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Téma jednání: Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru 
Datum konání: 10. 12. 2007 
Místo konání: Brno 
 
Přítomni: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Milan Venclík, Ing. Marie Černá, Ing. Václav 
Kodet, Mgr. Marta Sargánková, Ing. Ivo Minařík, Ing. Michal Franek, RNDr. Martin Černý, 
MBA, Roman Onderka, Ing. Jaroslav Vymazal, Vladimír Měrka, Ing. Libor Kejda, Ing. Tomáš 
Prchal, Ing. Zuzana Španerová, Ing. Eva Sterzová, Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Jaromír 
Hron, Ing. Lenka Přibylová, Ing. Helena Pískovská, Ing. Veronika Stiebitzová, Ing. Vít 
Sedmidubský 
Omluveni: Ing. Stanislav Staněk, Ing. Jan Vitula 
Hosté: Ivana Holasová, Radek Bogdan 
 
Program zasedání: 
 
13.30 Prezence 
14.00 Zahájení 2. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 2. Zasedání MV ROP JV 
3. Přijetí zápisu z 1. Zasedání MV ROP JV 
4. Schválení usnesení z 1. Zasedání MV ROP JV 
5. Aktuální stav ROP NUTS 2 JV, vyjednávání s Evropskou komisí, přijaté projekty  
a připravované výzvy 
6. Projednávání a schválení hodnotících kritérií pro výběr financovaných projektů z ROP 
NUTS 2 JV a hodnotících kritérií IPRM 
7. Systém financování projektů z ROP JV 
8. Korespondenční hlasování 
9. Evaluační plán na rok 2008 
10. Plán technické pomoci na rok 2008 
 

16.00 Závěr 
 
 
 
Průběh jednání: 
Jednání 2. zasedání Monitorovacího výboru zahájila ve 14:10 hod. M. Sargánková. 
Konstatovala, že výbor je usnášeníschopný. Z 24 členů se jednání zúčastnilo 22 členů, 
omluven byl pouze Z. Zetěk. Na začátku zasedání předsedající seznámila přítomné  
se změnou ve složení Monitorovacího výboru, kdy Sdružení obcí a měst jižní Moravy nadále 
bude zastupovat pan Roman Onderka. 
 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
 

M. Sargánková se dotázala členů na návrhy na ověřovatele zápisu. Za kraj Jihomoravský 
byla navržena H. Pískovská a za kraj Vysočina V. Kodet. M. Sargánková dala prostor 
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k možným připomínkám k tomuto bodu, nikdo žádné nevznesl. Zapisovatelkou jednání byla 
stanovena V. Kousalová.  
 
Podklad: MV-02-1 
Usnesení č. 001/MV02/07:  
 
Monitorovací výbor ROP JV schvaluje  

 ověřovatele zápisu z 2. Zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
      1. ověřovatel Ing. Helena Pískovská 
      2. ověřovatel Ing. Václav Kodet 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 
 

2. Schválení programu 2. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
 

M. Sargánková vyzvala členy, zda mají nějaké připomínky k programu. Nikdo žádné 
nevznesl. Upozornila na bod programu č. 6, kde je malá změna a nebudou se schvalovat 
hodnotící kritéria IPRM.   
 
Podklad: MV-02-2, MV-02-2-příl.č. 1 
Usnesení č. 002/MV02/07:  
 
Monitorovací výbor ROP JV schvaluje  

 program 2. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-02-2-příl. č. 1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 
 

3. Přijetí zápisu z 1. zasedání Monitorovacího výboru 
 

Ověřovatelem zápisu z prvního zasedání byl M. Černý a V. Gašpar, žádné připomínky 
z jejich strany nebyly. M. Sargánková se dotázala, zda mají ostatní členové nějaké 
připomínky k zápisu a pokud ano, mají možnost je v tomto bodě vyjádřit. Žádné připomínky 
nebyly vzneseny.  
 
