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Téma jednání: Zápis ze 7. zasedání Monitorovacího výboru 

Datum konání: 20. 11. 2009 

Místo konání: Brno 

 

Přítomni: Jaromír Hron, Mgr. Václav Božek, CSc., MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Bc. Martin Hyský, Ing. Antonín 
Oujezdský, Ing. M. Ileček, Ing. Ivo Minařík, Ing. Michal Franek, RNDr. Ing. Martin Černý, MBA; Ing. Hana 
Strnadová, Ing. Vít Sedmidubský, Ing. Jan Vavřička, Ing. Hana Hušková, Mgr. Radek Řeřicha, Vlastimil 
Helma, Ing. Jaroslav Vymazal, Vladimír Měrka, Mgr. Bc. Jakub Trojan, Mgr. Marta Sargánková, Mgr. Alena 
Štěrbová, Ing. Vlastimil Bejček, CSc. 

Omluveni: RNDr. Miloš Šifalda, RNDr. Josef Zetěk, doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ing. Petr Burian 

Hosté: Ing. Bc. Iva Basovníková, Ing. Dr. Marie Zezůlková, Tomáš Kuchtík 

 

Program zasedání: 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 7. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
3. Schválení zápisu z 6. Zasedání MV ROP Jihovýchod 
4. Informace o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod 
5. Představení IPRM Jihlava a Brno 
6. Výsledky externích evaluačních projektů 
7. Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2010 
8. Změna hodnotících kritérií 
9. Plán technické pomoci – plán pro rok 2010 a aktualizace plánu na celé programové období 
10. Informace o systému plateb 
11. Přesun finanční alokace v rámci prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 
12. Různé, diskuse 

 

J. Běhounek přivítal hosty, Přítomno 21 členů a 3 hosté, 4 členové jsou omluveni. J. Běhounek konstatoval, že 
MV ROP JV je usnášeníschopný. 

 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
 

J. Běhounek se dotázal členů na návrhy na ověřovatele zápisu.  Za kraj Jihomoravský byl navržen J. Hron a 
za kraj Vysočina M. Hyský. J. Běhounek dal prostor k možným připomínkám k tomuto bodu, nikdo žádné 
nevznesl. Zapisovatelkou jednání byla stanovena V. Kousalová.  
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Podklad: MV-07-1 

Usnesení č. 001/MV07/09:  

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 ověřovatele zápisu 7. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
      1. ověřovatel Jaromír Hron 

      2. ověřovatel Ing. Bc. Martin Hyský 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

2. Schválení programu 7. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
J. Běhounek dal prostor přítomným k možným připomínkám a návrhům na případnou úpravu programu 
jednání. Nikdo žádné nevznesl.  

Podklad: MV-07-2, MV-07-2-příl. č. 1 

Usnesení č. 002/MV07/09:  

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 Program 7. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-07-2-příl. č. 1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

3. Přijetí zápisu z 6. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
J. Běhounek konstatoval, že veškeré připomínky k zápisu z minulého zasedání byly Úřadem Regionální rady 
zapracovány. M. Sargánková doplnila, že byla zapracována připomínka z Ministerstva financí ČR týkající se 
diskuse k bodu čerpání a realizace ROP JV, konkrétně se týkala diskuzního příspěvku souvisejícího se 
zasíláním plateb.  

Podklad: MV-07-3, MV-07-3-příl. č. 1 

Usnesení č. 003/MV07/09:  

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 zápis z 6. Zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-07-3-příl. č. 1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
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4. Informace o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod 
M. Sargánková seznámila členy s jednotlivými  pokroky a čerpáním programu. Představila jednotlivé body 
tohoto bodu:  

1. Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod 

2. Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni prioritních os a oblastí podpory 

3. Administrativní zajištění programu 

4. Závěry a doporučení 

M. Sargánková  konstatovala, že nejsou známy žádné závažné problémy, které by ohrožovaly plnění 
programu. J. Běhounek dal prostor pro diskusi. T. Kuchtík konstatoval, že byl vyřešen technický problém, který 
se objevil v souvislosti s první žádostí o platbu na Evropskou komisi a platba již byla proplacena na účet PCO 
a bylo tak zahájeno reálné čerpání z ERDF. Maximálně ocenil kvalitu a formát Zprávy o realizaci programu.  

