
                                                                             
 

 

Zapsal/a: V. Kousalová 
strana:1  

Téma jednání: Zápis z 10. zasedání Monitorovacího výboru 
Datum konání: 25. 5. 2011 
Místo konání: Třebíč 
 
 
Přítomni: Ing. Michal Franek; Ing. Vladimír Novotný; Ing. Bc. Martin Hyský; RNDr. Ing. 
Martin Černý, MBA; Ing. Radek Handa; Jaromír Hron; CSc.; Ing. Antonín Oujezdský; Ing. 
Miloslav Ileček; doc. PhDr. Mikuláš Bek; Ing. Petra Hladovcová; Mgr. Alena Štěrbová; Ing. 
Hana Hušková; Ing. Josef Buriánek; Ing. Bc. Iva Basovníková; Ing. Jan Vitula; Ing. Dr. Marie 
Zezůlková; Ing. Jaroslav Vymazal; Vladimír Měrka; Ing. Helena Piskovská; Mgr. Marta 
Sargánková; Soňa Baueršímová, DiS 
Omluveni: Mgr. Michal Hašek; RNDr. Miloš Šifalda; Ing. Ivo Minařík 
Hosté: Tereza Krausová; Ing. Jaroslava Amblerová; Ing. MgA. Barbora Hrdinová; Mgr. 
Radek Řeřicha 
 
 
Program zasedání: 
 
9.55 Zahájení 10. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu zasedání 
3. Schválení zápisu z minulého zasedání 
4. Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 
5. Výroční zpráva za rok 2010 
6. Informační zpráva o iniciativě Jessica 
7. Informace o pokroku IPRM 
8. Strategické projekty 
9. Analýza rizik ROP Jihovýchod 
10. Chystané změny ROP Jihovýchod 
11. Výroční kontrolní zpráva 
12. Informace o přípravě budoucího programového období 
13. Různé, diskuse 

 
 
 
Průběh jednání: 
M. Sargánková se jako místopředsedkyně Monitorovacího výboru ujala vedení (dle čl. 5 odst. 
2 Jednacího řádu Monitorovacího výboru) a konstatovala, že z celkového počtu 24 členů 
Monitorovacího výboru je přítomno 21 členů a 3 jsou omluveni. M. Sargánková přivítala 
zástupkyni Evropské komise T. Krausovou a dále omluvila účast předsedy Monitorovacího 
výboru JUDr. Michala Haška. Dále předala slovo V. Novotnému, který omluvil nepřítomnost 
MUDr. Jiřího Běhounka, kterého tímto zastupuje. Přítomné členy Monitorovacího výboru 
přivítal starosta města Třebíče. 
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1. Schválení ověřovatelů zápisu 
 

M. Sargánková  vyzvala přítomné členy, aby vznesli své návrhy na ověřovatele zápisu.  Za 
kraj Jihomoravský byl navržen Jaromír Hron a za kraj Vysočina Martin Černý. M. Sargánková 
dala prostor k možným připomínkám k tomuto bodu, nikdo žádné nevznesl. Zapisovatelkou 
jednání byla stanovena Veronika Kousalová.  
 
Podklad: MV-10-01 
Usnesení č. 001/MV10/11:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 ověřovatele zápisu  10. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
     1. ověřovatel Jaromír Hron 
     2. ověřovatel RNDr. Ing. Martin Černý, MBA 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

2. Schválení programu 10. 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-10-02, MV-10-02-pril-1 
Usnesení č. 002/MV10/11:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 program 10. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-10-02-pril-1  
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

3. Přijetí zápisu z 9. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
 

M. Sargánková upozornila, že do zápisu byla zapracována obsahová připomínka ze strany 
ověřovatele Jaromíra Hrona a dotázala se, zda mají ostatní členové nějaké další připomínky 
k zápisu. Žádné nebyly vzneseny.  
 
