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Téma jednání: Zápis z 5. zasedání Monitorovacího výboru 
Datum konání: 1. 12. 2008 
Místo konání: Brno 
 
Přítomni: Ing. Marie Černá, Ing. Bc. Martin Hyský, Mgr. Marta Sargánková, RNDr. Ing. 
Martin Černý, MBA, Ing. Radek Handa, doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ing. Michal Franek, Ing. 
Tomáš Prchal, Ing. Vlastimil Bejček, CSc., Mgr. Alena Štěrbová, Ing. Jaroslav Vymazal, 
Vladimír Měrka, Vlastimil Helma, Ing. Antonín Oujezdský, Jaromír Hron, RNDr. Josef Zetěk, 
Barbora Hrdinová, Ing. Veronika Stiebitzová, Ing. Vít Sedmidubský, Dr. Ing. Marie Zezůlková, 
Ing. Ivo Minařík, Ing. Radek Pažout, Alice Langerová 
Omluveni: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Petr Burian, Ing. Milan Venclík 
Hosté: Ing. Jana Richterová 
Program zasedání: 
 
13.30 Prezence 
14.00 Zahájení 5. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 5. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
3. Přijetí zápisu ze 4. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
4. Informace o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod 
5. Realokace mezi oblastmi podpory 4.1 a 4.2 (Technická pomoc) 
6. Evaluační studie ke změně bodové hranice pro výběr projektů 
7. Informace o sběru projektových záměrů se strategickým významem pro 

cestovní ruch 
8. Plán výzev 2009 
9. Tematická diskuse – závěry konference Vize 2015 
10. Informace o zpřesnění hodnotících kritérií 

17.00 Závěr 
 
 
 
Průběh jednání: 
M. Sargánková zahájila jednání 5. zasedání Monitorovacího výboru ve 14.20 hod. 
Konstatovala, že výbor je usnášeníschopný. Z 26 členů se jednání zúčastnilo 23 členů, 
omluven byl Ing. Stanislav Juránek, Ing. Petr Burian a Ing. Milan Venclík. 
Na začátku zasedání předsedající přivítala členy a seznámila je s hostem – Ing. Janou 
Richterovou.   
 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
 

Za Jihomoravský kraj byl ověřovatelem zápisu navržen J. Hron a za kraj Vysočina M. Černý. 
Zapisovatelkou jednání byla stanovena V. Kousalová.  
 
 
Podklad: MV-05-1 
Usnesení č. 001/MV05/08:  
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Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 ověřovatele zápisu z 5. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
     1. ověřovatel Jaromír Hron 
     2. ověřovatel RNDr. Ing. Martin Černý, MBA 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

2. Schválení programu 5. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
 

M. Sargánková dala prostor přítomným k možným připomínkám a návrhům na případnou 
úpravu programu jednání. Nikdo žádné nevznesl.  
 
Podklad: MV-04-2, MV-04-2-příl. č. 1 
Usnesení č. 002/MV05/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 program 5. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-05-2-příl. č. 1  
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

3. Přijetí zápisu ze 4. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
 

M. Sargánková podotkla, že nikdo se k finální verzi zápisu ze 4. zasedání MV ROP JV 
nevyjádřil a nikdo nevznesl žádné námitky.  Žádné připomínky nebyly vzneseny.  
 
Podklad: MV-05-3, MV-05-3-příl. č. 1 
Usnesení č. 003/MV05/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 zápis ze 4. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-05-3-příl. č. 1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 
4. Informace o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod 
 

