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Téma jednání: Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
Datum konání: 23. 10. 2013 
Místo konání: Černá Hora 
 
Přítomni: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Vlastimil Bejček, CSc., Mgr. Iva Zlatušková, Mgr. 
Václav Božek CSc., Ing. Dušan Vichr, Ing. Šárka Fojtíková, Ing. Michal Franek, Jaromír 
Hron, Ing. Bc. Martin Hyský, Mgr. Petr Kostík, Vladimír Měrka, Ing. Ivo Minařík, Mgr. Radek 
Řeřicha, Ing. Iva Basovníková, Mgr. Martina Pacasová, Ing. Tomáš Prchal, Ing. Artur 
Zatloukal, Ing. Iva Batulková, Ing. Radek Handa, Ing. Jaroslav Vymazal. 
Omluveni: JUDr. Michal Hašek, Mgr. Alena Štěrbová, Ing. Jan Vitula, RNDr. Jozef Zetěk. 
 
Hosté: Tereza Krausová, Ing. František Beckert, Elena Grech, Ing. Jitka Procházková, 
Daniel Fusek 
 
Program zasedání: 
 
9.15 hod. zahájení 17. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 17. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV  
3. Schválení zápisu z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
4. Schválení zápisu z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
5. Zpráva o realizaci ROP JV  
6. Výsledky provedených auditů 
7. Informace o přípravě budoucího programového období 
8. Evaluační plán 2014 
9. Informace o pokroku IPRM 
10. Strategické projekty v cestovním ruchu 
11. Analýza rizik ROP JV 
12. Různé, diskuse 

 
 

J. Běhounek zahájil zasedání v 9.15 hod a informoval o svém pověření pro řízení zasedání. 
Následně přivítal zástupkyně Evropské komise a ostatní členy Monitorovacího výboru, 
přítomné hosty a pana D. Fuska, předsedu představenstva společnosti Hotelu Sladovna. 
Celkem je přítomno 20 členů s hlasovacím právem a 4 jsou omluveni. J. Běhounek předal 
slovo panu D. Fuskovi, který seznámil účastníky zasedání Monitorovacího výboru 
s průběhem administrace projektu Hotelu Sladovna, který je spolufinancován z ROP JV, 
a poukázal na problematiku nálezů auditů. Po svém příspěvku D. Fusek zasedání opustil 
v 9:27.  
 
J. Běhounek zahájil oficiální část jednání v 9:28. Informoval o podkladových materiálech 
a o vypořádání připomínek Ministerstva pro místní rozvoj. Ověřovateli zápisu ze 
17. zasedání jsou pan J. Hron a J. Vymazal. Dále konstatoval, že Monitorovací výbor 
ROP JV je usnášeníschopný, a že zapisovatelem jednání je D. Mach ze sekretariátu MV 
z ÚRR JV. 
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1. Schválení ověřovatelů zápisu 

Prezentoval J. Běhounek, jako ověřovatele navrhl pana J. Hrona a J. Vymazala, kteří 
nominaci přijímají. 
 
Podklad: MV-17-01 
Usnesení č. 001/MV17/13:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 ověřovatele zápisu  17. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
     1. ověřovatel Ing. Jaromír Hron 
     2. ověřovatel Ing. Jaroslav Vymazal 

 
Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

2. Schválení programu 17. Zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
Prezentoval J. Běhounek. Program má 12 bodů, J. Běhounek vyzval přítomné o doplnění 
programu, zároveň oznámil, že jednání opustí v 10:45, kdy předá řízení zasedání 
A. Zatloukalovi. Z tohoto důvodu navrhl úpravu pořadí projednávaných bodů programu, kdy 
za bodem 5 Zpráva o realizaci ROP JV následuje bod 10 Výsledky provedených auditů 
a bod 11 Informace o přípravě budoucího programového období. Dále upřesňuje název 
9. bodu na Informativní zpráva o řízení rizik. Další připomínky k programu nebyly vzneseny. 
 
Podklad:  MV-17-02-pril-1 
Usnesení č. 002/MV17/13:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 program 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu 
Jihovýchod dle materiálu MV-17-02-pril-1, upr. 1 

 
Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

3. Schválení zápisu z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
Prezentoval J. Běhounek. Informoval, že ze strany ověřovatelů byly vzneseny pouze formální 
připomínky, obsahové nikoliv. Formální připomínky byly zapracovány.  

