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Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 

Datum konání: 24. 4. 2013 

Místo konání: Jihlava 

 

Přítomni: Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Tereza Fojtová, Mgr. Václav Božek, RNDr. Ing. Martin Černý, 

MBA, Ing. Šárka Fojtíková, Ing. Michal Franek, Ing. Jaromír Hron, Ing. Bc. Martin Hyský, Ing. Zdeňka 

Škarková, Ing. Ivo Minařík, Mgr. Radek Řeřicha, Ing. Bc. Iva Basovníková, Ing. Antonín Oujezdský, Ing. 

Helena Piskovská, Ing. Tomáš Prchal, Ing. Erika Šteflová, Mgr. Jan Bezděkovský, Ing. Hana 

Strnadová, Ing. Hana Pospíchalová, Ing. Jaroslav Vymazal, RNDr. Jozef Zeťek.   

Omluveni: Ing. Jan Vitula, Ing. Vlastimil Bejček, CSc., JUDr. Michal Hašek, Elena Grech.  

 

Hosté: Tereza Krausová, Ing. Monika Schovánková, Ing. Martina Pacasová, Ing. Jitka Procházková. 

 

Program zasedání: 

 

9.23 hod. zahájení 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV  
3. Schválení zápisu ze 14. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
4. Změny ustanovení ve Statutu Monitorovacího výboru ROP JV 
5. Výroční zpráva za rok 2012 
6. Zpráva o realizaci ROP JV  
7. Informace o pokroku IPRM 
8. Strategické projekty v cestovním ruchu 
9. Analýza rizik ROP JV 
10. Výroční kontrolní zpráva  
11. Výsledky provedených auditů 
12. Realokace prostředků mezi prioritními osami 
13. Informace o výsledcích evaluačních aktivit ROP JV v roce 2012  
14. Informace o přípravě budoucího programového období 
15. Různé, diskuse 
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E. Šteflová zahájila zasedání v 9.23 hod a informuje o svém pověření pro řízení zasedání od předsedy 

Monitorovacího výboru ROP JV. Dále přivítala členy, přítomno 20 členů a 3 jsou omluveni. E. Šteflová 

přivítala zástupkyni Evropské komise T. Krausovou a přítomné hosty. Dále informuje o harmonogramu 

zasedání a o následné prohlídce projektů. Upozorňuje na materiály, které mají členové k dispozici, 

včetně materiálů na stůl předkládaných přímo na zasedání. 

Konstatuje, že Monitorovací výbor ROP JV je usnášeníschopný, a že zapisovatelem jednání je D. 

Mach ze sekretariátu MV, tedy z ÚRR JV. 

 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
Prezentuje E. Šteflová, jako ověřovatele navrhuje pana J. Hrona a M. Černého, kteří nominaci přijímají. 

 

Podklad: MV-15-01 

Usnesení č. 001/MV15/13:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 ověřovatele zápisu  15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
     1. ověřovatel Ing. Jaromír Hron 

     2. ověřovatel RNDr. Ing. Martin Černý, MBA. 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

2. Schválení programu 15. Zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
Prezentuje E. Šteflová. Program má 15 bodů, E. Šteflová vyzvala přítomné o doplnění programu, 

žádné návrhy nebyly předloženy. Program se schvaluje v předkládané podobě. 

 

Podklad: MV-15-02, MV-15-02-pril-1 

Usnesení č. 002/MV15/13:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 
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 program 15. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod 
dle materiálu MV-15-02-pril-1 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

3. Schválení zápisu ze 14. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
Prezentuje E. Šteflová. Informuje, že byly vzneseny ze strany ověřovatelů pouze formální připomínky, 

obsahové nikoliv. Formální připomínky byly zapracovány.  