Podklad: MV-10-03, MV-10-03-pril-1 
Usnesení č. 003/MV10/11:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 zápis z 9. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-10-03-pril-1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 
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4. Zpráva o realizaci ROP JV 

M. Sargánková představila bod týkající se realizace a čerpání ROP Jihovýchod.  
Pokrok v realizaci ROP JV: naplňování indikátorů ROP Jihovýchod, hlavní aktivity 
realizované ve sledovaném období na úrovni programu, hlavní problémy při realizaci 
programu, opatření přijatá k závěrům minulého jednání Monitorovacího výboru, údaje o 
finančním vypořádání provádění pomoci, analýza rizik implementace ROP Jihovýchod, 
předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev, přehled schválených projektů. 
Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni prioritních os a oblastí podpory: prioritní 
osa 1 Dostupnost dopravy, prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, prioritní osa 
3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, prioritní osa 4 Technická pomoc. 
Administrativní zajištění programu: informace o provádění a výsledcích auditů, informace 
o provádění a výsledcích finančních kontrol, realizace technické pomoci, komunikační plán a 
jeho realizace, realizace evaluačních činností, aktivity Monitorovacího výboru, zajištění 
pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP. 
Následovala diskuse. M. Sargánková doplnila informace týkající se případných dodatečně 
poskytnutých finančních prostředků – Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je 
připravena na čerpání a je schopna zajistit kvalitní projekty.  
 
Podklad: MV-10-04, MV-10-04-pril-1, MV-10-04-pril-2 
Usnesení č. 004/MV10/11:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 aktuální zprávu o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod dle materiálu č. MV-10-04-pril-1 
a materiálu č. MV-10-04-pril-2. 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 
5. Výroční zpráva ROP Jihovýchod za rok 2010 

Prezentuje A. Zatloukal. Stručně představil přehled výsledků ROP Jihovýchod, provádění 
podle prioritních os, informoval o publicitě a porovnal rok 2010 s předchozími lety. 
Komentoval vývoj kurzu eura, zrušení části spolufinancování projetů ze státního rozpočtu a 
vysoký objem proplacených prostředků příjemcům za rok 2010. K. Kurková pak informovala 
o provádění Komunikačního plánu ROP Jihovýchod.  
 
Podklad: MV-10-05, MV-10-05-pril-1, MV-10-05-pril-2 
 
Usnesení č. 005/MV10/11:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 Výroční zprávu ROP Jihovýchod za rok 2010, dle materiálu MV-10-05-pril-1 a MV-10-
05-pril-2 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
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6. Informační zpráva o iniciativě JESSICA 
M. Sargánková seznámila členy o průběhu vyjednávání. Úřad Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod (dále jen „ÚRR JV“) se statutárním městem Brnem zahájil jednání se 
zástupci Evropské investiční banky (dále EIB) ve věci finančního nástroje na podporu 
urbánních investic JESSICA. EIB zaslala na konci července roku 2010 novou upravenou 
verzi Memoranda o porozumění - trojstranné deklarace mezi EIB, statutárním městem 
Brnem a Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod. Právní odbor Magistrátu města 
Brna ani Odbor implementace evropských fondů nemá k jeho znění vážné připomínky. Na 
konci roku 2010 byla obnovena jednání mezi statutárním městem Brnem a ÚRR JV v této 
věci. V současné době probíhá finanční modelování rentability možného Fondu rozvoje 
města a diskuse nad možnou implementační strukturou. Disponibilní alokaci pro vytvoření 
Fondu rozvoje města velmi výrazně ovlivňuje změna kurzu CZK/EUR (doplnění Řídícího 
orgánu: při schválení Operačního programu v Evropské komisi jsme v oblasti podpory 3.1 
v rámci podílu ERDF počítali s 2 150 mil. Kč, v květnu 2010 to bylo 2 082 mil. Kč a v květnu 
2011 to bylo už jen 1 976 mil. Kč) a vazba prostředků ve smlouvě o IPRM na pravděpodobně 
do budoucna nerealizované projekty („zisk“ pro program až 100 mil. Kč). Následovala 
diskuse. R. Řeřicha doplnil informace k IPRM Brna.  
 
Podklad: MV-10-06 
Usnesení č. 006/MV10/11:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Informativní zprávu o iniciativě JESSICA  
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

7. Informace o pokroku IPRM 
Prezentuje E. Šteflová. Stručně shrnula vývoj a informovala o pokroku a realizaci IPRM, 
dodala, že projekty běží podle plánu. R. Řeřicha představil prezentaci IPRM za město Brno a 
J. Vymazal prezentoval IPRM za město Jihlava. Na dotaz T. Krausové J. Vymazal přislíbil 
doložit zdůvodnění navýšení rozpočtu zimního stadionu v Jihlavě. Sekretariát 
Monitorovacího výboru zajistí zaslání důvodové zprávy o navýšení rozpočtu společně se 
zápisem všem členům Monitorovacího výboru.  
 
