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Téma jednání: Zápis z 6. zasedání Monitorovacího výboru 
Datum konání: 5. 6. 2009 
Místo konání: Jihlava, Hotel Gustav Mahler 
 
Přítomni: Mgr. Václav Božek, CSc., Ing. Milan Venclík, RNDr. Ing. Martin Černý, MBA, Ing. Bc. 
Martin Hyský, Mgr. Marta Sargánková, Ing. Hana Strnadová, Ing. Michal Franek, Ing. Miloslav 
Ileček, Ing. Vlastimil Bejček, Mgr. Alena Štěrbová, Ing. Jaroslav Vymazal, Vladimír Měrka, Vlastimil 
Helma, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Petr Volek, RNDr. Josef Zetěk, Ing. Ivo Minařík, Ing. 
Veronika Stiebitzová, Ing. Anna Batulková, Ing. Petr Burian, Ing. Hana Hušková, Tomáš Kuchtík, 
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Antonín Oujezdský, Ing. Eva Sterzová, Barbora Hrdinová 
Omluveni: Mgr. Michal Hašek, Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ing. Jan Vitula, Roman Onderka, Ing. 
Tomáš Prchal, Jaromír Hron, Ing. Helena Pískovská, Ing. Vít Sedmidubský 
Hosté:  
 
Program zasedání: 
 
10.20 Zahájení 6. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 6. Zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
3. Schválení zápisu z 5. Zasedání MV ROP Jihovýchod 
4. Informace o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod 
5. Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2009 
6. Tematické diskuse – výzva na strategické projekty v oblasti cestovního ruchu 
7. Výroční zpráva ROP Jihovýchod za rok 2008 
8. Komunikační plán ROP JV pro rok 2099 
9. Analýza rizik ROP Jihovýchod 
10. Různé 

 
Průběh jednání: 
M. Sargánková přivítala členy MV ROP JV a jejich zástupce. Přítomno bylo 26 členů a zástupců 
členů MV ROP Jihovýchod. M. Sargánková představila přítomné nové členy MV ROP JV paní Ing. 
Hanu Huškovou, paní Ing. Hanu Strnadovou a Ing. Bc. Martina Hyského. Rovněž omluvila 
nepřítomnost předsedy Monitorovacího výboru ROP JV pana MUDr. Jiřího Běhounka na začátku 
jednání, který ji pověřil vedením Monitorovacího výboru. 
  

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
 

M. Sargánková se dotázala členů na návrhy na ověřovatele zápisu.  Za kraj Jihomoravský byl 
navržen P. Volek a za kraj Vysočina M. Černý. M. Sargánková dala prostor k možným 
připomínkám k tomuto bodu. Zapisovatelkou jednání byla stanovena V. Kousalová.  
 
Podklad: MV-06-1 
Usnesení č. 001/MV06/09:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 ověřovatele zápisu z 6. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
     1. ověřovatel Ing. Petr Volek 
     2. ověřovatel RNDr. Ing. Martin Černý, MBA 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
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2. Schválení programu 6. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
 

K programu nebyly vzneseny připomínky. 
 
Podklad: MV-06-2, MV-06-2-příl. č. 1 
Usnesení č. 002/MV06/09:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 program 6. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-06-2-příl. č. 1  
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

3. Přijetí zápisu z 5. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
 

K zápisu z 5. zasedání MV ROP JV nebyly vzneseny námitky.   
 
Podklad: MV-06-3, MV-06-3-příl. č. 1 
Usnesení č. 003/MV06/09:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 zápis z 5. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-06-3-příl. č. 1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

4. Informace o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod 
 

M. Sargánková představila stručně bod týkající se realizace a čerpání ROP Jihovýchod.  
 
Pokrok v realizaci ROP JV: byly zmíněny kontinuální výzvy, byla konstatována vyrovnanost 
v podávání počtu žádostí od obou krajů, byly zmíněny vyhlášení současných výzev. Počet 
schválených projektů k 5. 5. 2009 – bylo schváleno 374 projektů, z toho 289 projektů má 
podepsanou smlouvu. S žadateli se intenzivně komunikuje a vyjednává. Dále M. Sargánková 
představila statistiku týkající se počtu registrovaných projektů v ROP JV podle stavu a prioritních 
os – členění na projekty zaregistrované, zamítnuté, v řízení, v realizaci, realizace projektů 
ukončena. Dále představila členům tabulku týkající se výčtu dotace pro projekty registrované 
v ROP JV – podle stavů a prioritních os. M. Sargánková podotkla, že pečlivě sledujeme vývoj 
projektů a jejich financování. Otázkou může být ekonomický stav České republiky a stav 
organizací v budoucích letech.  
Řídicí orgán pravidelně hodnotí a sleduje možná rizika. Byla detekována tato potenciální rizika: 
nedostatečný informační systém, nedostatečná personální kapacita, změny podmínek v průběhu 
implementace. M. Sargánková upozornila na problémy spojené s informačním systémem, jako 
jsou rozpad financování, aktualizace systému. Jde o řízená rizika, a zatím nehrozí nebezpečí, že 
by tato rizika ohrozila čerpání prostředků a zatím nezpůsobují ohrožení programu. M. Sargánková 
upozornila na přerozdělení prostředků z oblasti 4.1 do 4.2.  
 
