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Téma jednání: Zápis ze 4. zasedání Monitorovacího výboru 
Datum konání: 2. 6. 2008 
Místo konání: Jihlava 
 
 
Přítomni: Ing. Marie Černá, Mgr. Marta Sargánková, Ing. Tomáš Čihák, Ing. Ladislav Staněk, 
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ing. Michal Franek, Ing. Miloslav Ileček, Ing. Zuzana Španerová, Mgr. 
Alena Štěrbová, Ing. Jaroslav Vymazal, Vladimír Měrka, Ing. Petr Volek, RNDr. Jozef Zetěk, 
RNDr. Josef Postránecký, Ing. Helena Pískovská, Ing. Veronika Stiebitzová, Ing. Vít 
Sedmidubský, Ing. Petr Burian, Ing. Ivo Minařík, Mgr. Radek Bogdan, Ing. Jaroslav Pospíšil,  
Omluveni: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Milan Venclík (zastupoval Ing. Jaroslav Pospíšil), Ing. 
Václav Kodet, Ing. Jan Vitula, Ing. Antonín Oujezdský, Roman Onderka (zastupoval Mgr. Radek 
Bogdan), Ph.D., Ing. Jan Gregor (zastupovala Ing. Veronika Stiebitzová), RNDr. Ing. Martin 
Černý, MBA (zastupoval Ing. Tomáš Čihák), Jaromír Hron (zastupoval Ing. Petr Volek), Ing. 
Tomáš Prchal (zastupoval Ing. Miloslav Ileček). 
Hosté: Jack Engwegen, Alice Langerová, Dr. Ing. Marie Zezulková, Ing. Šárka Fojtíková,  
 
 
Program zasedání: 
 
12.30 Prezence 
13.00 Zahájení 4. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 4. zasedání MV ROP JV 
3. Přijetí zápisu a schválení usnesení ze 2. zasedání MV ROP JV 
4. Přijetí zápisu a schválení usnesení ze 3. zasedání MV ROP JV 
5. Úpravy Statutu MV ROP JV a Jednacího řádu MV ROP JV 
6. Výroční zpráva ROP Jihovýchod za rok 2007 
7. Informace o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod 
8. Hodnotící kriteria projektu na řízení a koordinaci aktivit Integrovaného plánu 

rozvoje města (manažer IPRM) 
9. Různé 

16.00 Závěr 
 
 
Průběh jednání: 
Jednání 4. zasedání Monitorovacího výboru zahájila ve 13.25 hod. M. Sargánková. Konstatovala, 
že výbor je usnášeníschopný. Z 26 členů se jednání zúčastnilo 22 členů.  
Na začátku zasedání předsedající každého z členů jmenovitě představila a přivítala hosty, 
zástupce za EK, pana Jacka Engwegena a jeho kolegyni Alici Langerovou. J. Engwegen 
poděkoval za pozvání. Podotkl, že ROP JV je považován v Bruselu za úspěšný. Zdůraznil, že by 
bylo vhodné, aby si MV ROP JV vždy vybral tematickou oblast, která je relevantní pro ROP, a 
projednal ji na svém zasedání.  
 
 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
 

Za kraj Jihomoravský byl navržen R. Bogdan a za kraj Vysočina T. Čihák. M. Sargánková dala 
prostor k možným připomínkám k tomuto bodu, nikdo žádné nevznesl. Zapisovatelkou jednání 
byla stanovena V. Kousalová.  
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Podklad: MV-04-1 
Usnesení č. 001/MV04/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
1. ověřovatel Mgr. Radek Bogdan 
2. ověřovatel Ing. Tomáš Čihák 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

2. Schválení programu 4. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
 

M. Sargánková  navrhla zařadit pod bod Různé dvě témata k projednání: problematiku vymezení 
veřejných a neveřejných NNO a projednání IPRM města Jihlavy a města Brna. M. Sargánková 
vyzvala členy, zda mají připomínky k programu. Nikdo žádné nevznesl.  
 
Podklad: MV-04-2, MV-04-2-příl. č. 1 
Usnesení č. 002/MV04/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 program 4. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-04-2-příl. č. 1 
upravená 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

3. Přijetí zápisu a schválení usnesení ze 2. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
 

M. Sargánková uvedla, že nikdo se k zápisu z 2. zasedání MV ROP JV nevyjádřil a nikdo 
nevznesl žádné námitky.  M. Sargánková se dotázala, zda mají ostatní členové nějaké 
připomínky k zápisu. Žádné připomínky nebyly vzneseny.  
 