Podklad: MV-10-07, MV-10-07-pril- 1, MV-10-07-pril-2 
Usnesení č. 007/MV10/11:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

Informativní zprávu o průběhu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a 
Brna dle materiálu č. MV-10-07-pril-1 a MV-10-07-pril-2  

 
Usnesení přijato konsensuálně. 
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8. Strategické projekty 

Prezentuje E. Šteflová za strategické projekty kraje Vysočina a J. Karásek za strategické 
projekty Jihomoravského kraje. Informují o možnostech realizace projektů s významným 
dopadem na cestovní ruch. 
Strategické projekty v Jihomoravském kraji: 

- Thermal Pasohlávky – multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově 
- Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura 
- Výstavba komplexu Moravia THERMAL 
- Hotel Termal Mušov II 
- Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury 

Strategické projekty v kraji Vysočina: 
- Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic 
- Centrum zelených vědomostí 
- Regenerační centrum Nové Město na Moravě  

 
Podklad: MV-10-08, MV-10-08-pril-1 
Usnesení č. 008/MV10/11:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Informaci o aktuálním stavu projektů v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina v rámci 
tzv. strategické výzvy v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch dle 
tohoto materiálu. 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

9. Analýza rizik ROP Jihovýchod 
Prezentuje J. Karásek. Úřad Regionální rady pravidelně informuje členy Monitorovacího 
výboru o nejčastějších rizicích. Výbor pro řízení rizik, jejímiž členy jsou ředitelka Úřadu 
Regionální rady, právníci, vedoucí odboru řízení ROP, vedoucí odboru OIP BO a JI, vedoucí 
odboru finančního, vedoucí útvaru interního auditu a pracovník pro nesrovnalosti, 
identifikoval nové riziko: 

- Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2011-2015 
Výbor pro řízení rizik sleduje další tři rizika, jejichž významnost sice nebyla hodnocena 
stupněm významnosti 9 a vyšším, ale jejich významnost se této hodnotě blížila. Jedná se o 
tato rizika: 

- Nízká kvalita výběrových řízení u příjemců 
- Změna podmínek v průběhu implementace 
- Nedodržování lhůt ve vztahu k příjemcům 

 
M. Sargánková otevřela rozpravu k tomuto bodu. Byla objasněna problematika přijetí 
opatření při zjištění rizik. 
 
Podklad: MV-10-09, MV-10-09-pril-1 



                                                                             
 

 

Zapsal/a: V. Kousalová 
strana:6  

Usnesení č. 009/MV10/11:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Informativní zprávu o řízených rizicích dle materiálu MV-10-09-pril-1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

10. Chystané změny ROP Jihovýchod 
Prezentuje L. Džingozov. Úřad Regionální rady předkládá Monitorovacímu výboru 
Regionálního operačního programu Jihovýchod změny ROP JV, aby je v souladu s čl. 65 
Nařízení Rady 1083/2006 schválil. Důvodem je především připravované zvýšení alokace 
programu o dodatečné prostředky z Evropské komise ve výši 11 723 697 eur. Dále je 
potřebné upravit cílové hodnoty některých indikátorů. Ostatní změny jsou Národním orgánem 
pro koordinaci považovány za nepodstatné a byly již Monitorovacím výborem ROP JV 
schváleny na předchozích zasedáních. Žádost o revizi ROP JV je přílohou č. 4 k tomuto 
bodu. Po obdržení připomínek od Národního orgánu pro koordinaci bude revize předložena 
členům Monitorovacího výboru a o přijetí změny ROP JV bude hlasováno prostřednictvím 
procedury písemného projednávání per rollam. H. Hušková doplnila informaci, že dne 18. 5. 
2011 vláda ČR schválila dokument „Návrh změn některých rizikových operačních programů“, 
na základě kterého bude přesunuto z OP Technická pomoc do regionálních operačních 
programů 32,6 mil. EUR (0,8 mld. Kč) a pro ROP Jihovýchod 4,93 mil. EUR (119 mil. Kč).  
 
