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Fond soudržnosti

Fond soudržnosti – předmluva k 2. dílu

Vážené dámy, vážení pánové!

Fond soudržnosti jako jeden z pilířů regionální politiky Evropské unie je určen
k podpoře velkých projektů nadnárodního významu. Je zaměřen na rozsáhlou
ochranu životního prostředí a na modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury
celoevropských sítí. Obecně se jedná o projekty s rozpočtem nad 10 milionů
eur. V letech 2004 až 2006 má Fond soudržnosti pro Českou republiku připra-
veno k využití 945 milionů eur, o které se přibližně rovným dílem podělí sekto-
ry dopravy a životního prostředí. 
První díl publikace o Fondu soudržnosti s podtitulem „Projektové řízení Fondu
soudržnosti“ obsahuje základní informace o Fondu soudržnosti včetně jeho
vymezení v rámci České republiky i Evropské unie. Je také zaměřen na projek-
tový cyklus, studii proveditelnosti a monitorovací systém fondu. 
Druhý díl, který právě dostáváte do rukou, se zabývá finanční stránkou Fondu
soudržnosti, a to od zpracování ekonomické a finanční analýzy jako nezbytné
součásti projektové žádosti, přes objasnění finančních toků v rámci fondu až
po finanční kontrolu jednotlivých subjektů či projektů.
Jedna kapitola je také věnována otázce veřejných zakázek. Nezpochybnitelný
musí být celý průběh jejich zadávání od zadávacího řízení až k uzavření a plně-
ní smlouvy. Tyto kroky budou činěny v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb.,
který podle práva Evropské unie definuje okruh právnických a fyzických osob,
které jsou podle tohoto zákona povinny zadávat veřejné zakázky; dále definu-
je postup při jejich zadávání, druhy zadávacích řízení, veřejnou soutěž o návrh
a dohled nad zadáváním veřejných zakázek. 
Tím vším se kolektiv autorů této publikace zabývá. Protože se jedná o nemalé
finanční prostředky, které do naší republiky pomocí Fondu soudržnosti
mohou plynout, je zřejmé, že jejich využití stejně jako průběh realizace každé-
ho jednotlivého projektu musí být naprosto transparentní.
Vše naznačuje, že obsah předkládané publikace je doporučen pro všechny,
kdo se na přípravě, realizaci a monitorování projektů s podporou z Fondu sou-
držnosti budou jakkoli podílet či se s nimi setkávat. Pomůže jim k důslednému
využití možností fondu ve prospěch nejen „jejich“ projektů v „jejich“ regio-
nech, ale i ve prospěch rozvoje celé České republiky.

Jiří Paroubek,
ministr pro místní rozvoj
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Fond soudržnosti

Úvod

Vážení čtenáři,

po přečtení prvního dílu této publikace si dokážete odpovědět na mnohé
otázky spojené s přípravou a řízením projektů podpořených Fondem soudrž-
nosti. Nicméně stále ještě k doplnění celkového obrazu této problematiky
schází významná část a sice finanční plánování a řízení.

Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli celý jeden díl věnovat právě finanč-
ním a ekonomickým záležitostem je v jejich větší složitosti a menších zkuše-
nostech veřejnosti v této oblasti. Mnoho projektových manažerů je schopno
velice kvalitně připravit věcný obsah projektu a dohlédnout na jeho realizaci,
ale v otázkách finančního řízení si již nejsou příliš jisti. Snad jim i Vám pomůže
tato publikace v zodpovězení na otázky, které ještě máte ohledně Fondu sou-
držnosti.

Snažili jsme se do tohoto dílu zařadit texty, které Vás seznámí s legislativou,
která vymezuje působnost Fondu soudržnosti v oblasti financí a to jak legisla-
tivu České republiky, tak Evropské unie. Naší snahou bylo i načrtnutí toho, co
lze a co nelze v rámci těchto projektů z prostředků Evropské unie hradit.

Dále bychom Vás rádi seznámili s procedurálními kroky, spojenými s žádostmi
o platby a systémem, ve kterém se budete se svými projekty pohybovat.

V neposlední řadě stojí ekonomické a finanční plánování projektů, neboť při
jejich finanční velikosti se z malých nedopatření mohou stát chyby za velké
částky peněz.

Učinili jsme vše, co bylo v našich silách pro to, aby pro Vás byla tato kniha zají-
mavým a poučným čtením a doufáme, že budete s naší prací spokojeni.

Oto Potluka
za tým autorů
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FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 
FONDU SOUDRŽNOSTI VE ZKRATCE

Nezbytnou součástí každé žádosti o podporu z Fondu soudržnosti je finanční
a ekonomická analýza projektu s analýzou nákladů a výnosů. Projekty ze sektoru
vodohospodářství používají k jejímu vypracování model uveřejněný na strán-
kách www.fintools.cz.
Výše pomoci z Fondu soudržnosti, kterou poskytuje Evropská unie se většinou
pohybuje v rozmezí 60 - 75 % uznatelných výdajů projektu (u projektů vyka-
zujících zisk je toto procento nižší). Povinností žadatele o podporu je zajistit
spolufinancování projektu. Oznámení Evropské Komise o přidělení podpory
konkrétního projektu z Fondu soudružnosti je obsaženo v tzv. Rozhodnutí
Komise (Commission Decision); v tomto dokumentu jsou rovněž uvedeny
další podmínky vztahující se k pomoci určitému projektu. Poté je např. u pro-
jektů v sektoru  životního prostředí sepsána tzv. "Smlouva o realizaci projektu"
mezi žadatelem a Státním fondem životního prostředí, upravující specifické
podmínky projektu a jeho financování ve vztahu k zajištění bezproblémovosti
projektu. (Smlouva např. obsahuje v jaké měně je projekt proplácen -  může
být v Kč nebo v EUR.)
Z hlediska finančních toků musí konečný příjemce počítat s tím, že nejdříve
jednotlivé faktury proplatí dodavateli a teprve poté a po zkontrolování výda-
jů projektu příslušnými subjekty jsou tyto prostředky převedeny na jeho účet.
(Platby probíhají v 3 okruzích - 1. mezi Evropskou Komisí a Platebním orgá-
nem (MF), 2. mezi  platebním orgánem, platební jednotkou a konečným pří-
jemcem a 3. mezi konečným příjemcem a dodavatelem. Platby navíc plynou
do České republiky ve 3 časově navazujících fázích: 1. zálohová, 2. průběžná
(kterých je většinou více) a 3. konečná platba, kdy pro každou platí určitá
specifika.)
Součástí žádosti o podporu z Fondu soudružnosti je taktéž dokumentace týkají-
cí se veřejných zakázek; za jejich zadávání je odpovědný konečný příjemce, který
se při jejich realizaci řídí zákonem č. 40/2004 Sb.
Poskytování pomoci z Fondu soudružnosti se řídí celou řadou podmínek a pra-
videl, např. pomoc se ruší v případě, kdy práce na projektu nezačala do dvou let
ode dne, kdy měla začít dle rozhodnutí o poskytnutí pomoci nebo ode dne
schválení pomoci (tzv. pravidlo N+2). Závěrem snad jen samozřejmý dodatek,
že projekt je v celém svém průběhu i po ukončení kontrolován orgány České
republiky i Evropské komise.
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1Legislativa EU v oblasti 
finančního řízení Fondu soudržnosti

Evropská unie realizuje politiku sociální soudržnosti, jejímž hlavním cílem je
postupné snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony členských států

a také mezi jednotlivými členskými státy. Po vstupu České republiky
do Evropské unie je České republice umožněno čerpání prostředků ze
společného rozpočtu v rámci strukturální politiky prostřednictvím čtyř

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 
Přestože obecným cílem Fondu soudržnosti je podpora hospodářské
a sociální soudržnosti Společenství, nepatří mezi strukturální fondy,

ale tvoří samostatnou kapitolu. 
Následující kapitola představuje výtah z nařízení ES týkající se základních faktů

objasňující finanční oblast Fondu soudružnosti.
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V této kapitole jsou popsány legislativní dokumenty upravující oblast Fondu
soudržnosti Evropské unie, týkající se zejména finančních záležitostí1. Blíže jsou
rozepsána následující nařízení, které se týkají přímo Fondu soudržnosti: 

• Nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 ze dne 16. května 1994 zakládající Fond sou-
držnosti;

• Nařízení Rady (ES) č. 1264/1999 mění hlavní text a přílohu I Nařízení Rady
(ES) č. 1164/1994 zakládající Fond soudržnosti;

• Nařízení Rady (ES) č. 1265/1999 mění přílohu II Nařízení Rady (ES)
č. 1164/1994 zakládající Fond soudržnosti;

• Nařízení Komise (ES) č. 16/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se stanoví
zvláštní podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) č. 1164/1994
týkající se uznatelnosti výdajů souvisejících s opatřeními spolufinancovaný-
mi Fondem soudržnosti;

• Nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se sta-
noví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 týka-
jící se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci
Fondu soudržnosti a postupů pro provádění finančních oprav;

• Nařízení Komise (ES) č. 1831/1994 ze dne 26. července 1994 o nesrovnalos-
tech a navrácení chybně vyplacených částek v souvislosti s financováním
Fondu soudržnosti a organizaci informačního systému v této oblasti;

• Nařízení Komise (ES) č. 621/2004 ze dne 1. dubna 2004, kterým se stanoví
pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 týkající se informač-
ních a propagačních opatření v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti;

Nařízení vztahující se obecně k celému systému (nejsou blíže rozepisována):
• Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002

o rámcovém Finančním nařízení pro orgány uvedené v článku 185 Nařízení
Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o Finančním nařízení použitelném ve vzta-
hu k souhrnnému rozpočtu Evropských společenství;

• Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002, kte-
rým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES, Eura-
tom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční
nařízení o souhrnném rozpočtu Evropského společenství;

• Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se
stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropského společenství;
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• Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/1995 ze dne 18. prosince 1995 o ochra-
ně finančních zájmů Evropského společenství;

1.1 Nařízení Rady (ES) č. 1164/94, 1264/99 a 1265/99
(ustanovení Fondu soudržnosti)

Nařízení Rady č. 1164/94 je dokumentem, kterým byl ustanoven Fond sou-
drž–nosti, a který obsahuje základní informace o finanční podpoře z fondu. Toto
nařízení bylo novelizováno v červenci 1999 nařízeními 1264/1999 (mění a dopl-
ňuje hlavní část a Přílohu 1) a 1265/1999 (mění a doplňuje Přílohu 2), kterými se
pozměnily a doplnily některá ustanovení v souladu s novým plánovacím obdo-
bím 2004 – 2006. Souhrn základních informací obsažených v těchto třech naří-
zeních se nachází v následujících odstavcích této podkapitoly.
Fond přispívá k posilování hospodářské a sociální soudržnosti Společenství
a byl zřízen pro poskytování finanční podpory na projekty členských států
Evropské unie v oblasti životního prostředí a v oblasti dopravní infrastruktury.
Nárok na finanční podporu mají členské státy, které splňují dvě základní pod-
mínky: 

• hrubý národní produkt na obyvatele měřený paritou kupní síly je nižší než
90 % průměru Společenství,

• stát má pro tento účel vypracovaný program (program pro splnění podmí-
nek hospodářské konvergence stanovených v článku 104c Smlouvy).

1.1.1 Identifikace projektu
Pomoc lze poskytovat, kromě dvou hlavních oblastí podpory (oblast životního
prostředí a dopravy), také na tyto účely:

• přípravné studie k projektům způsobilým pro financování včetně studií
nezbytných pro jejich provádění,

• opatření technické podpory, včetně propagačních a informačních akcí,
zejména: 
–horizontální opatření, např. srovnávací studie pro posuzování dopadu

pomoci Společenství;
–opatření a studie, jež přispívají k posouzení, monitorování, dozoru či hod-

nocení projektů a k posílení a zajištění koordinace a souladu projektů,
zejména jejich souladu s ostatními politikami Společenství;

–opatření a studie pomáhající provést nezbytné úpravy v provádění projektů.
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Financovány mohou být celé projekty, nebo jenom etapy projektu (jež jsou
finančně a technicky nezávislé) a také skupiny spojených projektů se společnou
zřetelně rozpoznatelnou strategií, které tvoří souvislý celek. Komise může po
dohodě s přijímajícím členským státem za účelem poskytování pomoci projekty
seskupovat a také stanovit technicky a finančně samostatné etapy projektu.
V rámci tohoto nařízení se rozumí:

• „projektem” hospodářsky nedělitelný soubor prací splňujících přesně vyme-
zenou technickou funkci s jasně stanovenými cíli, z nichž lze usoudit, že pro-
jekt splňuje kritéria uvedená v tomto nařízení;

• „technicky a finančně samostatnou etapou” etapa, jejíž provozní samostat-
nost lze doložit. Etapou se mohou rozumět i přípravné a technické studie
a studie proveditelnosti nezbytné pro provádění projektu.

Seskupovat lze projekty, pokud splňují tyto tři podmínky:
• projekty se musí nacházet v téže oblasti nebo na téže dopravní ose; 
• projekty musí být uskutečňovány podle celkového plánu pro danou oblast

nebo osu s jasně definovanými cíli;
• dohled nad projekty musí provádět subjekt pověřený koordinací a monitoro-

váním skupiny projektů v případech, kdy projekty uskutečňují odlišné pří-
slušné orgány.

1.1.2 Finanční alokace Fondu soudržnosti
Finanční výhledy sestavené s ohledem na položky závazků, které jsou k dispozi-
ci pro každý rok období byly pro Fond soudržnosti naplánovány následovně:

TABULKA 1 – Položky závazků v jednotlivých letech období 2000–2006
rok závazek v miliardách eur

2000 2 615

2001 2 615

2002 2 615

2003 2 615

2004 2 515

2005 2 515

2006 2 510

Celkem 18 000

Pramen: Nařízení rady (ES) č. 1264/1999
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Přičemž celkové platby z Fondu soudržnosti ve spojení s pomocí poskytnutou ze
strukturálních fondů by neměly překročit 4 % hrubého domácího produktu.
Výše pomoci Společenství poskytované fondem činí 80–85 % veřejných či rovno-
cenných výdajů. (Přípravné práce a opatření technické podpory mohou být ve
výjimečných případech financovány do výše 100 % celkových nákladů.) Avšak
od 1. ledna 2000 lze tuto výši snížit s cílem zohlednit (ve spolupráci s dotyčným
členským státem) odhadované výnosy z projektů a využití zásady znečišťovatel
platí. Aby se toho dosáhlo, musí Komise podporovat úsilí přijímajících členských
států o co nejvyšší pákový účinek prostředků fondu tím, že bude podporovat
větší využití soukromých zdrojů financování.
Pokud je pomoc poskytnuta na projekt nesoucí příjmy, stanoví Komise v úzké sou-
činnosti s přijímajícím členským státem částku s přihlédnutím k příjmům, pokud se
jedná o značné čisté příjmy pro původce projektu. Celkové výdaje na projekt či
skupinu projektů nesmějí být v zásadě nižší než 10 milionů euro (v řádně zdůvod-
něných případech lze schválit i projekty či skupiny projektů s nižšími náklady),
zároveň však nesmějí přesáhnout 0,5 % celkových prostředků fondu.
Aby nedocházelo ke kumulaci a překrývaní, žádná výdajová položka projektu
nesmí čerpat zároveň z Fondu soudržnosti a z Evropského zemědělského orien-
tačního a záručního fondu, Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro
regionální rozvoj nebo z Finančního nástroje pro orientaci rybolovu. Zároveň
musí být dodržena podmínka, že úhrn kombinované pomoci z fondu a jiných
příspěvků podpory Společenství poskytnuté na projekt nesmí přesáhnout 90 %
celkových výdajů na tento projekt.

1.1.3 Rozhodnutí Komise o přidělení podpory 
Při hodnocení jednotlivých projektů se zvažuje rovněž kritérium jejich středně-
dobého hospodářského a sociálního přínosu, které musí být úměrné použitým
prostředkům; hodnocení je nutné provést na základě analýzy nákladů a přínosů. 
Komise rozhodne o udělení pomoci z fondu za předpokladu, že jsou splněny
požadavky nařízení, a to zpravidla do tří měsíců po obdržení žádosti. V rámci
tzv. „Rozhodnutí Komise” k projektu určí Komise částku finanční podpory a sta-
noví finanční plán spolu se všemi opatřeními a podmínkami nezbytnými pro
provádění projektu.Nejdůležitější informace o rozhodnutích Komise jsou zveřej-
něny v Úředním věstníku Evropských společenství (konečný příjemce je taktéž
informován institucemi dané členské země.)
Členské státy příslušné pro provádění opatření, jež získalo finanční příspěvek
z fondu, zajistí instalaci dobře viditelných tabulí uvádějících, jaké procento cel-
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kových nákladů daného projektu je financováno Společenstvím, dále logo Spo-
lečenství a informaci, že zástupci orgánů Společenství jsou řádně zapojeni do
nejdůležitějších veřejných činností souvisejících s fondem.
V souvislosti s uplatňováním pravidel Společenství pro zadávání veřejných zakázek
uvedou oznámení zveřejněná v Úředním věstníku Evropských společenství projek-
ty, u nichž bylo požádáno o pomoc Společenství nebo kde byla pomoc schválena.

1.1.4 Financování projektu
Výdaje projektu nejsou považovány za způsobilé pro financování z fondu Sou-
držnosti, pokud členským státům vznikly před datem doručení příslušné žádosti
Komisi. Platby finanční pomoci podle odpovídajících rozpočtových závazků se
převádějí orgánu či subjektu určenému pro tento účel v žádosti předložené přijí-
majícím členským státem (viz kapitola Finanční toky). 
Platby mohou mít formu zálohových plateb, průběžných plateb anebo plateb
konečného zůstatku. Průběžné platby a platby konečného zůstatku se musí vzta-
hovat na skutečně zaplacené výdaje, které musí být doloženy potvrzenými fak-
turami nebo účetními dokumenty rovnocenné důkazní hodnoty. 
Platby se provádějí takto:

• jakmile bude přijato rozhodnutí o poskytnutí pomoci ze strany Společenství,
s výjimkou řádně odůvodněných případů, provede se po podpisu smluv týkají-
cích se zadávání veřejných zakázek jediná platba zálohy ve výši 20 % pomoci
fondu, jak o ní bylo na počátku rozhodnuto. Celou zálohu nebo její část uhradí
určený orgán nebo subjekt uvedený v předchozí větě, jestliže není Komisi podá-
na žádost o platbu do 12 měsíců ode dne, kdy byla platba zálohy provedena; 

• průběžné platby smějí být vyplaceny, pokud práce na dokončení projektu
uspokojivě pokračují; průběžné platby jsou prováděny k uhrazení potvrze-
ných a skutečně zaplacených výdajů, jsou-li splněny podmínky uvedené
v nařízení.

• celková částka plateb (zálohové a průběžných) nesmí překročit 80 % celkové
poskytnuté pomoci. Toto procento lze u důležitých projektů rozvržených na
roční příděly v odůvodněných případech zvýšit na 90 %; 

• konečný zůstatek pomoci Společenství, vypočtený na základě potvrzených a sku-
tečně zaplacených výdajů, se vyplatí, pouze za splnění určitých podmínek, např. 

Členské státy zajistí, aby se žádosti o platbu podávaly Komisi zpravidla třikrát do
roka, a to nejpozději k 1. březnu, 1. červenci a 1. listopadu. Platby se převádějí
orgánu či subjektu určenému členským státem, zpravidla do dvou měsíců po
obdržení přijatelné žádosti o platbu, pokud jsou dostupné rozpočtové prostředky. 
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1.1.5 Monitorování a kontrola projektu
Komise a členský stát zajišťují účinné monitorování provádění projektů Společen-
ství spolufinancovaných z fondu. Monitorování se provádí s využitím společně
dohodnutých postupů pro podávání zpráv, namátkové kontroly a zřizování výbo-
rů ad hoc. Členským státem je předložena Komisi do tří měsíců od ukončení kaž-
dého plného roku provádění zpráva o průběhu za každý projekt. Závěrečnou
zprávu předloží členský stát Komisi do šesti měsíců po ukončení projektu či etapy
projektu. Komise na základě výsledků monitorování, se zřetelem k připomínkám
monitorovacího výboru a je-li to nutné na návrh členských států, upraví původně
schválené částky a podmínky pro poskytování pomoci a rovněž předpokládaný
plán financování. Pro zvýšení účinnosti fondu Komise zajistí, aby byla při jeho
správě věnována zvláštní pozornost průhlednosti řízení. Mechanismy monitoro-
vání jsou stanoveny v rozhodnutích Komise schvalujících projekty. 
Komise a členské státy spolupracují na základě dvoustranných správních dohod
s cílem koordinovat plány, způsoby a provádění kontrol, aby se dosáhlo jejich
maximální užitečnosti. Výsledky provedených kontrol si neprodleně sdělí. 
Alespoň jednou ročně jsou prošetřeny a vyhodnoceny:

• výsledky kontrol provedených členským státem a Komisí; 
• veškeré připomínky vznesené jinými kontrolními subjekty nebo orgány člen-

ského státu nebo Společenství; 
• finanční dopad zjištěných nesrovnalostí, opatření již přijatá nebo opatření

dosud potřebná k jejich nápravě a případně úpravy řídicích a kontrolních
systémů. 

Komise může pozastavit celou průběžnou platbu nebo její část, jestliže zjistí, že
dotyčný výdaj souvisí se závažnou nesrovnalostí (Komise uvědomí dotyčný člen-
ský stát o přijatém opatření a jeho důvodech.) 
Neoprávněně vyplacené částky, které mají být získány zpět, jsou navráceny
Komisi. Nenavrácené částky se zvyšují o úrok z prodlení podle pravidel stanove-
ných Komisí.

1.2 Nařízení Komise (ES) č. 16/2003 
(k uznatelným výdajům)

Finanční ustanovení jsou blíže uvedena v Nařízení Komise č. 16/2003, kterým se
stanovují zvláštní prováděcí pravidla pro provádění nařízení Rady č. 1164/94 ve
spojitosti s oprávněností výdajů souvisejících s opatřeními částečně financova-
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nými Fondem soudržnosti. Oblast působnosti tohoto nařízení lze nalézt ve sta-
novení společných pravidel pro určování oprávněnosti výdajů spojených s opat-
řeními, která mohou být částečně financována Fondem soudržnosti. 
Nařízení ustanovuje jako subjekt odpovědný za realizaci projektu, veřejný nebo
soukromý subjekt, který je určen v rozhodnutí Komise o udělení podpory
z Fondu soudržnosti. Jedná se o subjekt, který je odpovědný za organizaci
nabídkových řízení. Veškeré změny týkající se subjektu odpovědného za realiza-
ci musejí být schváleny Komisí.
Realizace projektu zahrnuje všechny fáze od předběžného plánování po dokon-
čení schváleného projektu, včetně příslušných mediálních opatření. Projekt
může být rozdělen do několika fází, nebo může být omezen pouze na jednu fázi.
Realizační fáze je přitom definována jako období potřebné k dokončení realiza-
ce do okamžiku, ve kterém se projekt stává plně funkčním a v němž byly splněny
hlavní cíle přijaté rozhodnutím Komise.
Náklady, které vzniknou subjektu odpovědnému za realizaci nebo majitelům
koncesí a licencí na realizaci projektu, musejí vycházet z právně závazných
smluv, dohod nebo dokumentů. Výdaje, které mají být brány v úvahu při vyplá-
cení podpory Společenství, musejí:

• být výdaji skutečně vzniklými během doby trvání oprávněnosti určené v roz-
hodnutí Komise, 

• přímo souviset s projektem,
• týkat se plateb potvrzených členským státem a tímto členským státem nebo

jeho jménem skutečně provedených, nebo v případě koncesí držitelem kon-
cese od subjektu odpovědného za realizaci a doložených přijatými fakturami
nebo účetními podklady rovnocenné důkazní hodnoty.

Vzniklé výdaje splňují podmínky pro poskytnutí podpory od data, k němuž
Komise obdrží úplnou žádost. V rozhodnutí Komise, kterým se projekt schvaluje,
je stanoven začátek i konec doby trvání oprávněnosti výdajů. Výdaje uhrazené
před datem začátku a po datu konce podpory nejsou považovány za oprávněné.
Oprávněné výdaje
Nařízení stanovuje kategorie oprávněných výdajů. Mezi oprávněné výdaje patří
výdaje spojené s:

• plánováním a navrhováním,
• nákupem pozemků,
• přípravou staveniště,
• výstavbou,
• vybavením,
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• řízením projektu,
• mediálními a informačními opatřeními přijatými podle rozhodnutí Komise

96/455/ES.
Přípustné mohou být i další kategorie výdajů za předpokladu, že jsou upřesněny
v rozhodnutí Komise. Nařízení podrobněji popisuje v devíti kapitolách různé
skupiny oprávněných výdajů a podmínky, které musí splňovat, aby mohl být
náklad uznán za oprávněný. 

1.2.1 Daň z přidané hodnoty a ostatní daně a poplatky
Daň z přidané hodnoty, ostatní dávky, daně a poplatky, zvláště přímé daně
a příspěvky na sociální pojištění z mezd a platů související s částečným financo-
váním Společenství se považují za oprávněný výdaj pouze tehdy, jsou-li skuteč-
ně a s konečnou platností hrazeny subjektem odpovědným za realizaci. DPH,
která je zpětně získatelná není považována za oprávněný výdaj ani v případě, že
není zpětně proplacena subjektu odpovědnému za realizaci ani konečnému pří-
jemci.
Částečné financování Společenství nesmí za žádných okolností přesáhnout cel-
kovou výši oprávněných výdajů bez DPH.

1.2.2 Výdaje související s plánováním a navrhováním opatření
Výdaje související s plánováním, odborným posuzováním a navrhováním jsou
oprávněné za předpokladu, že se přímo vztahují k jednomu projektu nebo k více
projektům a jsou jmenovitě schváleny rozhodnutím Komise.
Náklady musejí být rozděleny pomocí průhledného a samostatného systému
účtování v rámci projektu na základě účetních podkladů nebo dokumentů s rov-
nocennou důkazní hodnotou.

1.2.3 Nákup pozemků a přístupová práva
Náklady na nákup nezastavěných pozemku jsou považovány za oprávněné
výdaje, pokud jsou splněny všechny následující požadavky:

• nákup pozemku musí být nezbytně nutný pro realizaci projektu, 
• nákup pozemku je schválen rozhodnutím Komise,
• náklady na nákup pozemku nesmějí převýšit 10 % oprávněných výdajů na

projekt,
• je získáno osvědčení od nezávislého znalce nebo náležitě oprávněného

úřadu, které potvrzuje, že kupní cena nepřevyšuje tržní hodnotu,
• jsou dodržena vnitrostátní pravidla určená k zabránění spekulacím.
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Další oprávněné výdaje:
• nákup zastavěných pozemků může být oprávněný jenom v případě, že je

jmenovitě ospravedlněn a schválen v rozhodnutí Komise,
• konkrétní poplatky související s nákupem, jako jsou poplatky za znalecký

odhad, za právní pomoc a za dočasná ujednání o pronájmu příslušného
pozemku,

• výdaje na získání přístupových práv k místu realizace projektu během reali-
zace, pokud jsou tato práva nezbytně nutná k realizaci projektu a pokud jsou
výdaje jmenovitě schváleny rozhodnutím Komise o udělení podpory, např.
náhrada za ztrátu úrody, výdaje na nápravu škod.

Neoprávněné výdaje:
• výdaje na nákup pozemků, které budou i po dokončení projektu nadále vyu-

žívány pro lesnické či zemědělské účely (pokud není v rozhodnutí Komise
stanoveno jinak),

• výdaje na nákup pozemku ve vlastnictví veřejného správního orgánu,
• náklady na pozemky, které jsou již ve vlastnictví subjektu odpovědného za

realizaci.

1.2.4 Nákup budov, příprava místa realizace a výstavba
Na oprávněnost nákladů spojených s nákupem nemovitostí, kterými se rozumě-
jí již postavené budovy a pozemky, na kterých jsou tyto budovy postaveny, musí
být splněny následující podmínky:

• jedná se o stávající majetek vyhovující konkrétním provozním potřebám pro-
jektu,

• musí být získáno osvědčení potvrzující, že kupní cena nepřevyšuje tržní hod-
notu a zároveň musí stvrzovat, že budova odpovídá požadavkům vnitrostát-
ních právních předpisů,

• ve spojitosti s budovou nesměla být v posledních deseti letech poskytnuta
státní podpora ani podpora Společenství,

• nemovitost je používána pro účely popsané a po dobu upřesněnou v roz-
hodnutí komise.

Výdaje na přípravu místa a realizace projektu na výstavbu, které jsou pro realiza-
ci projektu nezbytné, jsou považovány za oprávněné a mohou zahrnovat jednu
nebo více z následujících kategorií:

• pracovní náklady (hrubé mzdy a platy);
• poplatky za využívání vybavení trvalé hodnoty během výstavby;
• náklady na výrobky používané k realizaci projektu;
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• režijní náklady a ostatní náklady, jsou-li jmenovitě ospravedlnitelné, a v pří-
padě, že subjektem odpovědným za realizaci není orgán veřejné správy.

Náklady přitom musejí být určeny na základě tržních cen.

1.2.5 Nákup a pronájem vybavení a nehmotného majetku
Za oprávněné výdaje jsou považovány výdaje na nákup nebo výstavbu
budov a vybavení, které má být trvale instalováno a být pevnou součástí
projektu za předpokladu, že toto vybavení je součástí zásob vybavení s trva-
lou hodnotou subjektu odpovědného za realizaci a že s výdaji je v souladu
se zavedenými účetními postupy nakládáno jako s investičními. V případě,
kdy subjekt odpovědný za realizaci provádí práce spojené s přípravou místa
realizace projektu či s výstavbou sám, nejsou výdaje na nákup nebo výrobu
vybavení s trvalou hodnotou používaného během realizační fáze projektu
považovány za oprávněné. 
Výdaje na nákup a používání nehmotného majetku (např. patenty) mohou
být považovány také za oprávněné, pokud jsou nezbytné pro realizaci pro-
jektu.

1.2.6 Náklady, které vznikly při řízení, realizaci, sledování
a kontrole opatření

Z této skupiny nákladů jsou oprávněné výdaje jenom v případě, že byla na opat-
ření uzavřena poddodavatelská smlouva, jde a pouze o náležitě ospravedlnitel-
né výdaje spojené se sledováním finančních a věcných záležitostí, s prověrkami
a konkrétními kontrolami projektu.

1.2.7 Finanční a ostatní poplatky a právní výdaje
Mezi náklady, které jsou oprávněné za určitých daných podmínek, patří:

• náklady na účetní a auditorské služby, pokud jsou nezbytné k přípravě
projektu nebo k jeho realizaci a týkají se správních nebo statutárních
požadavků;

• náklady na techniky financování, s nimiž není spojen přímý nákup vybavení,
jako je pronájem, pokud jsou ospravedlnitelné a schválené rozhodnutím
Komise, a za předpokladu, že k převodu vlastnictví na subjekt odpovědný za
realizaci dojde před úhradou zůstatku;

• právní poplatky, notářské poplatky a náklady na odborné technické a finanč-
ní poradenství, pokud jsou přímo spojeny s provozem a jsou nezbytné k pří-
pravě a realizaci projektu.
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1.2.8 Ostatní druhy oprávněných výdajů
• provozní výdaje a běžné náklady – oprávněné mohou být jenom výdaje na

zaškolení provozního personálu a na testování projektu a jeho vybavení, po
kterékoli nezbytné období vymezené v rozhodnutí Komise

• výdaje na mediální a informační opatření, pokud jsou provedena v souladu
s rozhodnutím 96/455/ES

• náklady na nákup použitého zboží, za splnění určitých podmínek 
• náklady na výstavbu venkovních a krytých parkovišť v případě, kdy je jejich

výstavba nezbytně nutná a je schválena rozhodnutím Komise

1.2.9 Výdaje, které vznikly ve spojitosti s kontrolními výbory
a schůzemi ad hoc

Náklady spojené s organizací povinných schůzí Kontrolního výboru jsou opráv-
něné po předložení podpůrné dokumentace, a pokud se týkají jedné či více
následujících kategorií nákladů:

• tlumočnické služby,
• pronájem zasedacích místností,
• pronájem audiovizuálního a dalšího potřebného elektronického vybavení,
• pořízení podkladů a zajištění souvisejícího zařízení,
• platby přizvaných odborníkům,
• cestovné.

