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Téma jednání: Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru 

Datum konání: 19. 11. 2012 

Místo konání: Brno 

 

Přítomni: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Vlastimil Bejček, CSc., Mgr. Iva Zlatušková, Mgr. Václav Božek, 

CSc., RNDr. Ing. Martin Černý MBA., Ing. Šárka Fojtíková, Ing. Michal Franek, JUDr. Michal Hašek, 

Jaromír Hron, Ing. Bc. Martin Hyský, Vladimír Měrka, Ing. Ivo Minařík, Mgr. Radek Řeřicha, Ing. Bc. Iva 

Basovníková, Ing. Antonín Oujezdský, Ing. Pískovská Helena, (od 10:30 v zastoupení Ing. Šárky 

Kalinové)  , Ing. Tomáš Prachal, Ing. Artur Zatloukal, Ing. Martina Bártová, Ing. Hana Strnadová, Mgr. 

Alena Štěrbová, Ing. Jaroslav Vymazal.  

 

Omluveni: Ing. Jan Vitula, RNDr. Jozef Zetěk 

 

Hosté: Jack Engwegen, Martin Janda, Tereza Krausová, Ing. Šárka Kalinová do 10:30, Ing. Monika 

Schovánková, Magda Váňová  

 

Program zasedání: 

 

9.20 hod. zahájení 14. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

1. Změny ve Statutu a Jednacím řádu Monitorovacího výboru  
2. Schválení programu 14. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení zápisu z 13. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
5. Zpráva o realizaci ROP JV  
6. Návrh možné realokace mezi oblastmi podpory  
7. Komunikační plán 2013  
8. Plán Technické pomoci 2013  
9. Evaluační plán 2013  
10. Informace o pokroku IPRM  
11. Strategické projekty  
12. Výsledky kontrol a auditů  
13. Analýza rizik ROP JV 
14. Problematika závěrečných výzev  
15. Informace o přípravě budoucího programového období 
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M. Hašek přivítal hosty, přítomno 22 členů a 3 jsou omluveni. M. Hašek přivítal zástupce Evropské 

komise T. Krausovou, J. Engwegna a přítomné hosty. M. Hašek se dotázal na případné připomínky 

nebo doplnění programu jednání Monitorovacího výboru. 

 

1. Změny ve Statutu a Jednacím řádu Monitorovacího výboru 
Prezentuje S. Eichlerová. Zastupování předsedy MV místopředsedou je obecně řešeno ve Statutu 

Monitorovacího výboru ROP JV a to u článku č. 6 odst. 2., jehož upřesnění spadá do kompetence 

VRR. MV bere pouze na vědomí. V Jednacím řádu Monitorovacího výboru ROP JV se navrhují tři 

změny a to v čl. 2 odst. 10, čl. 5 odst. 2, čl. 8 odst. 6. Změny se týkají zpřesnění textace zastupování 

předsedy a plnění funkce místopředsedy a dále změna týkající se výpisu z usnesení a podepisování 

předsedou nebo místopředsedou. 

V průběhu bodu odešel M. Hašek a vedení Monitorovacího výboru ROP JV převzal J. Běhounek. 

 

Podklad: MV-14-01-upr. 1, MV-14-01-pril-1 

Usnesení č. 001/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 změnu ve Statutu Monitorovacího výboru Regionální operačního programu Jihovýchod dle 
materiálu MV-14-01-přil-1 

 

Podklad: MV-14-01, MV-14-01-přil-2-upr. 1 

Usnesení č. 002/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 změnu v Jednacím řádu Monitorovacího výboru Regionální operačního programu Jihovýchod 
dle materiálu MV-14-01-pril-2 – upr. 1 

     

Usnesení přijato konsensuálně. 
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2. Schválení programu 14. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
J. Běhounek dal prostor k připomínkám. Bylo dodáno, že jsou k dispozici dva materiály na stůl a to 

upravený materiál číslo jedna a dále materiál Oficiální stanovisko MMR k podkladům projednávaných 

na zasedání Monitorovacího výboru. 