 

Podklad: MV-15-03, MV-15-03-pril-1 

Usnesení č. 003/MV15/13:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle materiálu MV-15-03-pril-1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

4. Změny ustanovení ve Statutu Monitorovacího výboru  
Prezentuje S. Staníková. Informuje, že se jedná o bod na vědomí pro členy Monitorovacího výboru 

ROP JV, podrobně byli členové se změnami v ustanoveních Statutu seznámeni na zasedání 

Monitorovacího výboru ROP JV dne 19. 11. 2012.  V prosinci 2012 byly tyto změny schváleny na 40. 

zasedání Výboru Regionální Rady.  

 

Podklad: MV-15-04, MV-15-04-pril-1 

Usnesení č. 004/MV15/13:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí  

 změny ve Statutu Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-15-04-pril-1  
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Usnesení přijato konsensuálně. 

 

5. Výroční zpráva za rok 2012 
E. Šteflová informuje o připomínkách, které byly k Výroční zprávě zaslány paní Krausovou 

a Ministerstvem pro místní rozvoj. Připomínky zaslalo také MF, PCO. Dodává, že dojde ke změně 

usnesení. Změna usnesení spočívá ve schválení Výroční zprávy včetně předložených připomínek, 

které budou do Výroční zprávy zapracovány. V průběhu prezentace tohoto bodu se dostavil J. 

Bezděkovský (pověřený zástupce za V. Sedmidubského). E. Šteflová předala slovo prezentujícímu V. 

Jarošovi. V. Jaroš seznámil členy Monitorovacího výboru s Výroční zprávou za rok 2012 a to v této 

inovované struktuře: 

 Stručná rekapitulace akcí ROP Jihovýchod za rok 2012 

 Závěrečné výzvy – v čem jsou jiné? 

 Možnost rozšíření projektů o předem nepředvídatelné náklady 

 Pracovní skupina pro Strategii Jihovýchod 2014 – 2020  

 Warning letter a nové checklisty 

 Learning by doing 2010, Wales – WEFO 

 Počty projektů ROP Jihovýchod na konci let 

 Stav čerpání alokace programu na konci let 2011 a 2012 

 Přehled výzev probíhajících v roce 2012 

 Naplňování pravidla n+3/n+2  

 Počty projektů prioritní osy 1 na konci let 2011 a 2012 

 Stav čerpání prioritní osy 1 na konci let 2011 a 2012 

 Věcný pokrok prioritní osy 1 

 Ukázka projektů prioritní osy 1 

 Počty projektů prioritní osy 2 na konci let 2011 a 2012 

 Stav čerpání prioritní osy 2 na konci let 2011 a 2012 

 Věcný pokrok prioritní osy 2 

 Ukázka projektů prioritní osy 2 

 Počty projektů prioritní osy 3 na konci let 2011 a 2012 

 Stav čerpání prioritní osy 3 na konci let 2011 a 2012 Věcný pokrok prioritní osy 3 

 Ukázka projektů prioritní osy 3 

 Počty projektů prioritní osy 4 na konci let 2011 a 2012 

 Stav čerpání prioritní osy 4 na konci let 2011 a 2012  

 Věcný pokrok prioritní osy 4 

 Propagační a informační aktivity v roce 2012 
 

Krátce probrána otázka závaznosti evropských checklistů: Š. Fojtíková informuje, že EK vyzvala v roce 

2012 ČR k tomu, aby byly jednotné checklisty povinně přijaty. T. Krausová se dotázala, zda otázku 

checklistů řeší  MMR i s jednotkou DG Regio pro Českou republiku. Š. Fojtíková sdělila, že DG Regio 

bude ze strany MMR o řešení této problematiky informováno. 
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Dále se Š. Fojtíková dotazuje na procentuální vyčíslení úspor při realizaci projektů. Druhý dotaz 

směřuje k nastavení mechanismu rychlejší aktualizace rozpočtu a jeho fungování v praxi. Slovo si bere 

L. Džingozov, vysvětluje, že u finančně ukončených projektů se jedná přibližně o 10% úspory. U 

jednotlivých projektů se úspora oproti plánu může pohybovat i výše. Aktualizace rozpočtů se týká 

režimu závěrečných výzev. Příjemci mají povinnost zasílat aktualizace v rozpočtu na ÚRRJV do 

jednoho měsíce od změny. 