Administrativní zajištění programu:  M. Sargánková představila série seminářů pro příjemce o 
dotace, informační publikace Starosti (nejen) starostů aneb programové desatero, Příručku pro 
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žadatele a příjemce. Dále M. Sargánková představila personální zajištění ÚRR – aktuální stav je 
57 zaměstnanců.  
M. Sargánková nechala prostor pro diskusi. Zástupce EK T. Kuchtík poděkoval za pozvání na MV 
a jeho zorganizování. Apeloval na dodržování termínů pro zasílání materiálů. Doporučuje používat 
standardní monitorovací tabulku jako součást zprávy o realizaci a pokroku. Velmi oceňuje, že se 
postupuje ve sledování podle prioritních os a ne jako pokrok celého programu. Je nutné vždy 
uvádět elektronické zdroje. Je nutné si také uvědomit případný problém kurzového rizika ve vztahu 
k programu. Dále p. Kuchtík upozornil na jednotlivé části podkladového materiálu a zejména 
akcentoval terminologii při uvádění jednotlivých stavů projektů. Je velký rozdíl mezi schválením a 
administrováním projektu. Rovněž upozornil na překlepy a administrativní chyby v počtu projektů. 
Dále by měly být uváděny všechny finanční údaje jak v Kč, tak eurech. Požadoval také objasnění 
procentuálního vyjádření v podkladu.  
M. Sargánková vysvětlila, že se jedná o vážený průměr, každá osa má jiný poměr finančních 
prostředků. Postupně se do debaty přidávali další členové. A. Štěrbová vznesla dotaz k souhrnným 
žádostem o platbu, a zda dosud nebyly certifikovány žádné výdaje.  
M. Sargánková odpověděla, že souhrnná žádost o platbu znamená, že RR připraví souhrnnou 
žádost a přes monitorovací systém pošle žádost na MF ČR. Vytvoření jedné souhrnné žádosti o 
platbu je práce několika lidí a několika hodin. Zatím systém nefunguje optimálně a práce s ním je 
časově náročná. 
 A. Štěrbová  uvedla, že má informaci o žádosti o změnu, jejíž vyřízení trvá i několik měsíců. 
Pokud však došlo k navýšení lidí, nemělo by vyřízení žádosti trvat tak dlouho. M. Sargánková 
podotkla, že by musela znát konkrétní případ.  Často se s těmito informacemi setkává, většinou se 
pak při prověřování zjišťuje, že žádosti nechodí ve standardních lhůtách ze strany příjemců nebo 
nejsou kompletní a příjemci musí dokládat chybějící podklady. Dochází také k některým 
nepředvídatelným problémům, je nutné tyto problémy nezobecňovat.  
J. Vymazal potvrdil slova M. Sargánkové ohledně velmi dobré spolupráce s ÚRR.  
J. Běhounek se přidal k jednání MV.  
V. Stiebitzová odpověděla na dotaz A. Štěrbové, kdy budou odeslány žádosti o platbu do EK. 
Informovala členy MV o tom, že první certifikace všech nových operačních programů jsou 
plánovány na podzim, kdy se předpokládá, že již budou ze strany EK schváleny popisy řídících a 
kontrolních systémů. Dále informovala o tom, že certifikace zatím neproběhly u žádného 
operačního programu pro období 2007 – 2013, ale že reálně již prostředky strukturálních fondů 
byly připsány na účet PCO ve formě zálohových plateb. P. Burian poté informoval o současném 
stavu popisu řídících a kontrolních systémů. 
M. Sargánková informovala, že si uvědomuje rizika spojená s případným průběžným financováním 
– znamenalo by to velkou změnu, zejména ve splatnosti faktur. Jakmile budou analýzy ukončeny, 
zaslali bychom členům jejich výsledky.  
M. Sargánková reagovala na některé připomínky T. Kuchtíka, bere na vědomí připomínky EK a 
akceptuje je. 
Úkoly pro RR: 