Podklad: MV-10-10, MV-10-10-pril-1, MV-10-10-pril-3, MV-10-10-pril-4 
Usnesení č. 010/MV10/11:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 Změny ROP Jihovýchod dle materiálu MV-10-10-pril-4 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

11. Výroční kontrolní zpráva 
Prezentuje S. Eichlerová. Na 8. Zasedání MV, vzali členové na vědomí první Výroční 
kontrolní zprávu za období 1. 1. 2007 – 30. 6. 2008 a Výroční stanovisko z 19. prosince 2008 
a  druhou Výroční kontrolní zprávu za období 1. 7. 2008 – 30. 6. 2009 a Výroční stanovisko 
z 21. prosince 2009. Pro období 1. 7. 2009  až 30. 6. 2010 byla vydána třetí Výroční kontrolní 
zpráva. 
Třetí Výroční kontrolní zpráva včetně stanoviska Auditního orgánu v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 1083/2006 vychází z výsledků auditorské činnosti uskutečněné ve sledovaném 
období od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010. Předmětem auditů operací byly způsobilé výdaje ROP 
Jihovýchod, které byly certifikované v období od 1. 1. 2009 do 16. 7. 2009. Ve sledovaném 
období bylo vykonáno 7 auditů systému u ROP Jihovýchod, které ověřovaly funkčnost 
nastaveného řídícího a kontrolního systému. V rámci auditů nebyly zjištěny systémové 
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nedostatky a nebyly vyčísleny žádné neoprávněné výdaje ani nebyly provedeny finanční 
opravy. K dílčím nedostatkům byla přijata nápravná opatření, která byla implementována.  
Ve sledovaném období bylo provedeno 14 auditů operací u příjemců dotací, jejichž cílem 
bylo prověřit soulad operace s kritérii programu, smlouvu o poskytnutí dotace, správnost 
vykázaných výdajů a jejich soulad s předpisy EU a ČR. Výsledky auditů operací potvrdily až 
na několik výjimek způsobilost a správnost vykázaných výdajů operací financovaných 
z Evropského fondu regionální rozvoje a národních zdrojů. Audity operací identifikovaly 
několik zjištění malé míry významnosti bez finančního dopadu a několik ojedinělých zjištění 
s finančním dopadem, která však neměla systémový charakter. Celková chybovost ve 
sledovaném období byla 0,26%. Ke všem zjištěným nedostatkům byla přijata odpovídající 
opatření. Ze závěrů 14 auditů operací vyplývá, že řídící a kontrolní systém a další 
mechanismy nastavené v rámci ROP Jihovýchod jsou funkční.  
 
Podklad: MV-10-11, MV-10-11-pril-1, MV-10-11-pril-2 
Usnesení č. 011/MV10/11:  
 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Výroční kontrolní zprávu pro období od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010 dle materiálu MV-
10-11-pril-1 a Výroční stanovisko dle materiálu MV-10-11-pril-2 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 

12. Informace o přípravě budoucího programového období 
Prezentuje M. Sargánková. Informuje o jednáních Pracovní skupiny strategie Jihovýchod 
(dále PSSJV). Cílem PSSJV je příprava programového dokumentu pro programové období 
2014-2020 pro Region soudržnosti Jihovýchod. Dále M. Sargánková představila hlavní 
argumenty pro zachování současné podoby implementační struktury na úrovni regionů 
soudržnosti: 

1. Zahraniční zkušenosti – převaha regionálních operačních programů 
2. Strategické řízení programu 
3. Efektivita čerpání 
4. Administrativní činnosti 
5. Nový pohled EK na regiony v kontextu V. kohézní zprávy 
6. Připravenost regionu soudržnosti Jihovýchod na programové období 2014-2020 

Následovala diskuse. Účastníci zasedání se shodli, že je nutné pojmenovat celostátní a 
regionální priority a zachovat funkční dobře fungující strukturu regionálních programů.  
 
Podklad: MV-10-12, MV-10-12-pril-1, MV-10-12-pril-2 
Usnesení č. 012/MV10/11:  
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Stav a průběh příprav RR JV na budoucí programové období dle tohoto materiálu a 
materiálu MV-10-12-pril-1 a Přínos regionální politiky k udržitelnému růstu v rámci 
strategie Evropa 2020 dle materiálu MV-10-12-pril-2 
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Usnesení přijato konsensuálně. 
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 14.10 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Marta Sargánková 
místopředsedkyně Monitorovacího výboru 
ROP Jihovýchod 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
 
   RNDr. Ing. Martin Černý, MBA 
  
 
 
 
 
 
   Jaromír Hron 

 