J. Zeťek se zajímá o důvody uvádění nulových cílových hodnot u některých indikátorů. L. Džingozov 

vysvětluje, že podáváme zprávu o všech indikátorech, některé z nich ale nejsou součástí 

programového dokumentu a nemají tedy stanovenou cílovou hodnotu. ŘO si tyto indikátory doplnil sám 

pro zpřesnění sledování aktivit nepokrytých centrální soustavou indikátorů. 

V. Jaroš upřesňuje, že všechny indikátory plní ROP JV na 100 % (nebo více), jediný indikátor, s jehož 

naplněním existuje problém, je indikátor s názvem Počet nových otevřených sítí v oblastech 

postižených selháním trhu. V současnosti jsou v administraci 2 projekty, které by měly částečně naplnit 

tento indikátor. E. Šteflová doplňuje, že u těchto projektů je problém se získáním územního rozhodnutí, 

z časových důvodů je ale nutno do září tyto projekty předložit na Výbor Regionální Rady, jinak bude 

alokace rozpuštěna do výzev v této oblasti podpory a indikátory by tak zůstaly nenaplněny. 

 

Podklad: MV-15-05, MV-15-05-pril-1, MV-15-05-pril-2 

 

Usnesení č. 005/MV15/13:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 Výroční zprávu ROP Jihovýchod za rok 2012, dle materiálu MV-15-05-pril-1, včetně 
akceptovaných připomínek k ní. 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

6. Zpráva o realizaci ROP JV 
Prezentuje E. Šteflová, která představila bod jednání týkající se realizace a čerpání ROP Jihovýchod 

v tomto pořadí: 

 Investors in People 

 Medializované projekty – Farma Bolka Polívky, Bobová dráha v Němčičkách 

 Nepřímé náklady 
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 Komunikační aktivity od začátku roku 

 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. 
 
E. Šteflová otevřela rozpravu k tomuto bodu, žádná připomínka ani příspěvek do diskuze nebyl 
vznesen.  
 

Podklad: MV-15-06, MV-15-06-pril-1 

Usnesení č. 006/MV15/13:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Zprávu o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu č. MV-15-06-
pril-1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

7. Informace o pokroku IPRM 
Prezentuje E. Šteflová. Informuje o aktualizaci v dokumentaci k IPRM II města Brna. V nové verzi 

tohoto IPRM (1.7) je zakotven detailnější popis procesu výběru a hodnocení projektových záměrů do 

IPRM. U IPRM města Jihlava (verze 1.10) došlo k úpravě postupů výběrů projektových záměrů do 

IPRM. V rámci IPRM města Jihlava byla vyhlášena doplňková výzva pro oblast regenerace městského 

prostředí, rozvoje infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj 

občanské vybavenosti. Výzva byla ukončena 19. 4. 2013, její alokace byla 31 mil. Kč.       

Předává slovo panu J. Vymazalovi. J. Vymazal prezentuje pokrok IPRM města Jihlava. Následně R. 

Řeřicha prezentuje pokrok IPRM města Brna. 

E. Šteflová otevřela diskuzi k tomuto bodu. T. Krausová se dotazuje, jak se statutární města Jihlava a 

Brno připravují na nové období. J. Vymazal informuje o tvorbě zásadních dokumentů – strategický plán 

města (bude předložen ke schválení v roce 2013) a územní plán (bude předložen ke schválení v roce 

2014) z těchto dokumentů vyplývá plánování pro příští období. R. Řeřicha informuje, že ze strany 

města Brna probíhá připomínkování různorodých dokumentů. Město Brno si stanovuje vlastní priority a 
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záměry a už začalo připravovat materiály pro stanovení věcných priorit, problémem je nejasné věcné 

zaměření budoucích operačních programů. Zdůrazňuje úlohu MMR, jako koordinátora při přípravě 

postupů a doporučení ke tvorbě plánů a dalších dokumentů na úrovni měst. Po schválení bodu byla 

vyhlášena přestávka v 11:04. 