 

Podklad: MV-14-02, MV-14-02-pril-1 

Usnesení č. 003/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 program 14. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-14-02-pril-1  
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

3. Schválení ověřovatelů zápisu 
 

J. Běhounek se dotázal na návrhy. A. Zatloukal doplnil, že jsou navrženi J. Hron a M. Černý. 

 

Podklad: MV-14-03 

Usnesení č. 004/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 ověřovatele zápisu  14. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
      1. ověřovatel Ing. Jaromír Hron 

      2. ověřovatel Ing. Martin Černý, MBA. 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 
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4. Schválení zápisu z 13. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
J. Běhounek dal prostor k možným připomínkám. Nikdo žádné nevznesl.  

 

Podklad: MV-14-04, MV-14-04-pril-1 

Usnesení č. 005/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle materiálu MV-14-04-přil-1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

5. Zpráva o realizaci ROP JV 
Prezentuje A. Zatloukal. V průběhu bodu se dostavil J. Vymazal a odešel M. Hašek. 

A. Zatloukal představil stručně bod týkající se realizace a čerpání ROP Jihovýchod v tomto pořadí: 

Čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod, 

Projekty ROP Jihovýchod podle stavu administrace, 

Indikátory na prioritních osách závazkované na méně než 90% cílové hodnoty, 

Rychlost čerpání alokace programu,  

Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 1, 

Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 2,   

Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 3,  

Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 4. 

 

A. Zatloukal nechal prostor k připomínkám. T. Krausová vznesla dotaz týkající se navýšení počtu 

zaměstnanců ve vztahu k počtu projektům. A. Zatloukal doplnil, že máme provedenou analýzu na 

počet zaměstnanců ve vztahu k projektům. Navyšuje se počet projektů v realizaci a zároveň objem 

projektů, které budou předloženy v závěrečných výzvách. Z tohoto důvodu bylo nutné navýšit počet 

zaměstnanců. 
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A. Zatloukal převzal řízení Monitorovacího výboru z důvodu dočasné nepřítomnosti J. Běhounka 

a M. Haška.  

 

Podklad: MV-14-05, MV-14-05-pril-1 

Usnesení č. 006/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 zprávu o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu č. MV-14-05-
pril-1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

    

6. Návrh možné realokace mezi oblastmi podpory 
Prezentuje V. Jaroš. Stručně seznámil členy s prezentací a s možnými kroky spočívající v realokaci 

mezi oblastmi podpory. Při uzavírání programu bude velmi pravděpodobně nutné provést změnu ROP 

JV v důsledku přesunu alokace mezi prioritními osami.  

Krok 1: 

Stanovit finanční objem v rámci prioritní osy, resp. oblasti podpory a pečlivě zdůvodnit přesun 

zbývajících prostředků: 

a) jako pravděpodobné oblasti podpory, ze kterých se bude přesouvat část prostředků, se jeví oblasti 

podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 4.2 Podpora absorpční kapacity, 

b) absorbující oblastí podpory bude oblast 3.4 Veřejné služby regionální významu. 

Krok 2: 

Stanovit okamžik přesunu: 

a) dle absorpční kapacity, 

b) při vědomí si časové náročnosti kroků, a to zejména SEA řízení (až půl roku), hlasování MV, 

vyjednávání s EK a zapojení přesunutých prostředků do nové výzvy. 
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J. Engwegen doplnil, že Evropská komise nemá s těmito změnami principiálně problém. Jen upozornil, 

že kritérium absorpce nestačí jako důvod pro realokaci, který by měl být zaměřen na ekonomický 

rozvoj. Dále doplnil, že je nutné provést SEA analýzu, která je časově náročná. Doporučil, aby 

realokace byly schváleny na prezenčním zasedání MV. A. Zatloukal doplnil, že připomínky ze strany 

Evropské komise již známe a veškeré zmíněné připomínky budou  vzaty v úvahu při dalším postupu. 

J. Hron se dotázal na kategorii příjemců, kterých se budou týkat případné realokované prostředky. 

A. Zatloukal vysvětlil s ohledem na specifika závěrečných projektů riziko případného samofinancování 

celého projektu.   

 

Podklad: MV-14-06 

Usnesení č. 007/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 návrh možné realokace mezi oblastmi podpory dle materiálu č. MV-14-06 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

7. Komunikační plán 2013 
Prezentuje K. Dobešová. Seznámila přítomné s komunikačními cíli, komunikačními sděleními 

a komunikačními nástroji. Shrnula akce a komunikační nástroje, které byly použity v praxi v roce 2012. 