Technické poznámky:  

 zpráva, která slouží k ilustraci pokroku v mezi období – uvést počet schválených projektů ve sledovaném 
období a celkový počet schválených projektů za celé programové období (pro srovnání s předchozím 
obdobím); 

 výsledky kontrol a auditů – uvést o jaká případná drobná zjištění se jedná a konkrétně jaká opatření byla 
přijata (stačí formou příkladu) 

 kapitola Komunikační plán – doplnit informaci, jaké konkrétní aktivity se v daném období realizovaly; 

 kapitola Technická pomoc – pro informaci uvést i dlouhotrvající projekty – na každém zasedání MV uvést 
informaci na jaké projekty byla Technická pomoc vyčerpána; 

 závěr zprávy – návrh na doplnění, co ROP JV čeká v dalším sledovaném období pro porovnání na dalších 
zasedání MV 

Do diskuse se přidal J. Vavřička. Doplnění k tabulce č. 5 Plnění pravidla N+2, N+3 v podkladových 
materiálech – ve sloupci žádost o průběžnou platbu na EK je uvedena nižší částka, než byla ve skutečnosti 
EK proplacena. Dále upozornil na chybu v sumární částce ve sloupci Celkové platby z Evropské komise.  L. 
Džingozov doplnil, že tabulka byla převzata z metodických pokynů NOK, která počítá s chybným vzorcem. 
Chyby budou opraveny. 

Podklad: MV-07-4, MV-07-4-příl. č. 1, MV-07-4-příl. č. 2 

Usnesení č. 004/MV07/09:  

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 aktuální zprávu o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod dle materiálu č. MV-07-4-příl. č. 1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
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5. Představení IPRM Jihlava a Brno 
Prezentuje M. Sargánková – krátce uvedla, že v ROP JV máme v současné době tři IPRM a to jeden města 
Jihlavy a dva města Brna. Na minulém zasedání MV byly vyžádány krátké prezentace těchto IPRM. 
Prezentuje J. Vymazal IPRM města Jihlavy: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury 
v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti. IPRM města Brna 
prezentuje R. Řeřicha: Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch a 
Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města. J. Běhounek 
otevřel diskusi k těmto prezentacím. 

Podklad: MV-07-5, MV-07-5-příl. č. 1, MV-07-5-příl. č. 2, MV-07-5-příl. č. 3 

Usnesení č. 005/MV07/09:  

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 informativní zprávu o průběhu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

     

6. Výsledky externích evaluačních projektů 
Prezentuje A. Zatloukal. Představil všechny externí evaluace, které Úřad Regionální rady realizoval a 
konstatoval, že jsou k nahlédnutí. Jedná se o tyto evaluace: Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů 
financovaných z ROP; Kvantifikační analýza potenciálu cestovního ruchu regionu soudržnosti Jihovýchod; 
Zhodnocení realizace ROP JV a vyhodnocení evaluačních aktivit; Systém hodnocení projektů a hodnotících 
kritérií ROP JV; Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění; Analýza a 
vyhodnocení příručky pro žadatele a příjemce ROP JV. J. Běhounek otevřel prostor k diskusi. 

Podklad: MV-07-6, MV-07-6-příl. č. 1, MV-07-6-příl. č. 2 

Usnesení č. 006/MV07/09:  

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 informaci o výsledcích externích evaluačních projektů dle materiálu MV-07-6-příl. č. 1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

7. Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2010 
Prezentuje A. Zatloukal. Seznámil členy Výboru MV s evaluačními aktivitami připravovanými na další rok: 
Navázání spolupráce s externími poskytovateli dat; Roční problémové vyhodnocení; Evaluace způsobů 
proplácení; Výroční zpráva ROP JV za rok 2009; Informace o realizaci čerpání ROP JV; Využití nových cyklo a 
hippo stezek – jsou to interní evaluace a to z důvodu, že již máme zpracovanou metodiku a jsme schopni dělat 
tyto evaluace vlastními silami. Dále to budou evaluace: Analýza nejčastějších chyb na straně žadatelů a 
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příjemců dotace z ROP JV a vyhodnocení technické asistence ROP JV; Vyhodnocení podílu nově 
zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic; Podpora kapacit pro evaluaci programu; Ad 
hoc evaluace. J. Běhounek otevřel prostor pro diskusi. T. Kuchtík – konstatoval, že evaluace je velice dobrý 
manažerský nástroj. Doporučil provést mid-term evaluaci, a to jako evaluaci externí, protože podněty 
z vedlejšího prostředí jsou objektivnější. 

Podklad: MV-07-7, MV-07-7-příl. č. 1, MV-07-7-příl. č. 2 

Usnesení č. 007/MV07/09:  

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2010 dle materiálu MV-07-7-příl .č. 1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

8. Změna hodnotících kritérií 
Prezentuje J. Karásek. Konstatoval, že to vychází z evaluační studie, doporučení snížit bodové hodnocení 
kapitola F – horizontální kritéria z 5 bodů na 1 bod. Důvodem je fakt, že žádný projekt, který bude podpořen, 
nesmí mít negativní vliv na horizontální témata. Zbývající 4 body, byly rozděleny následovně: 3 body nově 
přiděleny na kritérium D Kvalita zpracování projektu, 1 bod přidělen na kritérium C1/C2 Kvalita projektu 
z hlediska jeho přínosů a přiměřenosti, vazba na monitorovací ukazatele. Spolu s úpravou bodového 
hodnocení rozpočtu projektu bylo variantně detailně rozpracováno hodnocení stavebních rozpočtů, hodnocení 
rozpočtů na nákup vybavení a hodnocení rozpočtů projektů v oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb pro cestovní 
ruch. J. Běhounek otevřel rozpravu. T. Kuchtík – debata nad redukcí vážnosti kritéria.  