 

Podklad: MV-15-07, MV-15-07-pril-1, MV-15-07-pril-2 

Usnesení č. 007/MV15/13:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí  

 zprávu o průběhu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna dle materiálu MV-
15-07, MV-15-07-pril-1 a MV-15-07-pril-2 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

Po přestávce zahájeno jednání předsedající v 11:21. E. Šteflová žádá zástupkyni Evropské komise o 

oznámení změny na České jednotce DG Regio. T. Krausová informuje o změně ve vedení na DG 

Regio, kdy J.Engwegena nahrazuje Elena Grech. 

 

8. Strategické projekty v cestovním ruchu 
Prezentuje E. Šteflová a J. Karásek. Seznamují přítomné s těmito projekty: 

 Centrum zelených vědomostí, Bystřice nad Pernštejnem 

 Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozici 

 Lázeňská zóna Lednice 

 Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura 

 Výstavba komplexu Moravia THERMAL 
Oproti informacím obsaženým v materiálu a předpokladu z doby zpracování materiálu, nebyla dosud 
podepsána smlouva o poskytnutí dotace k projektu Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní 
infrastruktura. Žadatel požádal o prodloužení termínu k podpisu smlouvy.  
E. Šteflová otevírá diskuzi k tomuto bodu. Žádné příspěvky nebyly vzneseny. 

 

Podklad: MV-15-08, MV-15-08-pril-1 

Usnesení č. 008/MV15/13:  
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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-15-08 a MV-15-08-pril-1. 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

9. Analýza rizik ROP JV 
E. Šteflová předává slovo prezentujícímu J. Karáskovi.  V průběhu projednávání bodu zasedání 

opouští T. Fojtová. J. Karásek zdůraznil 4 rizika, která jsou v tuto chvíli Úřadem Regionální rady 

vyhodnocena jako kritická a mohou ohrozit implementaci ROP JV a 1 riziko, které je vyhodnoceno jako 

závažné: 

 Nemožnost rozporovat neoprávněná zjištění auditu a kontrol. 

 Nejednotnost přístupu MF ČR ke zjištěním porušení rozpočtové kázně.  

 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 jiných OP. 

 Zvyšující se požadavky na detailnost a rozsah kontrol – nedostatečná kapacita kontrolních 
pracovníků. 

 

E. Šteflová více rozvedla informace k nemožnosti rozporovat neoprávněná zjištění auditu a kontrol, 

díky nimž dochází ke zvyšování chybovosti programu, což může vést k pozastavení certifikace 

a případným korekcím. Vyzývá ke společnému řešení tohoto problému. Dále informuje o změně 

metodiky výpočtu chybovosti programu ze strany Evropské komise i nadále se však ROP JV pohybuje 

pod 2% chybovostí. Následně otevírá rozpravu.  

M. Schovánková se dotazuje, co konkrétně je myšleno neoprávněnými zjištěními auditu a kontrol. S. 

Staníková informuje, že se jedná například o rozhodování ve věci veřejné podpory, když k vydání 

stanoviska ve věci věřené podpory je oprávněná pouze EK, nikoli orgány na vnitrostátní úrovni (jak 

bylo učiněno).  

K diskuzi se připojila Š. Fojtíková: 

 K nemožnosti rozporovat neoprávněná zjištění auditu a kontrol – MMR si je vědomo tohoto 
rizika a řeší jej s MF ČR.  

 K nejistotě ohledně budoucí implementační struktury fondů EU – MMR ujišťuje, že cílem je 
udržet zkušené pracovníky implementující operační programy.  
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 K pozastavení čerpání prostředků z EK v důsledku chybovosti nebo nesrovnalostí jiných 
operačních programů – Evropská komise provedla audit ověřující plnění horizontálního akčního 
plánu, MMR nezaznamenalo žádné významné výhrady (zatím se jedná o předběžné neoficiální 
výsledky).  