Dalšími oprávněnými náklady této skupiny jsou:
• náklady na technické vybavení pro kontrolní účely, pokud byly jmenovitě

schváleny rozhodnutím Komise o technické podpoře;
• náklady na organizaci schůzí svolaných ad hoc na žádost Komise nebo Kon-

trolního výboru;
• náklady spojené s nákupem počítačových řídicích a kontrolních systémů do

výše stanovené rozhodnutím Komise.

1.3 Nařízení Komise č. 1386/2002 
(k řídícím a kontrolním systémům) 

Nařízení Komise č. 1386/2002 stanovuje prováděcí pravidla k nařízení (ES)
č. 1164/94, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou
z Fondu soudržnosti a pokud jde o postup provádění finančních oprav k této
pomoci.
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Podle tohoto nařízení má každý členský stát zajistit, aby prováděcí a zprostřed-
kující subjekty a platební a řídicí orgány obdržely náležité pokyny pro řídicí
a kontrolní systémy nezbytné k zajištění řádného finančního řízení fondu v sou-
ladu s obecně uznávanými zásadami a normami.
Tyto pokyny pomáhají orgánům nebo subjektům zejména při zřizování systémů
nezbytných k zajištění správnosti, řádnosti a způsobilosti žádosti pro pomoc
Společenství a k zajištění toho, aby projekty byly prováděny v souladu s pod-
mínkami odpovídajícího rozhodnutí a s cíli, které tyto projekty sledují.

prováděcí subjekty = subjekty odpovědné za provádění projektů
platební orgány = orgány nebo subjekty příslušné 

k potvrzování výdajů, pro které je 
požádáno o platby z fondu

řídicí orgány = orgány příslušné k obecnému řízení 
a koordinace operací fondu v členském státě

zprostředkující subjekty = veřejné nebo soukromé subjekty 
nebo pracoviště jednající jménem řídicích 
nebo platebních orgánů nebo 
vykonávající úkoly jejich jménem 
ve vztahu k prováděcím subjektům

Nařízení Komise č. 1386/2002 stanovuje:
• úkoly řídicích a kontrolních systémů, 
• průběhy kontrol výběrového řízení, 
• osoby nebo orgány odpovědné za potvrzování výdajů, 
• podmínky na vydání prohlášení o ukončení projektů, 
• formu a obsah účetních záznamů,
• zásady při finančních opravách.

1.3.1 Řídicí a kontrolní systémy 
Řídicí a kontrolní systémy zahrnují postupy pro ověření, která zahrnují všechna
hlediska technické, finanční nebo správní povahy, která jsou rozhodná pro
účinné využití svěřených prostředků. Jedná se o postupy pro ověření, že uplat-
ňované výdaje byly skutečně vynaloženy a že projekt je prováděn v souladu
s podmínkami odpovídajícího rozhodnutí o schválení, s cílí projektu a se sou-
visejícími vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství, zejména pokud jde
o způsobilost výdajů pro podporu z fondu, o ochranu životního prostředí,
dopravu, transevropské sítě, hospodářskou soutěž a veřejné zakázky. Postupy
přitom vyžadují, aby se zaznamenávala ověření projektů na místě a uváděla se
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provedená práce, výsledky ověření a opatření přijatá v souvislosti se zjištěnými
nedostatky.
Řídicí a kontrolní systémy řídicích a platebních orgánů a zprostředkujících a pro-
váděcích subjektů stanoví při dodržení zásady proporcionality vzhledem k obje-
mu spravované pomoci: 

• jednoznačnou definici, jasné rozdělení úkolů a oddělení funkcí v dotyčné
organizaci, které je dostatečné pro zajištění řádného finančního řízení;

• účinné systémy, které zajistí, aby úkoly byly vykonávány uspokojivě;
• v případě zprostředkujících subjektů podávání zpráv příslušnému orgánu

o plnění úkolů a použitých prostředcích.
Členské státy mají povinnost uvědomit Komisi do tří měsíců od vstupu nařízení
v platnost sdělením, které obsahuje pro každý řídicí a platební orgán a zpro-
středkující subjekt:

• pravomoci, které jim jsou svěřeny;
• rozdělení funkcí v rámci jednotlivých útvarů nebo mezi nimi;
• postupy kontroly a převzetí prací a postupy pro přijímaní, ověřování a potvr-

zování žádostí o úhradu výdajů a pro schvalování, provádění a účtování pla-
teb příjemcům;

• ustanovení pro audit řídicích a kontrolních systémů.
Řídicí a kontrolní systémy musí poskytovat dostatečnou pomůcku pro audit se
zaměřením na finanční toky. Řídicí orgán se ujišťuje, že existují postupy, které
zajistí, aby doklady vztahující se k daným projektům a vyžadované jako dosta-
tečná pomůcka pro audit byly uchovávány v souladu s požadavky. Ujišťuje se
také, že existuje subjekt, který tyto doklady uchovává, a že tyto doklady jsou
dostupné pro inspekci prováděnou osobami nebo subjekty, které jsou obvykle
pověřeny inspekcí takových dokladů. 
Osobami nebo subjekty, které mohou provádět inspekci dokladů jsou:

• zaměstnanci řídicího a platebního orgánu, zprostředkujících subjektů a pro-
váděcího subjektu, kteří vyřizují žádosti o platby;

• organizace provádějící audit řídicích a kontrolních systémů;
• osoba nebo útvar platebního orgánu příslušného pro potvrzování žádosti

o průběžnou a konečnou platbu;
• pověření úředníci vnitrostátních kontrolních orgánů a Společenství.

Platební orgán vede účet částek, které mají být získány zpět z již uskutečněných
plateb příspěvků Společenství, a zajistí, aby byly tyto částky získány zpět bez
zbytečného prodlení. Po jejich získání zpět vrátí tyto neoprávněné platby spolu
s úrokem z prodlení Komisi, a to tak, že odečte tyto částky od svého příštího
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prohlášení o výdajích a žádosti o platbu. Komise může požadovat, aby jí byla
chybějící částka zaplacena zpět, pokud odečtení není dostatečné.

1.3.2 Potvrzování výdajů 
Potvrzení prohlášení o průběžných a konečných výdajích uvedených v čl. 12 naříze-
ní 1164/94 vyhotovuje osoba nebo platební orgán, jehož funkce je nezávislá na
jakýchkoli složkách, které nařizují platby. Před vydáním potvrzení se ujistí, že byly
dodrženy všechny požadavky a podmínky rozhodnutí Komise o schválení podpory.

1.3.3 Kontroly výběrového souboru
Členské státy pořádají kontroly projektů na základě vhodného výběrového soubo-
ru, pomocí nichž se má zejména ověřit účinnost zavedených řídicích a kontrolních
systémů a ověřit prohlášení o výdajích. Kontroly prováděné pro období let
2000–2006 se týkají alespoň 15 % celkových způsobilých výdajů uskutečněných
při projektech poprvé schválených v tomto období (tento procentní podíl může
být snížen v poměru k výdajům uskutečněným před vstupem tohoto nařízení
v platnost). Kontroly jsou založeny na reprezentativním výběrovém souboru trans-
akcí. 
Členské státy mají usilovat o rovnoměrné rozložení kontrol na celé dotyčné
období. Kontrolami ověřují:

• praktické uplatňování a účinnosti řídicích a kontrolních systémů;
• provádění projektů v souladu s podmínkami rozhodnutí o schválení a cíli

projektů;
• soulad účetních záznamů s podklady uchovávanými u zprostředkujících sub-

jektů a prováděcího subjektu;
• existenci dostatečné pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky;
• zda povaha a čas výdajových položek vyhovují požadavkům Společenství

a vztahují se ke schváleným nákladům projektu a ke skutečně provedeným
pracím;

• zda bylo skutečně poskytnuto vhodné vnitrostátní spolufinancování;
• zda spolufinancované projekty jsou prováděny v souladu s pravidly a politi-

kami Společenství.
Kontroly mají zjistit obtíže, označit příčiny těchto situací, případnou potřebu
dalšího přezkoumání a uvést nezbytná nápravná a preventivní opatření.
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1.3.4 Prohlášení o ukončení projektů
Osoba nebo útvar pověřený vydáváním prohlášení při ukončení projektu
podle čl. 12 nařízení (ES) č. 1164/94 musí být funkčně nezávislý na řídicím
orgánu, prováděcím subjektu, prostředkujících subjektech i na osobě nebo
útvaru uvnitř platebního orgánu příslušném k vystavování potvrzení výdajů.
Ověření přitom provádí v souladu s mezinárodně uznávanými normami pro
provádění auditu.
Osoba nebo útvar vystavující prohlášení provedou veškerá nezbytná šetření, aby
získali přiměřenou záruku, že potvrzené prohlášení o výdajích je správné, že
transakce jsou zákonné a řádné a že projekt byl prováděn v souladu s podmín-
kami rozhodnutí Komise o schválení a cíli projektu.
Prohlášení musí být vypracované podle ukázkového vzoru (přílohy III Nařízení
Komise č. 1386/2002) a musí být doplněno zprávou, která obsahuje všechny
relevantní údaje, ze kterých prohlášení vychází.

1.3.5 Forma a obsah účetních záznamů
Účetní záznamy k projektům se pokud možno mají uchovávat v elektronické
podobě. Záznamy se poskytují Komisi na základě její zvláštní žádosti pro účely
provádění kontrol dokumentace a kontrol na místě, aniž je dotčena povinnost
předkládat výroční zprávu podle přílohy F nařízení (ES) č. 1164/94. Členské
státy poskytnou Komisi na její písemnou žádost záznamy do deseti pracovních
dnů ode dne obdržení žádosti. Komise a členský stát se můžou dohodnout na
obsahu elektronických záznamů, které jí mají být poskytnuty, způsobu, jakým
jí budou předány, a délce období požadovaného k vytvoření nezbytných počí-
tačových systémů.

1.3.6 Finanční opravy 
Finanční opravy provádí Komise podle článku H přílohy II nařízení (ES)
č. 1164/94. Jejich výše u jednotlivých nebo systémových nesrovnalostí se oce-
ňuje na základě jednotlivých dokumentací a rovná se výši výdajů nesprávně
uplatněných u fondu, při dodržení zásady proporcionality. Není-li možné
nebo proveditelné přesně vyčíslit částku nesprávných výdajů, zakládá Komise
své finanční opravy na exploraci (použije reprezentativní vzorek transakcí
podobné povahy) nebo paušální sazbě. Pokud Komise navrhuje finanční
opravu na základě explorace nebo paušální sazby, musí členský stát dostat
příležitost dokázat na základě přezkoumání dotyčné dokumentace, že skuteč-
ný rozsah nesrovnalosti byl menší, než vyhodnotila Komise. V případě,
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kdy Komise zakládá svůj postup na skutečnostech zjištěných auditory jinými
než útvary Komise, musí si vytvořit vlastní závěry ohledně finančních důsled-
ků, a to po přezkoumaní opatření přijatých dotčeným členským státem, zpráv
předložených podle nařízení (ES) č. 1831/94 a případných odpovědí člen-
ského státu.
Lhůta, v níž může dotyčný členský stát odpovědět na žádost, byla stanovena
na 2 měsíce. Každá částka, která má být vrácena Komisi, musí být uhrazena
přede dnem splatnosti uvedeným v příkazu k navrácení vypracovaném v sou-
ladu s finančním nařízením o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.
Tímto dnem splatnosti je poslední den druhého měsíce po vydání příkazu.
Každým prodlením při navrácení částky vzniká nárok na úrok z prodlení.
Nařízení č. 1386/2002 obsahuje 5 příloh:

• příloha I. – orientační popis požadavků na dostatečnou pomůcku pro audit
se zaměřením na finanční toky, 

• příloha II. – potvrzení a prohlášení o výdajích a žádost o platbu, 
• příloha III. – orientační vzor prohlášení při ukončení projektu, 
• příloha IV. – rozsah informací o projektu, které mají být na vyžádaní zpří-

stupněny komisi pro účely kontrol dokladů a kontrol na místě, 
• příloha V. – upřednostňované technické specifikace přenosu elektronických

souborů Komisi.

1.4 Nařízení Komise č. 1831/94 
(k nesrovnalostem a chybným platbám)

Nařízení Komise č. 1831/94 upřesňuje zásady, jimiž se řídí boj proti nesrovnalos-
tem v rámci Společenství a zpětné navrácení částek neoprávněně vyplácených
v rámci financování Fondu soudržnosti a organizaci informačního systému
v této oblasti. Toto nařízení se vztahuje na všechna opatření, pro která lze
poskytnout pomoc, stanovená v článku 3 nařízení (ES) č. 1164/94.
Na základě tohoto nařízení měly přijímající členské státy Komisi do tří měsíců
od vstupu tohoto nařízení v platnost sdělit právní a správní předpisy týkající
se uplatňování opatření a předat jí seznam orgánů a subjektů pověřených
uplatňováním těchto opatření, hlavní ustanovení týkající se úlohy a fungová-
ní těchto orgánů a subjektů a postupy, jejichž prováděním jsou pověřeny. Při-
jímající členské státy mají povinnost neprodleně sdělovat veškeré změny
poskytnutých údajů.

27



Příprava a řízení projektů Fondu soudružnosti
Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti

Přijímajícím členským státům bylo také stanoveno během dvou měsíců následu-
jících po konci každého čtvrtletí nahlásit Komisi veškeré nesrovnalosti, ke kterým
bylo zahájeno správní nebo soudní šetření. Za tímto účelem poskytnou v nejvyš-
ší možné míře údaje o

• názvu daného projektu nebo opatření,
• ustanovení, které bylo porušeno,
• povaze a částce výdajů; pokud nebyla provedena žádná platba, o částkách,

které by byly neoprávněně vyplaceny, pokud by nesrovnalosti nebyly obje-
veny, kromě případů, kdy je chyba nebo nedbalost zjištěna před platbou
a nemá za následek správní ani soudní sankci,

• celkové částce a jejím rozdělení mezi různé zdroje financování,
• období, během kterého k nesrovnalosti došlo, nebo čase, kdy k nesrovnalos-

ti došlo,
• praktikách použitých při dopuštění se nesrovnalosti,
• způsobu, kterým byla nesrovnalost objevena,
• vnitrostátních orgánech nebo subjektech, které nesrovnalost úředně zjistily,
• finančních následcích, případném odložení plateb a možnostech navrácení,
• datu a zdrojích první informace vedoucí k podezření, že došlo k nesrovnalosti,
• datu úředního zjištění nesrovnalosti,
• případných zúčastněných členských státech a třetích zemích,
• totožnosti zúčastněných fyzických a právnických osob, kromě případů, kdy

tato informace není důležitá pro potírání nesrovnalostí vzhledem k povaze
dotyčné nesrovnalosti.

Přijímající členské státy informují Komisi o řízeních zahájených po výskytu nes-
rovnalostí, na které bylo předtím upozorněno, a o veškerých důležitých změ-
nách v těchto řízeních. Zároveň ohlásí Komisi a případně ostatním dotčeným
členským státům veškeré zjištěné nebo předpokládané nesrovnalosti, u nichž se
obává, že se mohou rychle projevit mimo území nebo nasvědčují použití nových
praktik. Přijímající členské státy oznámí Komisi správní a soudní rozhodnutí
nebo jejich hlavní body týkající se ukončení těchto řízení. V případě, že částka
nesrovnalostí je menší než 4 000 euro z rozpočtu Společenství, přijímající člen-
ské státy nemusí tyto informace předávat.
Podle tohoto nařízení pokud se přijímající členský stát domnívá, že částku nelze
navrátit v plné výši nebo to u ní nelze předpokládat, uvede ve zvláštní zprávě
Komisi částku, která nebyla navrácena, a důvody, proč by tuto částku podle jeho
názoru mělo nést Společenství nebo přijímající členský stát.
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Pokud by se ve sledovaném období nevyskytovaly žádné nesrovnalosti, které by
měly být hlášeny, informují přijímající členské státy Komisi o této skutečnosti.
Nařízení se zabývá také organizací informačního systému v dané oblasti –
důvěrností informací, poskytování informací a použití informací v právních úko-
nech nebo soudních řízeních. Upřesňuje podmínky navrácení částek v přípa-
dech spolufinancování Fondem soudržnosti a přijímajícím členským státem, a to
navrácení částky v poměru k již vynaloženým výdajům. Částka se přepočte na
národní měnu pomocí směnných kurzů, které jsou platné první pracovní den
roku, ve kterém jsou sděleny informace k nesrovnalostem.

1.5 Nařízení Komise č. 621/2004 
(k informačním a propagačním opatřením)

Nařízení Komise (ES)č. 621/2004 má za cíl zjednodušit a tím usnadnit provádě-
ní informačních a propagačních opatření a zdokonalit jejich efektivitu. Cílem
informačních a propagačních opatření týkajících se práce Fondu soudržnosti je
zvýšit veřejné povědomí o projektech financovaných fondem a ukázat úlohu,
kterou hraje Společenství prostřednictvím fondu. Opatření jsou tedy určena
veřejnosti v přijímacích členských státech.
Podle tohoto nařízení je po přijetí rozhodnutí o částečném financování projektu
potřeba v co nejkratším čase nejvhodnějším způsobem informovat média o jeho
zahájení, hlavních etapách implementací a jeho závěru. Dalšími způsoby prová-
dění informovanosti jsou: instalace velkoplošných reklamních panelů na mís-
tech projektu, umístění plakátů na dobře viditelných místech, vydávání
publikací a videomateriálů a vytváření stránek na internetu.
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V této kapitole jsou popsány nejdůležitější legislativní dokumenty upravující
oblast Fondu soudržnosti v České republice. Patří k nim následující:

• Usnesení vlády č. 102/2002 ze dne 23. ledna 2002 k dokončení přípravy pro-
gramových dokumentů a určení řídících a platebních orgánů pro využívání
Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti;

• Usnesení vlády č. 125 ze dne 11.2.2004 k Implementačnímu systému Fondu
soudržnosti 

• Usnesení vlády č. 822/2002 ze dne 28. srpna 2002 a č. 678/2003 ze dne
9. července 2003 k Metodice finančních toků a kontroly Strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti;

• Zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách;
• Usnesení vlády č. 149/2003 ze dne 12. února 2003 o změně počtu operač-

ních programů pro využívání Strukturálních fondů;
• Usnesení vlády č. 148/2001 ze dne 14. února 2001 k zabezpečení přípravy

pro využití Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie týkající
se monitorovacích systémů.

2.1 Usnesení vlády 102/2002 
(k přípravě programových dokumentů) 

Usnesení vlády 102/2002 ze dne 23. ledna 2002 k dokončení přípravy programo-
vých dokumentů určení řídících a platebních orgánů pro využívaní Strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti EU. Materiál byl předložen z důvodu splnění požadavků
Komise pro předběžné uzavření kapitoly 21 – Regionální politika a koordinace Struk-
turálních fondů. Shrnuje dosavadní přípravu programových dokumentů, informuje
o doporučeních Komise k přípravě programových dokumentů, formuluje další
postup přípravy programových dokumentů a určuje řídicí a platební orgány.

2.2 Usnesení vlády 125/2004 (k statutu MŘV, MV
a k Implementačnímu systému Fondu soudržnosti)

Usnesení vlády 125/2004 ze dne 11. února 2004 k Implementačnímu systému
Fondu soudržnosti. Materiál obsahuje globální strategii pro využívaní pro-
středků z Fondu soudržnosti v ČR v oblasti dopravy a životního prostředí.
Cílem je sjednocení procedur v oblasti implementace projektů a jejich monito-
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ringu a zajištění, prostřednictvím navrhovaných kritérií, rovnováhy čerpaní
prostředků z Fondu soudržnosti v oblasti dopravy a životního prostředí. Dále
materiál řeší institucionální otázky pro zajištění odpovídající vazby mezi
dotčenými subjekty.
Usnesení ukládá ministrům pro místní rozvoj, dopravy a životního prostředí
postupovat při implementaci a řízení projektů financovaných prostřednictvím
Fondu soudržnosti v souladu s Implementačním systémem Fondu soudržnosti
a jeho pozdějšími úpravami a předložit k projednání konečnou verzi návrhu
Strategie Fondu soudržnosti v sektoru dopravy, životního prostředí. Zároveň
ukládá ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi vlády a ministru financí
předložit vládě do 31. října 2004 vyhodnocení činnosti Fondu soudržnosti.
Usnesení vlády 125/2004 schvaluje:
1) Statut Meziresortního řídícího výboru Fondu soudržnosti (MŘV), který je zří-

zen k projednávání projektů a podmínek přijetí projektů k podpoře z Fondu
soudržnosti ve věcech, v nichž má odpovědnost řídící orgán Fondu soudrž-
nosti. V příloze Usnesení je vymezena působnost MŘV, orgány MŘV, jmeno-
vání členů a předsedy MŘV, činnost sekretariátu, možnosti přizvaní
odborníků a další ustanovení pro zabezpečení chodu MŘV. 
Mezi hlavní úkoly výboru patří schvalování zásad pro naplňování principů
uvedených v článku 10 bod 2 Nařízení Rady (ES) č. 1164/1994, projednávaní
předloženého projektu, podmínky jeho přijetí a jeho předložení Evropské
komisi (to vše na základě stanoviska zpracovaného sekretariátem MŘV) pro-
jednávání návrhů předložených Ministerstvem dopravy a Ministerstvem
životního prostředí a vyjadřuje se k souladu se schválenými strategiemi, zau-
jímá stanovisko k zajištění spolufinancování projektů; projednávání plnění
dalších úkolů a povinností stanovených zvláštními právními předpisy (nebo
uloženými vládou) a zabývá se i dalšími úkoly. 

2) Monitorovací výbor Fondu soudržnosti, který je zřízen k hodnocení realizace
projektů přijatých k podpoře z Fondu soudržnosti a k jejich ukončování ve
věcech, v nichž má odpovědnost řídící orgán Fondu soudržnosti. Usnesení
upravuje úkoly, jmenování členů a činnost MV. Mezi hlavní úkoly MV patří
projednávání a schvalování průběžného hodnocení (monitorování) realizova-
ných projektů; projednávaní a schvalování závěrečného hodnocení ukončova-
ných projektů; projednávání, hodnocení a schvalování zpráv o dodržování
procedur, termínů a finančních limitů a kritérií jednotlivými subjekty řízení
podpory z Fondu soudržnosti a vyhodnocuje postup projektové a realizační
fáze přípravy projektů.
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2.3 Usnesení vlády k Metodice finančních toků
a kontroly 

Problematiku finančních toků Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vymezi-
lo usnesení vlády 822/2002. Dále pak usnesení vlády 678/2003 ze dne 9. červen-
ce 2003 k metodice finančních toků a kontroly Strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti. Poslední aktualizace tohoto dokumentu se datuje k 18. květnu 2004.
Materiál obsahuje návrh metodiky finančních toků a kontroly Strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti, stanoví řídicí, implementační a platební orgány.
Usnesení vlády 678/2003 ukládá mimo jiné ministrům financí, pro místní rozvoj,
dopravy, práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, životního prostředí
a zemědělství při implementaci a řízení programu financovaných prostřednic-
tvím Fondu soudržnosti postupovat v souladu s Metodikou a jejími pozdějšími
úpravami.

2.4 Usnesení vlády 148/2001 
(k monitorovacímu systému)

Usnesení vlády 148/2001 ze dne 14.2.2001 k zabezpečení přípravy pro využití
Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie, na základě kterého
vláda uložila ministrovi pro místní rozvoj zabezpečit realizaci a řízení projektu
monitorovací systém Strukturálních fondů v České republice. 

2.5 Usnesení vlády 149/2003 
(ke změně počtu operačních programů)

Usnesení vlády 149/2003 ze dne 12.2.2003 k změně počtu operačních progra-
mů pro využívaní Strukturálních fondů. Důvodem pro redukci operačních pro-
gramů je doporučení Evropské komise na snížení počtu operačních programů.
Většina aktivit operačních programů Doprava a Životní prostředí budou proto
realizované prostřednictvím Fondu soudržnosti ve formě skupin projektů.
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Cílem této kapitoly je seznámení čtenářů s fungováním organizačního systé-
mu Fondu soudržnosti. Jsou zde uvedeny pouze ty instituce, které mají něja-
kou souvislost s finančními toky2 spojenými s Fondem soudržnosti.
V rámci finančního řízení Fondu soudržnosti má každý členský stát EU povin-
nost zřídit Platební orgán. Jako platební orgán bylo vládou jmenováno Minis-
terstvo financí. Výkonem této funkce byl rozhodnutím ministra pověřen
Odbor Národního fondu. Odbor Národního fondu je institucí, která zastřešu-
je finanční toky mezi ČR a EU (jak Fondu soudržnosti, tak i Strukturálních
fondů). 

3.1 Platební orgán (Paying Authority)

Hlavní činnosti Platebního orgánu:
• spravuje prostředky poskytnuté z Fondu soudržnosti na účtech zřízených

u ČNB;
• vypracovává a předkládá žádosti o průběžné platby a platby konečných

zůstatků Evropské komisi pro všechny projekty na základě výkazů výdajů
předložených Řídícím orgánem;

• přijímá platby od Evropské komise;
• zabezpečuje, aby Konečný příjemce obdržel příspěvek z Evropské unie

bez zbytečného odkladu;
• provedení platby Konečným příjemcům prostřednictvím platební jednotky;
• certifikuje uskutečněné výdaje a vypracovává certifikát o uskutečněných

výdajích, který zasílá spolu s žádostí o průběžnou platbu nebo platbu koneč-
ného zůstatku Evropské komisi;

• vrací neoprávněně vyplacené výdaje, včetně úroků Evropské komisi;
• vrací nevyužité prostředky Evropské komisi;
• na základě odhadů vypracovaných Řídícími orgány předkládá aktualizované

odhady týkající se žádostí o platby (výhled výdajů) Evropské komisi pro
daný a následující rok do 30. dubna;

• vyrovnává kurzové rozdíly.
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3.2 Platební jednotka (Paying Unit)

Platební jednotka je Zprostředkujícím subjektem Platebního orgánu. Na
základě písemné dohody o delegování pravomocí deleguje Platební orgán
výkon některých svých pravomocí na Platební jednotky. Rozhodnutí ministra
příslušného resortu stanoví útvary, které budou zabezpečovat činnost Pla-
tební jednotky. V sektoru dopravy byla Platební jednotka zřízena na Minis-
terstvu dopravy a v sektoru životního prostředí na Státním fondu životního
prostředí.

3.3 Finanční toky mezi Evropskou komisí 
a Českou republikou

Systém finančních toků probíhá ve třech základních liniích:
• stanovení závazku Evropské unie a zaslání zálohové platby z Evropské komi-

se Platebnímu orgánu;
• zasílání průběžných plateb a platba konečného zůstatku z Evropské komise

Platebnímu orgánu na základě žádostí a certifikovaných výdajů;
• platba Konečným příjemcům.

Veškeré platby z Evropské komise probíhají v eurech a není dovoleno převádět
prostředky mezi jednotlivými projekty.

3.3.1 Zálohové platby
Závazek týkající se první roční splátky je přijat po schválení rozhodnutí Evrop-
ské komise3 o financování projektu. Výše zálohové platby činí standardně
20 % z celkové hodnoty příspěvku Fondu soudržnosti. Pokud hodnota projek-
tů nepřesahuje 50 000 000 eur a jeho implementace je kratší než 2 roky,
může Evropská komise stanovit výši závazku až do výše 80 % hodnoty projek-

37

3 Evropská komise po obdržení Žádosti o podporu z Fondu soudržnosti rozhodne
o poskytnutí podpory zpravidla do 3 měsíců po obdržení žádosti formou tzv. Rozhod-
nutí Evropské komise (Commission Decision), ve kterém určí výši podpory (vyjádře-
nou jako procento uznatelných nákladů a stanoví finanční plán spolu s opatřeními
a podmínkami nezbytnými pro realizaci projektů.



Příprava a řízení projektů Fondu soudružnosti
Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti

tu. Zálohová platba je převedena Platebnímu orgánu k datu stanovenému
v rozhodnutí o financování projektu, podmínkou je podepsání kontraktu na
realizaci stavebních prací mezi konečným příjemcem a zhotovitelem.
Platební orgán použije tyto prostředky na financování již uskutečněných výdajů
souvisejících s pomocí z Fondu soudržnosti.

3.3.2 Průběžné platby
Průběžné platby se uskutečňují na základě certifikovaných uskutečněných výda-
jů. Platební orgán žádá o doplnění prostředků na účtu zpravidla třikrát ročně.
Evropská komise provede transfer prostředků na účet Platebního orgánu do
2 měsíců od přijetí žádosti.
Celkový součet zálohové platby a průběžných plateb nesmí překročit 80 % z cel-
kové alokace Evropské unie na daný projekt.

3.3.3 Platba konečného zůstatku
Platba konečného zůstatku se vypočítává na základě certifikovaných uskutečně-
ných výdajů. Tato platba může být vyplacena, jsou-li splněny následující pod-
mínky:

• byly splněny cíle projektu;
• žádost o platbu konečného zůstatku je předložena Evropské komisi do

6 měsíců od termínu pro ukončení prací a od termínu uvedeného v přísluš-
ném rozhodnutí Evropské komise;

• Evropské komisi je předložena Konečná zpráva o realizaci projektu, kterou
vypracoval Zprostředkující subjekt v sektoru dopravy a Realizační orgán
v sektoru životního prostředí a schválil Řídící orgán;

• certifikované prohlášení o uskutečněných výdajích uvedených v Konečné
zprávě o realizaci projektu je předloženo Evropské komisi;

• byla dodržena pravidla pro publicitu;
• bylo předloženo prohlášení při ukončení pomoci, které vypracoval útvar pro

windingup (tj. Ministerstvo financí – Centrální harmonizační jednotka).

3.3.4 Certifikace uskutečněných výdajů
Certifikát uskutečněných výdajů se zasílá Evropské komisi společně s žádostí
o průběžnou platbu nebo o platbu konečného zůstatku. Certifikaci provádí
Platební orgán. Cílem certifikace je ujištění, že všechny prostředky byly řádně
vynaloženy na jednotlivé projekty a že řádně funguje řídící a kontrolní systém
na všech úrovních implementace. 
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3.4 Finanční toky mezi Platebním orgánem
a Konečným příjemcem

Konečný příjemce předkládá žádosti o provedení platby z Fondu soudržnos-
ti Zprostředkujícímu subjektu v sektoru dopravy (Ministerstvu dopravy)
a Realizačnímu orgánu v sektoru životního prostředí (Státnímu fondu život-
ního prostředí) v intervalech, které jsou stanoveny ve Smlouvě o financování
projektu.
Žádost v sektoru dopravy musí být podložena fakturami, jejichž zaplacení je
doloženo výpisem z účtu Konečného příjemce. Zprostředkující subjekt následně
provádí kontrolu žádosti a oprávněnosti fakturace, vystaví „Prohlášení o schvále-
ní a příkaz k proplacení uznatelných výdajů projektu Fondu soudržnosti”4,
a pokud je žádost schválena je postoupena Platební jednotce.
V sektoru životního prostředí se žádost předkládá Realizačnímu orgánu,
který po obdržení žádosti provede kontrolu žádosti a oprávněnosti fakturace
a vystaví „Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení uznatelných
výdajů projektu Fondu soudržnosti”5. Jakmile Konečný příjemce prokáže
výpisem z účtu, že dané faktury byly zaplaceny, je žádost postoupena Pla-
tební jednotce.
Platební jednotka po provedení formální kontroly žádosti zaúčtuje v IS VIOLA6

SF/CF. Platební jednotka jednou za 14 dnů vygeneruje z IS VIOLA SF/CF souhrn-
nou žádost, kterou předá Platebnímu orgánu.
Platební orgán převádí finanční prostředky ve měně určené v kontraktu z účtu
Platebního orgánu na účet Platební jednotky na základě souhrnné žádosti Pla-
tební jednotky. 
Platební jednotka po obdržení prostředků provádí převod na účet Konečného
příjemce. Konečný příjemce obdrží prostředky z Fondu soudržnosti na bankovní
účet definovaný ve Smlouvě o financování projektu. Hotovostní platby nejsou
povoleny.
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4 Formulář byl upraven a ŘO vydán. V této podobě není uveden v Metodice finanč-
ních toků Ministerstva financí z května 2004, provedená změna bude zohledněna při
nejbližší aktualizaci Metodiky finančních toků

5 Stejná situace platí k tomuto názvu i v tomto případě.
6 Systém sledující finanční toky prostředků Fondu soudržnosti a Strukturálních fondů.
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Výše uvedené procesy jsou zachyceny na následujícím schématu7:

SCHÉMA 1 – Finanční toky mezi Konečným příjemcem a Platebním orgánem

Kone ný p íjemce (KP) 

1. proplatí faktury dodavateli ze svých zdroj

2. vyhotoví žádost F1 na základ  faktur dodavatele

Platební jednotka (PJ) 

5. zkontroluje žádost (F1) a prohlášení (F3)

6. ve stanovených termínech vyhotoví souhrnnou 
žádost na Platební orgán o p evod prost edk

Platební orgán (PO) 

7. zkontroluje žádost od PJ (souhrnnou žádost) 

8. PO p evádí 
prost edky na
ú et  PJ 

9. PJ p evádí
prost edky na 
ú et  KP 

žádost F1 = formulá  „Žádost o proplacení výdaj  projektu v rámci Fondu 
soudržnosti“; prohlášení F3 = formulá  „Prohlášení o schválení a p íkaz
k proplacení uznatelných výdaj  projektu Fondu soudržnosti“ 
souhrnná žádost = „Souhrnná žádost o p evod prost edk  Fondu 
soudržnosti na ú et platební jednotky“ 

Zprost edkující subjekt (MD) 
/ Realiza ní orgán (SFŽP) 

3. zkontroluje žádost (F1) 

4. vyhotoví prohlášení (F3) a zašle jej na  PJ 

Doklady

Peníze
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7 Schéma je načrtnuto s ohledem na aktivity týkající se hlavně konečného příjemce
a tudíž nejsou uvedeny všechny toky dokumentů a financí (to se týká hlavně těch toků
a vazeb, které se konečných příjemců netýkají).
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3.5 Vracení prostředků Evropské komisi

Prostředky poskytnuté z Fondu soudržnosti se vracejí do rozpočtu EU v těchto
případech:

• V průběhu 12 měsíců od dne připsání zálohové platby na účet Platebního
orgánu nebyla zaslána Evropské komisi žádná žádost o platbu. Případné
vzniklé úroky mohou být využity pro financování projektů financovaných
prostřednictvím Fondu soudržnosti.