- Upravit některé administrativní nedostatky 
- Zasílat včas podkladové materiály na MV 
- Částky uvádět jak eurech, tak Kč 
- Předložit na dalším zasedání MV výsledky dílčích evaluací 

 
Podklad: MV-06-4, MV-06-4-příl. č. 1, MV-06-4-příl. č. 2, MV-06-4-příl. č. 3 
Usnesení č. 004/MV06/09:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 aktuální zprávu o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod dle materiálu č. MV-06-4-příl. č. 1  
     



 

MV–07–3–příl. č. 1 

 

 

 

 
Strana 4 (celkem 6) 
Zapsal/a: V. Kousalová 

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

5. Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2009 
Prezentuje A. Zatloukal. Byly zahájeny 4 evaluace na konci loňského roku: Zhodnocení realizace 
ROP – jedná se o evaluaci, která je zároveň podkladem pro Výroční zprávu. Jednotlivé evaluace 
budou ukončeny v průběhu prázdnin. Dále jsou prezentovány: Zhodnocení nastavení indikátorové 
soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění, Analýza a vyhodnocení příručky pro žadatele a 
příjemce ROP JV a Systém hodnocení projektů a hodnotících kritérií ROP JV. V oblasti 
plánovaných evaluací jde o následující: Roční operační vyhodnocení realizace programu za rok 
2009, Regionální hodnocení výsledků a dopadů, Analýza vnějších bariér implementace programu 
ROP JV. Následuje prezentace ostatních bodů evaluačního plánu: Ad hoc evaluace, podpora 
kapacit pro evaluaci programu, Externí podpora při přípravě podkladů pro strategické hodnocení.  
M. Sargánková ponechala prostor pro diskusi. T. Kuchtík se dotázal se na procentní zastoupení 
evaluací v poměru externí a interní. A. Zatloukal objasnil, že u interních evaluací jde spíše o dílčí 
analýzy. Nikdo nevznesl žádné další připomínky.  
 
Podklad: MV-06-5, MV-06-5-příl. č. 1, MV-06-5-příl. č. 2 
Usnesení č. 005/MV06/09:  
 
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2009 dle materiálu MV-06-5-příl. č. 1 
 
     

6. Tematická diskuse – výzva na strategické projekty v oblasti cestovního ruch 
M. Sargánková seznámila členy se sběrem tematických projektů. Byla vypracována Kvantifikační 
analýza potenciálu cestovního ruchu. Je to materiál, který se použije pro vyhlášení výzvy, kde 
budou podpořeny ty projekty, které budou plnit indikátory a cíle programu a zároveň to budou 
kvalitní projekty, které mají významný dopad na cestovní ruch v příslušném kraji. VRR schválil 
vytvoření 14členné komise, která připraví podmínky výzvy. 24. 6. se Komise sejde a stanoví body 
a znění výzvy a stanovení indikátorů a jejich naplnění. M. Sargánková otevřela prostor pro diskusi.   
Diskuse: T. Kuchtík tuto zprávu vnímá pozitivně. Kvantifikační analýza – poskytuje dostatečné 
množství informací.  
 
Podklad: MV-06-6, MV-06-6-příl. č. 1, MV-06-6-příl. č. 2 
Usnesení č. 006/MV06/09:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Postup pro výběr projektů se strategickým významem v oblasti podpory 2.1 Rozvoj 
infrastruktury pro cestovní ruch a závěry dle materiálu MV-06-6-příl. č. 1 
 

 
7. Výroční zpráva ROP Jihovýchod za rok 2008 

Prezentuje A. Zatloukal. Výroční zpráva prošla připomínkovým řízením NOK a PCO. Všechny 
připomínky byly zapracovány a akceptovány. A. Zatloukal zmínil problematiku ekonomické krize a 
kurzového rizika. M. Sargánková ponechala prostor k diskusi. T. Kuchtík vznesl několik technicko-
administrativních komentářů a výhrad. Např. tabulka č. 4 na str. 29 neposkytuje přehled o tom, 
kolik projektů je v administrativní fázi. Za významné rovněž považuje, že chybí popis skutečností, 
jak se pracuje s menšími městy nebo obcemi, jak se zajišťuje publicita na nejnižší regionální 
úrovni. M. Sargánková konstatovala, že se nesoustřeďujeme pouze na určitý okruh potenciálních 
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žadatelů a příjemců a demonstrovala širokou spolupráci s krajskými úřady i s asociacemi v obou 
krajích.  
 