I. Basovníková komentuje riziko nejednotnosti přístupu MF ČR ke zjištěním porušení rozpočtové kázně 

– současné nastavení vychází z akčního plánu, které vyžaduje EK.   

 

Podklad: MV-15-09, MV-15-09-pril-1 

Usnesení č. 009/MV15/13:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Informativní zprávu o řízení rizik dle materiálu MV-15-09-pril-1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

10. Výroční kontrolní zpráva 
E. Šteflová předává slovo prezentující S. Staníkové. S. Staníková seznámila s kontrolami, které provedl 

PAS a to celkem 3 systémové audity ověřující funkčnost nastavení systému řídícího orgánu RRJV 

s nálezem bez systémových nedostatků či neoprávněných výdajů. Dále PAS provedl 34 auditů operací 

u příjemců dotací. Identifikoval 6 zjištění vysoké míry závažnosti a 17 zjištění střední míry závažnosti, 

která jsou jako nesrovnalosti řešena ŘO ROP JV. Došlo ke zvýšení chybovosti ROP JV, po přepočtu 

dle nové metodiky činí chybovost 1,38 % (tzn. bez korekce).  

Auditní orgán vydal k Výroční a kontrolní zprávě stanovisko „bez výhrad k fungování řídících 

a kontrolních systémů ROP JV“. Dále prezentující informuje o formálních a procesních nedostatcích, 

které ROP JV spatřuje v procesu tvorby schvalování Výroční kontrolní zprávy. ŘO ROP JV navrhuje 

pro příští programové období dvou-instančnost pro vyřizování námitek k Výroční kontrolní zprávě. 

E. Šteflová otevřela rozpravu k tomuto bodu, přihlásila se M. Schovánková, informuje o systému výběru 

vzorku pro provedení auditu. Vzorek je vybírán dle metody, kterou udává EK. Jedná se automatizovaný 

proces, výsledný auditovaný vzorek nemůže auditní orgán ovlivnit. Ovlivnit může pouze vzorek pro 

reaudity.  
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Podklad: MV-15-10, MV-15-10-pril-1, MV-15-10-pril-2 

Usnesení č. 010/MV15/13:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Výroční kontrolní zprávu pro období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 dle materiálu MV-15-10-pril-1 
a Výroční stanovisko dle materiálu MV-15-10-pril-2 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

Usnesení č. 011/MV/15/13: 

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Výhrady Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod k obsahovým a formálním 
náležitostem Výroční kontrolní zprávy pro období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 a procesu její 
tvorby. 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

Usnesení č. 012/MV/15/13: 

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod pověřuje 

 Předsedu Monitorovacího výboru ROP JV k provedení všech kroků, které by mohly vést k přijetí 
relevantních opatření k odstranění obsahových a formálních nedostatků Výroční kontrolní 
zprávy pro období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 a nastavení odpovídajících procesních postupů 
dle materiálu MV-15-10. 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 
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11. Výsledky provedených auditů 
Prezentuje S. Staníková. Informuje, že ve sledovaném období (od 4. 10. 2012 do 20. 3. 2013) bylo 

dokončeno 14 auditů operací, 2 systémové audity realizované PAS, 6 auditů operací realizovaných 

externí společností a 2 interní audity. V auditech operací byla identifikována 4 zjištění s velkou mírou 

významnosti. Z toho 3 stejného charakteru, které se týkají veřejných zakázek, ÚRR rozporuje. Interní 

audit systému konstatuje, že systém je funkční. 

ŘO obdržel 10. 8. 2011 konečnou verzi výstupů auditů EÚD. Z 8 auditovaných projektů 5 shledáno 

zcela bez nálezu a postihu ze strany EK. Z původních 15 identifikovaných závažných chyb zůstaly 3 

méně závažné, z nichž 2 jsou již v řešení a nemají žádný finanční dopad. 1 závažné pochybení se 

dotýká použití kritérií smluvních pokut v zadávacím řízení.  