Podklad: MV-04-3, MV-04-3-příl. č. 1 
Usnesení č. 003/MV04/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 zápis ze 2. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-04-3-příl. č. 1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 
4. Přijetí zápisu a schválení usnesení ze 3. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
 

M. Sargánková upozornila na výjimečnost minulého zasedání MV a to, že probíhalo formou 
korespondenčního hlasování. A. Langerová upozornila, že přestože chápe výjimečnost minulého 
zasedání z hlediska časové tísně, doporučuje ÚRR, aby tento způsob hlasování využíval co 
možná nejméně i z toho důvodu, že například pro problematiku hodnoticích kritérií, o kterých bylo 
právě formou korespondenčního hlasování rozhodováno, není tento způsob vhodný z důvodu 
závažnosti této problematiky. M. Sargánková se dotázala ostatních členů na možné připomínky. 
Na připomínku reagovala tak, že hodnoticí kritéria byla mnohokrát diskutována a připomínkována, 
nyní šlo pouze o formální záležitost. Žádné další připomínky nebyly vzneseny. 
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Podklad: MV-04-4, MV-04-4-příl. č. 1 
Usnesení č. 004/MV04/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 Zápis ze 3. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-04-4-příl. č. 1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 
5. Úprava Statutu MV ROP JV a Jednacího řádu MV ROP JV 
 

M. Sargánková seznámila členy s  problematikou. Na prvním zasedání MV ROP JV byly ke 
Statutu a Jednacímu řádu vzneseny připomínky ze strany členů MV ROP JV. Vzhledem ke 
skutečnosti, že veškeré připomínky musely být nejdříve zapracovány a následně schváleny VRR, 
je upravený Statut a Jednací řád k dispozici ke schválení až nyní. Kromě připomínek od 
samotných členů, byly vzneseny i připomínky ze strany auditorské firmy PricewaterhouseCoopers 
a jednou z hlavních připomínek bylo definování pravomocí místopředsedy MV v případě 
zastupování předsedy MV. A. Langerová se dotázala na tabulku se členy MV, která je přílohou č. 
1 podkladových materiálů, a to na členy za Ministerstvo financí. M. Sargánková doplnila, že 
tabulka odpovídá roku 2007. Došlo k navýšení počtu členů z 1 člena za MF ČR na 2 členy. ÚRR 
tabulku upraví podle aktuálního stavu. M. Sargánková dala prostor pro možnou další diskusi. 
Žádné další připomínky nebyly vzneseny. 
 
Podklad: MV-04-5, MV-04-5-příl. č. 1 
Usnesení č. 005/MV04/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí: 

 Upravené znění Statutu MV ROP JV, dle materiálu MV-04-5-příl. č. 1 
 

 
Podklad: MV-04-5, MV-04-5-příl. č. 2 
 
Usnesení č. 006/MV04/08: 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje: 

 Upravený Jednací řád Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu  
MV-04-5-příl. č. 2 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 
6. Výroční zpráva ROP Jihovýchod za rok 2007 
 

Prezentoval A. Zatloukal. Členům MV ROP JV přestavil v krátkosti prezentaci, která především 
zahrnovala strukturu členění výroční zprávy, průběh schvalování ROP JV ze strany Evropské 
komise, dále výzvy vyhlášené, uzavřené i plánované, zhodnotil stručně stav podaných projektů a 
objasnil problematiku velkého převisu projektů v oblasti podpory 3.2 a 3.3. Dále vyzdvihl změnu 
v systému konzultací. Další změnou je i inovovaná struktura webových stránek ÚRR. Výroční 
zpráva bude dána do tisku, teprve jakmile budou vypořádány a zpracovány veškeré připomínky. 
Bude vytištěna i v anglickém znění. Několik připomínek již bylo zapracováno a to od MMR. U 
MMR se jednalo především o tyto připomínky: povinné tabulky musí být uváděny v eurech, 
ostatní je možné ponechat v Kč; další připomínka se týkala vyžadování stavebního povolení před 
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podáním projektu; další připomínkou bylo schvalování finančního manažera IPRM. A. Langerová 
podotkla, že je nutné se také věnovat tématu partnerství a a akce zorganizované k zahájení 
operačního programu by měly být ve zprávě popsány. J. Engwegen celou problematiku shrnul, 
upozornil také na možnost čerpat zkušenostiz výročních zpráv z minulého programového období. 
Doporučil v příští zprávě v úvodu zpracovat shrnutí problematiky na 4 až 5 stránek, které by bylo 
vhodné k využití i pro širší veřejnost. Zpráva by také měla v příloze obsahovat seznam příjemců. 
Po oficiálním předložení výroční zprávy lze očekávat další komentáře ze strany Komise. M. 
Sargánková doporučení přijala. Žádné další připomínky nebyly vzneseny.  
 