Podklad: MV-07-8, MV-07-8-příl. č. 1, MV-07-8-příl. č. 2 

Usnesení č. 008/MV07/09:  

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 Změny hodnotících kritérií ROP Jihovýchod dle materiálu MV-07-8-příl. č. 1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

9. Plán Technické pomoci pro rok 2010 a aktualizace plánu Technické pomoci na programové 
období 2007 – 2015 

Prezentuje A. Zatloukal. Oproti původnímu plánu došlo ke třem úpravám – skutečné čerpání v roce 2007 a 
2008, přesun alokace ze 4.2 do 4.1 a prostředky byly rozloženy tak, aby RR měl náklady i na rok 2014 a 2015.  

Podklad: MV-07-9, MV-07-9-příl. č. 1, MV-07-9-příl. č. 2, MV-07-9-příl. č. 3 
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Usnesení č. 009/MV07/09:  

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Plán technické pomoci pro rok 2010 dle materiálu MV-07-9-příl. č. 1 a aktualizaci plánu Technické 
pomoci pro programové období 2007–2015 dle materiálu MV-07-9-příl. č. 2 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

10. Informace o systému plateb 
Prezentuje M. Sargánková  – v současné době je používán model průběžného proplácení skutečně 
uhrazených způsobilých výdajů (ex-post platba), který předpokládá předfinancování výdajů ze strany příjemců. 
S ohledem na měnící se podmínky čerpání prostředků, Úřad Regionální rady zvažuje zavedení 
modifikovaného modelu ex-post plateb, který by ve svém důsledku mohl znamenat ulehčení financování 
schválených projektů příjemcům dotací a snížení potřeby vlastních zdrojů příjemců a snížení jejich nákladů na 
zajištění finančních prostředků na předfinancování výdajů projektů (úroky z úvěrů). Úřad Regionální rady tuto 
možnost zvažuje a reaguje tímto na situaci finanční a ekonomické krize. J. Běhounek otevřel prostor pro 
diskusi. J. Vavřička konstatoval, že mu navrhovaný systém spíše připomíná modifikované ex-ante platby. 
Doporučil Úřadu Regionální rady, aby přípravu modifikovaného systému plateb projednal s Ministerstvem 
financí ČR. Reagovala M. Sargánková, vysvětlila důvody, proč Úřad regionální rady považuje za vhodné 
modifikované ex-post platby a poděkovala za nabídku konzultací ze strany Ministerstva financí, kterou Úřad 
regionální rady využije. Do diskuse se zapojili také J. Běhounek a M. Franek, kteří zdůraznili potřebnost 
zavedení modifikovaného systému plateb. J. Běhounek závěrem diskuse doporučil Úřadu Regionální rady, 
aby na modifikovaném systému plateb dále pracoval. 

Podklad: MV-07-10, MV-07-10-příl. č. 1, MV-07-10-příl. č. 2 

Usnesení č. 009/MV07/10:  

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Informaci o systému plateb dle materiálu MV-07-10-příl. č. 1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

11. Přesun finanční alokace v rámci prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 
Prezentuje M. Sargánková. V minulosti Úřad Regionální rady tuto problematiku již avizoval. Závěr vychází 
z provedené evaluační studie. Po zvážení všech aspektů bylo VRR  navrhnuto, aby doporučil MV přesun cca 
200 mil. Kč do oblasti podpory 2.1. Argumentů je velké množství a vše je uvedeno ve studii a v podkladových 
materiálech. Tato problematika již byla s některými členy komunikována. M. Hyský doporučuje schválení 
tohoto přesunu.  

Podklad: MV-07-11, MV-07-11-příl. č. 1, MV-07-11-příl. č. 2, MV-07-11-příl. č. 3 
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Usnesení č. 009/MV07/11:  

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 Přesun alokace finančních prostředků z oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu do oblasti 
podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch dle materiálu č. MV-07-11-příl. č. 1 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

12. Různé, diskuse 
M. Sargánková vysvětlila problematiku broadbandových aktivit. J. Běhounek poděkoval za konferenci Dialog 
nad projektem, kterou Úřad Regionální rady připravil a úspěšně zrealizoval dne 19. 11. 2009. Na závěr byla 
puštěna prezentace 10 spotů nejzajímavějších realizovaných projektů. 

 

Konec v 14:45 hod.   

 

 

JUDr. Jiří Běhounek 

předseda Monitorovacího výboru 

ROP Jihovýchod 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

   Jaromír Hron 

  

 

   Ing. Bc. Martin Hyský 

 