8. 10. 2012 Obdržel ROP JV konečnou verzi zprávy EK, která konstatuje 8 pochybení, z nichž 3 mají 

navrhovaný finanční dopad. ŘO odeslal dne 29. 11. 2013 přes AO vypořádání zjištění. U 5 chyb 

akceptuje doporučení EK, ve 3 případech má ŘO k nálezům připomínky. 

Proběhlo první dílčí přezkoumání hospodaření ze strany MF ČR, doposud nebyly konstatovány žádné 

chyby. Dále proběhl audit systému a veřejnosprávní kontrola hospodaření.  

 

E. Šteflová otevírá rozpravu, žádný příspěvek nevložen. 

 

Podklad: MV-15-11, MV-15-11-pril-1 

Usnesení č. 013/MV15/13:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 zprávu o provedených kontrolách a auditech dle materiálu MV-15-11-pril-1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

12. Realokace prostředků mezi prioritními osami 
 

E. Šteflová upozorňuje, že k tomuto bodu byly aktualizovány podklady, které jsou připraveny pro 

účastníky zasedání na jejich místech. E. Šteflová předává slovo V. Jarošovi, který prezentuje tento 

bod. 
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V. Jaroš upozorňuje na nutnost schválení realokace prostředků Evropskou komisí, a na nemožnost 

využití tzv. flexibility dle metodiky COCOF. Prezentuje možné realokace uvnitř ROP JV ve výši 470 mil. 

Kč z oblastí podpory 2.1, 2.2, 4.2, a 1.4 do oblastí podpory 3.3, 3.4 a 4.1. Dále upozorňuje na 

realokace z ROP SZ a OP Technická pomoc, které se dle původních informací mohly použít na silnice 

II. a III. tříd, na podporu ekologické městské dopravy, sociální infrastrukturu a střední školy 

přírodovědného a technického charakteru. Realokace prostředků z jiných operačních programů byla 

zpracována variantně ve výši 600 mil, 900 mil a 1640 mil. Varianty musely být přepracovány po 

zveřejnění oficiálního materiálu  do Vlády ČR (připravilo MMR), který realokace do silnic II. a III. tříd 

neumožňuje.  

Aktuální varianty realokací uvnitř programu zahrnuje realokaci 200 mil Kč z oblasti podpory 3.4 do 

oblasti podpory 1.1. Dále jsou představeny varianty pro externí realokace ve výši 600 mil Kč, z nichž 

400 mil Kč je připsáno ve prospěch prioritní osy 1.1 a 200 mil Kč ve prospěch prioritní osy 3.4. Varianta 

externí realokace ve výši 900 mil. Kč počítá s realokací 700 mil. Kč do oblasti podpory 1.3 a 200 mil. Kč 

do oblasti podpory 3.4. Konečný návrh realokací bude znám pravděpodobně na konci května po 

schválení vládou. 

E. Šteflová otvírá diskuzi a připomíná, že byl tento bod předjednán se zástupci z EK a upozorňuje, že 

bude nutno provést ke schválení realokací písemné hlasování mimo zasedání MV po schválení Vládou 

ČR. Uvádí, že je vhodné realokovat do oblastí podpory s dostatečnou absorpční kapacitou. 

V. Jaroš opakuje zaměření realokací: vzdělávací infrastruktura – technické vybavení škol technického 

a přírodovědného charakteru, udržitelná ekologická městská doprava, sociální integrace. 

E. Šteflová dodává, že interní realokace byla projednána na VRR. Opakuje, že o konečných částkách 

realokace bude hlasováno Monitorovacím výborem formou písemného projednání před odesláním 

Evropské komisi. Následná změna operačního programu bude schválena na dalším zasedání 

Monitorovacího výboru ROP JV. 