Podklad: MV-02-3, MV-02-3-příl. č. 1 
Usnesení č. 003/MV02/07:  
 
Monitorovací výbor ROP JV schvaluje  

 zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
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4. Schválení usnesení z 1. zasedání Monitorovacího výboru 
 

M. Sargánková konstatovala, že dle názoru Evropské komise má 1. zasedání 
Monitorovacího výboru ROP JV proběhnout až po řádném schválení operačního programu 
Evropskou komisí. Vzhledem ke skutečnosti, že první zasedání proběhlo již v září, kdy ještě 
ROP nebyl schválen, je z důvodu transparentnosti a souladu s různými výklady Nařízení ES 
č. 1083/2006 vhodné, aby Monitorovací výbor ROP JV opětovně schválil všechna usnesení, 
která přijal na svém 1. zasedání. M. Sargánková nechala prostor pro případnou debatu a 
připomínky k tomuto bodu. Žádné připomínky nikdo nevznesl.  
 
Podklad: MV-02-4, MV-02-4-příl. č. 1 
Usnesení č. 004/MV02/07:  
 
Monitorovací výbor ROP JV schvaluje  

 usnesení z 1. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 
5. Aktuální stav ROP NUTS 2 JV, vyjednávání s EK, přijaté projekty a připravované 

výzvy 
 

M. Sargánková stručně představila tento bod. Dne 11. 12. 2007 proběhne slavnostní setkání 
s Evropskou komisí, a to při příležitosti podpisů všech Regionálních operačních programů. 
Představila ty, kteří se po celou dobu na vyjednávání s EK podíleli, a to především M. 
Vystrčil, M. Černá, M. Venclík, L. Šmíd, M. Černý, I. Minařík, J. Valoušek, M. Svatoňová, E. 
Šteflová, A. Zatloukal. Tito lidé se setkávali na pracovních jednáních. Připomínek ze strany 
EK bylo několik desítek, ne ve všech případech se EK vyšlo vstříc. M. Sargánková také 
stručně představila, jaký byl celkový postup vyjednávání s EK.  
Regionální rada obdržela celkem tři poziční dokumenty. Stěžejní připomínky se týkaly otázek 
veřejné hromadné dopravy. V záři proběhla plenární schůzka se zástupci EK a všech ROPů 
v Praze. Dne 17. 9. 2007 vyhlásila Regionální rada první výzvu, a to na oblast podpory: 1.1 
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu a  prioritní osu 4 Technická pomoc. Byly předloženy 
čtyři projekty dopravní infrastruktury v Jihomoravském kraji a pět projektů Úřadem 
Regionální rady v prioritní ose 4 - Technická pomoc. Celkový objem způsobilých výdajů 
projektů technické pomoci činí 123,2 mil. Kč. Projekty prošly hodnocením a předpokládá se, 
že budou schváleny k financování na zasedání VRR. Stručně celou problematiku objasnil  
J. Karásek, vedoucí odboru implementace projektů Brno.  M. Sargánková odkazuje všechny  
na podkladové materiály, kde je celý průběh popsán. M. Černá objasnila roli vyjednávacího 
týmu a průběh vyjednávání ROP Jihovýchod. Konstatovala, že oba kraje jsou schopné se 
vždy domluvit a doufá, že se prostředky budou účelně čerpat. Poděkovala také celému 
Úřadu Regionální rady. M. Venclík doplnil, že jednání nebyla jednoduchá a v některých 
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okamžicích se jeho obtížnost stupňovala. S. Juránek se také přidal k poděkování. Na závěr 
dala M. Sargánková prostor k připomínkám a k otázkám. Nikdy žádné nevznesl. 
 
Podklad: MV-02-5 
Usnesení č. 005/MV02/07:  
 
Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí: 

 aktuální stav vyjednávání Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 
s Evropskou komisí a výzvy k předkládání projektů 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