• Prostředky byly poskytnuty v rozporu s právními předpisy, uzavřenými smlou-
vami nebo dohodami nebo byly nesprávně použity konečnými příjemci.

Platební orgán provede vrácení prostředků těmito způsoby:
• Odečtením výše těchto prostředků od příštího výkazu certifikovaných výdajů

nebo
• není-li celá výše prostředků, které mají být vráceny pokryta bodem jedna,

proplacením prostředků Evropské komisi ve výši odpovídající tomuto
rozdílu.

Platební orgán vypracovává roční zprávu, která je předkládána Evropské komisi,
o částkách, které mají být na konci kalendářního roku vráceny Platebnímu orgá-
nu. Platební orgán vede evidenci o částkách vrácených do rozpočtu Evropské
komise a o částkách, které mají být vráceny Evropské komisi. Všechny výše zmí-
něné kroky a vztahy jsou znázorněny ve schématu.

3.6 Schéma finančních toků Fondu soudružnosti

Zaslání zálohové platby z Evropské komise EC Platebnímu orgánu
1. Platební orgán žádá o zálohovou platbu.
2. Evropská komise zasílá zálohovou platbu na účet Platebního orgánu (zpra-

vidla ve výši 20 % uznatelných nákladů projektu).

Proplacení faktur Konečným příjemcem dodavateli
(Konečný příjemce nejdříve sám hradí faktury dodavateli ze svých prostředků,
teprve poté obdrží prostředky z Fondu soudržnosti.) 
3. Dodavatel zasílá fakturu Konečnému příjemci a požaduje její proplacení.
4. Konečný příjemce zkontroluje správnost předložené faktury a fakturu pro-

plácí dodavateli. Proplacení faktury potvrdí dodavatel razítkem a podpi-
sem na faktuře.
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Převedení prostředků z Platebního orgánu 
na účet Konečného příjemce
5. Konečný příjemce vyplní formulář „Žádost o proplacení výdajů projektu

v rámci Fondu soudržnosti” (dále jen Žádost F1) a společně s kopiemi pro-
placených faktur a výpisů z bankovních účtů je zasílá na realizační orgán: tj.
v sektoru životního prostředí na Státní Fond životního prostředí, v sektoru
dopravy na Ministerstvo dopravy.

6. ROžp/ZSd zkontroluje Žádost F1 a vyhotoví formulář „Prohlášení o schvále-
ní a příkaz k proplacení uznatelných výdajů projektu Fondu soudržnosti”
(dále jen Prohlášení F3). 

7. ROžp/ZSd zasílá Žádost F1 a Prohlášení F3 Platební jednotce. 
8. Platební jednotka zkontroluje Žádost F1 a Prohlášení F3 a vyhotoví „Sou-

hrnnou žádost o převod prostředků Fondu soudržnosti na účet Platební
jednotky” (dále jen Souhrnnou žádost).

9. Platební jednotka zasílá souhrnnou žádost na Platební orgán. 
10. Platební orgán na základě zkontrolované Souhrnné žádosti převádí pro-

středky na účet Platební jednotky.
11. Platební jednotka převádí prostředky na účet Konečného příjemce.

Převedení prostředků z Evropské komise EC 
na účet Platebního orgánu PA na základě Certifikace 
(Evropská komise zasílá platby (kromě zálohové) Platebnímu orgánu pouze na
základě ocertifikovaných výdajů; tzv. Certifikace probíhá v několika etapách,
zpravidla 3krát ročně.) 
12. ROžp/ZSd vyhotoví podkladové dokumenty k certifikaci a zasílá je Řídícímu

orgánu.
13. Řídící orgán zkontroluje podkladové dokumenty a zasílá je na Platební

orgán.
14. Platební orgán je zkontroluje a na základě ocertifikovaných výdajů zažádá

Evropskou komisi EC o průběžnou platbu. 
15. Evropská komise po kontrole ocertifikovaných výdajů převádí prostředky

na účet Platebního orgánu. 

Závěrečná platba
16. Centrální harmonizační jednotka vyhotovuje na základě podkladů

dodaných zainteresovanými subjekty Prohlášení o ukončení pomoci tzv.
winding up a zasílá jej Platebnímu orgánu.
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17. Platební orgán zkontroluje Prohlášení o ukončení pomoci a společně s dal-
šími dokumenty k certifikaci (včetně např. Závěrečné zprávy projektu),
které prošli kontrolním „řetězcem” je zasílá Evropské komisi.

18. Evropská komise zasílá závěrečnou platbu na účet Platebního orgánu.
19. Platební orgán zasílá závěrečnou platbu na účet Platební jednotky.
20. Platební jednotka zasílá závěrečnou platbu na účet Konečného příjemce.

Nesprávně využité finanční prostředky
21. Nesprávně využité finanční prostředky vymáhá po Konečném příjemci

finanční úřad. Konečný příjemce je hradí na účet daného finančního
úřadu.

22. Finanční úřad vymožené prostředky převádí na účet Platebního orgánu.
Ve schématu jsou použity zkratky jednotlivých institucí, které jsou zapojeny
do procesu administrace:

TABULKA 2 – Zainteresované subjekty 
Zkratka Název v AJ Název v ČJ Instituce

EK European Commission Evropská komise Evropská komise, Brusel

PO Paying Autority Platební orgán Ministerstvo financí,
Odbor Národního fondu

PJ Paying Unit Platební jednotka Státní fond životního 
prostředí (pro sektor ŽP),
Ministerstvo dopravy
(pro sektor dopravy)

ŘO Managing Authority Řídící orgán Ministerstvo 
pro místní rozvoj

ROžp Implementing Body Realizační orgán Státní fond životního 
prostředí

ZSd Intermediate Body Zprostředkující Ministerstvo dopravy
subjekt

KP Final Beneficiary Konečný příjemce Subjekt vyhotovující
žádost o podporu 
(podrobně specifikován
v 1. díle publikace)

CHJ Central Harmonization Centrální harmonizační Ministerstvo financí
Unit jednotka
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SCHÉMA 2 – Finanční toky Fondu soudržnosti
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4Úvod do problematiky 
– Analýza nákladů a výnosů (CBA)

Analýza nákladu a výnosu (CBA, cost–benefit analysis) jako základ finančního
a ekonomického hodnocení investičních záměrů je standardní součástí

projektových návrhů předkládaných k podpoře v rámci Fondu soudržnosti.
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4.1 Vypovídací schopnost CBA 

Metodika zpracování závisí na povaze projektového návrhu a objemu investice.
V případě, že jde o projekt podporovaný z veřejných zdrojů, musí být projekt navíc
v souladu s podmínkami konkrétního veřejného výdajového programu. U projektů
připravovaných pro Fond soudržnosti je vyžadováno dodržení metodiky Evropské
komise, která byla podrobně představena v publikaci Manual Financial and Econo-
mic Analysis of Development Projects8 a v jejím rozšíření pro rozsáhlé investiční pro-
jekty Guide to cost–benefit analysis of investment projects9. Zde předložené
zpracování navazuje na materiály Ministerstva pro místní rozvoj pro přípravu ana-
lýzy nákladů a přínosů10, které jsou využívány pro projekty SROP11 a pracuje rovněž
s dalšími zdroji publikovanými Evropskou komisí12 a Světovou bankou13. V sektoru
životního prostředí byl pro vodohospodářské projekty zpracován „Model pro zpra-
cování finanční a ekonomické analýzy pro Fond soudržnosti”, který je možné nalézt
společně s manuálem k modelu a dalšími užitečnými informacemi na interneto-
vých stránkách http://www.fintools.cz/fea/index.htm. Přehled dalších dostupných
materiálů věnovaných této problematice je uveden v seznamu použité literatury.
V oblasti přípravy praktické části jsou zohledněny reálné zkušenosti spojené s pří-
pravou CBA pro projektové návrhy v rámci programů ISPA14, SAPARD15, Národní
program Phare 2003 (Grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury
a Grantové schéma na podporu turistické infrastruktury) a vybraných opatření
Operačního programu Infrastruktura, Společného regionálního operačního pro-
gramu a Operačního programu Průmysl a podnikání. 
Zpracování analýzy nákladů a výnosů16 není samoúčelným dokumentem, který
je vyžadován pouze jako nezbytná součást projektového návrhu. V případě
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8 European Commission (1997)
9 EC DG Regional Policy (2002), překlad MMR 
10 Sieber, P.: Analýza nákladů a přínosů, metodická příručka, verze 1.4, MMR (2004)
11 Společný regionální operační program
12 Means Collection, Vol. 3, EC, (1999)
13 Belli, P. et al., Economic Analysis of Investment Operations, The World Bank,

Washington D.C., (2001)
14 Instrument for Structural Policies for Pre–accession – Nástroj předvstupních

strukturálních politik
15 Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development – Speciální

předvstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova
16 Pokud uznatelné náklady uváděny v eurech rizika nejsou, pokud v korunách, rozdíl

doplácí a riziko na sebe přebírá Národní fond
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odborné a zodpovědné přípravy založené na reálné situaci a racionálních odha-
dech lze správnou interpretací jednotlivých ukazatelů zodpovědět celou řadu
otázek spojených s přípravou a realizací posuzovaného investičního záměru17.
Zejména se jedná o následující body:

• posouzení finanční proveditelnosti a návratnosti záměru; 
• posouzení vlivu realizace záměru na společnost, ekonomická proveditelnost

a návratnost záměru, identifikace subjektů, které získají nebo ztratí realizací
projektu; 

• vyhodnocení a výběr varianty projektu nebo alternativních záměrů; 
• rozhodnutí, zda projekt bude realizován soukromým nebo veřejným sektorem; 
• analýza rizik a citlivosti (závislosti). 

Vypovídací schopnost analýzy nákladů a výnosů souvisí rovněž s časovým aspek-
tem, tj. s termínem, ke kterému je zpracovávána. CBA je standardně připravována
v předinvestiční fázi projektového cyklu, zpravidla v okamžiku, kdy je k dispozici
urbanistická studie zvažovaného záměru. V národních podmínkách je obvyklá
praxe připravit CBA až těsně před podáním projektového návrhu, což výrazně
omezuje schopnost reakce na získané výsledky a zapracování výsledků do návrhu
projektu. Nastává situace, kdy dokumentace zpracovaná pro stavební povolení již
sice obsahuje detailnější informace o stavbě, např. spotřeby energií apod., ale její
existence již zpravidla neumožňuje závažnější změny v projektu a standardně
neobsahuje variantní řešení. Při posuzování a výběru projektů pro podporu
z Fondu soudržnosti je CBA používána jako podklad k ex ante hodnocení. 
Zpracování analýzy nákladů a výnosů navazuje na ostatní studie připravované
v předinvestiční fázi projektu (zejména logický rámec záměru), nebo pokud je
zpracovávána jako součást studie proveditelnosti, navazuje na její předchozí části,
které definují projekt, jeho výstupy, výsledky a cíle. Analýza nákladů a výnosů musí
respektovat dříve definované parametry, a to jak na straně vstupů, tak i výstupů. 
Základní struktura analýzy nákladů a výnosů je tvořena finanční a ekonomickou
analýzou, v závislosti na osobě, ke které je vztaženo hodnocení. Finanční analý-
za je vztažena přímo k subjektu nositele projektu, zachycuje veškeré hotovostní
toky, které jsou spojeny s realizací projektu a plynou jeho nositeli. Ekonomická
analýza rozšiřuje výsledky získané finanční analýzou projektu o jeho celospole-
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17 Čtenář si vytváří vlastní představu o podrobnosti projektového záměru a porovná ji s
detailností projektové žádosti
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čenské dopady, zejména se jedná o vliv na sociální situaci v regionu, ochranu
zdraví a života obyvatelstva, úsporu volného času, zvyšování životního standar-
du (možnosti vzdělávání, trávení volného času), stav životního prostředí a další
celospolečensky nebo regionálně pociťované potřeby.
Zpracování finanční analýzy se v soukromém sektoru obvykle provádí za účelem
posouzení návratnosti nebo efektivnosti vložených investičních prostředků do pro-
jektu. Hlavním rozhodujícím kritériem je zde tvorba zisku, případně maximalizace
tržní hodnoty firmy. Soukromý sektor nemá zájem na zpracování ekonomické ana-
lýzy projektu, její výsledky (je-li vůbec zpracována) považuje za informativní. 

OBRÁZEK 1 – Finanční analýza v soukromém sektoru

Ekonomická analýza nabývá na významu při hodnocení veřejných projektů18,
neboť objasňuje společenské náklady a výnosy projektů. Principem je zjistit, jaké
náklady případně výnosy bude mít celá společnost z realizace daného projektu.
Co si pod tím máme představit nám může napovědět následující příklad.

Pokud soukromý subjekt staví podnikovou teplárnu, uvažuje většinou své sou-
kromé náklady na investici. Ale teplárna s sebou může přinést i negativní
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18 Za veřejný projekt lze považovat i záměr soukromého subjektu, pokud jsou při jeho
přípravě nebo realizaci použity veřejné prostředky
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důsledky pro společnost – zvýšení prašnosti, vypouštění škodlivin do vzduchu,
zhoršené zdraví osob pohybujících se dlouhodobě v blízkosti teplárny a s tím
související náklady na jejich léčení apod. Tento projekt s sebou nese náklady pro
celou společnost. Jejich vyčíslení je v řadě případů složité, prozatím si můžeme
představit, že jedním z nákladů by byly náklady na léčení.

Můžeme nalézt i pozitivní případy – pokud například lesní závody postaví kvůli
těžbě dřeva silnici v lese na své vlastní náklady. Tento projekt přinese pozitivní
efekty například pro cyklisty, kteří mohou jet po zpevněné cestě a opotřebení
jejich kol je nižší, snižuje se počet úrazů a klesá únava cyklistů z hrbolů na cestě,
pročež si domů odvezou lepší zážitek z výletu. V tomto případě má společnost
ze soukromé aktivity prospěch, který bychom mohli vyjádřit jako hodnotu ušet-
řeného opotřebení kol, hodnotu nákladů, které by musely být vynaloženy na
léčení úrazů, kdyby cesta nebyla zpevněná, nebo ocenění užitku z příjemných
zážitků z výletu.

Budování průmyslových zón na území s ukončenou hornickou činností se jeví
jako optimální využití starých zátěžových ploch, ale již stabilních tj. s ukončenou
hornickou činností a minimálním dopadem předpokládaných doznívajících
poklesů. Tyto plochy představují areály bývalých důlních závodů včetně vnitřní-
ho i okolního vybavení infrastrukturou ve vazbě na průmyslově využívané okol-
ní pozemky (odvaly, kalové nádrže a ostatní plochy). Využití zájmového území
části dobývacích prostorů ve prospěch průmyslové činnosti v souladu s přísluš-
nými územními plány případně s upravenými územními plány, je v tomto pří-
padě pozitivní dopad této aktivity. 

Výsledky finanční analýzy jsou ve veřejném sektoru chápány jako doplňkové,
jejich plná interpretace může být provedena pouze v souvislosti s ukazateli
ekonomické analýzy. V takovém případě je ideální, pokud z finanční analýzy
vyplynou neutrální výsledky, což znamená, že projekt v minimální míře zatě-
žuje rozpočet jeho nositele. Příznivé výsledky indikují ziskovost projektu
a zajišťují zájem soukromého sektoru na jeho realizaci. To by znamenalo, že
projekt by měl být přenechán soukromému sektoru k realizaci. Negativní
výsledky finanční analýzy mluví o tom, že investované prostředky se nevrátí,
případně o problému vysokého (záporného) cash–flow projektu. Rozhodují-
cím kritériem pro veřejné projekty jsou tedy výsledky ekonomické analýzy.
Projekt bude realizován pouze v případě příznivých výsledků, případně na
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jejich základě bude proveden výběr a srovnání alternativních projektů mezi
sebou. Vztah mezi finanční a ekonomickou analýzou a financováním projek-
tů z veřejných nebo soukromých zdrojů je dobře patrný z následujícího
vyobrazení.

OBRÁZEK 2 – Finanční a ekonomická analýza ve veřejném sektoru,

Pramen: Žítek, V., Halámek, P. a kol. (2003)

Grafické řešení zachycuje i extrémní případ, kdy výsledky finanční analýzy jsou
příznivé a soukromý sektor má zájem na jeho realizaci, ale provedená ekonomic-
ká analýza je negativní (ekonomické náklady projektu převýšily ekonomické
výnosy). V tomto případě je v zájmu společnosti (zde reprezentované veřejným
sektorem) zamezit v realizaci projektu.
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4.2 Definice projektů 

Projekt musí být pro účely analýzy jasně identifikován jako nezávislá jednotka ve
smyslu začátek – konec projektu, cíle, aktivity, zodpovědné osoby, rozpočet,
výsledky projektu a jejich měření. Předkladatel projektu má za úkol předložit
odůvodnění, proč si zvolil tuto identifikaci předmětu analýzy. Hodnotitel má za
úkol posoudit kvalitu tohoto výběru. V případě, že předmět analýzy není jasně
identifikován, může hodnotitel požádat předkladatele o doplnění. Identifikace
projektů může v některých případech vést k závěru, že několik dílčích projektů
bude lepší spojit do jednoho velkého nebo naopak, jeden velký projekt může
být rozdělen do několika menších, vzájemně oddělených projektů, které mohou
na sobě různým způsobem záviset.
V nařízeních týkajících se Fondu soudržnosti je kromě finančního limitu (pouze
projekty nad 10 mil. eur) uvedena i podrobná definice pojmů „projekt” a „etapa
projektu”, aby se předešlo přílišné fragmentaci projektů a byl zajištěn integrova-
ný a systematický přístup k využití fondů19: 
Často je s ohledem na dosažení stanovených cílů možno přijmout různé alterna-
tivy projektu. Předkladatel by měl předložit důkaz o tom, že projekt, který si
vybral, představuje ze všech proveditelných alternativ tu nejlepší. U každého
projektu by měly být uvažovány nejméně tři alternativy: 

• nulová varianta; 
• minimální varianta; 
• navrhovaná varianta (nebo rozumná varianta založená na alternativní tech-

nologii nebo koncepci). 

Nulová varianta je základním přístupem analýzy projektu. Jde o porovnání stavu
„dojde k realizaci k projektu” se stavem „nebude se realizovat projekt” (podob-
ně se používá označení „s projektem” a „bez projektu”). Nulová varianta bývá
rovněž označována termínem inertní scénář. Výpočet ukazatelů finanční a eko-
nomické analýzy musí být proveden na základě rozdílů mezi nulovou a posuzo-
vanou (minimální nebo navrhovanou) variantou. 
Rozvojové projekty lze různě třídit v závislosti na zvolených kritériích. V oblasti
teorie projektového řízení jsou používána zejména kritéria jako forma (typ)
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vlastníka financujícího kapitálu, charakter realizace nebo povaha (účel)
projektu20. V praxi by se dala najít i další kritéria pro dělení projektů, z hlediska
finančního a ekonomického hodnocení uvádí Evropská komise jako rozhodující
kritérium povahu vznikajícího produktu. Podle toho se pak projekty rozdělují na: 

• projekty s uchopitelnými produkty (projects with tangible products); 
• projekty s neuchopitelnými produkty (projects with in–tangible products). 

Uchopitelné produkty jsou chápany jako vyjádřitelné v peněžních jednotkách,
tedy pokud pro ně přímo existuje trh (bez ohledunato, zda jsou prodávány či
nikoli), nebo které mohou být snadno ohodnoceny. Projekty obsahující tento
typ produktů zpravidla zvyšují produkci zboží nebo služeb. V případě druhého
typu projektů vznikají tzv. neuchopitelné produkty. Produkty, jejichž cena
v peněžních jednotkách nemůže být přímo stanovena, nebo jejíž určení je příliš
časově náročné, nákladné nebo vyžaduje vysoký stupeň předpokladů. Pro každý
projektový typ je používán odlišný způsob hodnocení, v praxi (zejména v přípa-
dě projektů realizovaných v rámci Fondu soudržnosti) je nutný jejich vzájemný
mix, především z důvodu smíšené povahy vznikajících produktů (uchopitelné
i neuchopitelné). 

4.3 Identifikace nákladů a výnosů 

Při přípravě finanční a ekonomické analýzy jsou všechny číselné údaje kalkulo-
vány jako hotovostní toky – tedy příjmy a výdaje, nikoli jako náklady a výnosy
(v ekonomickém smyslu těchto pojmů). Do výpočtu tedy nejsou zahrnuty
některé náklady a výnosy, které nejsou hotovostním tokem. Definici nákladů
a výnosů lze uvést následovně21: „Náklady jsou souhrnem peněžních výdajů
a nepeněžních prvků nutných k využití různých zdrojů pro získání specifického
produktu. Mezi nepeněžní prvky lze zahrnout negativní externality (např. zne-
čištění životního prostředí) a náklady příležitosti, které označují výhody plynou-
cí z jiného použití týchž zdrojů. Výnosy jsou v tomto pojetí souhrnem uspokojení
(užitků) jednotlivců, skupiny jednotlivců či komunity, které daný projekt nebo
program generuje. Náklady a výnosy mohou mít peněžní nebo nepeněžní
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formu.” Rozhodující pro zařazení do finanční analýzy je vazba hotovostních
toků na nositele projektu, ekonomická analýza zahrnuje veškeré hotovostní toky
vznikající v jeho zájmovém území. 
Zájmové území projektu22 představuje oblast, ve které lze očekávat pozorovatel-
né vlivy jeho realizace. Hodnocení projektu probíhá v celém jeho zájmovém
území, vymezení oblasti je nedílnou součástí ekonomické analýzy projektu. Pří-
padné zúžení sledované oblasti (hodnocených vlivů) může výrazným způso-
bem zkreslit dosažené výsledky hodnocení. Neoddělitelnou částí hodnocení
zájmového území projektu je rovněž identifikace vnějších vazeb a vztahů řeše-
ného území k sousedním regionům, vyšším územně samosprávným celkům
nebo státu. Standardně přijímanou hranicí zájmového území projektu u rozsáh-
lých národních záměrů jsou hranice země, např. ekonomické náklady (ztráty)
vzniklé v zemi A odchodem významné firmy do země B nejsou v případě hod-
nocení vstupu investice v zemi B uvažovány, hodnotí se pouze přínosy příchodu
firmy do země B. Samozřejmě tento předpoklad je výrazným nedostatkem zpra-
cované CBA, nedojde k zachycení veškerých celospolečenských vlivů projektu. 
Velká pozornost musí být věnována rovněž správnému stanovení výše jednotli-
vých nákladů a výnosů. Výše jednotlivých nákladů by se měla omezit pouze na
projektem vyvolané hotovostní toky. Nejvhodnějším způsobem je tzv. přírůstko-
vá metoda, která porovnává stav „s projektem” s tzv. stavem „bez projektu”,
tedy nulovou variantou. Jak znázorňuje následující obrázek, změny v objemu
výstupů lze pozorovat i bez realizace projektu. Pokud je bez realizace projektu
dosahováno 2% růstu a v případě realizace projektu bude dosaženo 5% růst
určitého výstupu, pak za výnos projektu považujeme pouze 3% růst. Tato hod-
nota 3% růstu je ta, která vstupuje do hodnocení. 

OBRÁZEK 3 – Stav s projektem a bez projektu

Pramen: Belli, P. (2001)
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4.4 Problém času a diskontování 

Jednotlivé náklady a výnosy vznikají rozdílně v čase, jejich „časová hodnota”
musí být při hodnocení projektu zohledněna. Základní důvody pro zachycení
času jsou shrnuty v následujících vzájemně nezávislých faktorech:

• růst cenové hladiny (inflace); 
• časová preference (diskontování); 
• alternativní náklady kapitálu. 

Inflace je makroekonomická nerovnováha projevující se růstem cenové hladiny
a tím snižováním kupní síly peněz. Správná technika výpočtu cash–flow projek-
tu v čase vyžaduje použití stálých (konstantních) cen, které nezachycují vliv
inflace. Stálými cenami se myslí ceny vybraného roku, který je zvolen za rok
základní. V cenách toho roku jsou pak oceňovány investice, i když byly provede-
ny v roce jiném. 

Například je-li za základní rok zvolen rok 2005 pak investice provedená v roce
2009 se bude oceňovat cenami z roku 2005. Automobil koupený v roce 2009 za
určitou cenu bude do analýzy vstupovat v ceně, za jakou by bylo možno ho
koupit v roce 2005. 

Tento požadavek vychází z předpokladu, že jednotlivé náklady a výnosy jsou
inflací ovlivňovány ve stejné míře (nedojde ke zkreslení dosažených výsledků).
Použití stálých cen je jednoduché zejména v případě hodnocení ex ante23 hod-
nocení (odpadá obtížná předpověď budoucí hodnoty inflace), v případě hod-
nocení ex post24 hodnocení je nevýhodou nutnost přepočtu současných cen na
ceny stálé. Vyjádření hotovostních toků v současných cenách je ale nutno použít
v případě kalkulace provozního plánu financování, tento požadavek nabývá na
důležitosti při účasti veřejných rozpočtů na provozním financování. Součástí
finanční analýzy jsou tedy hotovostní toky projektu vyjádřené jak v současných
cenách (vstupují do hodnocení zajištění likvidity), tak i ve stálých cenách (vstu-
pují do hodnocení efektivnosti investice). 
Časová preference (diskontování) – hodnota finančních prostředků, zboží nebo
služeb se liší v závislosti na čase, kdy jsou tyto jednotlivé položky přijímány nebo
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vynakládány. Za předpokladu neměnných ostatních parametrů je hodnota
zdrojů v současnosti vyšší než jejich hodnota v budoucnosti, částečným vysvět-
lením může být nejistota spojená s odhadem budoucnosti. Hodnota časové pre-
ference je vyjádřena ve stálých (reálných) cenách, obecně je preferována
varianta obdržení určité částky peněz ihned před jejím ekvivalentem odpovída-
jícím stejné kupní síle za dva roky. Metoda diskontování umožňuje zahrnout do
hodnocení hodnotu časové preference využití zdrojů, současná hodnota zdroje
může být převedena na jeho budoucí hodnotu nebo naopak budoucí hodnota
vstupů (výstupů) může být převedena na jejich hodnotu v současnosti. Veškeré
operace probíhají ve stálých cenách. Diskontování je založeno na využití mate-
matického aparátu, který umožňuje kalkulaci současné hodnoty budoucích
hotovostních toků. Současnou hodnotu finančního toku v roce t dostaneme jeho
vynásobením tzv. diskontním faktorem, který je konstruován s využitím diskont-
ní sazby r podle následujícího vztahu.

Diskontování umožňuje srovnat hotovostní toky vznikající rozdílně v čase jejich
převedením na současnou hodnotu. Základním nedostatkem tohoto postupu je
ale absence objektivní metody pro stanovení diskontní sazby. Volba diskontní
sazby může být nástrojem hospodářské politiky, vysoká diskontní sazba preferu-
je krátkodobé projekty s vysokým čistým výnosem v prvních několika letech,
naproti tomu nízká diskontní sazba zvýhodňuje dlouhodobé projekty (jejich
čisté výnosy nabíhají později v čase). Pro stanovení diskontní sazby jsou často
používány hodnoty alternativních nákladů kapitálu (viz dále), pro zpracování
ekonomické analýzy je vhodné stanovení diskontní sazby realizačním orgánem
nebo poskytovatelem finančních prostředků. V případě stanovení sazby v soula-
du alternativními náklady kapitálu je nutné opět očištění této sazby o inflaci.
Stejně tak problematické je zahrnutí rizikové prémie do diskontní sazby. Riziko
by nemělo být v diskontní sazbě zachyceno. 

AAlltteerrnnaattiivvnníí  nnáákkllaaddyy  kkaappiittáálluu – každý projekt užívá zdroje (kapitál, půdu, tech-
nologie, lidské zdroje apod.), které by mohly být použity jiným způsobem.
Alternativní náklady kapitálu vyjadřují výnos, který by investor mohl získat,
pokud by svůj kapitál použil na jinou činnost. Rozhodne-li se investor pro inves-
tici do výroby, přichází tím o úroky, které by získal, kdyby svoje peníze namísto
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investování do výroby uložil na účet v bance. Projekt lze označit za příznivý
pouze tehdy, pokud přinese větší výnos než v případě uložení peněz na účet.
Pro přípravu finanční analýzy jsou alternativní náklady kapitálu vyjadřovány ve
výši průměrné nebo mezní úrokové sazby na trhu; pro přípravu ekonomické
analýzy ve výši průměrné nebo mezní výnosnosti investice v regionu nebo
odvětví. 

Graf znázorňující hotovostní tok čistých výnosů v případě investičních projektů
má zpravidla tvar S–křivky. Během investiční fáze jsou hotovostní toky obvykle
výrazně negativní, po uvedení do provozu čisté výnosy pozvolna rostou, až
dosáhnou stabilní úrovně (viz obr.).

OBRÁZEK 4 – Průběh čistých výnosů projektu v čase, Pramen: Manual Financial and
Economic Analysis of Development Projects (1997)

S hodnocením projektů v čase souvisí rovněž odhad časového horizontu, po
který bude projekt hodnocen. Časový interval zahrnující jednotlivé fáze životní-
ho cyklu projektu je označován jako doba hodnocení, zpravidla uvádíme
v letech. Doba hodnocení musí být kratší nebo maximálně shodná s dobou
životnosti projektu, tedy časovému intervalu, po který lze udržet výsledky pro-
jektu ve takové míře, aby to zasluhovalo pozornost. 
Doba životnosti se liší podle povahy investice, u stavebních děl je zpravidla delší
(30–40 let) než u technických zařízení (10–15 let). V případě smíšených investic
zahrnujících jak stavební díla, tak i technická zařízení lze životnost stanovit na
základě životnosti hlavní infrastruktury (v tomto případě musejí být investice do
obnovy infrastruktury s kratší dobou životnosti zahrnuty do analýzy). Životnost
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lze také stanovit na základě právních nebo administrativních faktorů, např. trvá-
ní koncese v případě, že byla udělena. Infrastrukturní projekty se obecně vzato
hodnotí v období dvaceti až třiceti let, což představuje hrubý odhad jejich hos-
podářské životnosti. Tyto hodnoty jsou používány i u projektů, jejichž fyzická
životnost může být mnohem delší. V případě aktiv s velmi dlouhou dobou život-
nosti může být k okamžiku ukončení hodnocení projektu zohledněna zbytková
hodnota projektu, aby se ukázala potencionální prodejní hodnota či hodnota
delšího užívání. Podobně pokud lze očekávat náklady spojené např. s odstraně-
ním nebo likvidací projektu je nutné tyto položky zahrnout do hodnocení. Prů-
měrný časový horizont v letech doporučovaný Evropskou komisí pro hodnocení
projektů v období 2000–2006 podle jednotlivých sektorů je zachycen v následu-
jícím přehledu. 

