: L. Opatřilová 

Kontrolovali: J. Svobodová 

 

 