M. Sargánková provedla přítomné prezentací, která se skládala z několika bodů: Pokrok 
v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni programu, Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na 
úrovni prioritních os a oblastí podpory, Údaje o finančním vypořádání provádění pomoci, 
Administrativní zajištění programu, Závěry a doporučení.  
Konstatovala také, že pravidelně jsou členové MV informováni o výzvách a o čerpání 
v jednotlivých prioritních osách. Upozornila na detekovaná možná 4 rizika, kterými jsou: 
nedostatečný IS a velký počet na sobě závislých IS a neintegrita systému, nedostatečná 
personální kapacita, změny podmínek v průběhu implementace, riziko nevyčerpání 
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přidělených financí. Tato rizika je nutné brát v potaz a je nutné s nimi pracovat a sledovat 
jejich průběh. Na závěr tohoto bodu nechala předsedající M. Sargánková prostor k diskusi.  
Zástupci NNO a měst, J. Hron, V. Vymazal, J. Zetěk a M. Zezůlková, ve stručnosti objasnili 
problematiku principu partnerství. A. Langerová vznesla několik dotazů týkajících se čerpání 
ROP Jihovýchod. Zmínila především problematiku zamítnutých projektů – zda je příčinou 
nedostatečná kvalita nebo špatná administrace projektů; dále vznesla dotazy k seminářům 
pro příjemce – míra jejich obecnosti; dotaz k MONITu 7+ – konkretizace výstupů jednání o 
novém monitorovacím systému; dotaz k tzv.  regionálním managerům; rovněž položila dotaz 
k očekávanému datu předložení komunikačního plánu na rok 2009. Dále A. Langerová 
vznesla návrh, aby od příštích zasedání byly také částky uváděny v eurech, nikoli jen v Kč. 
Na tato témata a otázky reagovala M. Sargánková. J. Karásek a E. Šteflová, kteří tuto 
problematiku blíže objasnili.  
R. Pažout, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, zaměřil diskuzi k IS MONIT7+ a novému 
monitorovacímu systému. Pozastavil se zejména u možného rizika zmíněného M. 
Sargánkovou. Navrhl, aby v příloze číslo 1, byl u strany 35 ve třetím odstavci použit 
podmiňovací způsob. R. Pažout nemá konkrétní návrh na přesné znění tohoto odstavce, ale 
upozornil na to, že rizika současná jsou menší než rizika budoucí. M. Sargánková 
konstatovala, že pokud dojde k výběru nového monitorovacího systému, existuje poměrně 
velké riziko pro implementaci programu, včetně jeho administrace. Členové se shodli, že 
výše zmíněný odstavec bude mírně upraven. Další námitky a připomínky k tomuto bodu 
nikdo nevznesl.   
 
Podklad: MV-05-4, MV-05-4-příl. č. 1, MV-05-4-příl. č. 2 
Usnesení č. 004/MV05/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 aktuální zprávu o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod dle materiálu č. MV-05-4-příl. č. 
1 upravená 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 
5. Realokace mezi oblastmi podpory 4.1 a 4.2 (Technická pomoc) 
 

M. Sargánková konstatovala, že členové MV byli na 1. zasedání MV informováni o navržení 
alokace pro oblast podpory 4 (Technická pomoc) a to tak, že na každou oblast podpory bylo 
navrženo 50 % prostředků, s tím, že bude MV v budoucnu požádán o realokaci v momentě, 
kdy budou známy nezpůsobilé výdaje a budou upraveny činnosti v jednotlivých oblastech 
podpory. Návrh na přesun finančních prostředků z oblasti podpory 4.2 do oblasti podpory 4.1 
ve výsledném poměru 75:25 se opírá o nutnost zajistit odpovědnou a účinnou správu a 
implementaci ROP JV. V rámci oblasti 4.1 jsou pokryty náklady na zajištění instalace, 
provozu a propojení počítačových systémů pro řízení, monitorování a kontrolu operací či na 
evaluační projekty zaměřené na sledování dopadů realizace programu. M. Sargánková 
upozornila na to, že bude-li schválena změna poměru alokací v prioritní ose Technická 
pomoc, dojde i k úpravě Prováděcího dokumentu a dalších dokumentů, které z něj vycházejí. 
M. Sargánková dala prostor k diskusi. Nikdo nevznesl námitky. 
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Podklad: MV-05-5, MV-05-5-příl. č. 1, MV-05-5-příl. č. 2 
Usnesení č. 005/MV05/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 přesun finanční alokace z oblasti podpory 4.2 Podpora absorpční kapacity do oblasti 
podpory 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP dle materiálu MV-05-5-příl. č. 
1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 
6. Evaluační studie ke změně bodové hranice pro výběr projektů 
 