TABULKA 3 – Průměrná doba hodnocení podle sektorů 
sektor doba hodnocení (v letech)

energetika 25

vodohospodářství a životní prostředí 30

železnice 30

silnice 25

přístavy a letiště 25

telekomunikace 15

průmysl 10

ostatní služby 15

Pramen: Guide to Cost–Benefit Analysis of Investment Projects (2002)

TABULKA 4 – Příklad doby životnosti pro jednotlivé části systému
Část systému životnost

Vodovodní potrubí 40 let

Kanalizace 60 let

Ostatní stavby 40 let

Zařízení 15 let

Pramen: Manuál k Finančnímu modelu pro zpracování finanční analýzy pro Fond soudržnosti 
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Tato část popisuje kalkulaci a definuje význam jednotlivých ukazatelů, které jsou
standardně využívány při zpracování finanční a ekonomické analýzy investičních
projektů. Jejich výběr je založen na metodice doporučené Evropskou komisí25,
jejich kalkulace je možná jak v případě hodnocení ex ante tak i u hodnocení ex
post. Při identifikaci vstupních parametrů a hodnot musí být respektovány veš-
keré předpoklady definované dříve (např. přírůstková metoda identifikace
nákladů a výnosů, jejich členění na finanční a ekonomické apod.), data použitá
v hodnocení jsou konstruována za použití stálých cen. 
Základní členění ukazatelů je možné na základě kalkulace s ohledem na čas nebo
s abstrahováním od vlivu času. Ukazatele kalkulované z nediskontovaných hoto-
vostních toků jsou označovány jako statické, ukazatele definované s použitím dis-
kontovaných toků jako dynamické. Významnou výhodou statických ukazatelů je
jednoduchost jejich kalkulace, výrazným nedostatkem je ale jejich omezená vypo-
vídací schopnost. Při hodnocení investičních projektů se střední a dlouhou dobou
životnosti jsou preferovány dynamické ukazatele, jejich kalkulace a vypovídací
schopnost ale může být výrazně ovlivněna nastavením vstupních parametrů. Pře-
hled základních ukazatelů používaných při zpracování finanční a ekonomické ana-
lýzy (především metoda CBA) je uveden v následující tabulce. 

TABULKA 5 – Přehled základních ukazatelů 
ukazatel typ značení

doba návratnosti statický doba návratnosti (d) 

benefit / cost ratio v závislosti na typu kalkulace B/C ratio 

čistá současná hodnota dynamický NPV

vnitřní míra výnosnosti dynamický IRR26

index čisté současné hodnoty dynamický NPV / I27

Součástí analýzy nákladů a výnosů pro Fond soudržnosti je vždy kalkulace uka-
zatele vnitřního výnosového procenta, vnitřní míry výnosnosti a B/C ratia
(poměr nákladů a přínosů). Další ukazatele jsou kalkulovány jako doplňkové
a mohou být upřesněny (vyžádány) v prováděcí dokumentaci k projektu pod-
porovanému z Fondu soudržnosti. 
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5.1 Doba návratnosti 

Doba návratnosti vyjadřuje časový úsek, kdy součet čistých výnosů projektu se
vyrovná investičním nákladům (perioda, kdy kumulované hotovostní toky pro-
jektu poprvé dosáhnou nezáporné hodnoty). V matematickém vyjádření lze sta-
tickou dobu návratnosti vyjádřit na základě níže uvedeného vzorce, kde d
vyjadřuje dobu návratnosti. 

Doba návratnosti bývá vyjadřována v letech, se započtením roku, kdy kumulovaný
součet hotovostních toků projektu poprvé dosáhl nezáporné hodnoty. Ukazatel
definuje počet let, která jsou potřebná k plnému pokrytí investice. Základní inter-
pretace ukazatele doby návratnosti může být založena na srovnání jeho hodnoty
s dobou hodnocení, doba návratnosti musí být kratší než doba hodnocení nebo
maximálně s ní shodná. Doba návratnosti přesahující dobu hodnocení indikuje
nenávratnost vložených investičních prostředků. Graficky je doba návratnosti zná-
zorněna na následujícím obrázku zachycujícím tok čistých výnosů projektu. Bod d
(doba návratnosti) je určen na časové ose v okamžiku nezáporné hodnoty kumu-
lovaného cash–flow (plocha šrafované i vybarvené plochy je shodná). 

OBRÁZEK 5 – Grafické zachycení doby návratnosti

Pramen: Manual Financial and Economic Analysis of Development Projects (1997) 

projekt 3

projekt 2

projekt 1
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Doba návratnosti není univerzálním kritériem. Udává pouze, jak rychle je pro-
jekt schopen vyrovnat investiční náklady. Nevypovídá však nic o tom, co se stane
po jejím dosažení, tedy jak bude projekt výnosný z hlediska zvolené doby hod-
nocení (nezachycuje hotovostní toky časově přesahující dobu hodnocení). Tato
situace je rovněž patrná z výše uvedeného vyobrazení, projekty 1, 2 a 3 shodně
vykazují dobu návratnosti d, jejich další vývoj není zohledněn (projekt 1 vykazu-
je konstantní rozsah čistých výnosů, výnosy projektu 2 stoupají, výnosy projektu
3 výrazně kolísají). 
Doba návratnosti se stává praktičtějším a užitečnějším nástrojem tehdy, je-li
interpretována společně s ukazatelem vnitřní míry výnosnosti (vnitřního výno-
sového procenta) při posuzování rizika a likvidity apod.28

5.2 Nediskontované ukazatele typu benefit/cost ratio 

Ukazatelů zachycujících poměr nákladů a výnosů projektu existuje celá řada, liší
se mezi sebou ve způsobu konstrukce a vypovídací schopnosti, jejich použití
závisí především na typu projektu a povaze jeho nositele (v případě finanční
analýzy). Za základní typ ukazatele lze považovat kritérium návratnosti investo-
vané monetární jednotky, které vyjadřuje podíl čistých výnosů projektu a inves-
tičních nákladů. V níže uvedeném vztahu ukazatel značíme jako B/C ratio, čitatel
zachycuje sumu rozdílu hrubých výnosů projektu a jeho provozních nákladů po
celou dobu hodnocení, jmenovatel zahrnuje vynaložené investiční náklady.
Doba hodnocení použitá ve výpočtu je značená jako n, rok, ve kterém jsou dané
hotovostní toky realizovány, jako t. 

Základním předpokladem pro kladné hodnocení projektu je výsledek roven
nebo větší než 1, vyšší hodnota ukazatele poukazuje na lepší návratnost vlože-
ných investičních prostředků. Konstrukce ukazatele zahrnuje hotovostní toky
vznikající ve všech projektových fázích, jeho použití umožňuje hrubé srovnání
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projektů mezi sebou a v případě omezeného rozpočtu jejich výběr. Limitujícím
faktorem je nezahrnutí faktoru času, ukazatel nebere zřetel na časové hledisko
vzniku jednotlivých hotovostních toků. 
V případě zpracování CBA pro Fond soudržnosti se vychází z alternativního vyjá-
dření B/C ratia, značíme B/C ratio2. V tomto případě se jedná o dynamický uka-
zatel, je kalkulovaný z diskontovaných peněžních toků. Ukazatel dP ve vztahu
zachycuje diskontované příjmy (výnosy) projektu, dN potom diskontované
náklady projektu (investiční i provozní). 

Interpretace tohoto ukazatele není jednoznačná, závisí na situaci, v rámci které
je posuzován. Metodika pro Fond soudržnosti vyžaduje jeho velikost vyšší než 1
u veřejných projektů, zejména v případě jeho kalkulace z ekonomických toků
projektu. 

5.3 Čistá současná hodnota 

Prvním dynamickým ukazatelem (zachycujícím různý průběh cash–flow v čase)
je čistá současná hodnota (NPV, net present value), která je definována jako
suma diskontovaných čistých cash–flow po dobu hodnocení projektu (zpravidla
od zahájení investiční fáze projektu po zvolený časový horizont provozu). NPV
představuje čistý diskontovaný výnos projektu za sledované období, jelikož je
jeho velikost dána nejen absolutními (nominálními) hodnotami peněžních toků,
ale při diskontování vhodně zvolenou diskontní sazbou r, dává vypočtená hod-
nota investorovi informaci o tom, je-li analyzovaný projekt lepší (alternativou)
pro jeho kapitál ve srovnání s jeho současným umístěním29. Z časového hlediska
výpočet NPV provádíme zpravidla k okamžiku hodnocení celé investiční akce. 
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Vypočtenou hodnotu ukazatele lze interpretovat na základě jeho srovnání
s nulovou hranicí, investiční projekt je přijatelný pokud jeho NPV > 0 (diskonto-
vané peněžní příjmy převyšují kapitálové výdaje). Hraniční hodnotou je NPV =
0, kdy je realizace projektu z hlediska zachycených hotovostních toků neutrální
(indiferentní), realizace projektu nezvyšuje ani nesnižuje hodnotu majetku
investora30. Pokud NPV < 0, jsou výsledky projektu nepřijatelné, jeho realizace
nezajišťuje požadovanou míru výnosu. 
Ukazatel NPV vyjadřující současnou reálnou hodnotu investičního záměru je
označován za jeden z nejlepších ukazatelů používaných pro hodnocení projek-
tů, respektuje faktor času, za efekt investice považuje celý peněžní příjem, niko-
liv účetní zisk, bere v úvahu hotovostní toky po celou dobu hodnocení. Jeho
nejzávažnějším omezením je ale závislost na zvolené diskontní sazbě, se změ-
nou diskontní sazby nabývá různých hodnot i NPV. Z tohoto důvodu je vhodné
provádět výpočet NPV pro více diskontních sazeb (pokud není stanovena cent-
rálním orgánem) a rovněž se doporučuje vztáhnout interpretaci ukazatele
k metodice stanovení použité diskontní sazby. Počítá-li se ukazatel NPV pro
různé diskontní sazby, pak se hodnoty tohoto ukazatele často zachycují graficky
jako tzv. profil čisté současné hodnoty. 

OBRÁZEK 6 – Profil NPV v závislosti na zvolené diskontní sazbě

Pramen: Manual Financial and Economic Analysis of Development Projects (1997)

projekt 2
projekt 1
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Grafické zobrazení zachycuje průběh NPV v závislosti na zvolené diskontní sazbě
(r), při použití sazby nižší než r0 se zdá výhodnější projekt 2, při použití sazby
převyšující r0 se zdá výhodnější realizovat projekt 1. Obecně lze konstatovat, že
nižší diskontní sazba zvýhodňuje dlouhodobé projekty, jejichž výnosy (nebo
významné nákladové položky) nabíhají později v čase. 

5.4 Vnitřní míra výnosnosti 

Vnitřní míra výnosnosti investice (IRR, vnitřní výnosové procento, internal rate of
return) představuje další dynamický ukazatel pro hodnocení efektivnosti inves-
tičních projektů. Za efekt je opět považován peněžní příjem z investice a je
respektováno časové hledisko. IRR lze definovat jako takovou úrokovou míru, při
které současná hodnota peněžních příjmů z investice se rovná kapitálovým
výdajům (eventuálně současné hodnotě kapitálových výdajů)31. V návaznosti na
ukazatel NPV lze IRR definovat rovněž jako takovou hodnotu diskontní sazby, pří
níž je čistá současná hodnota projektu rovna nule, tento předpoklad je matema-
ticky zachycen v následujícím vztahu. Přímá kvantifikace IRR je nemožná, při-
bližné vyjádření hodnoty IRR lze provést metodou interpolace (postupným
dosazováním za účelem dosažení nulové hodnoty výrazu). V praxi je pro výpo-
čet zpravidla použit tabulkový kalkulátor (např. Excel). 

Jediný správný způsob interpretace ukazatele IRR je jeho srovnání se zvole-
nou diskontní sazbou32; investice je přijatelná pokud vnitřní míra výnosnosti
převyšuje diskontní sazbu (IRR > r), hraničním případem je rovnost IRR a dis-
kontní sazby. Hodnota IRR nedává žádnou informaci o návratnosti investice,
IRR vysoce převyšující diskontní sazbu pouze dokazuje, že projekt bude přija-
telný i v případě růstu časových preferencí (vyšší diskontní sazba). Jednotlivé
projekty není možné porovnávat na základě jejich vnitřní míry výnosnosti.
Graficky lze vnitřní míru výnosnosti zachytit na vyjádření NPV projektu
v závislosti na použité diskontní sazbě, IRR je rovna diskontní sazbě při nulo-
vé čisté současné hodnotě. 
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OBRÁZEK 7 – Grafické vyjádření IRR

Pramen: Manual Financial and Economic Analysis of Development Projects (1997) 

Počítání vnitřní míry výnosnosti je často užívané u projektů realizovaných ve
vyspělých tržních ekonomikách, zejména není-li možné stanovit diskontní
sazbu potřebnou pro výpočet čisté současné hodnoty. Vnitřní míru výnosnosti
však nelze použít u projektů, kde dochází během životnosti vícekrát ke změně
kladných peněžních toků na záporné a naopak. V takovém případě pak existu-
je více hodnot vnitřní míry výnosnosti a není zřejmé, kterou z nich pro hodno-
cení použít (tzv. U–křivka).

5.5 Index čisté současné hodnoty 

Index čisté současné hodnoty investice (net present value ratio, index rentabili-
ty, profitability index, Index NPV) vyjadřuje velikost čisté současné hodnoty pro-
jektu ve vztahu k objemu vložených investičních prostředků. Udává, kolik
jednotek NPV připadá na jednotku investice. V případě, že investice je celá vyna-
ložena v roce hodnocení projektu (rok 0), je ukazatel konstruován na základě
jednoduchého poměru: 

Pokud je investice vynaložena ve více letech nebo v jiném časovém úseku, než
je rok hodnocení projektu, je nutno převést objem plánovaných investičních
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prostředků na jejich současnou hodnotu (samozřejmě za použití reálných cen
jako vstupů). 

Interpretace ukazatele Indexu NPV závisí na významu čisté současné hodnoty,
projekt je přijatelný, pokud je Index NPV kladný (NPV > 0 => Index NPV > 0).
Zásadní význam ukazatele Indexu NPV je možnost na jeho základě provádět
srovnání projektů s odlišným objemem investičních prostředků mezi sebou
a provádět jejich výběr v případě omezeného rozpočtu. 
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Cílem finanční analýzy33 je určit, analyzovat a interpretovat všechny finanční
důsledky projektu, které mohou být významné pro investiční a finanční rozhod-
nutí. Tento obecný cíl je pak dále konkretizován, případně modifikován podle
subjektivních cílů a zájmů jednotlivých subjektů zainteresovaných na projektu.
Rozsah finanční analýzy by měl být úměrný schopnosti finanční analýzy splnit
svůj cíl, neboť v případě nedostatečně provedené finanční analýzy existuje rizi-
ko, že bude učiněno chybné investiční a finanční rozhodnutí. Naopak příliš
podrobně provedená finanční analýza s sebou přináší vyšší náklady, a tím plý-
tvání omezenými disponibilními finančními zdroji.
Pro analýzu budoucího finančního chování projektu je třeba disponovat infor-
macemi o budoucím, očekávaném vývoji investičních a provozních nákladů,
tržeb, provozního kapitálu, zdrojů financování, případně výši daní či daňových
úlev apod. Z těchto informací je třeba získat představu o budoucím vývoji
peněžních toků. Ty pak spolu s dalšími informacemi o životnosti projektu, dis-
kontní sazbě a jednotlivými předpoklady tvoří základ pro finanční analýzu. Pot-
řebné údaje jsou obvykle získávány jako záznam simulace životnosti projektu
na základě očekávaných vstupních dat a ke zvolenému časovému horizontu,
který zahrnuje celou dobu jeho (sledované) životnosti, tedy jak fázi investiční,
tak fázi provozní. 
Finanční analýza jako proces nemá přesně stanovený postup. Obvykle se skládá
z několika vzájemně provázaných sousledných kroků, které spoluvytváří finanční
obraz projektu. Úvodní krok předpokládá stanovení celkových investičních
nákladů, odhad provozních nákladů a výnosů (cash–flow) a rozbor zdrojů
financování (plán vícezdrojového financování), na jejich základě je připravena
analýza finanční udržitelnosti projektu. Odhad celkových investičních nákladů
a provozního cash–flow je základním vstupem pro hodnocení projektu jako
investice (bez ohledu na způsob financování). Výpočet vnitřní výnosové míry
návratnosti kapitálu je v případě finanční analýzy pro studii proveditelnosti (fea-
sibility study) založen na definovaném podílu vložených národních zdrojů
daného členského státu a odhadu provozního cash–flow. Struktura finanční
analýzy je zachycena v následujícím obrázku. 
Horizont analýzy může být určen ekonomickou, morální (technologickou) nebo
fyzickou (technickou) životností projektu. Může však být i kratší. Například
v situaci, kdy je třeba „dohlédnout” alespoň do takové budoucnosti, kdy budou
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již překonány počáteční, dynamicky se měnící stavy projektu (splácení dluhů,
náběh provozu) a kdy lze dále předpokládat poměrně stabilizovaný další vývoj.
Interval časového horizontu analýzy označujeme jako dobou hodnocení, její
vymezení by mělo být shodné i v případě zpracování ekonomické analýzy.

OBRÁZEK 8 – Struktura finanční analýzy

Pramen: Guide to Cost–Benefit Analysis of Investment Projects (2002), upraveno

6.1 Stanovení celkových investičních nákladů 

Celkovými investičními náklady se rozumí souhrn všech nákladů kapitálového
charakteru, které je třeba v souvislosti s projektem vynaložit. Jedná se tedy o pro-
středky, které jsou v tomto projektu dlouhodobě vázány. Celkové investiční
náklady lze rozdělit na čtyři skupiny (resp. pět):

• náklady na zajištění stálého majetku (pořizovací náklady investičních aktiv),
jenž se skládá z hmotného majetku (pozemky, budovy, stroje, infrastruktu-
ra), nehmotného majetku (patenty, licence, software, zřizovací náklady
apod.) a předvýrobních nákladů (studie, instalace strojů, školení, cestovné,
mzdové náklady, pojištění, právní služby, honoráře apod.); 
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• čistý provozní kapitál, tj. přírůstek krátkodobých (oběžných) aktiv v souvislos-
ti s projektem (zásob, pohledávek a krátkodobého finančního majetku, po
odečtení přírůstku krátkodobých závazků (úvěry), který má trvalý charakter;

• investice během provozu, tj. zdroje na krytí investic nutných k reprodukci
provozuschopnosti projektu, jež souvisejí s rozdílnou délkou doby životnosti
jednotlivých aktiv. Tyto investice se přičítají k celkovým, naopak je-li realizo-
ván určitý výnos z prodeje vyřazeného zařízení, lze postupovat opačně (po
zohlednění daňových efektů);

• náklady ukončení provozu, tj. rozdíl mezi výnosy z prodeje aktiv a náklady
vznikající s ukončením provozu (demontáž strojů a zařízení, likvidace
a rekultivace půdy apod.);

• v některých případech lze doporučit zařazení oportunitních nákladů (alter-
nativních nákladů neboli nákladů obětované příležitosti – viz výše). 

Hlavním nástrojem používaným pro zachycení celkových investičních nákladů je
rozpočet. Jeho sestavení úzce souvisí s plánováním realizace projektu, jež má
zajistit koordinaci všech činností prováděných v období realizace projektu.
Výstupem tohoto plánování je realistický časový plán (harmonogram) realizace
ve vazbě na rozpočet zvažovaného záměru. 

TABULKA 6 – Celkové investice (v tis. Kč) 
rok hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 8

pozemky, budovy 400

zařízení, nové / použité 200 600

licence, patenty 150

ostatní předvýrob.náklady 50

investiční náklady (A) 600 600 200 0 0 0 0 0

odchylky v prov. kapitálu (B) 85 –10 20 0 0 0 0 0

výměna zařízení s krát.živ. 200

zbytková hodnota 550

ostatní invest. položky (C) 200 550

inv.náklady celkem (A+B+C) 685 590 220 0 200 0 0 550

Pramen: Guide to Cost–Benefit Analysis of Investment Projects (2002), uprav. 

Sestavený rozpočet by měl určit cenu zdrojů a náklady realizace projektu. Odha-
dy cen a nákladů by měly zahrnovat i výdaje vzniklé pravděpodobným zvýše-
ním cen do doby zahájení realizace projektu, pokud zahájení není plánováno
v krátké době po přijetí investičního rozhodnutí. Takto odhadnuté náklady na

72



Fond soudržnosti

realizaci pak tvoří předvýrobní náklady, jež jsou částí celkových investičních
nákladů projektu vstupujících do finanční analýzy.
V předinvestiční fázi se často dělají dvě chyby. Ta nejběžnější je, že provozní
kapitál není v celkových investičních nákladech zahrnut vůbec nebo jen nedo-
statečnou částkou, což u vznikajícího projektu způsobuje vážné problémy likvi-
dity. Částka provozního kapitálu by měla být optimální, to znamená ani příliš
nízká, ani příliš vysoká, aby bylo možné se vyhnout sankcím. Provozní kapitál by
měl být svědomitě odhadnut a přiměřeně kontrolován a monitorován. Druhou
chybou je zahrnutí tzv. utopených nákladů (sunk costs, zapuštěné náklady). Jde
o náklady již vynaložené, které nejsou zvažovaným rozhodnutím ovlivněny
a nelze je získat zpět (zpracované studie, vykonané přípravné práce, apod.).
Tyto náklady by neměly být při posuzování finanční návratnosti zahrnovány. 

V České republice je dobře znám minimálně jeden případ, kdy hodnocení inves-
tiční akce bylo učiněno nesprávně, tj. kdy se při rozhodování braly v úvahu
argumenty o započtení zapuštěných nákladů. Jde o jadernou elektrárnu Teme-
lín, jejíž dostavba byla obhajována tím, že už se „proinvestovalo tolik miliard”,
že nyní se už vyplatí ji dostavět. Toto je právě případ zcela chybného zahrnutí
zapuštěných nákladů do finanční analýzy. Správné rozhodování by těch „tolik
proinvestovaných miliard” nebralo vůbec v úvahu a orientovalo se jen podle
nákladů na dostavbu, provoz a ukončení provozu.

6.2 Stanovení peněžních toků

Analýza investičních nákladů musí být doplněna posouzením bilance peněžních
toků (cash–flow) během období životnosti projektu, tj. ve fázi realizace, záběhu
a plného provozu či v jiné fázi. Obecně existují dva způsoby stanovení
cash–flow, jež spočívají v různém přístupu k definici peněžních toků a jež mají
za následek různé využití informací o peněžních tocích:

• přímá metoda;
• nepřímá metoda. 

V přímé metodě je cash–flow definováno jako rozdíl (saldo) mezi veškerými
peněžními příjmy a výdaji projektu (rozdíl mezi „cash inflow” a „cash outflow”)
za časovou jednotku. Tato koncepce cash–flow je nezávislá na konkrétní účetní
osnově, neboť pracuje pouze s reálnými peněžními toky (abstrahuje od odpisů).
Protože rozhodující složkou příjmů tvoří příjmy z tržeb, je potřeba stanovit přede-
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vším tyto příjmy v každém roce provozu. Tyto příjmy se však mohou odlišovat od
objemu prodejů v hodnotovém vyjádření, tj. od výnosů z tržeb, pokud dochází ke
změně pohledávek. Jestliže budou pohledávky růst, budou skutečné příjmy
z tržeb v každém roce nižší právě o přírůstek pohledávek (a naopak). Rozdíl mezi
výnosy a příjmy bývá největší v prvních letech provozu, kdy je rozdíl umocněn pří-
růstkem zásob nedokončené výroby a hotových výrobků. Stejně je třeba rozlišovat
mezi náklady a výdaji v období provozu. Zvláště v období náběhu provozu vzni-
kají větší odchylky mezi náklady a výdaji v souvislosti se zvyšujícími se zásobami
surovin a materiálů, kdy jsou výdaje na jejich pořízení vyšší než náklady, tj. spotře-
ba surovin a materiálů. V následujících letech se nepředpokládají významnější
odchylky za předpokladu stabilizovaného množství zásob surovin a materiálů
a nevelkých změn v krátkodobých závazcích (platebním režimu). Nositeli trvalých
odchylek mezi náklady a výdaji jsou především odpisy a také nákladové položky,
jež jsou předmětem časového rozlišení (náklady hrazené předem či zpětně).
Nepřímá metoda definuje cash–flow nepřímo z výkazu zisku a ztráty (praxe
v ČR), obvykle jako součet zisku, odpisů a případně i úroků. Tento přístup má
hned několik nevýhod. Vychází ze zisku, jenž sám není peněžním tokem, ale
rozdílovou položkou častokrát vypočítanou s využitím různých modifikačních
a opravných položek odpovídajících konkrétní národní účetní metodice. Tento
přístup nebere v úvahu dynamické změny v běžných aktivech a pasivech
(změny mezi hotovostí a pohledávkami apod.). Zabývá se v podstatě pouze
tzv. čistým cash–flow a v neposlední řadě vytváří dojem, že cash–flow je
pouze jakýmsi nadbytečným přepisem výkazu zisku a ztráty do jiné podoby.
U typického průběhu životního cyklu projektu se cash–flow mění ze záporného
na kladné. Ve fázi realizace je cash–flow tvořeno pouze výdaji, jež odpovídají
celkovým investičním nákladům. Postupně, jak se během provozu zvyšuje
objem výroby, dostavují se i první příjmy z tržeb, a tím dochází v důsledku klad-
ných přírůstků cash–flow ke zmenšování počáteční záporné hodnoty cash–flow
až do té doby, kdy se kumulované cash–flow dostane do kladných čísel. Podle
konkrétního druhu zachycovaných peněžních toků vycházejících z přímé meto-
dy rozlišujeme především mezi:

• finančním cash–flow (cash–flow pro finanční plánování, celkové cash–flow) a
• čistým cash–flow (provozním, operačním cash–flow).

Finanční cash–flow je definováno jako rozdíl mezi veškerými reálnými peněžní-
mi příjmy a výdaji vztahujícími se k projektu bez ohledu na to, souvisejí-li s jeho
provozem nebo s jeho financováním. Na základě tohoto cash–flow se posuzuje
finanční životaschopnost (udržitelnost) projektu a míra návratnosti kapitálu.
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Čisté cash–flow je definováno jako rozdíl pouze těch příjmů a výdajů, jež se
vztahují k provozu a nikoliv k financování projektu. Příjmy a výdaje čistého
cash–flow jsou jakousi podmnožinou příjmů a výdajů finančního cash–flow
poté, co byl tento peněžní tok očištěn od položek spojených pouze s financo-
váním projektu (splátky, půjčky, úvěry apod.) Na základě tohoto cash–flow
(ve vztahu k investičním nákladům) se posuzuje efektivnost projektu jako
investice. 

TABULKA 7 – Provozní (čisté) cash–flow projektu (v tis. Kč) 
rok hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 8

nákup materiálu 250 420 420 420 420 420 420

mzdové náklady 130 250 250 250 250 250 250

energie 70 80 80 80 80 80 80

administrativ., údržba 20 50 50 50 50 50 50

Provozní náklady 0 470 800 800 800 800 800 800

tržby produkt A 50 280 280 280 280 280 280

tržby produkt B 320 320 320 320 320 320

tržby produkt C 100 280 280 280 280 280 280

Tržby z provozu 0 150 880 880 880 880 880 880

Čistý provozní příjem 0 320 80 80 80 80 80 80

Pramen: Guide to Cost–Benefit Analysis of Investment Projects (2002), uprav.

Je třeba zdůraznit, že reálné vymezení peněžních příjmů a výdajů je velmi obtíž-
né. Často se k tomuto účelu používají různé matematicko–statistické metody,
ale ani tyto metody samy o sobě nemusí zaručit přesné výsledky. Celkovou výši
peněžních výdajů, ale zejména příjmů ovlivňuje velké množství faktorů, přede-
vším faktor času a v něm promítnutá rizika či nejistota. Životnost investice bývá
často delší než 10–15 let, a proto se obvykle zpracovává více variant výkazů
cash–flow, které přihlížejí k různému stupni nejistoty či rizika.

6.3 Stanovení zdrojů a struktury financování 

Financování projektu/ů se zabývá shromažďováním a optimální strukturou
finančních zdrojů (kapitálu) pro financování projektu (kapitálového krytí projek-
tu), jež je nutno získat na krytí celkových investičních nákladů projektu. Obecné
dělení zdrojů financování zachycuje následující tabulka. 
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TABULKA 8 – Přehled členění zdrojů 
hledisko způsob získání vlastnictví doba

členění externí interní vlastní cizí krátkodobý dlouhodobý

Pramen: Herman, J. (2000)

K členění v tabulce je třeba dodat, že někdy dochází k mylnému zaměňování
interních zdrojů za vlastní a externích zdrojů za cizí. Pojem vlastní zdroje je širší
než interní zdroje a zahrnuje navíc tu část externích zdrojů, která má charakter
vkladů vlastníků. Pojem cizí zdroje je naopak užší než externí zdroje. Cizí zdroje
zahrnují veškeré externí zdroje snížené o vklady vlastníků. Nejčastěji se v praxi
používá členění zdrojů financování na interní a externí. Interní zdroje (tzv.
samofinancování) dlouhodobého financování projektu jsou získávány vlastní
provozní činností projektu. Externí zdroje jsou získávány pro projekt od nejrůz-
nějších subjektů, především se jedná o vklady investorů (vlastníků), dlouhodo-
bé úvěry od finančních institucí, dlouhodobé úvěry od dodavatelů, vydané
obligace, finanční leasing nebo finanční podpora státu a jiných institucí. 
Struktura finančních zdrojů (financujícího kapitálu) ovlivňuje celkové náklady
financování, rizikovost, likviditu a výnosnost projektu. Tedy ovlivňuje jak finanč-
ní životaschopnost projektu, tak jeho efektivnost. Stanovení optimální výše
struktury finančních zdrojů je jednou z nejdiskutovanějších otázek dlouhodobé-
ho financování a finančního řízení obecně.
Výhodou financování z vlastních zdrojů je, že nevznikají další náklady spojené
s financováním z cizích zdrojů (náklady spojené s emisí cenných papírů, získá-
ním úvěru apod.); nezvyšuje se počet akcionářů a věřitelů; také finanční riziko
projektu (riziko zadlužení) je nízké. Prakticky je možné takto financovat i rizi-
kovější investice, pro něž se cizí zdroje získávají obtížně. Nevýhodou naopak
je, že vlastní zdroje nemusí stačit k pokrytí celkové potřeby financování a také
že financování z vlastních zdrojů je relativně dražší, neboť nelze uplatnit úroky
z cizích zdrojů jako nákladovou položku a tak snížit vyměřovací základ daně.
Tento efekt cizích zdrojů (tzv. finanční páka, leverage) zvyšuje výnosnost vlast-
ních zdrojů. Zaměňování vlastních zdrojů za cizí zdroje má však své hranice,
jež jsou dány výší požadované úrokové míry. Se vzrůstající zadlužeností pro-
jektu navíc stoupá riziko pro věřitele (jako financující subjekty) a ti mohou
požadovat výrazně vyšší úrokovou míru nebo např. větší rozhodovací pravo-
moci na úkor vlastníka projektu. Je také omezen rozvoj projektu v dalších
letech, neboť případný dosažený zisk či jeho podstatná část je určena na splá-
cení úvěru/ů.
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Při volbě struktury finančních zdrojů se proto doporučuje vycházet z těchto
obecných zásad34:

• stupeň finanční nezávislosti, tedy poměr vlastního kapitálu k celkovému by
měl dosáhnout alespoň 50 %,

• podíl dlouhodobého cizího kapitálu na celkovém by neměl přesáhnout 50 %,
• podíl krátkodobého cizího kapitálu k celkovému by neměl přesáhnout 30 %.35

Tyto obecné zásady musí být pochopitelně korigovány s přihlédnutím k povaze
projektu, oboru činnosti a dalším faktorům. Struktura tabulky zdrojů financová-
ní pro studii proveditelnosti je uvedena v následujícím přehledu. 