Podklad: MV-04-6, MV-04-6-příl. č. 1, MV-04-6-příl. č. 2 
Usnesení č. 007/MV04/08:  
 
1. Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 Výroční zprávu ROP Jihovýchod za rok 2007, dle materiálu MV-04-6-příl. č. 1 upravená 
   
Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 
7. Informace o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod 
 

M. Sargánková představila prezentaci týkající se shrnutí aktuálního stavu realizace a čerpání 
ROP JV, plánu výzev ROP JV na rok 2008, inovací a návrhů na zlepšení a na závěr členům MV 
připomněla návštěvu komisařky Danuty Hübner v Brně, která byla součástí zahájení mediální 
kampaně ROP JV. M. Sargánková především zdůraznila informace týkající se přijatých projektů, 
přehledů ukončených výzev a vyhlášených výzev a dotkla se také problematiky převisu 
finančních prostředků. M. Sargánková dala prostor k diskusi, do které se postupně přidaly M. 
Bek, A. Langerová, M. Černá a J. Engwegen. Podle pana Engwegena by měla být otázka 
nedostatečné administrativní kapacity zvažována na všech úrovních implementace OP. Za tímto 
účelem by bylo možné použít prostředky Operačního programu Technická pomoc. Paní 
Langerová doporučila, aby do zprávy o pokroku realizace OP byla vždy na jaře zařazena analýza 
rizik. M. Sargánková upozornila také na problematiku týkající se poradenských agentur, které 
spolupracují při psaní projektů s žadateli, dále uvedla, že je předčasné dělat závěry týkající se 
některého z přetlaků v jednotlivých prioritách, protože není dokončeno hodnocení projektů. M. 
Sargánková dodala, že region JV zvolil hodnocení projektů se zapojením eCBA – elektronické 
aplikace, která je zaměřena na socioekonomické přínosy projektů; podpořeny budou jen 
nejkvalitnější projekty, které tyto aspekty splňují. Žádné další připomínky nebyly vzneseny. 
 
Podklad: MV-04-7, MV-04-7-příl. č. 1,MV-04-7-příl. č. 2 
Usnesení č. 008/MV04/08:  
 
Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí: 

 Aktuální informaci o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod dle materiálu č. MV-04-7-příl. č. 2 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

8. Projednání a schválení hodnotících kritérií projektu na řízení a koordinaci aktivit 
Integrovaného plánu rozvoje města (manažer IPRM) 

 
Prezentoval A. Zatloukal. Krátce přiblížil přípravy a charakter těchto projektů. Nejedná se o 
kritéria obecně k IPRM, ale k projektům na řízení a koordinaci aktivit IPRM. Jednou z připomínek 
MMR bylo, zda by nebylo vhodné zařadit do způsobilých výdajů i náklady spojené s vybavením 
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pro manažery IPRM, tzn. kromě platu manažerů a povinných sociálních odvodů i možné 
technické zázemí, pronájmy apod. 
 
K připomínkám MMR se připojil i R. Bogdan s požadavkem zahrnout mezi způsobilé výdaje i na 
výdaje na monitorování, publicitu IPRM apod., a to i výdaje externí. Současně R. Bogdan odkázal 
na dopis primátora města Brna z 2. ledna 2008, ve kterém byly požadavky na typ způsobilých 
výdajů formulovány. 
Návrhem pro schválení MV je rozšíření financování souvisejících aktivit spojené s funkcí 
manažera IPRM. Členové MV s návrhem na rozšíření souhlasí. Žádné další připomínky nebyly 
vzneseny.  
 