A. Zatloukal nechal prostor k připomínkám.  Nikdo žádné nevznesl. 

 

Podklad: MV-14-07, MV-14-07-pril- 1 

Usnesení č. 008/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Komunikační plán 2013 dle materiálu MV-14-07-pril-1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
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8. Plán Technické pomoci 2013 
Prezentuje V. Jaroš. Informuje přítomné o projektech Technické pomoci ROP Jihovýchod a to projekt 

„Aktivity spojené s realizací a řízením ROP Jihovýchod v letech 2009-2015“ a „Podpora absorpční 

kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009-2015“. Alokace pro rok 2013 je u projektu „Aktivity spojené 

s realizací a řízením ROP Jihovýchod v letech 2009-2015“ navržena ve výši 77 144 000 Kč 

a u projektu „Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009-2015“ ve výši 10 864 000 Kč. 

T  Krasová vznesla dotaz týkající se navýšení položky mezd a požádala o vysvětlení. A. Zatloukal 

doplnil, že došlo k 5% navýšení rozpočtu na položce mzdy. Neplánujeme žádné plošné navýšení 

mezd, ale jedná se o zajištění zvýšených nákladů na zaměstnance, které plánujeme. J. Karásek 

doplnil, že ve mzdové položce jsou rozpočtovány také částky, které jsou vypláceny expertům, kteří 

zpracovávají posudky na projekty. J. Engwegen doplnil, že rozhodnutí je samozřejmě na Regionální 

radě, ale toto navýšení bude nutné obhájit a vyargumentovat. Dále doporučil, aby finanční prostředky 

z prioritní osy Technické pomoci byly také využívány na podporu měst Jihlavy a Brna při přípravě 

budoucího programového období. A. Zatloukal upřesnil, že Brno již na dané problematice pracuje. 

J. Vymazal doplnil, že Jihlava má za sebou již první fázi příprav, kdy provedli SWOT analýzu a zahájili 

práci na návrhové části. Vycházejí z IPRM a chtějí to pojmout šířeji v rámci celé aglomerace.  

 

Podklad: MV-14-08, MV-14-08-pril-1 

Usnesení č. 009/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Plán Technické pomoci 2013 dle materiálu MV-14-08-pril-1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

9. Evaluační plán 2013 
Prezentuje V. Jaroš. Informuje o ročním evaluačním plánu a tento plán konkretizuje. Doplnil, že 

evaluační aktivity jsou realizovány tak, aby reflektovaly potřeby řídícího orgánu, Národního orgánu pro 

koordinaci i Evropské komise. Informuje o externích a interních evaluacích. V průběhu bodu se vrátil 

J. Běhounek a M. Hašek. Zástupkyně MMR Š. Fojtíková doplnila, že by uvítala, kdyby docházelo 

k výměnám zkušeností mezi Regionální radou a Ministerstvem pro místní rozvoj. Dotázala se na 

konkrétní příklady možného zjednodušení administrace projektů, na kterých je v současné době 

pracováno. V. Jaroš uvedl příklad dvoukolové výzvy a její výhody pro řídící orgán a příjemce. 

E. Šteflová uvedla další konkrétní příklady od fáze hodnocení po fázi realizaci.  
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Podklad: MV-14-09, MV-14-09-pril-1 

Usnesení č. 010/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2013 dle materiálu MV-14-09-pril-1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

10. Informace o pokroku IPRM 
Prezentuje E. Šteflová. Doplnila, že nedochází k žádným výrazným změnám u IPRM Brna. U IPRM 

Jihlava došlo ke změnám týkající se finančního plánu a časového harmonogramu, jedná se však 

o drobné změny. J. Vymazal prezentuje pokrok IPRM města Jihlava. J. Enwegen poděkoval za 

zajímavou prezentaci IPRM města Jihlava J. Vymazalovi. Dotaz na osobní pocit konceptu IPRM, co to 

městu přineslo a zda by se pro IPRM rozhodli znovu. . J. Vymazal podotkl, že došlo k výrazné změně 

kvality života ve městě Jihlava a to i díky IPRM. 