TABULKA 9 – Zdroje financování (v tis. Kč)
rok hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 8

soukromý majetek 100 100 100

Soukromé národní zdroje 100 100 100 0 0 0 0 0

místní úroveň 200 200 200

regionální úroveň 150 150 150

centrální úroveň 50 50 50

Veřejné národní zdroje 400 400 400 0 0 0 0 0

grant EU 300 200 200

zvýhodněné úvěry (EIB,..) 0 0

komerční úvěry, obligace 200

Ostatní zdroje financování 0 400 300 0 0 0 0 0

Zdroje financování celkem 800 900 700 0 0 0 0 0

Pramen: Guide to Cost–Benefit Analysis of Investment Projects (2002), uprav.

Obecným pravidlem ve finančním řízení stabilizovaného projektu je, že dlouho-
dobý majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji, zatímco krátkodobý
majetek může být financován i krátkodobými zdroji. V případě financování dlou-
hodobého majetku z krátkodobých zdrojů by mohly nastat potíže při zajišťování
splatnosti těchto zdrojů. Naopak pokud by krátkodobý majetek byl financován
výhradně dlouhodobými zdroji, bylo by to neefektivní.
Ještě je nutné zmínit se o tzv. systému projektového financování. Je to nejrozší-
řenější typ financování zejména ve vyspělých zemích používaný ve spojení s rea-
lizací velkých projektů. 

77

34 Herman, J. (2000)
35 Jedná se o obecné zásady fondů EU, které nejsou pevně stanoveny žádným nařízením



Příprava a řízení projektů Fondu soudružnosti
Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti

Jeho charakteristickým rysem je oddělení financování projektu od ostatních čin-
ností (např. mateřského podniku). Projekt pak musí být založen na podrobné
projektové a finanční dokumentaci, včetně studie proveditelnosti. Za hlavní
výhodu tohoto typu financování se považuje skutečnost, že riziko projektu je do
značné míry přeneseno na banky a další věřitele, nikoliv na investory (např.
mateřský podnik). Někdy dokonce samotné banky doporučují takové oddělení
projektu, aby evidence o jeho efektivnosti byla průhledná.

6.4 Finanční udržitelnost projektu 

Finanční plán by měl demonstrovat finanční udržitelnost, což znamená, že pro-
jekt s sebou nenese riziko nízké nebo špatné likvidity. Vhodné načasování příj-
mů a výdajů finančních prostředků je jedním ze základních principů pro
úspěšnou realizaci a provoz projektu. Žadatel prokazuje, jakým způsobem
budou výdaje v jednotlivých finančních obdobích kryty zdroji finančních pro-
středků (včetně příjmů a všech převodů peněžních prostředků). Projekt je
finančně udržitelný, pokud čistý tok kumulovaného cash–flow projektu vykazuje
ve všech letech kladné hodnoty. Tabulka pro výpočet finanční udržitelnosti pro-
jektu je kalkulována na základě finančního cash–flow projektu. 

TABULKA 10 – Finanční udržitelnost projektu (v tis.Kč) 
rok hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 8

celkové zdroje financování 800 900 700

tržby 150 880 880 880 880 880 880

Celkové příjmy 800 1 050 1 580 880 880 880 880 880

celkové investiční náklady 685 590 220 0 200 0 0 –550

celkové provozní náklady 0 470 800 800 800 800 800 800

úroky, splátky úvěrů 42 42 42 42 42 42

daně 0 50 78 78 78 78 78 78

Celkové výdaje 685 1 060 1 140 920 920 920 920 370

Celkové fin. cash–flow 115 10 440 40 40 40 40 40

Kumulované celkové 
finanční cash–flow 115 105 545 585 625 665 705 745

Pramen: Guide to Cost–Benefit Analysis of Investment Projects (2002), uprav.

Na rozdíl od kalkulace čistého provozního cash–flow tabulka zahrnuje investič-
ní náklady a peněžní toky spojené s financováním. Vedle celkových zdrojů
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financování jsou zachyceny i náklady spojené s obsluhou dluhu (tj. splátky
úvěru a úroky, zde kalkulace byla založena na předpokladu 7 % úrokové sazby).
Finanční udržitelnost se považuje za ověřenou, pokud je řádek celkového
kumulovaného finančního cash–flow ve všech uvažovaných letech vyšší nebo
roven nule. 

6.5 Hodnocení efektivnosti projektu jako investice 

Vstupní data pro hodnocení efektivnosti projektu jako investice zahrnují tabulku
investičních nákladů a provozní cash–flow projektu bez ohledu na způsob
financování. Základním kalkulovaným ukazatelem je finanční vnitřní míra výnos-
nosti, která měří kapacitu provozních výnosů s cílem udržet investiční náklady.
Ukazatel finanční vnitřní výnosové míry investice značíme jako FRR/C (finanční
výnosová míra investice), dalším základním ukazatelem je finanční čistá součas-
ná hodnota, značíme FNPV (finanční čistá současná hodnota investice – Financi-
al Net Present Value), případně FNPV/C. 
Mezinárodní metodika finanční analýzy projektu na bázi cash–flow navrhuje pro-
vedení finanční analýzy a výpočet výnosové míry investice s využitím celkových
nákladů na investici, které vzniknou k datu odevzdání žádosti (jinými slovy, za
normálních okolností nemohou být žádné předcházející náklady za účelem sta-
novení FRR nebo jiných ukazatelů zohledněny). Bez ohledu na to může Evropská
komise v některých případech povolit započítání určitých nákladů, které vznik-
nou před odevzdáním žádosti, do celkových uznatelných nákladů projektu. 
Při výpočtu provozních nákladů za účelem stanovení finanční vnitřní výnoso-
vé míry musejí být vyloučeny všechny položky, z nichž nevyplývají efektivní
peněžní výdaje, a to i v tom případě, že se běžně uvádějí v účetních výkazech
společnosti (v rozvaze a výsledovce). Zejména je třeba vyloučit následující
položky, neboť nejsou s metodou stanovení diskontovaného cash–flow (DCF)
koherentní: 

• odpisy hmotného a nehmotného majetku, neboť se nejedná o efektivní plat-
by peněžních prostředků; 

• jakékoli rezervy na budoucí náklady na výměnu zařízení, také v tomto přípa-
dě se nejedná o skutečnou spotřebu zboží či služeb; 

• jakékoli rezervy pro případ neočekávaných událostí, neboť nejistota budou-
cích toků je zohledněna v analýze rizik a nikoli prostřednictvím přenesených
nákladů. 
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Některé projekty mohou generovat svůj vlastní příjem z prodeje zboží a služeb.
Tento příjem bude stanoven na základě předpokládaného objemu poskytova-
ných služeb a prostřednictvím relativních cen a je uveden v tabulce pro výpočet
provozního cash–flow. Při výpočtu budoucích příjmů by se měla respektovat
tato pravidla:

• náklady a přínosy by měly být bez DPH (u plátců), ostatní nepřímé daně by
měly být zahrnuty pouze tehdy, pokud jsou účtovány investorovi; 

• obvykle se nezahrnují jakékoli další dotace (převody od ostatních úřadů
apod.). 

Příklad dynamického modelu pro posouzení efektivnosti projektu jako investice
(stanovení finanční vnitřní výnosové míry projektu a čisté současné hodnoty) je
uveden níže. 

TABULKA 11 – Výpočet finanční vnitřní výnosové míry investice (v tis.Kč) 
rok hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 8

celkové investiční náklady 685 590 220 0 200 0 0 550

celkové provozní náklady 0 470 800 800 800 800 800 800

Celkové výdaje 685 1 060 1 020 800 1 000 800 800 250

tržby 150 880 880 880 880 880 880

Celkové příjmy 0 150 880 880 880 880 880 880

Čisté cash–flow 685 910 140 80 120 80 80 530

FFRRRR  //  CC3366:: 1133  %% FFNNPPVV:: 11  008844

Pramen: Guide to Cost–Benefit Analysis of Investment Projects (2002), uprav.

U produktivních investic, jako jsou průmyslové závody, převyšuje obvykle
finanční výnosová míra vysoce nad 10 % (reálných) ještě před udělením grantu
EU. U infrastruktury jsou finanční výnosové míry obvykle nižší či dokonce zápor-
né, částečně i kvůli tarifní struktuře těchto sektorů. Uvedený příklad zachycuje
zápornou vnitřní finanční míru výnosnosti a rovněž zápornou velikost čisté sou-
časné hodnoty37. 
Průměrné hodnoty vnitřní výnosové míry projektů v členění podle sektorů
zachycuje následující tabulka, údaje byly zpracovány na základě společného
vzorku 400 velkých projektů. 
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TABULKA 12 – Průměrná hodnota finanční vnitřní míry výnosnosti (FRR /C) 
podle sektorů 

sektor FRR / C

energetika 7,0 %

vodohospodářství a životní prostředí 0,1 %

doprava 6,5 %

průmysl 19,0 %

ostatní služby 4,2 %

celkem 11,5 %

Pramen: Guide to Cost–Benefit Analysis of Investment Projects (2002)

Hodnotitel obvykle finanční výnosovou míru použije, aby posoudil budoucí
výkonnost investice. Může to také přispět k rozhodnutí o míře spolufinancování
(viz dále). Evropská komise by v každém případě měla být informována o čisté
finanční zátěži projektu a měla by být přesvědčena o tom, že se projekt i s pod-
porou ve formě spolufinancování nedostane do problémů, kdy by musel být pro
nedostatek peněžních prostředků ukončen. Velmi nízká či dokonce záporná
finanční výnosová míra nemusí nutně znamenat, že projekt neplní cíle Fondu
soudržnosti. Taková hodnota výnosové míry však říká, že z finančního hlediska
nemůže být investice nikdy zisková. V tom případě by měl předkladatel specifi-
kovat, odkud bude projekt čerpat prostředky, až dotace ze strany EU skončí.

6.6 Hodnocení návratnosti vloženého 
(národního) kapitálu 

Výpočet finanční výnosové míry z vloženého kapitálu zachycuje výnosy z vlastní-
ho kapitálu investora, v případě CBA pro studii proveditelnosti z vlastního jmění
(vkladu) členského státu. Místo celkové investice nám do hodnocení vstupují
pouze náklady na národní kapitál (veřejné a soukromé zdroje) a další finanční
toky související se zajištěním financování (splátky úvěrů, úroky)38. Dotace ze
strany EU zde zohledňovány nejsou. Kalkulace základních ukazatelů, finanční
vnitřní výnosová míra z kapitálu (FRR / K) a finanční čistá současná hodnota
kapitálu jsou shodné s příkladem výše. 

81

38 Za metodicky správné zde lze v rozporu se zdrojem (Guide to Cost–Benefit Analysis
of Investment Project) považovat i zahrnutí příjmu úvěrů poskytnutých třetí stranou
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TABULKA 13 – Výpočet finanční vnitřní výnosové míry kapitálu (v tis.Kč)
rok hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 8

soukromé národní zdroje 100 100

veřejné národní zdroje 400 400 400

celkové provozní náklady 470 800 800 800 800 800 800

splátky úvěrů, úroky 42 42 42 42 42 42

Objem národního kapitálu 500 970 1 242 842 842 842 842 842

tržby 150 880 880 880 880 880 880

zbytková hodnota 1 500

Celkové výnosy 0 150 880 880 880 880 880 1 330

Cash–flow 500 820 362 38 38 38 38 488

FRR / K: 16 % FNPV: 1 086

Pramen: Guide to Cost–Benefit Analysis of Investment Projects (2002), uprav.

Žadatel by měl prezentovat finanční strukturu, kterou pro projekt navrhuje
pomocí jednoduché tabulky finančního plánování (viz tabulka finanční udržitel-
nosti) založenou na jeho očekáváních ohledně financování z EU. Žadatel by měl
uvést, jaký objem vlastního kapitálu včetně národních veřejných prostředků,
soukromého majetku či úvěrů od třetích stran je připraven zajistit). Finanční
vnitřní výnosová míra z národního kapitálu (FRR/K) by obvykle neměla překročit
6 % reálné hodnoty39. U projektů, kdy FRR/K přesahuje 6 %, lze žádat o vyšší při-
spění vlastního kapitálu a hodnota FRR/K by měla být přepočtena v rámci této
nové finanční struktury. 

6.7 Stanovení míry spolufinancování

V souladu s nařízeními Evropské komise upravujícími implementaci Fondu sou-
držnosti je nezbytné respektovat pravidla pro stanovení míry podpory daného
záměru. V oblasti projektů připravovaných pro Fond soudržnosti je mimo
základní rámec (míru) podpory respektován zejména princip započtení čistých
příjmů z projektu (čisté příjmy z projektu snižují objem uznatelných nákladů)
a zásadu „znečišťovatel platí”. 
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řený grant.
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Stávající přístup pro Fond soudržnosti je přístupem majetkového schodku či
schodku financování. Základní myšlenkou je vyplnit tento schodek financování
granty EU. To znamená, že pokud C je současná hodnota celkových nákladů
investice, R současná hodnota čistých příjmů z projektu včetně jeho zbytkové
hodnoty, E způsobilé náklady, je (C–R) schodek financování. Míru spolufinan-
cování r (podpory ze strany EU) a poskytnutý grant EU G lze definovat následo-
vně. 

K modulaci míry spolufinancování je využívána analýza nákladů a výnosů (pře-
vod jednotlivých hotovostních toků na jejich současné hodnoty). Je nutno
respektovat další doporučení, která se pravidlu schodku financování vztahují.
Obecné pravidlo uvedené v Manuálu studie proveditelnosti zní: „Míra bude sta-
novena ve světle charakteristických vlastností projektu a se zvláštním zřetelem
na výsledky ekonomické analýzy”. To by mělo znamenat, že míry vypočítané
v rámci finanční a ekonomické analýzy, jako je FRR/C, FRR/K a ERR, můžeme
před určením míry spolufinancování využít ke kontrole kvality projektu. 
Pokud má předkladatel projektu zhodnotit celkovou finanční ziskovost projektu
nebo častěji čisté náklady na straně veřejných financí, jsou-li příjmy projektu
nulové nebo nedostatečné, měl by prezentovat výpočet (reálné) finanční výno-
sové míry z celkové investice, FRR/C, tj. vnitřní výnosovou míru, která zohledňu-
je celkové investiční náklady, celkové provozní náklady a celkové příjmy (nikoli
však granty, vlastní kapitál, úvěry a úroky). Je-li FRR/C nižší než limit, měla by
Evropská komise žadatele požádat, aby předložil důkazy o tom, jak bude projekt
udržitelný z dlouhodobého hlediska, a to i po uplynutí časového horizontu.
Jedná se o úplný finanční plán, v němž budou vyznačeny všechny finanční zdro-
je (státní dotace, úvěry, majetek společnosti a další).
Jedním ze základních typů příjmů u projektů financovaných z Fondu soudržnos-
ti jsou poplatky, jejich stanovení by mělo vycházet z uplatnění principů „znečiš-
ťovatel platí”. Z definice zásady „znečišťovatel platí” vyplývá, že ti, kdo
způsobují škody na životním prostředí, by měli nést náklady spojené se zabrá-
něním těmto škodám či platit náhradu za tyto škody. Z tohoto důvodu by tedy
nemělo ve většině případů docházet k financování politiky v oblasti životního
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prostředí z veřejných finančních prostředků, jelikož tyto náklady by měly být
hrazeny znečišťovateli samotnými. Problém je, zda jsou znečišťovatelé identifi-
kovatelní. Sdělení Komise ke směrnicím pro programy v období 2000–06 zakot-
vuje základní prvky rámce pro uplatňování zmíněné zásady:

• prostřednictvím diferenciace podílů podpory by měl být zaveden systém,
kdy náklady spojené s odstraňováním škod na životním prostředí a/nebo
s prevencí těchto škod ponesou ti, kdo znečištění způsobují;

• uplatňování zásady „znečišťovatel platí” musí být kompatibilní s cíli hospo-
dářské a sociální soudržnosti;

• zavádění této zásady by mělo být postupné a mělo by se týkat těch sektorů
infrastruktury, na které se vztahuje financování Společenství;

• je třeba brát v úvahu sociální přijatelnost poplatků;
• je třeba brát v úvahu ustanovení Smlouvy týkající se šetrného a racionálního

využívání zdrojů, zejména vody a energie. 
Akce v oblasti životního prostředí, dopravy a energetiky reprezentují více než
90 % podpory Společenství pro infrastrukturu prostřednictvím Fondu soudrž-
nosti a Strukturálních fondů v programovacím období 2004–2006. S ohledem
na dopad těchto akcí na životní prostředí je uplatnění zásady „znečišťovatel
platí” v těchto sektorech infrastruktury obzvláště na místě. Aby bylo možné
Zásady uplatnit v těchto sektorech infrastruktury, je nutné zavést systémy účto-
vání poplatků. Účelem těchto systémů je účtování poplatků za používání infra-
struktury a za znečištění infrastrukturou způsobené. Uživatelé infrastruktury by
se tudíž měli podílet jak na nákladech spojených s omezováním znečištění, tak
na nákladech spojených s provozem, údržbou a obnovou infrastruktury. Tyto
poplatky jsou zdrojem určitých příjmů, a tak mají dopad na podíl podpory ze
strany Společenství. Úroveň rozlišení, která je upravena v návrzích příslušných
Nařízení týkajících se jednotlivých opatření, je odvozena od řady faktorů, včetně
například schopnosti akce být zdrojem příjmů. Je proto nutné neposuzovat
uplatňování zásady „znečišťovatel platí” izolovaně. Poplatky vycházející ze zása-
dy „znečišťovatel platí” jsou finančním břemenem uvaleným na příjemce služeb
a jsou určeny k tomu, aby jejich prostřednictvím byly uhrazeny náklady spojené
s poskytováním těchto služeb a byly přímo a proporcionálně odvozeny od výše
skutečné spotřeby. 
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Ekonomická analýza40 posuzuje přispění projektu k ekonomickému (celospolečen-
skému) blahobytu regionu nebo země. Provádí se na základě hodnocení vlivu pro-
jektu na jednotlivé dotčené subjekty v rámci zájmového území projektu (rozšiřuje
výsledky finanční analýzy projektu, která se vztahuje pouze na nositele projektu). 
Při přípravě finanční analýzy jsou rozhodující tržní ceny zboží a služeb, které
jsou placeny nebo získávány nositelem projektu. Tedy nositel projektu oceňuje
jednotlivé položky v rozsahu, jaký očekává, že za ně bude muset zaplatit nebo
kolik získá za produkované zboží. Tyto ceny jsou obvykle stanoveny na trhu, ve
výjimečných případech mohou být kontrolovány státem. Přesto ani tržní ceny,
ani ceny kontrolované státem neodrážejí ekonomické náklady jednotlivých polo-
žek vůči společnosti. Ekonomická hodnota vstupů nebo výstupů se odlišuje od
jejich finanční hodnoty (tržní ceny) především díky existenci distorzních (defor-
mačních) faktorů tvořených jak soukromým, tak veřejným sektorem. Státem
používané daně, cla, vývozní a dovozní kvóty, podpory nebo i investiční pobíd-
ky jsou důvodem pro vznik deformací tržních cen. Dalším významným faktorem
jsou monopoly a monopolní ceny, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sekto-
ru. Některé deformace jsou zapříčiněny samostatnou povahou zboží nebo slu-
žeb anebo z ní přímo vyplývají. Tak například zásobování pitnou vodou,
doprava, zásobování elektrickou energií nebo údržba silnic mají ve skutečnosti
větší ekonomický přínos, než je jejich cena placená na trhu. Projekt, který prodá-
vá elektřinu pod jeho ekonomickou cenou tedy zvýhodňuje konečné uživatele
produktu. Rozdíl mezi finanční a ekonomickou cenou, nákladů a výnosů je ren-
tou plynoucí určité skupině ve společnosti a přináší důležitou informaci o distri-
buci nákladů a výnosů (užitků) z projektu. 
Výsledky finančního hodnocení projektu se zpravidla silně odlišují od jeho eko-
nomického hodnocení. Ekonomická analýza vyžaduje ohodnocení přínosu
(vlivu) projektu na celospolečenský blahobyt a toto hodnocení vyžaduje kom-
penzaci působení distorzních faktorů na tržní ceny. Pro přípravu ekonomických
analýz jsou používány tzv. stínové ceny, které lépe než tržní ceny odrážejí spole-
čenské náklady a výnosy projektu. Vedle použití stínových cen souvisí s přípra-
vou ekonomické analýzy i ocenění nehmotných nákladů a výnosů projektu, aby
bylo dosaženo co možná nejpřesnějšího výsledku. 
Mezinárodní praxe přijala pro některé třídy přijímaných (vynakládaných) pro-
středků standardizované faktory, jiné položky vyžadují definici konkrétních fak-
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torů případ od případu. Ekonomická analýza je v souladu s pojetím Evropské
komise představována třemi základními fázemi: 

• fáze 1: oprávky daní, dotací a dalších převodů;
• fáze 2: oprávky vnějších faktorů; 
• fáze 3: převod tržních cen na ceny stínové zahrnující i sociální náklady a pří-

nosy. 

7.1 Fiskální oprávky 

Tato fáze vede k určení dvou nových součástí ekonomické analýzy, vymezení
hodnot fiskálních oprávek projektu a stanovení hodnoty faktoru konverze pro
tržní ceny ovlivněné fiskálními aspekty (očištění tržních cen o fiskální složky).
Tržní ceny zahrnují daně a dotace a určité převodní platby, které mohou ovlivnit
relativní ceny. V některých případech může být určení čisté ceny bez daně složi-
té, lze však stanovit obecná pravidla pro korekci takových deformací: 

• ceny vstupů a výstupů pro hodnocení v analýze výdajů a přínosů by měly
být bez DPH a dalších nepřímých daní; 

• ceny vstupů pro hodnocení v analýze výdajů a přínosů by měly být včetně
přímých daní; 

• čisté převodní platby jednotlivcům, jako např. platby sociálního pojištění, by
měly být vynechány. 

V některých případech jsou nepřímé platby (dotace) považovány za oprávky
vnějších faktorů. Typickým příkladem jsou daně z cen energií, které mají přede-
jít negativním vnějším vlivům na životní prostředí. V tomto a podobných přípa-
dech je zahrnutí těchto daní do projektových nákladů možno považovat za
oprávněné, ale hodnocení by se mělo vyhnout dvojímu započtení (tj. zahrnutí
jako energetické daně a odhadu nákladů na vnější faktory na životní prostředí
do hodnocení). Je samozřejmé, že posouzení daní může být méně přesné,
pokud má v hodnocení projektu menší důležitost, musí být ale konzistentní.

7.2 Oprávky vnějších faktorů 

Cílem této fáze je stanovit vnější přínosy nebo vnější náklady projektu, které
nebyly zahrnuty do finanční analýzy. Příkladem jsou náklady a přínosy spojené
s vlivy na životní prostředí, časové úspory vyplývající z projektů v oblasti dopra-
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vy, lidské životy zachráněné díky projektům ve zdravotnictví atd. Pokud je to
možné, měla by být vnějším faktorům přiřazena peněžní hodnota. Pokud to
možné není, měly by tyto faktory být kvantifikovány prostřednictvím nepeněž-
ních ukazatelů.
V některých případech je hodnocení vnějších nákladů a přínosů obtížné, ačkoli
je možné tyto položky snadno identifikovat. Projekt může způsobit určité ekolo-
gické škody, jejichž dopad v kombinaci s dalšími faktory se projeví teprve v dlou-
hodobém horizontu, přičemž tento dopad je obtížně kvantifikovatelný
a hodnotitelný. Má smysl alespoň sepsat seznam nekvantifikovatelných vnějších
faktorů tak, aby orgán přijímající rozhodnutí měl k dispozici více informací
a mohl zvážit kvantifikovatelné aspekty vyjádřené prostřednictvím ekonomické
výnosové míry v porovnání s nekvantifikovatelnými aspekty. Za významné
nehmotné položky, které vstupují do hodnocení regionálních rozvojových pro-
jektů je možno označit: 

• čas, ztráta času nebo jeho úspora, 
• život a lidské zdraví, 
• vliv na životní prostředí, 
• vzdělanost a kvalifikace obyvatelstva, 
• možnost trávení volného času, 
• bezpečnost, 
• pocit sociální sounáležitosti, 
• atraktivita regionu, a mnohé další. 

Jednotlivé položky vnějších faktorů jsou zpravidla alespoň částečně vyjádřitelné
v peněžních jednotkách, vždy existuje způsob, kterým toho můžeme dosáh-
nout. Zvolený postup do značné míry závisí na povaze konkrétního efektu
(dopadu) projektu. Tak například negativní vlivy na životní prostředí lze hodno-
tit náklady, které budou nutné na jejich odstranění, vzdělanost může být oceně-
na rozdílem ve mzdě dosaženém díky vyššímu vzdělání, výstavba sportovní
infrastruktury v obci úsporou času, který by byl ztracen cestováním, atraktivita
regionu nárůstem ceny nemovitostí, apod. 
Mnoho velkých projektů zvláště v oblasti infrastruktury může znamenat přínos
pro subjekty mimo rámec těch, které ze sociálního přínosu vytvořeného projek-
tem bezprostředně těží. Tyto přínosy se mohou týkat nejen přímých uživatelů
produktu, ale také třetích stran, pro které nebyly původně zamýšleny. V takovém
případě je rovněž třeba tyto přínosy zahrnout do příslušného hodnocení. Mezi
příklady takových pozitivních vnějších faktorů nebo přesahů směrem k dalším
spotřebitelům patří následující situace: železnice může přispět k menším
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dopravním zácpám na dálnici nebo nová univerzita může udržet aplikovaný
výzkum a budoucí příjmy zaměstnavatelů budou díky vzdělanější pracovní síle
vyšší atd. Negativním faktorem může být zvýšení hladiny hluku realizací výstav-
by nové železniční trati nebo zvýšení vandalismu v obci kvůli zvýšenému pohy-
bu studentů. 
Postup při oceňování nehmotných položek dosud nebyl uspokojivým způsobem
vyřešen. V dostupné literatuře41 je uváděna celá řada přístupů, které se oceňová-
ní nehmotných položek věnují. Jejich aplikací lze dospět ke značně odlišným
výsledkům v závislosti na tom, který přístup je zvolen. Pravděpodobně nejvý-
znamnější skupina těchto metod se orientuje na zjištění či odvození částky, kte-
rou jsou spotřebitelé ochotni za poskytované statky či služby zaplatit. Tak lze
například stanovit ekonomické výnosy z výstavby mostu změřením potencionál-
ní poptávky po jeho využití při stanovené ceně. Zcela nevhodná ale tato metoda
může být při volbě variant výstavby hřiště v bohaté nebo chudinské části města.
Bohatí by byli ochotni za jeho výstavbu či možnost používání platit vysoké část-
ky, chudí nebudou ochotni vydávat nic.
Výběr metody může mít podstatný vliv na výsledky ekonomické analýzy, jedno-
tlivé ukazatele se při použití různých postupů mohou radikálně odlišovat. Pro
dosažení co možná nejobjektivnějšího výsledku je vhodné při porovnávání jed-
notlivých variant nebo projektů mezi sebou dodržovat vždy předem pevně sta-
novený postup, který je stejným způsobem aplikován na jednotlivé varianty.
Specifickou roli v oblasti hodnocení projektů pro Kohezní fond hraje posouzení
vlivů projektu na životní prostředí. V kontextu projektové analýzy by vlivy na
životní prostředí měly být řádně popsány a zhodnoceny, pokud možno pomocí
nejmodernějších kvalitativních a kvantitativních metod. V průběhu hodnocení
je v první řadě třeba nalézt závislost mezi mírou posuzované ekonomické aktivi-
ty a jejím vlivem na životní prostředí. Druhý krok se již přímo soustředí na eko-
nomickém ocenění vlivu na životní prostředí. 

Tedy v případě analýzy dopravního projektu musíme nejdříve charakterizovat
a kvantifikovat vlivy dopravy na znečištění vzduchu a ostatní složky, na což
navážeme vyjádřením tržních cen v jejich stínových veličinách. Pokud za nárůst
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Cost–Benefit Analysis of Investment Projects, EC DG Regio, 2002.
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znečištění z dopravy nejsou stanoveny žádné poplatky, mohou být tržní náklady
nulové. Stínové ceny ale už musí zahrnovat náklady spojené s nárůstem počtu
nemocí dýchacích cest, ničením lesních porostů nebo nárůstem skleníkového
efektu. Tak například environmentální náklady spojené s dálnicí lze odhadnout
prostřednictvím potenciálního snížení hodnoty nemovitostí v jejím okolí
v důsledku zvýšení hladiny hluku a emisí či negativního zásahu do krajiny nebo
environmentální náklady spojené s velkým závodem znečišťujícím životní pro-
středí lze odhadnout prostřednictvím potenciálního zvýšení výdajů na zdravotní
péči ze strany obyvatelstva a pracovníků závodu. 

Při hodnocení projektů, jejichž nositelem je veřejný sektor, musí být rovněž velká
pozornost věnována stanovení stínové hodnoty kapitálových aktiv vlastněných
veřejným sektorem. Mnoho projektů ve veřejném sektoru používá kapitálová aktiva
a pozemky, které jsou ve vlastnictví státu či byly zakoupeny ze státního rozpočtu.
Kapitálová aktiva, včetně pozemků, nemovitostí, strojního vybavení a přírodních
zdrojů, by měla být ohodnocena prostřednictvím nákladů příležitosti, nikoli podle
jejich historické nebo oficiální účetní hodnoty. To je třeba učinit kdykoli existují
alternativní možnosti k využití aktiv, i pokud už tato aktiva jsou ve vlastnictví veřej-
ného sektoru. Hodnota veřejného majetku spojená s jiným využitím představuje
hodnotu tohoto majetku v případě, že bude využit alternativním způsobem. Nic-
méně existuje i majetek, který žádným alternativním způsobem využít nelze (např.
budova používaná jako muzeum, kterou pro žádný jiný účel použít nelze). V tako-
vém případě vynaložené peněžní prostředky nelze považovat za společenské nákla-
dy. Pokud neexistuje příslušná hodnota spojená s jiným využitím, minulé výdaje
nebo jiné neodvolatelné závazky ze strany veřejných prostředků nepředstavují spo-
lečenské náklady, které by bylo třeba do posuzování nových projektů zahrnout.