 
Podklad: MV-17-03-pril-1 
Usnesení č. 003/MV17/13:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle materiálu MV-17-
03-pril-1 
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Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

4. Schválení zápisu z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
Prezentoval J. Běhounek. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 
Podklad: MV-17-04-pril-1 
Usnesení č. 004/MV17/13:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 zápis z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle materiálu MV-17-
04-pril-1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

5. Zpráva o realizaci ROP JV 
J. Běhounek předal slovo A. Zatloukalovi, který prezentoval tento bod. A. Zatloukal 
poděkoval za připomínky Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské komise k bodu 5, které 
byly akceptovány a zapracovány. Dále připomněl, že změna operačního programu (včetně 
interní realokace) projednaná Monitorovacím výborem na 16. zasedání ještě není finálně EK 
schválena, proto se v prezentovaných údajích neprojevila. Zpráva o realizaci ROP 
Jihovýchod byla představena v následující struktuře: 

 Celkové čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod,  

 čerpání finančních prostředků v prioritní ose 1, 

 čerpání finančních prostředků v prioritní ose 2, 

 čerpání finančních prostředků v prioritní ose 3, 

 čerpání finančních prostředků v prioritní ose 4,  

 srovnání operačních programů (certifikované prostředky), 

 plnění indikátorů, 

 komunikační a další aktivity ROP JV ve sledovaném období, 

 notifikace a zavedení paušálních sazeb na doplňkové výdaje.  
 
J. Běhounek otevřel rozpravu k tomuto bodu. Š. Fojtíková zdůraznila, že je třeba si vytvořit 
rezervu pro naplnění pravidla n+2/3 pro případ nečekaných problémů, které mohou program 
postihnout. Certifikace může být zastavena na jeden rok či déle. I. Basovníková upřesnila 
informace k certifikaci, informuje, že bylo zapotřebí vyčkat na výsledky přepočtu víceleté 
chybovosti operačních programů Evropskou komisí. J. Běhounek předal slovo E. Grech, 
která přivítala všechny přítomné. Některé operační programy, které mají problém s plněním 
pravidla N+3/2, požádaly o změnu způsobu výpočtu certifikovaného podílu EU. Současně je 
pro všechny české operační programy zvolena možnost dle čl. 53 bodu 1. b) Obecného 
nařízení. Tedy příspěvek z fondů se na úrovni operačních programů počítá ve vztahu ke 
způsobilým veřejným výdajům. Pomaleji čerpající programy pro sebe požadují využití 
varianty dle čl. 53 bodu 1. a) Obecného nařízení. Potom by se tedy příspěvek fondů na 
úrovni operačních programů počítal ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům, zahrnujícím 
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veřejné i soukromé výdaje. Tím by vypočtená částka podílu EU byla vyšší a zrychlilo by se 
tak plnění pravidla N+3/2. E. Grech dále řekla, že Evropská komise bude požadovat jednotný 
způsob výpočtu pro všechny české operační programy, a že tedy bude potřeba tuto úpravu 
promítnout do letos předkládaných revizí programu. Dále vyjadřuje spokojenost nad 
bezproblémovým chodem ROP JV.  Další příspěvky do diskuze k tomuto bodu nebyly 
vloženy. 
 
Podklad: MV-17-05, MV-17-05-pril-1 
Usnesení č. 005/MV17/13:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Zprávu o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu 
č. MV-17-05-pril-1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

6. Výsledky provedených auditů 
V souladu s usnesením č. 002/MV17/13 byl bod 10 přesunut za bod 5. J. Běhounek předal 
slovo prezentující S. Staníkové, která informuje, že ve sledovaném období (od 7. 3. 2013 do 
4. 9. 2013) byly dokončeny 3 audity operací a 3 interní audity. V roce 2013 bylo do 
auditovaného vzorku zahrnuto celkem 32 projektů (15 realizovaných v Jihomoravském kraji 
a 17 v Kraji Vysočina). Dále informuje o následujících auditech: 
Re-performance audit, 
audit Evropského účetního dvora 2010,  
audit Evropské komise, 
veřejnosprávní kontrola na místě, 
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků – Přezkum hospodaření 
Regionální rady za rok 2012, 
audit NKÚ. 
 
J. Běhounek upozornil na problém retroaktivity u auditních nálezů a otvírá rozpravu k tomuto 
bodu. F. Beckert v krátkosti vysvětlil způsob fungování auditů a možné důvody různých 
závěrů auditů. Dále upozornil, že notifikace (zmiňovaná v 5. bodě jednání), se týká jasně 
definovaných aktivit (pouze na budování infrastruktury). A. Zatloukal dodal, že rizikem závěrů 
auditu je především různá interpretace a právní názory na shodné nálezy auditu. E. Šteflová 
dodala, že je žádoucí zcela konkrétně popsat, k jakému porušení dle auditu došlo a na 
základě jakého konkrétního pochybení tak, aby řídící orgán mohl tyto nálezy korektně 
tlumočit příjemcům dotace. F. Beckert popsal standardní formulaci závěru auditu a připomněl 
skutečnost, že došlo k centralizaci auditů, čímž se tvoří jednotné prostředí, ve kterém již 
nebude prostor k různým závěrům u auditů. E. Grech upozornila, že audity jsou nezbytné 
a pomáhají k hladkému chodu programu. T. Krausová informovala, že finální pozice k auditu 
Evropské komise bude k dispozici v nejbližších dnech. 
 