R. Řeřicha prezentuje pokrok IPRM města Brna. M. Hašek vyzval přítomné k dotazům nebo 

připomínkám.  

 

Podklad: MV-14-10, MV-14-10-pril-1, MV-14-10-pril-2 

Usnesení č. 011/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 zprávu o průběhu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna dle materiálu MV-
14-10, MV-14-10-pril-1 a MV-14-10-pril-2 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

11. Strategické projekty v cestovním ruchu 
Prezentuje J. Karásek. Seznámil stručně přítomné s těmito projekty: 

Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic. 
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Výstavba komplexu Moravia THERMAL. 

Centrum zelených vědomostí, Bystřice nad Pernštejnem. 

Lázeňská zóna Lednice-doplnění infrastruktury. 

Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky. 

 

M. Hašek nechal prostor k připomínkám. Nikdo žádné nevznesl. 

 

Podklad: MV-14-11, MV-14-11-pril-1 

Usnesení č. 012/MV14/12:  

 

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 materiálů 
MV-14-11 a MV-14-11-pril-1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

12. Výsledky kontrol a auditů 
Prezentuje S. Eichlerová. Doplnila, že výsledky jsou uváděny za sledované období od 29. 3. 2012 do 3. 

10. 2012. Celkem proběhlo 12 auditů PAS a 1 interní audit. R. Hubl prezentuje výsledky kontrol Auditu 

Evropského účetního dvora. Podotkl, že to byl jeden z nejdelších auditů, započal v roce 2010 

a v současné době máme zatím jen předběžnou zprávu. Dále informoval o auditu EÚD započatý v roce 

2011 a auditu EK. V prezentaci dále pokračuje S. Eichlerová. Představila další z auditů a to Přezkum 

hospodaření Ministerstva financí, kontrola Nejvyššího kontrolního úřad, audit systému zaměřený na 

kvalitu práce pověřeného auditního subjektu RRJV. V současné době probíhá audit operací prováděný 

Auditním orgánem – Centrální harmonizační jednotkou Ministerstva financí a dále veřejnosprávní 

kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. M. Hašek nechal prostor k připomínkám. J. Engwegen 

poděkoval za upřesnění toho, co se dělo v minulosti. Doplnil také několik informací týkajících se 

Akčního plánu, který byl ve spolupráci s ČR vytvořený. Informoval o pozastavení plateb a znovu 

obnovení proplácení a dotázal se na implementaci nových check listů. S. Eichlerová potvrdila, že check 

listy byly akceptovány a zdůraznila, že již dříve používané check listy obsahově i podrobností 

odpovídaly současným požadavkům EK. 
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Podklad: MV-14-12, MV-14-12-pril-1 

Usnesení č. 013/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 zprávu o provedených kontrolách a auditech dle materiálů MV-14-12 a MV-14-12-pril-1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

13. Analýza rizik ROP Jihovýchod 
Prezentuje J. Karásek. Informuje o roli Výboru pro řízení rizik a složení tohoto Výboru. Zdůraznil 4 

rizika, která jsou v tuto chvíli vyhodnocena s vysokou významností: 

- nejistota ohledně budoucí implementační struktury fondů EU a jako důsledek možná fluktuace 
zaměstnanců před koncem programového období, 

- pozastavení čerpání prostředků z EK v důsledku „chybovosti“ nebo nesrovnalostí na jiných OP, 
- zvyšující se požadavky na detailnost a rozsah kontrol – nedostatečná kapacita kontrolních 

pracovníků,  
- složitá a obsáhlá programová dokumentace. 

 

V průběhu bodu dočasně odešel M. Hašek.  

A. Zatloukal doplnil informace týkající se zjednodušení pravidel administrace projektů pro budoucí 

programové období. Na druhou stranu dochází k zesložiťování předpisů. A. Zatloukal dal prostor 

k připomínkám. J. Engwegen hodnotí pozitivně pozornost, kterou věnujeme rizikům. Vznesl dotaz 

týkající se problematiky dopadu analýzy rizik na řízení programu. J. Karásek doplnil, že jsou vždy 

přijata opatření, která jsou realizována, a také následně vyhodnocována jejich účinnost.   