J. Karásek seznámil přítomné s problematikou evaluační studie. Konstatoval, že 
Monitorovací výbor již na svém předešlém zasedání schválil hodnotící kritéria ke všem 
prioritním osám. Po ukončení příjmů projektů v rámci 1. kola výzev k předkládání projektů do 
oblastí podpory 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 a 3.4 byla zadána Regionální radou RS Jihovýchod 
evaluační studie zaměřená na hodnotící kritéria a Metodický pokyn pro hodnotitele a externí 
experty. Jedním ze závěrů této studie je i tvrzení, že hranice 60 bodů je nastavena příliš 
vysoko, což by v důsledku mohlo vést k velkému počtu nepodpořených projektů.  Ve studii je 
rovněž uvedeno, že vzhledem k přísnosti schválených kritérií je zaručena dostatečná kvalita 
projektů i pokud jejich bodové ohodnocení dosáhne na 50 bodů. V souvislosti se závěry 
evaluační studie se Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod rozhodl v případě 
projektů v oblastech podpory 1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3 a 3.4 ke snížení spodní bodové hranice 
pro příjem projektů na 50 bodů.  
V. Měrka se v diskuzi dotázal, jestli je neúspěšným žadatelům sdělováno bodové hodnocení. 
M. Sargánková reagovala, že všichni žadatelé se dozvědí své bodové hodnocení, 
nezveřejňuje se ale v celém seznamu u neúspěšných žadatelů.   
J. Zetěk měl připomínku k obsahu dopisů, které se rozesílají žadatelům. J. Karásek reagoval, 
že pokud projekt není neschválen, vždy je napsáno z jakého důvodu, jestli z formálních 
náležitostí, z důvodu soutěže s ostatními projekty nebo nedosáhnutí minimální bodové 
hranice. M. Sargánková podotkla, že bodová hranice se snížila jen u zmíněných oblastí 
podpory, u ostatních zůstává minimální bodová hranice 60 bodů. Další námitky nebyly 
vzneseny.  
 
 
 
 
Podklad: MV-05-6, MV-05-6-příl. č. 1, MV-05-6-příl. č. 2 
Usnesení č. 006/MV05/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 evaluační studii ke změně bodové hranice pro výběr projektů, dle materiálu MV-05-6-
příl. č. 1 
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Usnesení přijato konsensuálně. 

 
7. Informace o sběru projektových záměrů se strategickým významem pro 

cestovní ruch 
 

J. Karásek informoval o schváleném záměru Výboru Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod ohledně dalšího čerpání alokace v oblasti podpory 2.1. Výbor Regionální rady 
schválil výzvu pro sběr strategických projektových záměrů, která byla vyhlášena dne 13. 10. 
2008 s ukončením 31. 12. 2008. Na zasedání Výboru Regionální rady bude v příštím roce 
rozhodnuto o tom, zda a jak bude výzva cílována pro dosažení strategických záměrů, tedy 
mají být podpořeny především velké projekty s velkým potenciálem pro dosažení pozitivních 
synergických efektů. Východiskem pro tato opatření jsou především příklady dobré praxe ze 
zahraničí. Minimální výše jednotlivých projektů je předběžně stanovena na 100 mil. Kč, 
přičemž maximální zatím stanovena není.  M. Sargánková podotkla, že vyhlášení této výzvy 
neznamená, že bude na závěr tato výzva realizovaná, vše se ukáže až po ukončení sběru 
záměrů a vyhodnocení a rozhodnutí VRR. M. Zezůlková se dotázala na alokaci. M. 
Sargánková objasnila, že se jedná o alokaci 1,6 miliardy Kč. R. Prchal otevřel problematiku 
typu žadatele, konkrétně zda budou preferováni malí a střední podnikatelé a zda velcí 
podnikatelé jsou z této výzvy vyloučeni.  M. Sargánková upozornila, že jsme ve fázi 
identifikace a že členové MV budou na dalším zasedání o postupu informováni. J. Karásek 
upozornil, že projekty budou podpořeny jen v případě, že mají již fázi přípravy hotovou a že 
mají vyřízené veškeré územní formality a veškeré územní a stavební souhlasy.   
 
Podklad: MV-05-7, MV-05-7-příl. č. 1,MV-05-7-příl. č. 2, MV-05-7-příl. č. 3 
Usnesení č. 007/MV05/08:  
 
Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí 

 zprávu o probíhajícím příjmu projektových záměrů se strategickým významem pro 
cestovní ruch a podmínky předkládání těchto záměrů, dle materiálu MV-05-7-příl. č. 1 
a MV-05-7-příl. č. 2 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