Podklad: MV-17-10, MV-17-10-pril-1 
Usnesení č. 006/MV17/13:  
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Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 zprávu o provedených kontrolách a auditech dle materiálu MV-17-10 a MV-17-10-pril-
1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

7. Informace o přípravě budoucího programového období 
J. Běhounek zahájil prezentaci tohoto bodu, upozornil na připomínky, které zaslalo 
Ministerstvo místního rozvoje a jejích vypořádání, které je k dispozici všem členům v tištěné 
podobě. Dále apeluje na zachování personální kapacity ÚRR k zachování kontinuity pro 
budoucí programové období. V 10:49 předal slovo a řízení jednání A. Zatloukalovi a opustil 
jednání. A. Zatloukal se vyjádřil k připomínkám Ministerstva místního rozvoje a domnívá se, 
že Monitorovací výbor je vhodnou platformou, kde by měly zaznít informace o průběhu 
vyjednávání pro nové programové období. A. Zatloukal předal slovo V. Jarošovi, který 
prezentoval Informace o přípravě budoucího programového období. Představil aktuální stav 
vyjednávání ve věci příprav nového programového období na regionální, národní 
i nadnárodní úrovni. Dále informoval o budoucí struktuře operačních programů. Zmínil také 
problematiku transformace Regionálních rad a informoval o aktuálních variantách, o kterých 
se jedná na úrovni Ministerstva místního rozvoje.  
 
Po prezentaci A. Zatloukal otevřel rozpravu k tomuto bodu. Š. Fojtíková dodala, že Dohoda 
o partnerství je zpracovávána ve spolupráci s řídícími orgány a aktuálně se pracuje na 
vytvoření jednotného metodického prostředí. Uvedla, že se nyní připravuje databáze 
auditních zjištění pro potřeby řídících orgánů v novém období. R. Handa se dotázal 
k administraci udržitelnosti projektů, jejichž realizace bude ukončena v roce 2015. V. Jaroš 
reagoval, že bude vyčleněna administrativní kapacita pro sledování udržitelnosti projektů. 
A. Zatloukal dodal, že by bylo vhodné, aby tyto aktivity byly přesunuty na nástupnickou 
organizace ÚRR JV. E. Grech ujistila, že jednání o novém období na národní úrovni může 
pokračovat a dodala, že snížení počtu operačních programů pro nové období je zcela 
v souladu se záměry Evropské komise. Dále upozornila na nutné úpravy priority nových 
operačních programů i vzhledem k objemu prostředků pro nové období, které bude Česká 
republika moci čerpat.  
 
Podklad: MV-17-11 
Usnesení č. 007/MV17/13: 
 
Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí: 

 Informaci o přípravě Regionu soudržnosti Jihovýchod na nové programové období 

dle materiálu MV-17-11 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 
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8. Evaluační plán 2014 

 
Prezentoval V. Jaroš, který představil bod jednání týkající se výsledků a vyhodnocení 
evaluačních aktivit v roce 2013 a plánovaných evaluačních aktivit pro rok 2014 v členění na 
externí, interní evaluace a ad hoc evaluace a podporu kapacit pro evaluaci programu. 
 
A. Zatloukal otevřel rozpravu k tomuto bodu a dodal informaci, že přidáváme do Evaluačního 
plánu ex post evaluace období 2007 – 2013 a tím přijímáme připomínku MMR 
k podkladovým materiálům. J. Vymazal vyzdvihl přínos cyklo-dopravy a cyklostezek na 
kvalitu života ve městech 
 
Podklad: MV-17-06, MV-17-06-pril-1 
Usnesení č. 008/MV17/13:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 
Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2014 dle materiálu MV-17-06-pril1  
 
Usnesení přijato konsensuálně 
 
 

9. Informace o pokroku IPRM 
Prezentovala E. Šteflová. Informovala o vývoji v IPRM ve statutárních městech Brno 
a Jihlava. V Jihlavě je realizován 1 IPRM s názvem Regenerace městského prostředí, rozvoj 
infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské 
vybavenosti. V Brně jsou realizována 2 IPRM – Komplexní regenerace historického centra, 
včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch a. 
 
Od minulého zasedání (24. 4. 2013) nedošlo v dokumentacích k uvedeným IPRM města 
Brna k žádným změnám, v dokumentaci IPRM města Jihlava došlo v červnu 2013 
k aktualizaci na verzi dokument 1.11. Touto změnou došlo k zařazení nových projektových 
záměrů, přesunu finančních prostředků mezi prioritami/opatřeními a změně časového 
harmonogramu. Za období od posledního zasedání bylo předloženo a proplaceno 13 žádostí 
o platbu. 
 