 
6. ROP NUTS 2 JV a hodnotící kritéria 
 

M. Sargánková předznamenala, že situace s přípravou integrovaného plánu rozvoje měst,  
je velice složitá. Minulý týden se sešla pracovní skupina k urbánní problematice  
na Ministerstvu pro místní rozvoj, hodnotící kritéria a manuál prozatím nejsou dopracovány a 
v konečném stádiu. Na tomto zasedání bude Monitorovací výbor schvalovat pouze hodnotící 
kritéria pro oblasti podpory, kromě těch co jsou už vyhlášeny, které nejsou zahrnuty v IPRM 
a také bez oblasti podpory 1.3 a části podpory 1.2, které podléhají notifikaci, ta je v současné 
době řešena. Schvalování hodnotících kritérií je jeden z nejdůležitějších úkolů k projednání 
Monitorovacím výborem. M. Sargánková předala slovo J. Karáskovi, který členy provedl 
přílohami v podkladových materiálech, které se týkají právě hodnotících kritérií. Také 
zdůraznil, že vše bylo řádně projednáno, jak s oběma kraji, tak členové Monitorovacího 
výboru měli možnost se účastnit dvou pracovních skupin, které se týkaly hodnotících kritérií. 
Dodal, že byla doplněna hodnotící tabulka k finančnímu zdraví žadatele a je rozdělena  
na finančně zdravé subjekty a finančně nezdravé subjekty. Hodnotící tabulky jsou situovány 
tak, že vždy je obecná část hodnocení žadatele a dále už jsou specifické oblasti, které jsou 
pro každou oblast podpory zvlášť. M. Sargánková podotkla, že to nejsou kritéria fixovaná  
na celé 7leté období. 17. 12. bude vyhlášena výzva, po skončení této výzvy bude provedena 
evaluace ke zjištění případných problémů. Na dalším zasedání Monitorovacího výboru 
budou členové s případnými návrhy na změny seznámeni. Pravděpodobně bude svolána 
pracovní schůzka na toto téma před oficiálním zasedáním Monitorovacího výboru. Paní 
Steibitzová položila dotaz týkající se tabulky s hodnocením. M. Sargánková uvedla,  
že externí hodnotitelé budou proškoleni a seznámeni s postupem hodnocení. Byl položen 
dotaz týkající se možného přesahu projektu mimo území NUTS 2. Odpověď M. Sargánkové: 
Přijatelnost projektu se hodnotí na základě realizace projektu na území regionu soudržnosti 
Jihovýchod. Může se stát, že se toto území překročí, protože např., území vymezené 
v cestovním ruchu není totožné s vymezením regionu soudržnosti JV. Další návrhy a 
připomínky k tomuto bodu nebyly.  
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Podklad: MV-02-6, MV-02-6-příl. č. 1, MV-02-6-příl. č. 2 
Usnesení č. 006/MV02/07:  
 
1. Monitorovací výbor ROP JV schvaluje  

 Kritéria posouzení přijatelnosti projektů pro další oblasti podpory dle přílohy MV-02-6-
příl. č. 1 

 
2. Monitorovací výbor ROP JV schvaluje  

 Hodnotící kritéria pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod (oblasti podpory 1.1 – letiště, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4), dle příloh MV-02-6-příl. č. 2 

    
Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 
7. Systém financování projektů v ROP NUTS 2 JV 
 

M. Sargánková požádala J. Karáska a E. Šteflovou o představení tohoto bodu. Snahou je 
především vyjít vstříc žadatelům a celý proces financování zjednodušit oproti minulému 
programovacímu období. Tuto problematiku je možné rozdělit do dvou os, a to na finanční 
prostředky od Regionální rady a druhá je pohyb prostředků mezi Regionální radou a 
Ministerstvem pro místní rozvoj, resp. pohyb peněz ze strukturálních fondů. Proces je 
nastaven tak, že finanční prostředky příjemce obdrží na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
uzavřené s Regionální radou. Příjemce, žadatel už při vypisování žádosti popíše 
harmonogram čerpání prostředků. Na základě doložených dokladů Regionální rady tyto 
výdaje do 3 měsíců od předložení proplatí. Je také důležité zda projekt zakládá, či nezakládá 
veřejnou podporu. M. Sargánková v krátkosti tento bod shrnula, že nejlepší zpráva  
pro žadatele je ta, že mohou každé tři měsíce žádat o platbu.  Peníze z Ministerstva  
pro místní rozvoj jsou přislíbené rozhodnutím, s proplacením by problém být neměl.  
M. Venclík upozornil na to, že je také důležité brát v potaz jaká je teorie a jaká je praxe. První 
věcí je, že pokud Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí dodrží nastavené 
postupy neměl by být problém s penězi a s průběžným financováním. Druhou věcí je 
nastavení systému administrace žádostí a jeho dodržování. Je důležité hlídat nastavené 
lhůty proplácení 3 měsíce a kratší a zbytečně je neprodlužovat. M. Sargánková také přiblížila 
členům schůzku, která proběhla minulý týden ve Velkém Meziříčí se starosty obcí spadající 
do oblasti podpory 3.2. Starostové se dohodli na třech základních věcech, které budou 
prezentovány členům Výboru Regionální rady ke schválení: kofinancování 30% z vlastních 
zdrojů, sběr projektů do konce března, vyhlášení alokace na 3 roky. M. Sargánková 
konstatovala, že jednání bylo velice konstruktivní a ukázalo se, že starostové dávají přednost 
většímu počtu projektů. Členové Monitorovacího výboru budou informování, jak probíhá 
čerpání prostředků a jakým způsobem probíhá realizace. Žádné další připomínky k tomuto 
bodu nebyly.  
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Podklad: MV-02-7, MV-02-7-příl. č. 1, MV-02-7-příl. č. 2 
Usnesení č. 007/MV02/07:  
 
Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí informaci 

 o systému financování v ROP NUTS 2 JV 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 
 

8. Korespondenční hlasování 
 

M. Sargánková předala slovo A. Zatloukalovi, který stručně členy výboru seznámil 
s postupem při korespondenčním hlasování a možnými způsoby hlasování. M. Sargánková 
objasnila za jaké situace k tomuto může dojít, bude se např. týkat IPRM, projednání 
proběhne pravděpodobně formou korespondenčního hlasování. Dovolila si členy požádat  
o aktivní spolupráci při tomto hlasování, pokud by u někoho došlo ke změně emailové 
adresy, je nutné Úřadu Regionální rady nahlásit změnu kontaktů, vzhledem k tomu, že se 
může stát, že bude nutné jednat během několika dnů, je nutné toto hlasování zabezpečit. 
Nikdo žádné připomínky k tomuto bodu neměl. 
 
Podklad: MV-02-8, MV-02-8-příl. č. 1 
Usnesení č. 008/MV02/07:  
 
Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí informaci 

 o technickém zajištění a vlastní realizaci průběhu korespondenčního hlasování 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

 
9. Evaluační plán ROP NUTS 2 JV na rok 2008 
 

M. Sargánková předala slovo A. Zatloukalovi. Stručně popsal tento bod. Monitorovací výbor 
byl na svém 1. zasedání informován o Evaluačním plánu ROP NUTS 2 JV 2007 – 2013. 
Tento dokument je rámcovým plánem aktivit pro celé programovací období. Vzhledem 
k tomu, že se schválení ROP NUTS 2 JV oproti očekávání zpozdilo, nebyly v roce 2007 
realizovány plánované evaluační aktivity. Tyto aktivity budou realizovány v roce 2008.  
M. Sargánková uvedla, že s výsledky studií evaluací budou členové Monitorovacího výboru 
průběžně seznamováni. Nikdo neměl žádné námitky a ani připomínky k tomuto bodu. 
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Podklad: MV-02-9, MV-02-9-příl. č. 1 
Usnesení č. 009/MV02/07:  
 
 
Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí 

 evaluační plán ROP NUTS 2 JV na rok 2008 dle materiálu MV-02-9-příl. č. 1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 
10. Plán technické pomoci na rok 2008 
 

M. Sargánková předala slovo A. Zatloukalovi. Stručně členy provedl tímto bodem. Objasnil 
přílohu a vysvětlil částky a tabulky v podkladových materiálech. M. Sargánková dala prostor 
k diskusi. Řídícím orgánům je umožněno pružně reagovat, je možné z těchto peněz připravit 
evaluační studie. I z tohoto důvodu je Monitorovací výbor orgánem, který má dohlížet  
na plnění.  
 
Podklad: MV-02-10, MV-02-10-příl. č. 1 
Usnesení č. 010/MV02/07:  
 
Monitorovací výbor ROP JV schvaluje  

 plán technické pomoci na rok 2008 dle materiálu MV-02-10-příl. č. 1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
Závěr 
M. Sargánková apeluje na členy, v případě, že budou chtít cokoliv řešit a probrat  
na zasedáních, aby se na Úřad vždy obraceli s návrhy. Další zasedání Výboru by mělo 
proběhnout  v první polovině června, na návrh J. Hrona, 
Jednání Monitorovacího výboru bylo ukončeno v 16:00. 
 
 
 
Mgr. Marta Sargánková 
místopředsedkyně Monitorovacího výboru 
ROP Jihovýchod 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
   Ing. Helena Pískovská 
  
 
 
 
   Ing. Václav Kodet 