7.3 Převod tržních cen na stínové ceny 

Cílem této fáze je stanovit hodnoty faktorů konverze pro převod tržních cen na
ceny stínové (metodika Evropské komise používá termín účetní ceny). Hodnoti-
tel projektu by měl ověřit, zda předkladatel projektu zvážil kromě finančních
nákladů a přínosů i společenské náklady a přínosy projektu. K těm může dojít
mimo fiskální vlivy a vnější faktory, pokud reálné ceny vstupů a výstupů jsou
deformovány z důvodu nedokonalých trhů nebo výše mezd není spojena s úrov-
ní produktivity práce. 
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7.3.1 Deformace cen vstupů a výstupů
V některých případech se může stát, že běžné ceny vstupů a výstupů nemohou
z důvodu deformací trhu (např. existence monopolu, obchodní bariéry atd.)
odrážet jejich společenskou hodnotu. Běžné ceny vznikají na nedokonalých
trzích a jako důsledek cenových politik veřejného sektoru a nemusejí tak být
schopny odrazit náklady příležitosti na vstupy. V některých případech to může
být pro hodnocení projektu důležité a finanční data mohou být jako ukazatel
blahobytu zavádějící. 
V některých případech státy regulují ceny, aby tak kompenzovaly vnímaná
selhání trhu, a uplatňují způsoby, které jsou v souladu s jejich vlastními strate-
gickými cíli, např. v případě použití nepřímých daní ke korekci vnějších faktorů.
V jiných případech jsou běžné ceny deformovány z důvodů právních omezení,
historických důvodů, neúplných informací nebo dalších nedokonalostí trhu
(např. tarify u takových vstupů, jako jsou energie, palivo). Kdykoli jsou některé
vstupy ovlivněny silnou cenovou deformací, předkladatel by měl tuto záležitost
v hodnocení projektu zvážit a použít stínové ceny, které mohou lépe odrážet
společenské náklady příležitosti na zdroje. Hodnotitel projektu musí pečlivě
zhodnotit a zvážit, jak jsou sociální náklady ovlivněny odklonem od způsobu
stanovení cen na základě mezních nákladů pro mezinárodně neobchodovatelné
zboží (např. místní dopravní služby) nebo na základě stanovení ceny jako ceny
na hranicích pro mezinárodně obchodovatelné zboží, např. zemědělské nebo
průmyslové výrobky. 
Existuje dobrý ekonomický argument podporující použití cen na hranicích, pří-
padně mezních nákladů jako stínových cen, pokud se domníváme, že se běžné
ceny od společenských nákladů příležitosti příliš liší. Toto obecné pravidlo musí
být ověřeno pro použití konkrétně hodnoceného projektu. Jako příklady defor-
mace cen lze uvést: 

• projekt náročný na pozemky, např. průmyslová zóna, kde veřejný orgán dá
pozemky k dispozici zdarma, zatímco jinak by mohl účtovat nájemné;

• zemědělský projekt závisející na dodávkách vody za nízkou sazbu, která je
silně dotovaná z veřejného sektoru; 

• projekt náročný na energii, který závisí na dodávkách elektrické energie
v režimu regulovaných tarifů v případě, kdy se tyto tarify liší od dlouhodo-
bých mezních nákladů; 

• elektrárna fungující v monopolním prostředí, které způsobuje značný
odklon cen elektrické energie od dlouhodobých mezních nákladů, v tomto
případě by ekonomický přínos měl být nižší než finanční přínos. 
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Pro každou obchodovanou položku jsou jednoduše k dispozici ceny na hrani-
cích (jedná se o mezinárodní ceny, ceny včetně výloh, pojistného a dopravného
(c.i.f.)42 pro import a ceny včetně dopravy (f.o.b.) pro export vyjádřené v místní
měně). Pro neobchodované položky musí být stanoveny ekvivalentní meziná-
rodní ceny. Pro malé neobchodované položky je používán standardní faktor
konverze, pro velké neobchodovatelné položky se používají specifické faktory
konverze. Standardní faktor konverze je stanoven43 jako 0,8; specifické faktory
konverze podle jednotlivých sektorů lze nalézt např. v Guide to Cost – Benefit
Analysis of Investment Projects (DG Regio 2002). K takto definovanému faktoru
konverze ale lze mít celou řadu metodických námitek, v případě nutnosti lze
vhodným způsobem argumentovat absenci nebo variaci jeho použití. 

7.3.2 Deformace mezd
V některých případech je zásadním vstupem investičních projektů, zvláště těch
infrastrukturních, práce. Běžné mzdy mohou představovat zdeformovaný ukazatel
společenských nákladů příležitosti na práci, neboť pracovní trhy jsou nedokonalé.
Jako příklad lze uvést mzdy ve veřejném sektoru, které mohou být při srovnatelné
práci nižší nebo vyšší než v soukromém sektoru, existenci dotací vyplácených na
zaměstnance nebo legislativu stanovující minimální mzdu, i když v situaci vysoké
nezaměstnanosti mohou být lidé ochotni pracovat i za mzdu nižší.
Předkladatel by v takovém případě měl využít oprávky nominálních mezd
a použít stínové (účetní) mzdy. Stínová (neboli účetní) mzda je definována jako
nejvyšší možná odměna, kterou by pracovní síly zaměstnané na projektu mohly
vydělat jinde. Vzhledem k zákonům o minimální mzdě, předpisům a dalším
omezením nemusejí skutečně vyplácené mzdy představovat pro skutečné nákla-
dy příležitosti na práci správné měřítko. V případě ekonomiky trpící vysokou
mírou nezaměstnanosti nebo podzaměstnanosti mohou být náklady příležitosti
na pracovní síly využité v projektu nižší než skutečné mzdové sazby.
Vzhledem k tomu, že Evropská komise nenavrhuje pro výpočet stínových mezd
žádný konkrétní vzorec, musí být předkladatel ve svém vlastním posuzování
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42 c.i.f., f.o.b. = označení doložek určující povinnosti smluvních stran při dodávce zboží,
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free on board

43 Na základě vzorce pro výpočet standardního faktoru konverze (SCF) jako:
SCF=(M+X)/(M+Tm)+(X–Tx); kde M = import celkem, X = export celkem, Tm = dovoz-
ní daně, Tx = vývozní daně.
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společenských nákladů na pracovní sílu střízlivý a jeho postup konzistentní.
Další zaměstnávání představuje především společenský náklad. Je to dáno tím,
že projekt využívá zdroje pracovní síly, které tudíž nelze použít pro jiné alterna-
tivní společenské cíle. Relativním přínosem je další příjem plynoucí z vytvoře-
ných pracovních míst, což je zohledněno prostřednictvím ohodnocení přímých
a nepřímých čistých výstupů projektu. Mohou existovat dva různé a navzájem se
vylučující způsoby odhadu společenského přínosu dalšího zaměstnávání: 

• Je možné použít účetní mzdy, které jsou nižší než skutečné mzdy hrazené
v rámci projektu. To představuje způsob, jak vzít v úvahu fakt, že v případě
nezaměstnanosti jsou skutečné mzdy vyšší než náklady příležitosti na práci,
snížením nákladů na práci tato účetní metoda zvyšuje čistou současnou soci-
ální hodnotu příjmu projektu v porovnání s jeho soukromou hodnotou. 

• Na druhé straně je možné pokusit se odhadnout příjmový násobitel výstupu
a sociální příjem projektu bude vzhledem k jeho pozitivnímu vnějšímu fak-
toru opět vyšší než jeho soukromý příjem. 

Obě metody, jak odečtení zlomku nákladů na pracovní sílu, tak přičtení určitých
dalších výstupů, mají své nevýhody a svá omezení, ale pokud jsou použity
v odpovídajících podmínkách, lze je považovat za ekvivalentní. Metoda použití
násobitele příjmu je nejlépe uplatnitelná na makroekonomické úrovni, případně
pro velmi rozsáhlé investiční projekty. Většinou je vhodné použít stínové mzdy
tam, kde jsou skutečné mzdy sníženy poměrně k výši nezaměstnanosti. Obecně
nemohou být uvedené dvě metodiky použity zároveň (došlo by ke zdvojení),
nebo pokud investiční projekt vykazuje uspokojivou vnitřní výnosovou míru již
před oprávkami zohledňujícími zaměstnávání, není nutné věnovat tomuto typu
výpočtu příliš mnoho času a úsilí. 
Přesto v některých případech může vliv projektu na zaměstnanost vyžadovat
velmi pozorné posouzení. Zejména může být důležité ověřit ztrátu zaměstnání
vyvolanou projektem v jiných sektorech, protože hrubé přínosy zaměstnanosti
mohou čistý dopad nadhodnotit. Při realizaci vybraných projektů se argumen-
tuje tím, že projekt povede k zachování pracovních míst, která by jinak byla ztra-
cena (např. v případě renovací nebo rekonstrukcí stávajících závodů). Tento typ
argumentu by měl být podpořen analýzou struktury nákladů a konkurence-
schopnosti v situaci, kdy je projekt realizován a kdy realizován není.44
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jednotlivé vlivy na různé cílové skupiny.
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7.4 Hodnocení ekonomické návratnosti projektu 

Ekonomická analýza projektu vychází z finanční analýzy, prostřednictvím jedno-
tlivých (výše zmíněných) fází upravuje a rozšiřuje finanční toky projektu a pro-
vádí výpočet základních ukazatelů. Podobně jako finanční toky musejí být také
ekonomické náklady a výnosy, které jsou generovány v různou dobu, musejí být
diskontovány. Ekonomická analýza používá jako hodnoty diskontní sazby tzv.
společenskou diskontní sazbu. Ta se v ekonomické analýze investičních projektů
pokouší odrazit společenský pohled na to, jak by budoucí přínosy a náklady
měly být ohodnoceny v porovnání se těmi stávajícími. Může se odlišovat od
finanční diskontní sazby, pokud je kapitálový trh nedokonalý (což ve skutečnos-
ti může platit vždy). Teoretická literatura a mezinárodní praxe45 ukazují širokou
škálu přístupů k interpretaci a výběru hodnoty společenské diskontní sazby,
která by měla být použita. Mezinárodní zkušenosti v této oblasti jsou velmi roz-
sáhlé a zahrnují zkušenosti nejrůznějších zemí i mezinárodních organizací. Nic-
méně evropská společenská diskontní sazba ve výši 5 % může mít nejrůznější
odůvodnění a může představovat standardní měřítko pro projekty spolufinanco-
vané ze strany EU. Předkladatelé projektů ale mohou chtít odůvodnit sazbu
v jiné výši. 
Jednotlivé kroky ekonomické analýzy tedy zahrnují fiskální oprávky, kdy jsou od
toků finanční analýzy odečteny platby, které nemají reálný protějšek ve zdrojích,
např. u dotací a nepřímých daní u vstupů a výstupů (uvedený příklad nepřed-
pokládá zahrnutí přímých veřejných výdajů již do finanční analýzy, z toho důvo-
du se zde fiskální oprávky neobjevují, znamená to, že do finanční analýzy nebyly
zahrnuty žádné převody, dotace nebo jakékoli další fiskální oprávky). Druhým
krokem jsou oprávky vnějších faktorů, kdy jsou kalkulovány ekonomické náklady
a výnosy projektu, které vznikají v zájmovém území projektu v souvislosti s jeho
realizací. Příkladem je pozitivní vliv realizace projektu na životní prostředí oce-
něný na základě expertní studie, negativní vlivy realizace projektu nejsou
známy. V rámci poslední fáze ekonomické analýzy jsou identifikovány faktory
konverze, zde je použit standardní faktor konverze 0,8 pro souhrn položek pro-
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vozního cash–flow projektu, pro investiční náklady je použit příslušný sektorový
faktor 0,9.

TABULKA 14 – Výpočet ekonomické vnitřní výnosové míry investice (v tis. Kč)
doba hodnocení Cash–flow 1 2 3 4 5 6 7 8

Fiskální oprávky

celkové invest. nákl. 0,9 617 531 198 0 180 0 0 495

celkové provoz. nákl 0,8 376 640 640 640 640 640 640

ekonomické náklady

Celkové výdaje 617 907 838 640 820 640 640 145

poz.vliv na ŽP 300 300 300 300 300 300

celkové tržby 0,8 120 804 804 804 804 804 804

Výnosy celkem 0 120 1 004 1 004 1 004 1 004 1 004 1 004

Ek. cash–flow 617 787 166 364 184 364 364 859

ERR: 11 % ENPV: 398

Pramen: Guide to Cost–Benefit Analysis of Investment Projects (2002), uprav.

Po oprávkách zohledňujících deformaci cen je možné vypočítat ekonomickou
vnitřní výnosovou míru (ERR). Po výběru odpovídající sociální diskontní sazby je
možné vypočítat ekonomickou čistou současnou hodnotu (ENPV) a poměr příno-
sů a nákladů. Rozdíl mezi ERR a FRR spočívá v tom, že ERR používá stínové ceny
nebo náklady příležitosti na zboží a služby namísto nedokonalých tržních cen
a v co nejvyšší možné míře zahrnuje všechny sociální a environmentální vnější fak-
tory. Průměrné hodnoty vnitřní ekonomické výnosové míry projektů v členění
podle sektorů zachycuje následující tabulka, údaje byly zpracovány na základě
společného vzorku 400 velkých projektů (srovnejte s výsledky finanční analýzy). 

TABULKA 15 – Průměrná hodnota vnitřní ekonomické míry výnosnosti (ERR) 
podle sektorů 

sektor ERR

energetika 12,9 %

vodohospodářství a životní prostředí 15,8 %

doprava 17,1 %

průmysl 18,4 %

ostatní služby 16,3 %

celkem 16,8 %

Pramen: Guide to Cost–Benefit Analysis of Investment Projects (2002)
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Vzhledem k tomu, že nyní jsou zvažovány vnější faktory a stínové ceny, většina
„sociálně prospěšných” projektů s nízkou nebo zápornou FRR/C bude vykazovat
kladnou ERR. Každý projekt s ERR nižší než 5 % nebo zápornou ENPV po aktuali-
zaci a s diskontní sazbou ve výši 5 % by měl být pečlivě posouzen a dokonce
i odmítnut. Totéž platí pro projekty s poměrem nákladů a přínosů (B/C) nižším
než 1. V některých výjimečných případech může být záporná ENPV akceptová-
na, pokud existují zásadní nepeněžní přínosy. Ty ale musejí být podrobně
vyjmenovány, protože takový projekt přispěje k cílům regionální rozvojové poli-
tiky EU pouze okrajově. Obecně by zpráva o posouzení měla prostřednictvím
strukturovaného argumentu podpořeného odpovídajícími údaji přesvědčivým
způsobem ukázat, že společenské přínosy převažují nad společenskými výdaji
projektu.
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Analýza rizika a nejistoty představuje široký soubor aktivit, avšak zjednodušeně
lze říci, že se snaží popsat problémy typu „co když se stane něco jiného, než se
předpokládá?”. Je třeba mít na paměti, že i ten nejdokonalejší simulační model
budoucího chování projektu je závislý na zadaných vstupních datech a podmín-
kách a že vyjadřuje pouze jim odpovídající posloupnost stavů v čase. Základem
postupu je riziko neignorovat, neboť může být jak negativním, tak i pozitivním
faktorem. Svou podstatou může v konečném důsledku míra rizika velice relativi-
zovat i nadmíru optimistické předpovědi o výnosnosti projektu kvantifikované
pomocí NPV nebo IRR. 
Analýza rizik se tedy zaměřuje na prozkoumání pravděpodobnosti, že projekt
dosáhne uspokojivých výsledků (ve smyslu IRR nebo NPV), a také variability
výsledků v porovnání s nejlepším dříve učiněným odhadem. Nejprve jsou vstup-
ní údaje a předpoklady užité ve finanční analýze konfrontovány s možnými rizi-
ky a nejistotou plynoucí z možného odchylného budoucího vývoje. S určitou
mírou pravděpodobnosti jsou stanovovány různé hodnoty těchto vstupních
údajů pomocí scénářů (pesimistický, optimistický apod.), případně pozměňová-
ny předpoklady simulačního modelu. Doporučovaný postup pro posouzení rizik
je založený na: 

• analýze citlivosti, tj. dopadu, který mají očekávané změny v proměnných
určujících náklady a přínosy na kalkulované finanční a ekonomické ukazate-
le (IRR nebo NPV);

• analýze bodu zvratu, což je používáno zejména u projektů produkujících trž-
ních výstupy; 

• prozkoumání pravděpodobnostního rozložení vybraných proměnných
a výpočet očekávaných hodnot výkonnostních ukazatelů projektu.

Cílem analýzy rizika a nejistoty je poskytnout příslušným subjektům zaintereso-
vaným na projektu dostatek podkladů pro investiční a finanční rozhodnutí
s ohledem na zjištěná rizika a nejistotu budoucího vývoje.

8.1 Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti je definována jako metoda, která určuje citlivost požadované-
ho výstupu na změny některé z ovlivňujících (vstupních) proměnných. S její
pomocí se identifikují tzv. kritické proměnné. Jsou to vstupní údaje, jejichž
malá změna má významný vliv na budoucí vývoj projektu, obzvláště na jeho
čistou současnou hodnotu, vnitřní míru výnosnosti, likviditu, bezpečnost apod.
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Kritéria použitá pro výběr kritických proměnných se mohou lišit podle konkrét-
ních projektů a musejí být pečlivě posouzena případ od případu. Jako obecné
kritérium je doporučováno zvážit ty parametry, u nichž odchylka (kladná nebo
záporná) o 1 % vyvolá u IRR odpovídající odchylku o 1 % (jeden procentní
bod) nebo 5 % u základní hodnoty NPV.
Vzhledem k bezprostřednímu vlivu na zmíněné charakteristiky projektu jsou
analýze citlivosti zpravidla podrobeny takové proměnné jako tržby z prodeje,
fixní a variabilní výrobní náklady, investiční náklady, využití kapacit, časový prů-
běh jednotlivých fází projektu apod. Další proměnné se mohou výrazně lišit pro-
jekt od projektu. U kritických proměnných je pak potřeba riziko pojistit, je-li to
možné, nebo se snažit riziko řídit a stanovit odpovídající postupové strategie.
Nevýhodou analýzy citlivosti je to, že posuzuje změny jednotlivých faktorů izo-
lovaně, zatímco tyto faktory v reálném světě obvykle působí komplexně. Jestliže
jsou výpočty analýzy citlivosti založeny na zkušenosti manažera, který dokáže
dobře odhadnout hlavní rizikové faktory a rozsah jejich možných změn, posky-
tují poměrně dobrý obraz rizikovosti projektu. U rozsáhlejších projektů je počet
faktorů rizika poměrně vysoký a pak nastupují komplexní specializované progra-
my řešící tuto problematiku.

8.2 Analýza bodu zvratu 

Analýza prahu rentability46 (bodu zvratu) představuje analýzu dopadů změn
určitého ovlivňujícího faktoru a poskytuje informaci o tom, do jaké míry se může
zvolená proměnná (tržby, kapacity) měnit, než je dosaženo nulové hodnoty sta-
noveného kritéria (zisk, cash–flow, NPV). Tento bod se označuje jako bod zvra-
tu. 
Bod zvratu však nemá jediné pojetí. Existuje několik způsobů využití bodu zvra-
tu pro různé účely a podle toho se mění i výše uvedené kritérium. Rozlišují se:

• Účetní bod zvratu – je bod, který představuje takový objem realizované pro-
dukce, při kterém tržby z prodeje právě pokrývají náklady výroby (nejčastěj-
ší pojetí uváděné v literatuře). Za jinak nezměněných podmínek při vyšší
úrovni produkce je projekt ziskový a naopak. Zatímco hodnota tržeb je
přímo úměrná realizované produkci, náklady obvykle obsahují fixní a varia-
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bilní část, a tím mění charakter nákladů celkových. Čím nižší je hodnota
bodu zvratu, s tím větší pravděpodobností zisku lze počítat. Jinými slovy:
projektu stačí relativně nízká aktivita, aby již dokázal pokrýt svoje náklady
tržbami. Následně je pomocí analýzy citlivosti zkoumáno chování prahu ren-
tability v odchylných podmínkách, než byly předpokládány při jeho výpo-
čtu. Důraz je kladen na výši fixních nákladů a na citlivost výše tržeb
a variabilních nákladů na změny cen. 

• Hotovostní bod zvratu je bod, kdy hotovostní příjmy se rovnají výdajům,
tj. kdy cash–flow je nulový.

• Finanční bod zvratu – bod, kdy současná hodnota příjmů se rovná současné
hodnotě výdajů, tj. kdy NPV se rovná nule. Toto pojetí bodu zvratu se apli-
kuje u rozvojových (investičních) projektů.

8.3 Pravděpodobnostní rozložení vybraných
proměnných 

Poté, co identifikujeme kritické proměnné, je v zájmu provedení analýzy rizik
nutné přiřadit každé z nich pravděpodobnostní rozložení definované v přesném
rozmezí hodnot blízkých nejpřesnějšímu odhadu, který jsme použili v základ-
ním případě, a vypočítat indexy hodnocení. 
Pravděpodobnostní rozložení pro každou proměnnou může být čerpáno z růz-
ných zdrojů. Nejobvyklejší je čerpat z výsledků studií provedených za účelem
získání potřebných experimentálních hodnot v situacích, které jsou co nejpo-
dobnější situacím v rámci projektu. Téměř ve všech případech, s využitím růz-
ných metod, které najdeme v odborné literatuře (statistická inference), je
možné získat pravděpodobnostní rozložení z experimentálních údajů, které jsou
vyjádřeny graficky nebo analyticky. Pokud žádné experimentální údaje k dispo-
zici nejsou, můžeme použít rozložení uváděná v literatuře, která platí pro
podobné případy.
Další možností je tzv. delfská metoda, kdy skupina odborníků odhaduje pravdě-
podobnost, která bude přiřazena patrně pouze několika definovaným hodnoto-
vým intervalům příslušného parametru, a poté získané hodnoty zkombinuje
podle statistických pravidel.
Pokud jsou stanovena pravděpodobnostní rozložení kritických proměnných, je
možné pokračovat výpočtem pravděpodobnostního rozložení IRR nebo NPV
projektu. Pouze v těch nejjednodušších případech je možné tento výpočet
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provést při použití analytických metod pro výpočet pravděpodobností sestávají-
cích z několika nezávislých událostí. S narůstající složitostí modelu analýzy
nákladů a přínosů i pro několik málo proměnných bude brzy počet kombinací
pro použití přímé metody příliš vysoký. Jako příklad je možné uvést, že pokud
máme pouze čtyři proměnné a pro každou z nich zvažujeme tři hodnoty (nej-
lepší odhad a dvě odchylky, jednu kladnou a jednu zápornou), pak je nutné
analyzovat 81 možných kombinací.
Pro investiční projekty je možné použít metodu Monte Carlo, kterou lze aplikovat
za použití odpovídajícího softwaru. Metoda sestává z opakovaného náhodného
výběru množiny hodnot pro kritické proměnné v rámci příslušných definovaných
intervalů a výpočtu výkonnostních indexů projektu (IRR nebo NPV) na základě
každé skupiny extrahovaných hodnot. Je zřejmé, že je třeba zajistit, aby frekvence
hodnot proměnných odpovídala předem stanovenému pravděpodobnostnímu
rozložení. Tím, že tento postup zopakujeme pro dostatečný počet výběrů (větši-
nou ne vícekrát než pro několik set), dosáhneme konvergence výpočtu k pravdě-
podobnostnímu rozložení IRR nebo NPV. Nejužitečnější způsob prezentace
výsledků je jejich grafické vyjádření prostřednictvím pravděpodobnostního rozlo-
žení nebo kumulované pravděpodobnosti IRR nebo NPV ve výsledných interva-
lech hodnot.
Aby bylo možné zhodnotit výsledek, je velmi důležitým aspektem nalezení kom-
promisu mezi projekty s vysokou mírou rizika a vysokou úrovní společenských
přínosů na straně jedné a projekty s nízkou mírou rizika a s nízkým společen-
ským přínosem na straně druhé. V některých případech existuje a priori důvod
dávat přednost neutralitě před rizikem. V některých případech se však může
hodnotitel nebo předkladatel od neutrality odklonit a dát do jisté míry přednost
riziku spojenému s očekávanou výnosovou mírou. Tato volba musí být ale řádně
odůvodněna. Abychom tento přístup ilustrovali, je možné zvážit např. inovativní
projekty, které jsou spojeny s vyšší mírou rizika než projekty tradiční. Pokud mají
např. pouze 50% pravděpodobnost, že dosáhnou očekávaných výsledků, potom
jejich čistá sociální hodnota pro investora, který je k riziku neutrální, by měla být
poloviční. 

101



Příprava a řízení projektů Fondu soudružnosti
Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti

102



103

9Veřejné zakázky

Cílem této kapitoly je informovat čtenáře o základních rysech zákona 40/2004
o zadávání veřejných zakázek, který upravuje okruh osob (právnických

i fyzických), které jsou povinny zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona.
Dále upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, jejich druhy, druhy

zadávacích řízení, veřejnou soutěž o návrh a dohled nad zadáváním veřejných
zakázek. Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona

č.40/2004 Sb. je zpracován SFŽP a MD.
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Dokumentace týkající se veřejných zakázek je součástí žádostí o podporu
z Fondu soudržnosti. Za zadávání veřejných zakázek je odpovědný konečný pří-
jemce, který se při jejich realizaci řídí zákonem č.40/2004 Sb., o veřejných zakáz-
kách a prováděcími vyhláškami. 
Státní fond životního prostředí a Ministerstvo dopravy ČR provádějí kontrolu
nad řádným průběhem výběrového řízení i nad průběhem implementace pro-
jektu a vyhotovují monitorovací zprávy o realizaci projektů, včetně informace
o souladu s pravidly pro udělování veřejných zakázek (čl. 8 (1) nařízení Rady
(ES) 1164/1994).
V nařízení EK č. 1164/1994 v konsolidované verzi v příloze II. článku C, odstavci
5. je vysvětleno pravidlo N+2 vztahující se k projektům Fondu soudružnosti.
Toto pravidlo zní následovně: „Kromě řádně odůvodněných případů se ruší
pomoc poskytovaná na projekt, skupinu projektů nebo etapu projektu, na nichž
práce nezačala do dvou let ode dne, kdy měla začít dle rozhodnutí o poskytnutí
pomoci nebo ode dne schválení pomoci, pokud k tomuto schválení dojde
později.“
Vztah mezi projektem a veřejnou zakázkou je v České republice vymezen
v odborné literatuře. Nejvhodnější praktické vymezení je obsaženo v citované
vyhlášce Ministerstva financí 40/2001, v jejímž pojetí je „projektem akce určená
správcem programu, jejíž příprava a realizace se provádí podle pravidel projek-
tového řízení”. Tato definice sice nepokrývá všechny „akce” financované z pro-
středků státního rozpočtu, napomáhá však účinným způsobem k potřebnému
prosazení samotného pojmu „projekt” do tuzemské investiční praxe. Skuteč-
nost, že veřejné projekty jsou zpravidla realizovány formou veřejných zakázek, je
sice zdánlivě zřejmá, avšak v praxi není dosud často správně chápána. 

9.1 Zadávání veřejných zakázek u projektů
spolufinancovaných ze státního rozpočtu

V případě, že žadatel požaduje dofinancování zdrojů i pomocí státního rozpočtu
(viz kapitola věnovaná dalším zdrojům financování), je kromě jiného nutné, aby
zpracoval investiční záměr (studii proveditelnosti) dle vyhlášky Ministerstva
financí ze dne 19.1.2001, č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financo-
vání programů reprodukce majetku. Žadatel však bude muset aplikovat ustano-
vení této vyhlášky Ministerstva financí, neboť prostředky Fondu soudržnosti
budou zahrnuty do příjmů státního rozpočtu.
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Rozpočtová pravidla i prováděcí vyhláška Ministerstva financí č. 40/2001 Sb.
stanoví systém řízení alokace prostředků státního rozpočtu a případně jiných
zdrojů (vlastní zdroje investorů, rozpočty jednotlivých krajů a obcí, fondy EU
atd.), určených na financování reprodukce majetku (nákup věcí movitých
i nemovitých, jejich opravy a údržba a provedení stavebních prací), ve čtyřech
úrovních rozhodovacích a schvalovacích procesů. První úrovní se rozumí čin-
nosti zabezpečované účastníkem programu (příjemcem účelově určených
prostředků, tzn. zadavatelem příslušných veřejných zakázek), který zodpovídá
za přípravu a realizaci konkrétních akcí, které nejsou projektem, a za přípravu
a realizaci projektů. Druhá úroveň řízení je definována jako soubor činností
správce programů (správce rozpočtové kapitoly), který prostřednictvím doku-
mentů, stanovených uvedenou vyhláškou Ministerstva financí, procesy reali-
zace akcí, resp. projektů, řídí. Správce programů rovněž připravuje návrhy
dokumentací programů reprodukce majetku, které jsou základem systému
a předkládá je ke schválení třetí, resp. čtvrté úrovni řízení, to je Ministerstva
financí a u programů, u nichž je účast státního rozpočtu vyšší než 5 mld. Kč,
též vládě. Specifickou kategorií je vypracování strategických dokumentů finan-
cování a obnovy konkrétního sektoru, např. dopravní infrastruktury, čištění
odpadních vod, materiálně technické základny vysokých škol atd., na úrovni
správců programů, jejich projednání na úrovni Ministerstva financí a schválení
ve vládě. Strategické dokumenty a dokumentace programů jsou vyjádřením
vládních priorit, jejich realizace je zabezpečována prostřednictvím veřejných
zakázek.
Základním předpokladem pro zahájení zadavatelské činnosti je zabezpečení
financování realizace akcí, resp. projektů ze státního rozpočtu. Správce progra-
mu vydá tzv. registrační list akce (projektu) na základě kladného posouzení
investičního záměru (studie proveditelnosti) resp. žádosti o poskytnutí dotace
u organizací, které nejsou zřízeny resp. založeny státním orgánem – nevládní
sektor, a vydá rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (pro-
jektu) na základě vyhodnocení dokumentace projektu. Tento předpoklad
(zabezpečení financování) musí být zadavateli respektován i při přípravě veřej-
ných zakázek financovaných z jiných zdrojů, např. státních fondů, zdrojů zdra-
votních pojišťoven atd.
Strategie zadávacího řízení, včetně uzavírání příslušných smluv, musí odpoví-
dat celkové strategii realizace akce. V zásadě není nezbytné a často ani hos-
podárné zabezpečovat realizaci rozsáhlého projektu, např. rekonstrukce
a modernizace nemocnice, prostřednictvím jedné komplexní veřejné zakázky
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s množstvím subdodávek. Takový projekt lze často realizovat efektivněji pro-
střednictvím několika veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby,
např. nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce lze dále rozdělit na
několik částí. Lze předpokládat, že i projekty financované z Fondu soudržnos-
ti budou realizovány s využitím postupně zadávaných veřejných zakázek
nebo jejich částí, nikoliv pouze pomocí jedné předem zcela vymezené (zadá-
vací dokumentací stavby) veřejné zakázky, popř. pomocí dodavatelem spo-
lečně zabezpečovaných projektových a inženýrských činností a provedení
stavebních prací. 

Zadávání veřejných zakázek ve smyslu předchozí i nově platné tuzemské legis-
lativy, slučitelné s legislativou Společenství, je poněkud izolovaně orientováno
na nákup předmětu veřejné zakázky, tzn. dodávky zboží, poskytnutí služeb
nebo provedení stavebních prací. Ve vzdělávacím programu Ministerstva pro
místní rozvoj je zdůrazňována potřeba komplexní přípravy celého akvizičního
procesu. To je posun oproti předchozí tolerované praxi zadávání nedostatečně
připravených veřejných zakázek (zakázky realizované v uplynulém období
v rámci projektů programu Phare, které nebyly regulovány zákonem, musely
být připraveny mnohem důkladněji), účinnost nezávazného vzdělávacího pro-
gramu však nemusí být vysoká. Principy projektového řízení jsou stále většině
tuzemských zadavatelů vzdálené. Vazba předmětu veřejné zakázky na projekt
a s ní související strategie zadávání veřejných zakázek v rámci projektu není
v zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), vymezena.
Každá zadavatelská strategie představuje rovnováhu mezi náklady na realizaci
projektu, časovým harmonogramem a možnostmi monitorování a kontroly
dosahování dílčích cílů i strategického cíle projektu. V české zadavatelské praxi
převládá stále předem plně naplánovaná strategie realizace projektu dodava-
telem prostřednictvím jedné komplexní veřejné zakázky. Na tento způsob
zadávání veřejných zakázek je převážně orientován i zákon v kategorii staveb-
ních prací. Podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby stanoví
prováděcí vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 239/2004 Sb. Zákon však
umožňuje i aplikaci strategie postupného zadávání veřejných zakázek nebo
jejich částí, např. prostřednictvím manažera projektu, který rozdělí projekt do
účelných bloků a postupně zadává proveditelné veřejné zakázky v souladu
s vývojem a řízením projektu. Oba uvedené typy zadavatelské strategie mají
své výhody i nevýhody, jejichž význam a rozsah je třeba předem důkladně
posoudit. Je však potřebné zvýšit úroveň realizace rozsáhlejších projektů
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výstavbového charakteru a prosadit takový způsob zadávání veřejných zaká-
zek, který povede k hospodárnějšímu využívání veřejných prostředků.
Postup při přípravě a realizaci výstavbového projektu s využitím funkce manaže-
ra projektu, odpovídající systému řízení alokace prostředků státního rozpočtu, je
uveden na konci kapitoly.