E. Šteflová otevřela rozpravu k tomuto bodu. 

T. Prchal se dotazuje, zda je důvodem realokace z prioritní osy 2 nedostatečná absorpční kapacita, 

nebo jaké jsou případné jiné důvody. E. Šteflová odpovídá, že v oblasti podpory 2.1 má ŘO 

zmapovanou absorpční kapacitu a ta již není dostatečná. Také indikátory v této oblasti podpory jsou již 

naplněny. Aktuálně je vypsaná výzva ve 2.2, alokace této výzvy také nebude pravděpodobně 

vyčerpána, proto se realokují prostředky z těchto oblastí podpory. 

J. Zetěk informuje, že realokaci ve prospěch vybavení přírodovědných a technických škol zamýšlí také 

OPVK. Upozorňuje, aby se projekty nepřekrývaly s dotacemi z jiných OP. 

E. Šteflová odpovídá, že probíhá koordinace v této věci. 
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J. Vymazal považuje návrh za vhodný vzhledem k možnostem realizace projektů. Dále se dotazuje, 

zda v rámci ekodopravy lze počítat i s dotací na trolejové vedení. E. Šteflová odpovídá, že pouze na 

nákup vozidel. 

J. Hron kvituje návrh navýšení alokace v oblasti podpory 3.3 a informuje o 2 projektech, které jsou 

dotaci v této oblasti podpory připraveny čerpat.  

M. Franek upozorňuje na problematiku nákladů na projektovou přípravu a také krátký čas na realizaci 

projektů. Takto vynaložené prostředky mohou být neúčelně využity, především vzhledem k tomu, že 

není doposud známo, jaké aktivity a v jakém objemu budou v konečné verzi podporovány, to platí i pro 

příští programovací období.  

E. Šteflová uvádí, že rizik si je ŘO vědom. ŘO také bude zvažovat, zda podmínky, za kterých 

k realokaci dojde, jsou pro něj akceptovatelné. 

V. Jaroš informuje o možnosti financování již ukončených projektů, a také o možnosti spolufinancovat 

projekty až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů. 

M. Franek dodává, že projektová dokumentace není soutěžená jako jeden celek. 

Š. Fojtíková informuje o rizikových operačních programech a návrzích na realokaci prostředků mezi 

programy (realokace navrhována z ROP SZ, OPTP a OPŽP). Z OPŽP realokovat do ROPů nelze, 

protože je ze značné části financován z Fondu soudržnosti. Pro ROPy tedy na realokaci zbývá okolo 

3,6 mld. Kč. Informuje, že MMR jedná s EK o možnosti posílení podpory silnic II. a III. třídy v rámci 

navrhované realokace (nutná vazba na Strategii Evropa 2020). Dále doplňuje, že letos je poslední rok, 

kdy lze realokovat prostředky mezi operačními programy. K vnitřní realokaci bude MMR požadovat 

zdůvodnění a veškeré podkladové materiály ke schválení revize. 

T. Krausová dodává, že EK bude vyžadovat odůvodnění veškerých modifikací programu. Nejprve je 

nutno schválit modifikaci operačních programů, ze kterých se bude realokovat, než bude možno 

schválit modifikaci ROP JV. 

 

Podklad: MV-15-12, MV-15-12-pril-1, MV-15-12-pril-2 

Usnesení č. 014/MV15/13:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Realokací prostředků mezi prioritními osami Regionálního operačního programu Jihovýchod a 
potenciální realokace z jiných operačních programů včetně tabulkové části dle materiálu MV–
15–12–pril-1 a MV–15–12–pril-2. 
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Usnesení přijato konsensuálně. 

 

Podklad: MV-15-12, MV-15-12-pril-1, MV-15-12-pril-2 

Usnesení č. 015/MV15/13: 

Monitorovací výbor ROP JV pověřuje: 

 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ke zpřesnění konkrétních částek ve verzi 

Regionálního operačního programu Jihovýchod, která bude v červenci zaslána Evropské 

komisi. 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

Podklad: MV-15-12, MV-15-12-pril-1, MV-15-12-pril-2 

Usnesení č. 016/MV15/13: 

 

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí: 

 Informaci, že o konečných návrzích realokací bude hlasováno písemně, dle čl. 7. Jednacího 

řádu Monitorovacího výboru, před odesláním žádosti o změnu Regionálního operačního 

programu Jihovýchod Evropské komisi. 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

Podklad: MV-15-12, MV-15-12-pril-1, MV-15-12-pril-2 

Usnesení č. 017/MV15/13: 

 

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí: 

 Informaci, že finální znění Regionálního operačního programu Jihovýchod bude 

Monitorovacímu výboru předloženo ke schválení po odsouhlasení Evropskou komisí. 