 

Podklad: MV-14-13, MV-14-13-pril-1 

Usnesení č. 014/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Informativní zprávu o řízení rizik dle materiálu MV-14-13-pril-1 
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Usnesení přijato konsensuálně. 

 

14. Problematika závěrečných výzev 
Prezentuje V. Jaroš. Seznámil členy Monitorovacího výboru se specifiky závěrečných výzev a to 

v tomto pořadí: 

- příjemcům budou propláceny jen prostředky, které budou v alokaci po přepočtení na Kč, 

- příjemci budou finančně uspokojováni podle pořadí v bodovém hodnocení, 

- platba příjemci s menším počtem bodů nemusí čekat na platbu v rámci lépe obodovaného projektu, 

pokud bude jasné, že pro tento bude dostatek prostředků, 

- žádosti o platbu by měly být předkládány do 30. 5. 2015, jejich počet na projekt nebude omezován 

nad rámec současných pravidel, 

- bude možné i proplácení žádostí o platbu po ukončení realizace projektu, pokud v průběhu realizace 

na projekt nezbyly peníze, 

- bude dána povinnost co nejrychleji oznamovat změny rozpočtu, 

- výpočet zůstatků alokace bude probíhat měsíčně, příjemci budou průběžně informováni, 

- žádost o platbu by měla být schválena, proplacena a schválena v SŽ v průběhu jednoho kalendářního 

měsíce. 

 

M. Hašek nechal prostor k připomínkám. M. Franek doplnil, že si uvědomují za Jihomoravský kraj 

čerpání, především v oblasti podpory 1.1. a vznesl dotaz týkající se uzavírání smluv při případném 

přečerpání. V. Jaroš reagoval na dotaz a poskytl vysvětlení, které doplnil L. Džingozov. M. Franek 

dodal informace týkající se problematiky rozsahu spolufinancování krajů, které by mohlo být 

v budoucnu poměrně složité. Dále vznesl dotaz týkající se data účinnosti projednávaného postupu u 

závěrečných výzev. Dotaz J. Hrona týkající se toho, kdo stanovuje potřebnost projektů. A. Zatloukal 

objasnil, že kritérium potřebnosti je součástí hodnocení projektů a jeho výsledek z již realizovaného 

hodnocení bude pro stanovení pořadí rozhodnující.  J. Engwegen zmínil několik připomínek. První 

z nich se týkala směnného kurzu 22 Kč za 1 € a problematiky rozdílu mezi současným kurzem eura. 

Dále připomínku týkající se motivačního efektu v případech, kdy příjemce zrealizoval projekt ze svých 

prostředků. Konstatoval, že jsme velice opatrní, ale že někdy je dobré nějaké riziko spočívající 

v případném přezávazkování přijmout. Reagoval A. Zatloukal, který prezentoval negativní stanovisko 

ČR k úhradě případného přezávazkování operačních programů. 
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Podklad: MV-14-14 

Usnesení č. 015/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 postup pro administraci závěrečných výzev dle materiálu MV-14-14 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

15. Informace o přípravě budoucího programového období 
Prezentuje A. Zatloukal. Informoval o stavu příprav. Seznámil přítomné s prací Pracovní skupiny pro 

strategii Jihovýchod a výstupem pracovní skupiny s názvem Analýza strategií krajů a zacílení 

intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014 – 2020. 

A. Zatloukal upozornil, že analýza je k dispozici na internetu na webových stránkách Regionální rady 

Jihovýchod, požádali jsme veřejnost o jakékoliv připomínky a stále je možné se k materiálu vyjadřovat. 

Vedení Výboru převzal A. Zatloukal. 

 

Podklad: MV-14-15, MV-14-15-pril-1 

Usnesení č. 016/MV14/12:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 informaci o přípravě regionu soudržnosti na nové programové období dle materiálu MV-14-15 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
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16. Různé 

A. Zatloukal informoval o možnosti prohlídky projektu Kostnice. 
 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 12:33 hod. 

 

 

 

 

Mgr. Marta Sargánková, MBA. 

místopředsedkyně Monitorovacího výboru 

ROP Jihovýchod 
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