Předává slovo panu J. Vymazalovi. J. Vymazal prezentuje pokrok IPRM města Jihlava. 
Následně R. Řeřicha prezentuje pokrok IPRM města Brna. R. Řeřicha upřesnil, že v IPRM 
města Brna došlo také k dílčím změnám, které však neměly vliv na smlouvu o realizaci 
IPRM. 
 
Podklad: MV-17-07, MV-17-07-pril-1, MV-17-07-pril-2 
Usnesení č. 009/MV17/13:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí  

 zprávu o průběhu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna dle 
materiálu MV-17-07, MV-17-07-pril-1 a MV-17-07-pril-2 
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Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

10. Strategické projekty v cestovním ruchu 
Prezentovala E. Šteflová a J. Karásek. Seznámili přítomné s aktuálním stavem strategických 
projektů ROP JV v tomto pořadí: 

 

 Centrum zelených vědomostí, Bystřice nad Pernštejnem 

 Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozici 

 Lázeňská zóna Lednice 

 Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura 

 Výstavba komplexu Moravia THERMAL 
 

A. Zatloukal otevírá diskuzi k tomuto bodu. Žádné příspěvky nebyly vzneseny. 
 
Podklad: MV-17-08, MV-17-08-pril-1 
Usnesení č. 010/MV17/13:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 informaci o aktuálním stavu projektů v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina v rámci 
tzv. strategické výzvy v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch dle 
materiálů MV-17-08 a MV-17-08-pril-1. 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

11. Informativní zpráva o řízení rizik 
A. Zatloukal předal slovo prezentujícímu J. Karáskovi. J. Karásek zdůraznil 4 rizika (z celkem 
80 možných), která jsou v tuto chvíli Úřadem Regionální rady vyhodnocena jako kritická 
a mohou ohrozit implementaci ROP JV a 1 riziko, které je vyhodnoceno jako závažné: 

 Nemožnost rozporovat neoprávněná zjištění auditu a kontrol. 

 Nejednotnost přístupu MF ČR ke zjištěním porušení rozpočtové kázně.  

 Nejistota ohledně budoucí implementační struktury fondů EU a jako důsledek možná 
fluktuace zaměstnanců před koncem programového období. 

 Pozastavení čerpání prostředků z EK v důsledku chybovosti nebo nesrovnalostí 
jiných OP. 

 Zvyšující se požadavky na detailnost a rozsah kontrol – nedostatečná kapacita 
kontrolních pracovníků. 

 Dále informuje o projektech, kde probíhá šetření na podezření ze spáchání trestného 
činu – První bobová dráha na jižní Moravě, Realizace propagační kampaně 
a marketingu produktů regionu Slovácko v období 2009 – 2010, u projektu Zkvalitnění 
služeb farmy Bolka Polívky a rozšíření o wellness, kde je v řešení úpadek příjemce. 

 Ukončení smlouvy o poskytnutí dotace -  Beringie, Vyškov průtah, Vytvoření 
brněnského funkcionalismu s využitím kulturní památky „Kavárna ERA“. 
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A. Zatloukal otevřel rozpravu, do které se přihlásil M. Franek a vznesl dotaz k projektu 
Vyškov průtah a ke znaleckým posudkům k technickému stavu povrchu vozovky. J. Karásek 
odpovídá, že 3 znalecké posudky potvrdily nevyhovující stav povrchu vozovky, a řešením 
bylo rozhodnutí o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace. A. Zatloukal dodává, že rozsah 
poškození byl po celé délce stavby, proto byl zaslán návrh na zrušení smlouvy o poskytnutí 
dotace. M. Franek vznesl připomínku, že projekt sice může vykazovat problémy ale je 
funkční, a tudíž stejný přístup k němu jako k projektům, kde je podezření na spáchání 
trestného činu, není adekvátní. I. Basovníková navrhla přehodnotit riziko týkající se 
nejednotnosti přístupů MF ČR ke zjištěním porušení rozpočtové kázně. A. Zatloukal 
informoval, že dojde k revizi rizik na jednání nejbližšího Výboru pro řízení rizik. 
 
Podklad: MV-17-09, MV-17-09-pril-1 
Usnesení č. 011/MV17/13:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Informativní zprávu o řízení rizik dle materiálu MV-17-09-pril-1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

12. Různé, diskuze 
T. Krausová oznámila, že k 1. 12. 2013 již nebude působit na České jednotce DG Regio. 
A. Zatloukal poděkoval T. Krausové za spolupráci a pozval účastníky jednání na prohlídku 
hotelu. 

 

 
Jednání bylo ukončeno ve 12:40. 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Michal Hašek 
předseda Monitorovacího výboru  
ROP Jihovýchod 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
    

Ing. Jaromír Hron  
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Ing. Jaroslav Vymazal 

 