Usnesení přijato konsensuálně. 
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13. Informace o výsledcích evaluačních aktivit ROP JV v roce 2012 
Prezentuje V. Jaroš. Informuje, o vypracovaných evaluačních studiích. Interně byly zpracovány Výroční 

zpráva za rok 2011, Informace o realizaci a čerpání ROP JV pro zasedání MV ROP JV, evaluace 

způsobilosti výdajů za ROP JV ve srovnání s jinými OP, evaluace procesu hodnocení včetně návrhů na 

změny.  

Externě byly vypracovány evaluace o Výzkumu znalosti ROP JV v Jihomoravském kraji a v Kraji 

Vysočina a Monitoring návštěvnosti cyklostezek spolufinancovaných z ROP JV.  

E. Šteflová otevřela diskuzi k tomuto bodu, přihlásila se Š. Fojtíková. Informuje o stanovisku NOK 

k evaluacím pro příští programové období, že je nutné, aby výsledky evaluací, zaměřených na přípravu 

příštího programového období, byly využity řídícími orgány programů 2014-2020, v opačném případě 

nebudou výdaje způsobilé. 

 

Podklad: MV-15-13, MV-15-13-pril-1 

Usnesení č. 018/MV15/13: 

 

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí: 

 Informace o výsledcích evaluačních aktivit ROP JV v roce 2012 dle materiálu MV-15-13-pril-1. 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

14. Informace o přípravě budoucího programového období 
Prezentuje V. Jaroš. Informuje, že dojde ke sloučení regionálních operačních programů do IROPu 

(Integrovaného regionálního operačního programu). ČR získá pravděpodobně 20,5 mld. €, částka není 

konečná, víceletý finanční rámec bude schválen Evropským parlamentem. Dále informuje, že bude 

existovat pouze pravidlo n+3, DPH bude pro neplátce způsobilým výdajem, výkonnostní rezerva ve 

výši 7 % pro OP, který řádně čerpá prostředky, zůstává míra spolufinancování projektů z veřejných 

zdrojů na úrovni 85 %, v novém období bude 8 národních OP. Představuje vývoj prací a časový 

harmonogram IROP a pozici Asociace krajů ČR k novému programovému období včetně Regionální 

dohody o partnerství. 

E. Šteflová otevírá rozpravu. J. Hron doplňuje informace z jednání řídícího výboru IROP. Je třeba 

schválit cca 58 strategií relevantních pro IROP a 33 z nich není schválených.  
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J. Zetěk vznesl dotaz na postavení malých obcí v příštím programovém období, zda a jak budou 

zapojeny do IROP a jak bude řešen překryv s programem podpory rozvoje venkova. 

Š. Fojtíková se domnívá, že malé obce budou způsobilým příjemcem, doposud však není zřejmé v jaké 

podobě. J. Zetěk a J. Hron upozornili na problematiku čerpání dotací malými obcemi a neziskovými 

organizacemi. 

 

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

Usnesení č. 019/MV15/13: 

 

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí: 

 Informaci o přípravě Regionu soudržnosti Jihovýchod na nové programové období dle materiálu 

MV-15-14 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

15. Různé, diskuze 
Do bodu různé nebyly vzneseny žádné příspěvky. 

Jednání bylo ukončeno v 13:08 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Monitorovacího výboru  

ROP Jihovýchod 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    

Ing. Jaromír Hron    

RNDr. Ing. Martin Černý, MBA. 