 
Podklad: MV-06-7, MV-06-7-příl. č. 1, MV-06-7-příl. č. 2 
Usnesení č. 007/MV06/09:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 Výroční zprávu ROP Jihovýchod za rok 2008, dle materiálu MV-06-7-příl. č. 1 
 

 
8. Komunikační plán pro rok 2009 

Prezentuje A. Zatloukal. Po prezentaci M. Sargánková ponechala prostor k připomínkám a 
dotazům. Bylo konstatováno, že většina připomínek již byla vznesena v rámci ostatních bodů. 
 
Podklad: MV-06-8, MV-06-8-příl. č. 1, MV-06-8-příl. č. 2 
Usnesení č. 008/MV06/09:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Komunikační plán Regionálního operačního programu Jihovýchod pro rok 2009, dle 
materiálu MV-06-8-příl. č. 1 
 

 
9. Analýza rizik ROP JV 

Prezentuje M. Sargánková, přílohou tohoto bodu je katalog rizik. Na pravidelných dvouměsíčních 
setkání se schází vedení úřadu, které rizika pečlivě řeší a snaží se nastavovat řešení i případných 
nových rizik. Dotaz J. Zeťka, jaký dopad má nesplnění indikátorů za program. M. Sargánková – na 
úrovni programu je plnění indikátorů a změny v programu předmětem probíhající evaluace. Pokud 
se indikativní cíle nenaplní, je třeba to vysvětlit. T. Kuchtík odpověděl na dotaz J. Zeťka týkající se 
nenaplnění indikátorů a případných sankcí. Dále byla předmětem diskuze doporučení pro příjemce 
při jejich výběrových řízeních. Reaguje M. Sargánková – zákon o zadávání veřejných zakázek je 
natolik podrobný, že je pak pravděpodobné, že se stane nějaké formální porušení. T. Kuchtík 
směroval dotaz na nedostatečný monitorovací IS. M. Sargánková upozornila, že tento 
problém závisí také na aktivitě MMR. Otázkou zůstává, zda MIS bude pro všechny RR nebo pro 
každou RR zvlášť. V. Stiebitzová vyjádřila nesouhlas u rizika č. 11 – Nedostatečná koordinace ze 
strany PCO. Uvedla, že se PCO snaží veškeré problémy RR aktivně řešit. M. Sargánková uvedla, 
že riziko bylo zařazeno před třemi měsíci, kdy nebyly zcela vyjasněny náležitosti souhrnných 
žádostí a že v současné chvíli je toto riziko minimální. T. Kuchtík – vyjádřil potřebu se na dalším 
MV seznámit podrobně se zmíněnými riziky. Bylo přislíbeno vyhotovit informační zprávu s termíny, 
dosaženým pokrokem a popisem opatření, jak se povedly a za jak dlouho. 
 
Podklad: MV-06-9, MV-06-9-příl. č. 1 
Usnesení č. 009/MV06/09:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Informativní zprávu o systému řízení rizik dle materiálu MV-06-9-příl. č. 1 
 

 
10. Různé 
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T. Kuchtík zmínil, že minulý monitorovací výbor zástupce EK navrhl, aby na dalším MV byla 
prezentace IPRM. M. Sargánková přislíbila, že na dalším MV bude prezentována realizace IPRM 
za každé město zvlášť. M. Ander reagoval na stížnosti týkající se neziskových organizací – 
stížnosti byly projednávány a veškeré záležitosti byly vysvětleny. Byl domluven další společný 
postup. Byly nastartovány procesy, které pomohou vzájemnému řešení společně s neziskovými 
organizacemi. P. Volek potvrdil, že zmíněné schůzky v rámci Brna skutečně proběhly. M. 
Sargánková shrnula, že schůzky proběhly i na straně Jihlavy.  M. Sargánková poprosila zástupce 
měst, aby připravili prezentaci této problematiky na další zasedání MV.  
 
Na závěr M. Sargánková poděkovala za účast členům a jejich zástupcům a také zástupci EK T. 
Kuchtíkovi. Termín dalšího zasedání MV byl předběžně stanoven na listopad 2009.  
 
Konec v 13:05 hod.   
 
 
 
 
 
Mgr. Marta Sargánková 
místopředsedkyně Monitorovacího výboru 
ROP Jihovýchod 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
   RNDr. Ing. Martin Černý, MBA 
  
 
 
 
   Ing. Petr Volek 
 