Podklad: MV-04-8, MV-04-8-příl. č. 1, MV-04-8-příl. č. 2 
Usnesení č. 009/MV04/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 Kritéria přijatelnosti projektu na řízení a koordinaci aktivit Integrovaného plánu rozvoje 
města (manažer IPRM) dle materiálu MV-04-8-příl. č. 2 upravená 

 
Podklad: MV-04-8, MV-04-8-příl. č. 1, MV-04-8-příl. č. 3 
Usnesení č. 010/MV04/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 Hodnotící zprávu projektu na řízení a koordinaci aktivit Integrovaného plánu rozvoje města 
(manažer IPRM) dle materiálu MV-04-8-příl. č. 3 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 
9. Různé 
 

1) Problematika veřejných a neveřejných neziskových organizací 
Prezentoval J. Zetěk. Seznámil členy MV s problematickým vymezením NNO. Navrhuje členění 
pouze na veřejné a neveřejné NNO podle typu zřízení instituce a nikoli podle finančního hlediska. 
V. Stiebitzová se k této problematice vyjádřila jako zástupkyně za MF ČR a vysvětlila stručně 
definici, která slouží jako podklad pro členění nevládních neziskových organizací na veřejné a 
soukromé. Rozdělení na veřejné a neveřejné NNO je třeba z hlediska MF zachovat ve stávající 
podobě, neboť definice vychází ze směrnice ES k zadávání veřejných zakázek. M. Sargánková a 
J. Zeťek se shodli na tom, že před vyhlášením další výzvy dohodnou metodiku a způsob 
vysvětlení této definice. M. Sargánková navrhla usnesení, o němž se následně hlasovalo. 
 
Podklad: MV-04-9 
Usnesení č. 011/MV04/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod doporučuje 

 Úřadu Regionální rady konzultovat se zástupci neziskových organizací rozdělení 
veřejných a neveřejných neziskových organizací jako žadatelů v oblasti podpory 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
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2) Problematika IPRM Jihlava 
Prezentoval J. Zetěk. Objasnil problematickou situaci a stanovisko Odboru školství, mládeže a 
sportu Krajského úřadu kraje Vysočina. Primátor J. Vymazal se k tomuto problému vyjádřil, uvedl 
problém týkající se zřízení a rozšíření zařízení/školy pro těžce postižené děti. 
 
Podklad: MV-04-9 
Usnesení č. 012/MV04/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod doporučuje 

 Regionální radě vzít v úvahu námitky prezentované Koordinačním uskupením nestátních 
neziskových organizací kraje Vysočina ve věci projednávání IPRM města Jihlavy 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
3) Problematika IPRM města Brna 
Prezentoval P. Volek. Objasnil stručně situaci a vyzdvihl dva problematické body, kterými jsou: 
věcné  zaměření oblasti podpory 2.1 – subjekty, kterého se tato oblast podpory týká, nebyl 
k jednání přizván. Další problematickou záležitostí je technické nastavení výzvy a to, že je velice 
nekompatibilní s možnostmi neziskových organizací. Nesoulad termínů proto také hovoří o 
poměru projektů a malého množství podaných projektů za neziskové organizace. K této 
problematice se vyjádřil zástupce za města Brna R. Bogdan a objasnil, jakými způsoby probíhalo 
šetření a zjišťování cílových aktivit a vyjádřil se i k technickému zabezpečení výzvy. M. 
Sargánková podotkla, že ÚRR se těmito problematickými záležitostmi bude zabývat a bude brát 
v potaz veškeré námitky. Zástupci města Brna a Jihlavy berou na vědomí připomínky 
k technickým postupům vyhlašování výzev IPRM. 
 
Podklad: MV-04-9 
Usnesení č. 013/MV04/08:  
 
Monitorovací výbor ROP JV doporučuje 

 Regionální radě vzít na vědomí připomínky týkající se technických postupů vyhlašování 
výzev IPRM, které byly prezentovány a byly součástí předložených písemných materiálů. 

 
 
Usnesení přijato konsensuálně. 

 
 
Závěr 
M. Sargánková poděkovala členům za účast na zasedání a poděkovala i zástupcům EK. 
Předpokládaný termín dalšího zasedání MV ROP Jihovýchod je měsíc listopad, termín bude 
upřesněn v průběhu července.  
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Jednání Monitorovacího výboru bylo ukončeno v 15.45 hod.  
 
 
Mgr. Marta Sargánková 
místopředsedkyně Monitorovacího výboru 
ROP Jihovýchod 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
   Ing. Tomáš Čihák 
  
 
 
 
   Mgr. Radek Bogdan 

 

 

 
 
 