8. Plán výzev 2009 
 

A. Zatloukal seznámil členy s aktuálním plánem výzev pro rok 2009. Plán výzev projednal a 
schválil Výbor Regionální rady po projednání v Komisi pro technickou pomoc. V diskuzi se 
M. Franek se dotázal, zda výzva pro oblast podpory 1.2 je vázána na notifikaci a jestli je 
nutné čekat na schválení notifikace. M. Sargánková uvedla, že v případě nákupu „ekobusů“ 
je nutné brát v potaz notifikaci a není možné bez notifikace výzvu na nákup ekobusů vyhlásit.  
Upozornila také na to, že částka vyčleněná na nákup autobusů je jasně specifikovaná a 
prostředky jsou zvlášť vyčleněny. (Notifikace neomezuje vyhlášení výzvy na dopravní 
terminály.) Veškeré formuláře týkající se notifikace jsou zaslány k projednávání do Evropské 
komise. Možný termín pro ukončení notifikace je předpokládán ke konci roku 2008. K tomu 
M. Sargánková uvedla, že se vyskytuje názorový problém ze strany Evropské komise (DG 
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TREN) týkající se notifikace. Dále také podotkla, že se jedná pouze o plán výzev a jeho 
úpravy jsou do budoucna možné. V. Měrka se dotázal na možnost přesunu finančních 
prostředků do prioritní osy 3. M. Sargánková upozornila, že to je případně v kompetenci MV, 
ale zároveň je nejprve nutné si specifikovat, odkud by se tyto prostředky měly přesunout.. 
Zatím se neobjevují známky toho, že by v některé prioritní ose prostředky přebývaly.   
 
Podklad: MV-05-8, MV-05-8-příl. č. 1, MV-05-8-příl. č. 2 
Usnesení č. 008/MV05/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 plán výzev 2009, dle materiálu MV-05-8-příl. č. 1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 
9. Tematické diskuse – závěry konference VIZE2015 
 

M. Sargánková seznámila členy výboru se závěry z konference VIZE2015, která se konala 
12. 11. 2008. Konstatovala, že konference se stala výbornou platformou pro diskusi. Snahou 
bylo nastínit, v jakém bodě se dnes nachází realizací programu. Závěrem konference byly 
definované příležitosti a ohrožení pro jednotlivé prioritní osy. Tyto výstupy byly zveřejněny na 
webových stránkách s možností reflexe těchto závěrů. M. Zezůlková reagovala na tuto 
konferenci velmi pozitivně a objasnila problematiku oblasti podpory rozvoje obcí a 
venkovských sídel, dotkla se také problematiky IPRM.  
 
Podklad: MV-05-9 
Usnesení č. 009/MV05/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 závěry konference VIZE2015 dle příloh MV-05-9-příl. č. 1, MV-05-9-příl. č. 2, MV-05-
9-příl. č. 3 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 
10. Informace o zpřesnění hodnotících kritérií 
 

J. Karásek prezentoval, že se zde jedná o doplnění administrativního postupu. Regionální 
rada Jihovýchod dne 14. 1. 2008 vydala metodický pokyn pro hodnocení experty. Na základě 
požadavků auditů byl tento metodický pokyn aktualizován k 23. 5. 2008. Důvodem 
aktualizace byly upraveny některé nejasnosti a formální nedostatky.  Audit také zdůrazňoval 
nezbytnost aktualizací pro zamezení podjatosti v hodnocení projektů.  
M. Sargánková nechala prostor k připomínkám a ujistila členy MV o precizním nastavení 
hodnotících kritérií, a to i z toho důvodu, že změna prošla několika kontrolami, audity apod.  
V. Stiebitzová navrhla změnu v příloze č. 1 na straně 27 v odstavci Bonifikace projektů, 
změnit slovo „subjektivní“ ve třetím řádku na slovo „odborné“. Dále  
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J. Zetěk navrhl změnu na straně 15 u bodu 4.5.4., změna odkazu z „příloze č. 3“ na „příloze 
č. 4“.  
 
Podklad: MV-05-10 
Usnesení č. 010/MV05/08:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 formální úpravy hodnotících kritérií v souladu s přílohou MV-05-10-příl. č. 1 upravená 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
Závěr 
M. Sargánková poděkovala členům i hostu za účast na zasedání. Předpokládaný termín 
dalšího zasedání MV ROP Jihovýchod je na jaře příštího roku, termín bude upřesněn.  
 
Jednání Monitorovacího výboru bylo ukončeno v 16:50 hod.  
 
 
 
Mgr. Marta Sargánková 
místopředsedkyně Monitorovacího výboru 
ROP Jihovýchod 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
   RNDr. Ing. Martin Černý, MBA 
  
 
 
 
   Jaromír Hron 

 


