
 

1 
  

Záznam ze 7. elektronického projednávání formou per rollam 

Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

které proběhlo 23. - 30. září 2019 

k materiálu Aktualizace Evaluačního plánu OP VVV a Zpráva o plnění Evaluačního 

plánu OP VVV 

Řídicí orgán OP VVV předložil členům MV OP VVV materiál Aktualizace Evaluačního plánu OP VVV 
a Zpráva o plnění Evaluačního plánu OP VVV k elektronickému projednání formou per rollam. 

• Dne 28. srpna 2019 byl materiál Aktualizace Evaluačního plánu OP VVV a Zpráva o plnění 
Evaluačního plánu OP VVV v rámci připomínkového řízení k podkladům pro 17. zasedání MV OP 
VVV vložen do MS2014+ a také zaslán členům MV OP VVV.  

• Doba pro zaslání připomínek k projednávanému materiálu byla v souladu s bodem 7 článku 2 
Jednacího řádu MV OP VVV 10 pracovních dnů a proběhla v termínu do 11. září 2019. 

• Sekretariát MV OP VVV v rámci připomínkového řízení k materiálu Aktualizace Evaluačního plánu 
OP VVV a Zpráva o plnění Evaluačního plánu OP VVV připomínky neobdržel. 

• Podklady k elektronickému projednávání formou per rollam byly vloženy do MS2014+ a také 
zaslány členům MV OP VVV dne 23. září 2019. V souladu s bodem 6 článku 7 Jednacího řádu MV 
OP VVV byl termín pro zaslání vyjádření k projednávanému materiálu formou hlasování o návrhu 
usnesení do 30. září 2019. 

• Podklady obsahovaly materiál Aktualizace Evaluačního plánu OP VVV a Zpráva o plnění 
Evaluačního plánu OP VVV, důvodová zpráva, návrh usnesení a hlasovací formulář. 

• Aktuální počet řádných členů MV OP VVV s hlasovacím právem byl 39.  

 

V požadovaném termínu sekretariát MV obdržel 31 platných vyjádření se souhlasem s návrhem 
usnesení. 7 členů MV nezaslalo žádné vyjádření a tato skutečnost byla dle čl. 7 bodu 6 Jednacího řádu 
posuzována jako „zdržuji se“. Kancelář veřejného ochránce práv se vzdala členství v MV OP VVV 
a nezúčastnila se tedy hlasování. 

Podrobné údaje o hlasování jsou uvedeny v protokolu o elektronickém projednávání (viz příloha).  

Závěr: 

V souladu s článkem 6 Jednacího řádu MV OP VVV byl materiál Aktualizace Evaluačního plánu OP 

VVV a Zpráva o plnění Evaluačního plánu OP VVV schválen (viz přijaté Usnesení č. 8). 

Přílohy:  

Protokol o elektronickém projednávání formou per rollam 

Usnesení MV OP VVV č. 8 

 

 
 
 
 

V Praze dne 2. října 2019                                                                   PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. v. r. 

předseda MV OP VVV 