9.2 Vymezení okruhu zadavatelů

Zadavatelem je osoba, která veřejnou zakázku zadává. Vymezení okruhu zada-
vatelů zákonem je rozhodujícím pro určení, zda zakázka má být zadána v zadá-
vacím řízení. Zadavatel je subjekt, který veřejnou zakázku zcela nebo zčásti
financuje, tudíž který vydává finanční prostředky, zpravidla veřejné. Zákon
vymezuje tři okruhy zadavatelů:

a) Veřejný zadavatel 
• veřejný orgán (Česká republika – ministerstva, úřady);
• státní příspěvková organizace;
• územní samosprávné celky a jimi řízené a zřizované příspěvkové organizace;
• veřejnoprávní subjekt47 (jiná právnická osoba) zřízený za účelem uspokojo-

vání potřeb veřejného zájmu, který nemá obchodní nebo průmyslovou
povahu a je financován převážně veřejnými zadavateli nebo je veřejnými
zadavateli řízen nebo veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů
v jeho správním, řídícím nebo kontrolním orgánu.

b) Podnikatel
Jakýkoliv podnik ovládaný veřejným zadavatelem, nebo jehož podnikání je pod-
míněno udělením zvláštních nebo výhradních práv a který vykonává některou
z činností uvedených v § 3 zákona, tzn. působí v odvětvích vodního hospodář-
ství, energetiky, dopravy a telekomunikací (tzv. síťová odvětví).
Vymezení veřejného zadavatele charakteru veřejnoprávního subjektu (jiné právnické
osoby) není v zákonu upraveno zcela v souladu s legislativou Společenství. Evropské
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zadávací směrnice jsou pro posuzování okruhu veřejných zadavatelů doplňovány jed-
notlivými judikáty Evropského soudního dvora. Tento orgán při rozhodování o cha-
rakteru veřejného zadavatele z hlediska existence nebo neexistence „uspokojování
potřeb veřejného zájmu nemajících obchodní nebo průmyslovou povahu” nadřazu-
je objektivní posouzení uvedených potřeb nad právní ustanovení, ve kterých jsou
zmíněny tyto potřeby. V České republice bude tuto problematiku řešit orgán dohledu
nad zadáváním veřejných zakázek individuálně (jedná se zejména o povinnost veřej-
ného zadavatele zadávat i podlimitní veřejné zakázky podle zákona). 
Ve vztahu k Fondu soudržnosti by se pravděpodobně neměly problémy se zařa-
zením zadavatelů veřejných zakázek projevit, neboť zadavatelé budou zadávat
převážně nadlimitní veřejné zakázky. Sporná situace může nastat při využití pro-
středků Strukturálních fondů jinou právnickou nebo fyzickou osobou, neboť
projekty nebudou tak velkého rozsahu. Tento typ zadavatelů je regulován záko-
nem pouze při financování veřejné zakázky z více než 50 % veřejným zadavate-
lem, přičemž vyhláška Ministerstva financí orientuje k využívání regulace
zákonem ve všech případech výdajů ze státního rozpočtu.

c) Ostatní
Třetím okruhem zadavatelů jsou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) záko-
na č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách „jiné právnické nebo fyzické osoby,
zadávají-li zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce, které jsou z více než
50 % financovány veřejným zadavatelem”.
Další zadavatelé
Za zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek jsou společně považová-
ni i ti zadavatelé (veřejné a jiné právnické nebo fyzické osoby), kteří mají svoje
vzájemná práva a povinnosti a vztahy k třetím osobám smluvně upraveny.
Uvedení zadavatelé veřejných zakázek mohou žádat o podporu z Fondu soudrž-
nosti. Zadavateli veřejných zakázek v tzv. síťových odvětvích mohou být v někte-
rých případech soukromoprávní subjekty a v jiných veřejnoprávní subjekty,
vždy však podléhají zákonu pouze při zadávání nadlimitních veřejných zakázek.

9.3 Stručná charakteristika předmětu veřejných
zakázek na dodávky, stavební práce a služby

Veřejnou zakázkou je zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce usku-
tečněné za úplatu na základě písemné smlouvy, jejímž zadavatelem je osoba
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uvedená v § 2 zákona a u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky
přesáhne 2 000 000 Kč (dle § 6). Finanční limit je uveden proto, že požadavek
písemné formy by nemohl být v mnohých každodenních případech dodržen
a došlo by tak paradoxně k porušení zákona (např. nákup pohonných hmot
do osobního automobilu se neuskutečňuje na základě písemné smlouvy).
Zároveň umožňuje tento finanční limit zadávat jednodušší zakázky tzv.
„z volné ruky”, což umožní snadnější nakládání s finančními prostředky vyna-
kládanými např. na běžné nákupy pořizované zadavatelem při jeho každo-
denní činnosti.
Charakteristickým rysem, který odlišuje veřejnou zakázku od jiných zakázek, je,
že je povinností jejího zadavatele, aby ji zadal v zadávacím řízení podle zákona.
Rozhodující pro určení, zda zakázka musí být zadána podle zákona, je osoba
zadavatele. Teprve na dalším místě je skutečnost, zda konkrétní zakázka není ze
zadávání vyňata vzhledem k zvláštnímu důvodu (např. bezpečnost, obrana
apod.). Povinnost zadavatele zadat zakázku v zadávacím řízení je znakem, který
odlišuje veřejnou zakázku od jiných zakázek.
Veřejnou zakázkou na dodávky je především koupě věcí movitých (zboží) včetně
koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné
koupě a rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě dodání zboží také
montáž a uvedení do provozu (§ 7 zákona). Zvláštností je, že zákonem je regu-
lována také koupě věcí nemovitých a jejich nájem. Tato úprava nemá oporu
v evropských zadávacích směrnicích, neboť zadávací procedura není považová-
na pro toto „zboží” za příliš vhodnou, v české právní úpravě je však, podle názo-
ru zákonodárců, tato úprava nutná. Potřebný nákup zcela konkrétní nemovitosti,
kdy nelze uplatnit žádný soutěžní princip, však může zadavatel realizovat s pou-
žitím jednoduchého řízení bez uveřejnění (§ 27 zákona).
Veřejnou zakázkou na stavební práce (§ 9 zákona) je kromě provedení nových
staveb, stavebních změn dokončené stavby, udržovacích prací na stavbě
a odstranění stávající stavby i zakázka, jejímž předmětem je provedení jakýchko-
li stavebních prací, tzn. výsledek stavebních a inženýrských prací jako celek,
který je sám o sobě dostačující k naplnění hospodářské a technické funkce, tzn.
zcela vybaven a dokončen, např. čistírna odpadních vod, most, nemocnice
apod. Touto definicí, vyplývající z evropské zadávací legislativy, je stanoveno, že
všechny veřejné zakázky, týkající se výstavby, ať jsou doprovázeny jakýmikoli
souvisejícími činnostmi, např. zajištěním financování projektu, zakoupením
pozemku, zpracováním studie proveditelnosti (investičního záměru), řízením
projektu včetně aplikace vhodné zadavatelské strategie, jsou veřejnými zakázka-
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mi na stavební práce. Veřejnou zakázkou na stavební práce je kromě provedení
stavebních prací rovněž projektová a inženýrská činnost.
Veřejnými zakázkami na stavební práce ve smyslu zákona jsou i dodávky stavby
„na klíč” spojené se záměrem zadavatele postavit a provozovat zařízení, které
plní přesně specifikované funkční požadavky. Tento volnější způsob zadání
veřejné zakázky je vymezen výstupními parametry na rozdíl od zákonem prefe-
rovaného detailního vstupního vymezení předmětu veřejné zakázky pomocí
zadávací dokumentace stavby (§ 50 zákona). 
Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem není předmět
veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na stavební práce. Veřejné
zakázky na služby představují širokou škálu služeb, které jsou předmětem zadává-
ní. Vzhledem k tomu, že obecná definice služby v českém právním řádu chybí,
byla použita pro veřejné zakázky na služby negativní definice. Klasifikaci služeb
obsahují přílohy č.1 a 2 k zákonu. Hranice mezi veřejnými zakázkami na poskytnu-
tí služeb a veřejnými zakázkami na dodávky zboží, resp. stavební práce, je defino-
vána odkazem na poměrné hodnoty předpokládaných cen. Pokud smíšená
veřejná zakázka vyhovuje definici veřejné zakázky na stavební práce, např. doda-
vatel bude provádět projektovou činnost charakteru služeb a vlastní výstavbu
bude subkontrahovat, bude se jednat o veřejnou zakázku na stavební práce.
Pokud ovšem je předmětem smíšené veřejné zakázky rozsáhlá činnost charakteru
služeb, např. připsání pozemku nebo majetku, a stavební práce jsou pouze doplň-
kem těchto činností a nepředstavují předmět veřejné zakázky, jedná se o veřejnou
zakázku na služby. I veřejné zakázky na veřejné služby, např. správu majetku, jsou
veřejnými zakázkami na služby, pokud veškeré započtené stavební práce jsou
pouze vedlejší a nepředstavují předmět veřejné zakázky.
Veřejná zakázka se uskutečňuje zásadně za úplatu na základě písemné smlouvy
s jedním nebo více vybranými uchazeči nebo zájemci. Tam, kde úhrada staveb-
ních prací sestává výhradně či částečně z práva využít stavbu, se nejedná o veřej-
nou zakázku, nýbrž o koncesi na veřejné práce. Tuto kategorii stavebních prací,
realizovaných na bázi veřejno–soukromého partnerství, zákon, na rozdíl od
evropské zadávací směrnice, neupravuje.

9.3.1 Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky
Pro rozlišení nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek, a tudíž i pro dvojí
režim aplikace zákona, je rozhodující předpokládaná cena předmětu veřejné
zakázky. Platí obecné pravidlo, že předpokládaná cena předmětu veřejné zakáz-
ky je cena bez DPH.
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Finanční limit pro veřejné zakázky na dodávky a pro veřejné zakázky na služby je
částka v české měně, v intervalu 130 000 eur až 600 000 eur, podle charakteru
zadavatele (vymezuje § 14). Finanční limit pro veřejné zakázky na stavební
práce je částka v české měně, odpovídající 5 000 000 eur (§ 14).
U veřejných zakázek na dodávky je rozhodující celková cena všech dodávek,
které mají být v rámci sjednané smlouvy dodány. Zvláštní způsob výpočtu se
použije u zakázek v případě koupě zboží na splátky, nájmu zboží a nájmu zboží
s právem následné koupě.
U veřejných zakázek na služby uvádí zákon v souladu se směrnicemi Společen-
ství, co se započítává do předpokládané ceny v případě různých druhů služeb.
Zvláštní způsob výpočtu se použije v případě pojišťovacích služeb, bankovních
a finančních služeb a projektových služeb.
Předpokládanou cenou předmětu veřejné zakázky na stavební práce je celková
cena stavebních prací. Pokud se stavebními pracemi souvisejí i určité dodávky,
které jsou potřebné k provedení stavebních prací a které zadavatel poskytne doda-
vateli, musí je zadavatel zahrnout do předpokládané ceny předmětu veřejné
zakázky.
Jak již bylo řečeno, komplexní projekt nemusí být realizován pomocí jedné veřej-
né zakázky. To se týká např. projektu rekonstrukce nemocnice, který může zahr-
novat kromě rozsáhlých stavebních prací např. dodávky lékařských přístrojů,
nábytku i služeb, které mohou být realizovány formou samostatných veřejných
zakázek. Převážná část projektů investičního charakteru realizovaných v rámci
Fondu soudržnosti bude obsahově zaměřena na stavební práce, tzn. že bude
realizovatelná pomocí rozsáhlých nadlimitních veřejných zakázek na stavební
práce. Zadavatel je však oprávněn zadat části nadlimitní veřejné zakázky postu-
pem stanoveným pro podlimitní veřejné zakázky (§ 24 zákona), pokud součet
předpokládaných cen těchto částí nepřesáhne 20 % předpokládané celkové
ceny předmětu nadlimitní veřejné zakázky a pokud cena jednotlivé části je nižší
než částka v české měně odpovídající:
1. 1 000 000 eur, jde-li o veřejné zakázky na stavební práce (dle § 24), nebo
2. 80 000 eur, jde-li o veřejné zakázky na služby (dle § 24). Zadavatelé v síťo-

vých odvětvích toto ustanovení nemohou použít.

Zadávání částí nadlimitních veřejných zakázek postupem stanoveným pro podli-
mitní veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 24 zákona lze demonstrovat na pří-
kladu veřejné zakázky na stavební práce s předpokládanou cenou 11,6 mil. EUR
v následující tabulce.
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TABULKA 16 – Příklad zadávání částí nadlimitních veřejných zakázek
č. Části veřejné zakázky Cena jednotl. Podíl na ceně Podíl nadlimit.

části (mil. eur) (%) částí (%)

1. Hrubá stavba vč. základů 4,8 41,4 41,4

2. Tesařské práce 0,4 3,5

3. Pokrývačské práce 0,6 5,2

4. Obklady a dlažby 0,4 3,5

5. Akust. a tepel. izolace 1,4 12,0 12,0

6. Vnitřní instalace 2,2 19,2 19,2

7. Ostatní staveb. činnosti 1,8 15,2 15,2

Celkem 11,6 100,0 87,8

Části nadlimitní veřejné zakázky č. 2, 3 a 4 lze zadat postupem stanoveným pro pod-
limitní veřejné zakázky, neboť součet předpokládaných cen těchto částí nepřesáhl 20
% předpokládané celkové ceny předmětu nadlimitní veřejné zakázky (12,2 %) a cena
každé jednotlivé části je nižší než 1,0 mil eur. Tímto způsobem lze legálně podporovat
malé a střední stavební podnikatele, zvýšit hospodárnost zadávání veřejných zakázek
a omezit rozsah subdodavatelských, mnohdy diskriminačních postupů uchazečů,
vybraných zadavatelem k realizaci celkového předmětu veřejné zakázky.

9.3.2 Kvalifikace zájemců a uchazečů
Hodnocení kvalifikace uchazečů a zájemců o konkrétní veřejnou zakázku zásad-
ním způsobem ovlivňuje postup zadávacího řízení. Volba vhodných kritérií pro
hodnocení kvalifikace uchazečů a zájemců a jejich důsledná aplikace je rozho-
dujícím předpokladem pro zabezpečení následného efektivního posouzení
a hodnocení nabídky na základě rovnosti příležitostí bez jakékoliv diskriminace.
Správná aplikace ustanovení této části zákona přispěje k výraznému oslabení
dosavadní orientace zadavatelů na formální náležitosti nabídky, mnohdy bez
respektování skutečné způsobilosti uchazečů. Zadavatelé přitom mohou vyme-
zit účelnou úroveň způsobilosti uchazečů nebo zájemců stanovením dalších
kvalifikačních kritérií pro konkrétní veřejnou zakázku. Cílem hodnocení kvalifika-
ce podle postupu obsaženého v zákonu je zvýšit šance způsobilých uchazečů
nebo zájemců o veřejnou zakázku a zkvalitnit zadávací řízení. Je třeba rovněž
zdůraznit, že kritéria a postupy hodnocení kvalifikace uchazečů a zájemců
nesmějí být nadále zaměňovány s kritérii a postupy pro hodnocení nabídek. 
Kvalifikovanými jsou pouze ti uchazeči nebo zájemci, kteří splní všechna základní
kvalifikační kritéria stanovená v § 30 zákona a všechna další kvalifikační kritéria
stanovená zadavatelem pro konkrétní veřejnou zakázku. Uchazeči nebo zájemci
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musí rovněž prokázat oprávnění k podnikání, je-li k plnění příslušné veřejné
zakázky zvláštními právními předpisy stanoveno, a v oprávněných případech
prokázat odbornou způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci.
Zadávací směrnice ES stanoví, že zadavatelé rozhodují o kvalifikaci uchazečů nebo
zájemců o veřejné zakázky na základě hodnocení finanční, ekonomické a technické
způsobilosti. Tento princip je promítnut do zákona tak, že kvalifikace uchazečů
nebo zájemců je hodnocena podle jejich finanční, ekonomické a technické úrovně,
která odpovídá konkrétnímu zadání veřejné zakázky, přičemž se předpokládá, že
nároky zadavatele na prokázání kvalifikace uchazečů nebo zájemců budou diferen-
covány, jedná-li se o nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky.
Uchazeč nebo zájemce o veřejnou zakázku musí prokázat svou ekonomickou
způsobilost některým z dokladů uvedených v zákonu. Je na zadavateli, které
doklady si vyžádá s ohledem na jím stanovená další kvalifikační kritéria. V kaž-
dém případě však musí zadavatel umožnit uchazečům nebo zájemcům prokázat
ekonomickou způsobilost i prostřednictvím jiných dokladů než byly požadová-
ny, přičemž zadavatel hodnotí jejich dostatečnost.
Obdobně jako v případě ekonomické způsobilosti mají uchazeči nebo zájemci
u různých druhů veřejných zakázek povinnost předložit příslušné doklady, jimiž
prokazují svou technickou způsobilost. Zákon uvádí výčet možností prokázání
technické způsobilosti, pokud je předmětem veřejné zakázky dodání zboží, prove-
dení stavebních prací nebo poskytnutí služby. Ve spojení s prokázáním zabezpe-
čení jakosti podle § 37 zákona jde o kompletní seznam dokladů o technické
způsobilosti uchazečů nebo zájemců poskytující zadavateli veřejné zakázky dosta-
tečnou možnost volby. Záleží na uvážení zadavatele, který z uvedených dokladů
bude od uchazečů nebo zájemců vyžadovat. K zajištění průhlednosti zadávacího
řízení však nelze vyžadovat další doklady o technické způsobilosti po oznámení
otevřeného nebo užšího řízení a oznámení jednacího řízení s uveřejněním. Po této
fázi zadávacího řízení může zadavatel požadovat od uchazečů nebo zájemců
pouze doplnění nebo vyjasnění předaných osvědčení a dokumentů.
Vhodnou formou prokázání splnění základních kvalifikačních kritérií, oprávnění
k podnikání a odborné způsobilosti uchazečů nebo zájemců je osvědčení o jejich
registraci v seznamu kvalifikovaných dodavatelů48, vedeném Ministerstvem pro míst-

113

48 Seznam kvalifikovaných dodavatelů, který vede MMR, lze najít na webových strán-
kách MMR (http://www.mmr.cz/isvz). Národní kvalifikační a klasifikační systém sta-
vebních dodavatelů je publikován na adrese Svazu podnikatelů ve stavebnictví
(http://www.sps.cz).



Příprava a řízení projektů Fondu soudružnosti
Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti

ní rozvoj. Zcela komplexním průkazem splnění všech kvalifikačních kritérií je
osvědčení certifikačního orgánu o splnění kritérií národního kvalifikačního a kla-
sifikačního systému stavebních dodavatelů, spravovaného Svazem podnikatelů
ve stavebnictví.
Postup při hodnocení kvalifikace uchazečů a zájemců podle kritérií ekonomické
a technické způsobilosti, aplikovaný zadavatelem, musí zabezpečit průhlednost
zadávacího řízení a zvýšit efektivnost následného hodnocení nabídek. Toho lze
dosáhnout pouze důkladně zdůvodněnou redukcí počtu uchazečů nebo zájem-
ců o veřejnou zakázku. Stanovení dalších kvalifikačních kritérií se musí vztahovat
zásadně ke konkrétní veřejné zakázce, jakákoliv diskriminace malých a středních
podnikatelů a prosazování „větších” podnikatelů v neodůvodněných případech
jsou nepřípustné. Zásadní význam pro průběh zadávacího řízení má bezodklad-
né písemné oznámení uchazečům o jejich vyloučení z otevřeného řízení
a zájemcům o odmítnutí jejich účasti v užším řízení nebo v jednacím řízení pro
nesplnění kvalifikace.

9.4 Zadávací dokumentace

Rozhodujícím podkladem pro nabídku je zadávací dokumentace. Takto zákon
označuje souhrnně veškeré dokumenty, jimiž zadavatel specifikuje předmět
veřejné zakázky a v nichž si klade podmínky a požadavky na její realizaci. Zákla-
dem zadávací dokumentace jsou technické specifikace. Jde-li o stavby, je rozho-
dujícím dokumentem vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 239/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobný obsah zadávací dokumentace stavby.
Součástí zadávací dokumentace jsou rovněž obchodní podmínky, požadavky na
zpracování nabídkové ceny a platební podmínky a taktéž jiné požadavky pro
realizaci veřejné zakázky.
Zadávací dokumentace může být poskytnuta zájemcům a uchazečům různým
způsobem. V otevřeném řízení může být poskytnuta pouze na vyžádání. Ucha-
zeč, který si nevyžádal zadávací dokumentaci, není oprávněn předložit nabídku.
V užším řízení a v jednacím řízení může být vyzvanému zájemci poskytnuta
zadávací dokumentace současně s výzvou k předložení nabídky nebo si ji zájem-
ce vyžádá samostatně. Obdobně jako současně platná právní úprava řeší zákon
poskytování úhrady za zadávací dokumentaci. 
Zákon v souladu se směrnicemi Společenství stanoví povinnost poskytovat
dodatečné informace k zadávací dokumentaci. K tomu jsou stanoveny i přísluš-
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né lhůty. Platí zásada, že všichni uchazeči musí dostat stejný rozsah informací. Je
zde rovněž zakotvena možnost prohlídky místa plnění předmětu veřejné zakáz-
ky, pokud o to uchazeč nebo zájemce požádá.

9.5 Posuzování a hodnocení nabídek

Posuzování a zejména hodnocení nabídek patří nesporně, spolu s hodnocením
kvalifikace uchazečů a zájemců, k nejdůležitějším částem zadávacího procesu.
Nejednoznačnost ustanovení o hodnocení nabídek předchozího zákona o zadá-
vání veřejných zakázek, nízká úroveň odborné způsobilosti zadavatelů i meto-
dické návody pro hodnocení nabídek způsobily, že v praxi velmi často
nevycházelo rozhodnutí zadavatele o nejvýhodnější nabídce ze zásady optimál-
ního vynakládání veřejných prostředků, resp. získání co největší užitné hodnoty
za vynaložené peníze. V důsledku nevyjasněné volby kritérií pro zadání veřejné
zakázky a volby nevhodných dílčích kritérií hodnocení často docházelo k nežá-
doucímu směšování hodnocení kvalifikace uchazečů a zájemců s hodnocením
nabídek. To vedlo kromě nehospodárnosti i k dodatečné diskriminaci některých
kvalifikovaných uchazečů, neboť pro výběr nejvýhodnější nabídky často nebyla
rozhodující kritéria hodnocení nabídek, ale kvalifikační kritéria, např. reference
o významných dodávkách v posledních třech letech.
Ani ustanovení o komisi pro posuzování a hodnocení nabídek v předchozím
zákoně o zadávání veřejných zakázek většinou nepřispívala ke kvalitě rozhodo-
vání o výběru nejvýhodnější nabídky. Dominujícím jevem v ustavování komisí
i v jejich činnosti byl formalismus. Větší důraz než na odborné posuzování
a hodnocení nabídek byl kladen na způsob jmenování členů komise a jejich
náhradníků a na stanovenou strukturu institucí, které členové komise zastupova-
li. Členové komisí nebývali odborníky na problematiku předmětu veřejné zakáz-
ky, mnohdy neznali obsah jednotlivých nabídek, účast zástupců ústředních
orgánů státní správy v komisích v zákonem stanovených případech byla často
formální. 
Volba jednoho ze základních kritérií hodnocení je rozhodujícím předpokladem
správného zadání veřejné zakázky. Použití kritéria ekonomické výhodnosti neby-
lo doposud v řadě případů podloženo racionální úvahou zadavatele. V přípa-
dech podrobně vymezených specifikací požadavků zadavatele může být
vhodnější zvolit jako kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou
cenu, neboť při aplikaci kritéria ekonomické výhodnosti často nedokázala hod-
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notící komise nebo zadavatel provést diferenciaci mezi jednotlivými nabídkami.
Strukturu dílčích kritérií při hodnocení zadavatele podle kritéria ekonomické
výhodnosti je proto třeba před oznámením připravit velmi důkladně. Stejně tak
je třeba důkladně zvažovat přiřazení váhy k jednotlivým dílčím kritériím.
Nová právní úprava stanoví zadavateli povinnost ustavit pro posouzení a hod-
nocení nabídek v otevřeném nebo užším řízení hodnotící komisi, a to jak v pří-
padě nadlimitní tak podlimitní zakázky. Tuto povinnost nemá zadavatel
v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací
s výjimkou veřejného zadavatele. 
Zákon klade důraz, obdobně jako předchozí znění zákona o zadávání veřejných
zakázek, na odbornou způsobilost určitého počtu členů komise, neboť se před-
pokládá, že hodnotící komise bude odborným týmem, schopným posuzovat
a hodnotit nabídky uchazečů ze všech podstatných hledisek. Nepodjatost členů
hodnotící komise a náhradníků bude opět prokazována pouze čestným prohlá-
šením.
Předmětem posuzování nabídek je kromě splnění zadávacích podmínek
i posouzení výše nabídkových cen. Při posuzování nabídek porovnávají členové
hodnotící komise jednotlivé nabídky s obsahem požadavků v zadávací doku-
mentaci. Nesplněním požadavků zadávací dokumentace se rozumí např. odliš-
né funkční nebo jakostní charakteristiky nabízeného zboží nebo služeb,
nedodržení standardů použitých položek u staveb apod.
Variantní řešení jsou přípustná, pokud je zadavatel v zadávací dokumentaci
nezakáže. Pokud je nezakáže, musí však pro ně vymezit minimální požadavky,
které musí uchazeč dodržet. Variantní řešení, pokud nejsou zakázána, musí být
též hodnocena.
Zjevnou početní chybou v nabídkové ceně může být např. chybný součet polo-
žek v rozpočtu stavby, ale nemůže jí být dodatečné doplnění v rozpočtu chybě-
jící položky a úprava součtu. Stejně tak písemným vysvětlením nabídky je
míněno pouze upřesnění výkladu uchazeče o obsahu nabídky podané hodnotí-
cí komisi, nikoliv jakákoliv změna obsahu nabídky.
Ustanovení o mimořádně nízké nabídkové ceně klade důraz, podobně jako
obdobné ustanovení předchozí právní úpravy zadávání veřejných zakázek, na
výjimečnou hospodárnost realizace nebo výrobní metody, originalitu technické-
ho řešení atd. Nepředpokládá se, že hodnotící komise bude akceptovat všechna
zdůvodnění uchazečů např. o výjimečné hospodárnosti realizace, pokud by hos-
podárnost spočívala např. v nedodržení požadavků bezpečnosti při užívání
nakoupeného zboží nebo jeho životnosti stanovených v českých technických
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normách přejímajících evropské normy, v užití nepřiměřeně nízkých jednotko-
vých cen při oceňování položek rozpočtu stavby apod.
Hodnocení nabídek je upraveno prováděcí vyhláškou Ministerstva pro místní
rozvoj č. 240/2004 Sb.

9.6 Námitky a dohled nad zadáváním 
veřejných zakázek

Zákon by měl umožnit v zájmu rychlého zadání zakázky neformální vyřízení
domnělého porušení zákona zadavatelem ještě před zahájením správního řízení
u orgánu dohledu (specifikován dále). Podání námitek je proto obligatorní pod-
mínkou pro případné podání návrhu na zahájení správního řízení. Námitky však
musí být zadavateli doručeny do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přiděle-
ní veřejné zakázky.
Zadavateli se pak ukládá, aby ve stanovené lhůtě námitky vyřídil. Pokud se tak
nestane anebo zadavatel námitkám nevyhoví, stěžovatel se může obrátit s návr-
hem na přezkoumání postupu zadavatele na orgán dohledu. Opožděné námit-
ky zadavatel nevyřizuje a vrátí stěžovateli. Ten se však může se stížností
v odůvodněných případech obrátit na orgán dohledu.
Aby nemohlo dojít při pokračování zadávacího řízení ke složitým
obchodně–právním vztahům, vyplývajícím z uzavření neplatné smlouvy, zaka-
zuje se do 60 dnů od obdržení námitek uzavřít příslušnou smlouvu, aby orgán
dohledu v této lhůtě mohl učinit potřebná předběžná opatření vedoucí k nápra-
vě. Pokud v této lhůtě orgán dohledu nerozhodne nebo nevydá předběžné
opatření, jež by uvedenou lhůtu prodloužilo, zadavatel může bez dalšího uzavřít
s dodavatelem příslušnou smlouvu, čímž by se měly eliminovat pokusy někte-
rých neúspěšných uchazečů o nedůvodné prodlužování zadávacího řízení.
Předmětem dohledu je výlučně kontrola postupů zadavatelů, tudíž nikoliv kon-
trola soukromých individuálních postupů uchazečů o veřejnou zakázku, i když je
samozřejmé, že těmito postupy se orgán dohledu při výkonu své pravomoci
může a zpravidla též bude zabývat (např. zda byly řádně prokázány kvalifikační
předpoklady).
Výkon dohledu podle tohoto zákona, stejně jako doposud, se svěřuje Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže, přičemž nejsou dotčena oprávnění jiných orgánů
veřejné správy, které vykonávají kontrolu zadávání veřejných zakázek podle
zvláštních právních předpisů, např. působnost Nejvyššího kontrolního úřadu.
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Stěžovatelem je osoba, která má zájem na udělení veřejné zakázky a domnívá se,
že úkonem zadavatele učiněným v průběhu zadávání veřejné zakázky byl poru-
šen zákon, v jehož důsledku byl nebo mohl být poškozen. Tyto skutečnosti musí
stěžovatel v návrhu doložit. Oproti dosavadnímu stavu (§ 53 zákona) se tedy
podstatně rozšiřuje okruh osob legitimovaných k podání návrhu na přezkum.
V rozhodnutí orgán dohledu vysloví, zda došlo k porušení zákona ze strany
zadavatele, a podle povahy věci, zejména v závislosti na tom, v jakém stadiu
zadávacího řízení k namítanému porušení zákona došlo, rozhodne o povinnosti
zadavatele provést nápravná opatření a tato opatření specifikuje. V závislosti na
závažnosti porušení zákona a jeho důsledků rozhodne též o uložení pokuty,
popřípadě vysloví zákaz plnění smlouvy zadavatele s dodavatelem, jestliže zada-
vatel porušil či obešel zákon nebo se úkon zadavatele příčil dobrým mravům
(například porušil zásadu stejného zacházení s uchazeči o zakázku). Jde o stej-
nou právní úpravu, jaká je v občanském zákoníku. Vychází se přitom z účelu
zákona, kterým na prvním místě není ukládání pokut, ale včasná náprava nezá-
konností. Množina nápravných opatření je však limitována v případech, kdy
orgán dohledu rozhoduje až v období po udělení zakázky (uzavření smlouvy).
Nicméně výsledek přezkumného řízení bude významným způsobem ovlivňovat
možnost navrhovatele požadovat náhradu škody v občanskoprávním řízení před
obecnými soudy. Výše náhrady škody nebude limitována jen škodou skutečnou,
tj. na náklady spojenými s účastí v zadávacím řízení, ale i škodou způsobenou
ušlým ziskem, přičemž mezi porušením zákona a vzniklou škodou musí existovat
příčinná souvislost; ta nebude zpravidla v těch případech, kdy navrhovatel by
ani při dodržení zákona zadavatelem neměl reálnou možnost zakázku získat. 
Proti rozhodnutí vydanému orgánem dohledu je možno podat rozklad k předse-
dovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

9.7 Zadávací řízení

Na následujícím schématu je znázorněn postup při vypisování výběrových řízení
od výzvy až po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. 
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9.7.1 Postup při použití otevřeného řízení, 
užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním

119



Příprava a řízení projektů Fondu soudružnosti
Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti

120



Fond soudržnosti

9.7.2 Postup při použití jednacího řízení bez uveřejnění

Komentář k zadávacímu řízení
Zadavatel může zadat veřejnou zakázku prostřednictvím čtyř zadávacích řízení –
v otevřeném řízení, v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním a v jednacím
řízením bez uveřejnění.
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Otevřené řízení je neomezeným zadávacím řízením, což znamená, že k podání
nabídky je oprávněn kterýkoliv podnikatel či jiná osoba, která má zájem o podá-
ní nabídky, aniž by musela žádat zadavatele o souhlas.
Užší řízení je na rozdíl od otevřeného řízení zadávacím řízením omezeným, to
znamená, že pouze osoby vyzvané zadavatelem na základě jejich žádosti o účast
v užším řízení mohou podat nabídku.
Jednací řízení s uveřejněním je řízení, které umožňuje zadavateli zadat veřejnou
zakázku s použitím jednoduššího a méně formálního způsobu, ovšem pouze při
splnění podmínek stanovených zákonem. Vyzvaní zájemci podají nabídku, na
základě které s nimi zadavatel dále jedná o konkrétních podmínkách smlouvy.
Jednací řízení bez uveřejnění je řízení, které umožňuje zadavateli zadat veřejnou
zakázku s použitím nejjednoduššího a nejméně formálního způsobu. V tomto
řízení nepodávají vyzvaní zájemci nabídku, ale zadavatel s nimi přímo vyjedná-
vá smluvní podmínky a až poté následuje uzavření smlouvy.
V zákonu je vymezena povinnost zadávat veškeré veřejné zakázky, tzn. jak nadli-
mitní, tak podlimitní, v zadávacím řízení. Vlastnímu zadávacímu řízení předchá-
zí předběžné oznámení (§ 29), tzn. orientační oznámení záměru zadavatele,
provedené do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtu, zadat veřejné zakázky,
jejichž předpokládaná cena činí v daném roce v souhrnu nejméně 750 000 eur,
jde-li o veřejné zakázky na dodávky nebo služby, nebo 5 000 000 eur, jde-li
o veřejné zakázky na stavební práce.
Uveřejňování veškerých informací o zadávání veřejných zakázek je zabezpečováno
prostřednictvím informačního systému centrální adresy (http://www.centralni
adresa.cz), internetové adresy ministerstva (http://www.mmr.cz – odkaz „veřejné
zakázky”) a internetové adresy Úředního věstníku (ted.publications.eu.int). Infor-
mace o funkcích informačního systému o zadávání veřejných zakázek a informace
o informačním systému centrální adresy v oblasti veřejných zakázek upravuje
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 240/2004 Sb., o informačním systému
o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekono-
mické výhodnosti.
Vyhláška obsahuje:

• vzory formulářů předběžného oznámení, oznámení jednotlivých druhů
zadávacího řízení, uveřejnění výsledku zadávacího řízení, informačního listu
a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek;

• vymezení předmětu veřejné zakázky pomocí klasifikace zboží, služeb a sta-
vebních prací;

• podrobnější náležitosti a způsoby předávání údajů do informačního systému;
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• metody hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti.
Formalizace procesu zadávání veřejných zakázek a orientace zadavatelů i doda-
vatelů a zájemců k postupnému přechodu k elektronické komunikaci je správná.
Lze předpokládat, že nedostatky ve zpracování formulářů, náročný přechod
k aplikaci stanovených klasifikačních kódů předmětu veřejné zakázky i nejasný
postup hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti budou postup-
ně odstraněny. Současně je účelné připomenout, že zadávání veřejných zakázek
je především věcnou, technicko–ekonomickou problematikou. Základního cíle,
tj. získání výrobků, služeb nebo stavebních prací, které uspokojí potřeby jejich
uživatele – zadavatele při dodržení transparentního a nediskriminačního postu-
pu při výběru smluvního partnera, nelze dosáhnout pouze „administrativní
houževnatostí” při vyplňování příslušných formulářů.
Zadavatel je povinen zadat nadlimitní i podlimitní veřejnou zakázku (§ 14, § 15)
v zadávacím řízení. Veřejní zadavatelé a jiné právnické nebo fyzické osoby přitom
mohou zvolit otevřené nebo užší řízení podle vlastní úvahy. Použití jednacího
řízení s uveřejněním je vázáno na splnění určitých podmínek (§ 26). Zadavatelé
v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (tzv.
„síťoví” zadavatelé) mohou zvolit bez dalších podmínek jednací řízení s uveřej-
něním při zadávání nadlimitních veřejných zakázek jako rovnocenné otevřenému
a užšímu zadávacímu řízení. Zákon počítá i se specifickým případem aplikace jed-
nacího řízení s uveřejněním v případech, jestliže povaha stavebních prací nebo
služeb nebo povaha rizik s nimi spojených neumožňuje stanovit celkovou cenu
předmětu předem (např. udržovací práce na stavbě, služby údržby zatravněných
pozemků, nebo pozemků trvale osázených stromy a keři). V tomto případě může
zadavatel provést pouze orientační odhad celkové ceny a následně vést jednání
s dodavateli na základě rozpisu položek a jednotkových cen stanovených zadava-
telem (zásadní rozdíl proti aplikaci „slepého položkového rozpočtu”, jako sou-
části výkazu výměr v zadávací dokumentaci stavby, kdy jednotkové ceny
a celkovou cenu doplňuje uchazeč jako součást své nabídky). Použití jednacího
řízení bez uveřejnění je vázáno na splnění řady podmínek (§ 27, § 28). Z hlediska
aplikace zákona při realizaci projektů v rámci Fondu soudržnosti jsou významné
podmínky týkající se dodatečných nebo nových stavebních prací nebo služeb,
nových stavebních prací nebo služeb spojených s výstavbou nebo rekonstrukcí
pozemní komunikace či její součásti a veřejné zakázky zadávané na základě rám-
cové smlouvy (§ 16).
Každý z uvedených druhů zadávacích řízení má své výhody i nevýhody. Hlavní
výhodou otevřeného řízení by měla být soutěž mezi neomezeným počtem
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dodavatelů a možnost použít jednací řízení s uveřejněním nebo bez uveřejnění
v případě neúplných nebo žádných nabídek, splňujících zadávací podmínky.
Nevýhodou je pravděpodobnost větší administrativní náročnosti rozhodovací
procedury při vyšším počtu nabídek. Hlavní výhodou užšího řízení by měla být
možnost omezení počtu zájemců, tzn. menší počet nabídek k posouzení a hod-
nocení, a stejná možnost použít jednací řízení jako v případě použití otevřeného
řízení. Ačkoliv to zákon výslovně nestanoví, předpokládá se, že zadavatelé
mohou omezit počet zájemců, které vyzvou k podání nabídek, jenom tehdy,
jestliže nevyloučí ty zájemce, kteří splňují kvalifikaci nejlépe, přičemž za všech
okolností by měl být počet zájemců, vyzvaných k předložení nabídky, postačují-
cí ke skutečné konkurenci. Zadavatel se může ocitnout v situaci, kdy nemůže
dodržet např. minimálně stanovený počet pěti zájemců, kteří budou vyzváni
k podání nabídky, protože obdržel méně žádostí o účast v užším řízení (totéž se
může stát u jednacího řízení s uveřejněním). V této eventualitě zastává Evropská
komise názor, že skutečná konkurence existuje, když jsou k nabídce vyzváni ales-
poň tři zájemci, přičemž se předpokládá, že zadavatel obdržel alespoň tento
počet žádostí o účast v užším řízení. Možný (a již uplatňovaný) výklad ustano-
vení zákona o omezení počtu zájemců (§ 43), umožňující zadání veřejné zakáz-
ky v užším řízení i v případě doručení žádosti o účast např. od jednoho zájemce,
tudíž neodpovídá názoru Evropské komise.
Zřejmou nevýhodou je větší pravděpodobnost podání námitek i návrhů na pře-
zkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu v případě omezení počtu zájem-
ců. Nevýhodou je i delší časový průběh zadávacího řízení – při řádné přípravě
zadávacího řízení, komplikovanější schvalovací proceduře u zadavatele, podání
námitek a návrhů na přezkoumání rozhodnutí zadavatele lze počítat s průběž-
nou dobou řízení cca 250 dní.
Výhodou obou druhů jednacího řízení je především možnost jednání zadavate-
le s dodavateli, tzv. soutěžní dialog, který by měl zvýšit úroveň smluvních pod-
mínek pro zadavatele, tzn. zvýšit hospodárnost vynakládání veřejných
prostředků. Zřejmou nevýhodou, zejména v počáteční fázi aplikace zákona
v praxi, bude nejednoznačnost postupu jednacího řízení s uveřejněním i bez
uveřejnění, tzn. větší pravděpodobnost vzniku sporů mezi zadavateli a dodava-
teli o oprávněnosti přidělení veřejné zakázky. Lze předpokládat i důslednější
kontrolu postupů zadavatele orgánem dohledu v zájmu nepoškození celkové
důvěry v soutěžní charakter zadávacího řízení.
Důraz na transparentnost zadávacího řízení se promítá do zákona v několika
ustanoveních. U otevřeného a užšího řízení, u kterých je zadavatelem, popř.
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věcně příslušným ministrem nebo vládou ustanovena hodnotící komise (§ 57),
mohou být při otevírání obálek přítomni uchazeči, kteří podali nabídku, a pokud
nejsou učiněna žádná zvláštní opatření, neměl by zadavatel omezovat ani pří-
tomnost ostatní veřejnosti. O posuzování a hodnocení nabídek musí komise
sepsat zprávu, která obsahuje seznam posuzovaných nabídek, seznam nabídek
vyřazených komisí ze zadávacího řízení spolu s uvedením důvodu, výsledek
hodnocení a složení hodnotící komise. Až do uzavření smlouvy je zadavatel
povinen umožnit všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni,
do zprávy nahlédnout, případně si z ní pořídit výpis nebo opis (§ 63).
Zadavatel je povinen přidělit veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka byla
vyhodnocena komisí jako ekonomicky nejvýhodnější nebo jako nabídka s nej-
nižší cenou. Pokud zadavatel rozhodne o přidělení veřejné zakázky bez ohledu
na doporučení komise, musí svůj postup řádně odůvodnit a vysvětlit všem
uchazečům o veřejnou zakázku. Zadavatel může zrušit zadávací řízení kdykoli
před uzavřením smlouvy, pokud si tuto možnost vyhradil v oznámení zadáva-
cího řízení. Pokud však možnost zrušení zadávacího řízení nebyla v oznámení
uvedena a zadavatel přesto zadávací řízení zruší, jedná se o správní delikt, za
který může být rozhodnutím orgánu dohledu potrestán sankcí až do výše
10 000 000 Kč.
Zadavatel musí uveřejnit výsledek zadávacího řízení prostřednictvím informační-
ho systému na centrální adrese a v případě nadlimitních veřejných zakázek ještě
i v Úředním věstníku EU (§ 67).
Dokumentem prokazujícím komplexně transparentnost zadávacího řízení je
písemná zpráva zadavatele (§ 69). Ta musí být vypracována ke každému zadá-
vacímu řízení, které bylo ukončeno uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem,
a musí obsahovat:

• předmět a celkovou cenu veřejné zakázky;
• identifikační údaje o uchazečích, jejichž nabídky byly hodnoceny, i těch,

kteří byli odmítnuti;
• identifikační údaje uchazeče, se kterým byla uzavřena smlouva;
• podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním nebo bez uveřejnění (byl-li

tento druh zadávacího řízení použit) a zdůvodnění výběru uchazečů nebo
zájemců k podání nabídky nebo jejich výběr k jednání;

• zdůvodnění uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Tato písemná zpráva musí být na výzvu poskytnuta Evropské komisi (nadlimitní
veřejné zakázky) nebo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (všechny veřej-
né zakázky).
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9.8 Příklad postupu:
Postup při přípravě a realizaci výstavbového projektu s využitím funkce manaže-
ra projektu:
1. Projednaná a schválená konečná verze strategické dokumentace programu

s návrhem námětu (zadání) projektu
2. Projednání a schválení námětu (zadání) projektu
3. Výběr manažera projektu a zpracovatele fáze ověřovacích studií
4. Zabezpečení financování ověřovacích studií, žádost zadavatele nebo mana-

žera projektu o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu od
správce programu

5. Vypracování a projednání ověřovacích studií zakončených studií proveditel-
nosti obsahující dokumentaci pro územní rozhodnutí i jeho platné vydání

6. Posouzení a schválení studie proveditelnosti zadavatelem a podílníky finan-
cování, registrace projektu správcem programu, příprava smlouvy s budou-
cím provozovatelem / 1. ETAPA ROZHODOVÁNÍ

7. Případný výběr manažera realizační části projektu (pokud nebyl vybrán
dříve i jako zpracovatel ověřovacích studií), uzavření smlouvy (mandátní
nebo o dílo) v souladu se schválenou studií proveditelnosti

8. Vypracování prováděcího plánu projektu manažerem projektu (dokumenta-
ce projektu)

9. Posouzení a schválení prováděcího plánu projektu zadavatelem, podílníky
financování včetně správců programů doložené vydáním stanoviska (proto-
kolů)

10. Doplnění řešitelského týmu manažera projektu o zpracovatele realizační
dokumentace projektu, uzavření smluv se zadavatelem nebo přímo s mana-
žerem projektu

11. Zpracování a projednání realizační dokumentace projektu včetně části obsa-
hující dokumentaci pro stavební řízení, smlouvy o budoucím provozování
a provozní řády

12. Posouzení a schválení realizační dokumentace projektu spolu se stavebním
řízením a vydáním stavebního povolení. 

13. Zpracování a schválení zadávacích podmínek a zadávací dokumentace veřej-
né zakázky pro provedení stavby / 2. ETAPA ROZHODOVÁNÍ

14. Výběr zhotovitele stavby – zadání veřejné zakázky s podmínkou vypracování
realizační dokumentace nebo součinnosti, pokud vypracování realizační
dokumentace stavby zajistil zadavatel, upřesnění a podpis smlouvy s vybra-
ným uchazečem, rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování pro-
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jektu vydané správcem programu, zpracování kontrolních a zkušebních
plánů zhotovitelem stavby, přezkoumání a schválení kontrolních a zkušeb-
ních plánů technickým dozorem / 3. ETAPA ROZHODOVÁNÍ

15. Předání staveniště, výkon technického dozoru spolu s monitoringem realiza-
ce stavby monitorovacím týmem programu prostřednictvím manažera pro-
jektu a programů.

16. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, provedení zkoušek
a revizí zhotovitelem stavby, komplexní vyzkoušení a zkušební provoz,
odstraňování vad a nedodělků

17. Přejímky stavebního díla, obstarání veškerých dokladů a podkladů ke kolau-
daci, žádost o kolaudaci, zahájení kolaudace

18. Odstranění kolaudačních vad a nedodělků
19. Kolaudace
20. Vyúčtování stavby
21. Závěrečné vyhodnocení stavby
22. Komplexní předání stavby provozovateli s možností kontroly provozování

týmem manažera projektu
23. Reklamace případných skrytých vad podle dohody mezi manažerem projek-

tu a provozovatelem
24. Závěrečné vyhodnocení projektu manažerem projektu
25. Posouzení a schválení závěrečného vyhodnocení projektu, vyúčtování hono-

rářea ukončení činnosti manažera projektu / 4. ETAPA ROZHODOVÁNÍ
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Kapitola představuje čtenáři systém finanční kontroly realizace pomoci z Fondu
soudržnosti. Kontrola slouží ke zjištění skutečného stavu projektu a sledování
dodržování předpisů a pravidel. V rámci kontroly je srovnáván současný stav se
stavem předběžně daným a požadovaným. Kapitola je rozdělena do čtyř částí
podle typu jednotlivých kontrol na kontrolu fyzické realizace projektu, kontrolu
vzorku operací, kontroly podle mezinárodních smluv a podle předpisů EU a pro-
jektů a na vnitřní kontrolu. 
Cílem všech kontrol je ověření a posílení dosažení vytýčeného cíle a způsobů,
jak ho bylo (případně má být) dosaženo. Proto se kontroly zaměřují na:

• dosažení cíle projektu,
• dodržení finančních pravidel,
• dodržení nefinančních pravidel.

Všechny výše uvedené fakty musí být prokazatelné, například fakturami, pre-
zenčními listinami, dokumentací a dalšími důkazy.

Průběh kontroly má v zásadě tři základní fáze:
• Plánování kontroly je zaměřené na seznámení s projektem a přípravu plánu

kontroly. V této fázi je vymezena i dokumentace, kterou řešitel bude předklá-
dat ke kontrole.

• Provedení kontroly je již realizace plánu kontroly ve skutečnosti. Zároveň
jsou prováděny analýzy nálezů kontroly a případně i návrhy na opatření,
která mají nalezené skutečnosti ošetřit.

• Dokončení kontroly je fází, ve které jsou vyhodnocena zjištění a provedena
nápravná opatření. Je vydána zpráva o kontrole.

10.1 Kontrola fyzické realizace projektu

Za kontrolu fyzické realizace projektu dle nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 zod-
povídá Řídící orgán. Provádění kontroly fyzické realizace projektu je delegováno
na příslušný Zprostředkující subjekt a řídí se pokyny vydanými Řídícím orgánem. 

Cílem těchto kontrol je ověřit, že:
• spolufinancované dodávky prací, zboží a služeb byly dodány v předepsa-

ném množství a kvalitě;
• požadované výdaje byly skutečně vynaloženy a jsou ve shodě s podmínkami

Smlouvy o financování (včetně kontroly uznatelnosti nákladů);
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• ke všem výdajům jsou k dispozici průkazné účetní záznamy;
• projekt je realizován v souladu s předpisy v oblasti zadávání veřejných zaká-

zek, ochrany ŽP, rovnosti příležitostí mezi muži a ženami, publicity a veřejné
podpory.

Kontroly fyzické realizace projektu jsou prováděny Zprostředkujícím subjek-
tem v oblasti dopravy a Realizačním orgánem v oblasti životního prostředí,
a to dle kontrolního seznamu (check-list) stanoveného Řídícím orgánem.
Po každé kontrole jsou zpracovávány zprávy, které hodnotí soulad se smlou-
vou o financování a obsahují případná opatření pro odstranění případných
nesrovnalostí. Konečný příjemce je také povinen provést věcnou a formální
kontrolu každé faktury před jejím uhrazením. K této činnosti využívá kontrolní
seznam.

Identifikace nesrovnalostí
Nesrovnalost je jakékoli porušení ustanovení právních pravidel ES nebo českých
předpisů, které upravují použití prostředků Evropského společenství nebo veřej-
ných zdrojů ČR. Jedná se o každé porušení podmínek, za kterých byly prostřed-
ky Fondu soudržnosti poskytnuty ČR a každé porušení podmínek, za kterých
byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty
konečným příjemcům49. 
Nesrovnalost může být zjištěna jakýmkoliv článkem implementační struktury,
během všech typů kontrol i při běžném řízení pomoci. Každé podezření na nes-
rovnalost musí být nahlášeno Řídícímu orgánu. Za předkládání zprávy o nesrov-
nalostech je odpovědný Platební orgán. Následuje šetření, kterého se zúčastní
řada orgánů50 a výsledkem může být:

• nepotvrzení nesrovnalosti (uzavření případu);
• zjištění porušení rozpočtové kázně (předání finančnímu úřadu; po ukončení

řízení ŘO navrhuje opravu financování);
• zjištění nesrovnalosti, ale ne porušení rozpočtové kázně (ŘO vyčíslí výši neo-

právněně použitých prostředků, navrhuje opravu financování);
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• zjištění nesrovnalosti na úrovni PO, PJ.
Pokud se nesrovnalost vyskytla je dalším cílem přijmout opatření k zabránění
dalšímu opakování výskytu nesrovnalosti. 

10.2 Kontrola vzorku operací a projektů

Členské státy jsou povinny dle čl. 12 a čl. G Přílohy II nařízení Rady (ES)
č. 1164/1994 a čl. 9 až 12 nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 provádět namátko-
vě kontroly projektů. Účelem těchto kontrol je zejména: 

• ověřovat efektivitu příslušných řídících a kontrolních systémů;
• selektivním způsobem, na základě analýzy rizik, ověřovat prohlášení o výda-

jích podávaných na různých dotčených úrovních.51

Za provádění kontrol je odpovědný Řídící orgán. Koordinace kontroly, její výkon,
spolupráce ze strany Zprostředkujících subjektů byla projednána s příslušnými
útvary všech tří úřadů (7.5.2004). V sektoru dopravy byl výkon kontroly je pře-
nesen na Zprostředkující subjekt, v sektoru ŽP budou kontrolu provádět MMR
a MŽP koordinovaně. Při výkonu kontroly bude zajištěno, aby byly odděleny
aktivity kontrolní od realizačních a platebních aktivit. 
Kontroly budou pokrývat nejméně 15 % z celkově vynaložených výdajů majících
nárok na financovaní. Budou sestavovány roční plány a výhled kontrolní činnos-
ti na základě analýzy rizik. Veškeré kroky a rozhodnutí učiněná v průběhu výbě-
ru vzorku jsou zdokumentovány a archivovány52.

Při provádění výběru vzorku projektů ke kontrole bude zohledněno:
• Nezbytnost kontroly přiměřeně různorodého vzorku projektů různých druhů

a velikostí.
• Jakékoli rizikové faktory zjištěné kontrolami ze strany ČR nebo Společenství.
• Nezbytnost toho, aby kontrolou prošly všechny typy orgánů zapojených do

řízení a implementace projektů i obě oblasti činností (ŽP a doprava).
• Kontroly jsou rovnoměrně rozloženy v období 2004–2006. 
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Kontroly vzorku probíhají na místě, následně po provedení platby. Prověřuje se,
zda jsou některé zjištěné problémy systémové povahy, a mohou tak představo-
vat riziko pro další operace prováděné stejným Konečným příjemcem nebo
spravované stejným Zprostředkujícím subjektem. Zjišťují rovněž příčiny takových
situací, případnou potřebu dalšího šetření a stanovují nutná nápravná a preven-
tivní opatření. 

10.3 Kontroly podle mezinárodních smluv 
a podle předpisů EU 

Řídící orgán Fondu soudržnosti a zaměstnanci kontrolované instituce jsou
povinni poskytnout na požádání veškerou potřebnou pomoc a součinnost
Evropské komisi při provádění kontrol na místě (dle čl. G Přílohy II, nařízení
Rady (ES) č.1164/1994) a neprodleně si s ní vyměňují výsledky provedených
kontrol. Komise rovněž může požádat členský stát o provedení kontroly na místě
k ověření správnosti jedné nebo více transakcí, přičemž se její zástupce může
takové kontroly zúčastnit. 

Nejméně jednou ročně je zkoumáno a hodnoceno následující: 
• výsledky kontrol provedených členským státem a Komisí;
• veškeré připomínky učiněné jinými vnitrostátními kontrolními subjekty nebo

orgány či kontrolními subjekty nebo orgány Společenství;
• finanční dopad zjištěných nesprávností, opatření již přijatá nebo opatření,

jichž je dosud zapotřebí k jejich nápravě, kde je to nezbytné, změny systémů
řízení a kontroly.

Samostatné kontroly může provádět i Evropský účetní dvůr.

10.4 Vnitřní kontrola

V souladu se zákonem 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě
a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 jsou Řídící orgán Fondu soudrž-
nosti, Zprostředkující subjekt, Konečný příjemce povinni zavést a udržovat
dostatečné řídící a kontrolní systémy zajišťující řádné finanční řízení. Funkčnost
řídících a kontrolních systémů v rámci příslušných orgánů veřejné správy je pra-
videlně prověřována interními audity. 
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Významnou součástí činnosti interního auditu je i předkládání doporučení pro
zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, pro předcházení nebo
zmírnění rizik a doporučení k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
a konzultační činnost.
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Kapitola je věnována dalším možným zdrojům financování projektů v oblasti
životního prostředí a dopravy, ty je možné čerpat v případě potřeby dofinancová-
ní zbylé části finančních prostředků potřebných pro uskutečnění projektu, které
nejsou pokryty podporou z Fondu soudržnosti, nebo v případě hledání náhrad-
ních zdrojů prostředků na projekt pokud projektu nebude přidělena podpora
z Fondu soudržnosti. 
Povinností žadatele o podporu z Fondu soudržnosti je zajistit kofinancování
z domácích zdrojů. Kromě dále popsaných zdrojů:

• Státního fondu životního prostředí,
• Státního fondu dopravní infrastruktury, či
• Evropské investiční banky 

se může jednat např. o vlastní zdroje žadatele, podporu z rozpočtu krajů nebo
komerční půjčky jednotlivých bank. 

V případě, že žadatel požaduje dofinancování zdrojů na projekt i pomocí státního
rozpočtu (například ze Státního fondu životního prostředí, Státního fondu dopravní
infrastruktury a dalších), je kromě jiného nutné, aby zpracoval investiční záměr (stu-
dii proveditelnosti) dle vyhlášky Ministerstva financí ze dne 19.1.2001, č. 40/2001
Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a dále,
aby byla částka určená pro projekt zaregistrována v systému ISPROFIN (viz níže).
Rozpočtová pravidla i prováděcí vyhláška Ministerstva financí č. 40/2001 Sb.
ustanovují systém řízení alokace prostředků státního rozpočtu a případně jiných
zdrojů (vlastní zdroje investorů, rozpočty jednotlivých krajů a obcí, fondy EU
atd.), určených na financování reprodukce majetku (nákup věcí movitých
i nemovitých, jejich opravy a údržba a provedení stavebních prací).
Podmínky vyhlášky Ministerstva financí č. 40 ze dne 19.1.2001 podporuje a rea-
lizuje Informační Systém PROgramového FINancování ISPROFIN, tj. manažerský
systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu. 
Žadatel bude muset aplikovat ustanovení této vyhlášky Ministerstva financí ve
všech případech, neboť prostředky Fondu soudržnosti budou zahrnuty do příj-
mů státního rozpočtu. 
Při poskytování pomoci z Fondu soudržnosti však nesmí žádná výdajová položka
čerpat zároveň ze Strukturálních fondů. Úhrn kombinované pomoci z Fondu
soudržnosti a jiné podpory Společenství, poskytnuté na projekt, nesmí přesáh-
nout 90 % celkových výdajů na tento projekt.
Pro zájemce o financování, jejichž projektům nebyla přidělena podpora z Fondu
soudržnosti je v prvním díle této publikace představen Evropský fond regionál-
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ního rozvoje, který financuje Operační program Infrastruktura a rovněž Společ-
ný regionální operační program, proto zde nebudou tyto strukturální fondy dále
zmiňovány. 
Pozornost bude věnována jiným zdrojům, zejména Státnímu fondu životního
prostředí a Státnímu fondu dopravní infrastruktury; v dalších částech bude zmí-
něna i role Evropské investiční banky. Na konci kapitoly jsou rovněž uvedeny
možnosti financování ze soukromých zdrojů. Pozornost je věnována jen těmto
několika málo možnostem financování, protože zde není možné vyjmenovat
všechny zdroje potenciálně využitelné.

11.1 Státní fond životního prostředí

Programy, na které je možno žádat u SFŽP o podporu jsou členěny do základ-
ních devíti programů, které dále člení na jednotlivé podprogramy. U každého
z programů je uveden typ možných žadatelů o podporu, přičemž konkrétní
možnosti jsou uvedeny v příloze I Směrnice Ministerstva životního prostředí
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
platné od 1.1.200453.
U jednotlivých programů je uváděna míra podpory a dotace ze základu pro
výpočet podpory. První pojem vyjadřuje celkovou procentuální podporu z veřej-
ných zdrojů vzhledem k nákladům, které smějí být podpořeny. Podporou je dle
zákona č. 59/2000 Sb. o veřejné podpoře míněna jakákoliv forma podpory, které
jsou poskytovány z veřejných prostředků. Druhý pojem vyjadřuje procentní
podíl dotace.
Rozdělení na tyto dva ukazatele je uvedeno, neboť je možné kombinovat různé
typy podpor.

• Oblast ochrany vod
–Program Střední zdroje (1) je přímou finanční podporou určený pro práv-

nické osoby založené pro nepodnikatelské účely a podnikatelské subjekty,
přičemž dle jejich charakteru se poté liší míra podpory. V jeho rámci jsou
realizována opatření zaměřená na zdroje znečištění velkosti 2000 až 10000
obyvatel, kde doposud není vybudována čistírna odpadních vod, nebo
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bude rekonstruována, či rozšířena (program se týká i vybudování veřejné
části kanalizace). Podpora je u nepodnikatelských subjektů do výše 80 %,
a 60 % dotace ze základu pro výpočet podpory. Maximální podpora však
může být 60 milionů korun. Nad tento limit podpory pak činí podíl dotace
ze základu pro výpočet podpory maximálně 10 %. U podnikatelských sub-
jektů může podpora dosáhnout 80 %.

–Program Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních léčivých zdrojů
a zdrojů přírodních minerálních vod, nebo opatření u zdrojů znečištění
na území národních parků a chráněných krajinných oblastí a jejich
ochranných pásem (2) je programem zaměřeným na komunální zdroje
znečištění do 2000 obyvatel, které leží v ochranných pásmech zdrojů pitné
vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
(případně v národních parcích, či chráněných krajinných oblastí). Pravidla
jsou obdobná jako u programu Střední zdroje s tím rozdílem, že maximální
limit pro žadatele na území národních parků činí 80 % podpory a 80 %
dotace ze základu pro výpočet podpory. 

–Program Rozšíření, intenzifikace a rekonstrukce stávajících obecních čis-
tíren odpadních vod (3) je zaměřený na rozšíření kapacity čistíren odpad-
ních vod, intenzifikaci čistírenského provozu a rekonstrukce čističek
s kapacitou 10 000 až 50 000 obyvatel. Účastnit se mohou jak podnikatel-
ské, tak nepodnikatelské subjekty, přičemž v obou případech je maximální
podíl podpory 80 %.

–Program Rozšíření kanalizačních systémů (4)je zaměřen na situace, kdy
se na již existující kanalizaci a čistírnu odpadních vod s vyhovující kapaci-
tou připojuje další zdroj znečištění o velikosti od 300 do 10 000 obyvatel.
Účastnit se mohou jak nepodnikatelské, tak podnikatelské subjekty. Podpo-
ra u nepodnikatelských subjektů činí nejvýš 60 % podpory. V případě, že
jde o akci s hodnotou podpory do 30 milionů korun, činí podíl dotace
vypočtený ze základu pro výpočet podpory maximálně 30 %. Je-li akce
s podporou nad 30 milionů korun, pak tento podíl činí jen 10 %. V případě
podnikatelských subjektů činí nejvýše možná podpora 60 %.

• Oblast ochrany ovzduší
–Program Snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťo-

vání ovzduší provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností (5)
je určen pro zdroje znečištění podle § 4 zákona č. 86/2002 Sb., kdy jsou
dodávky tepla určeny pro zařízení sloužící ve veřejném zájmu. Podmínkou
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je však to, aby bylo dosaženo alespoň 20% úspora spotřeby paliv. Podporu
lze vztáhnout i na přípojky zajištující dodávky zemního plynu pro rekon-
struované zdroje tepla. O podporu mohou žádat nepodnikatelské subjek-
ty, které mohou dosáhnout na podporu 80 % celkové podpory
a maximálně 50 % dotace ze základu pro výpočet podpory. Programu se
mohou účastnit i podnikatelské subjekty, u nichž je celková možná podpo-
ra 60 %.

–Program Rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu legislativ-
ních požadavků zákona o ochraně ovzduší (6) je programem zaměřeným
na snížení emisí látek znečišťujících ovzduší rekonstrukcí středních, velkých
a zvláště velkých zdrojů znečistění ovzduší dle § 4 zákona č. 86/2002 Sb.
Podpora je určena dle následujícího rozpisu:

–Program Snížení emisí těkavých organických sloučenin (7)je programem
s cílem snížit znečišťování ovzduší emisemi těkavých organických sloučeni
z činnosti a zařízení technologických procesů používajících organická roz-
pouštědla. Program je určen pro podnikatelské subjekty a maximální pod-
pora může být až do 50 %.

–Program Ochrana ozónové vrstvy Země (8) je zaměřen na komplexní
zabezpečení zneškodnění regulovaných látek a výrobků vyřazených z pou-
žívání s obsahem regulovaných látek poškozujících, nebo ohrožujících ozó-
novou vrstvu Země. Program je určen pro nepodnikatelské subjekty,
přičemž podíl podpory může činit, stejně jako podíl dotace ze základu pro
výpočet podpory, až 80 %. Maximální výše podpory je limitována výtěž-
ností separovaných chladiv na jeden recyklovaný výrobek domácího chla-
zení. 

–Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší
(9) je programem zaměřený na podporu zpracování a aktualizaci územ-
ních programů, které zajistí ekonomicky efektivní dosažení cílů státní politi-
ky životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší. Program je určen pro
nepodnikatelské subjekty, přičemž podíl podpory může vystoupat na
60 %, stejně jako podíl dotace ze základu pro výpočet podpory.
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–Program realizace územních programů snižován emisí a imisí znečišťují-
cích látek (10) je určen pro realizaci opatření ke snížení imisí a emisí zne-
čišťujících látek, vypouštěných do ovzduší z místních zdrojů, které
významně ovlivňují kvalitu ovzduší v kraji. Program je určen pro podnika-
telské (podpora činí maximálně 60 %) i nepodnikatelské subjekty (podpo-
ra činí maximálně 60 % a 30 % dotace ze základu pro výpočet podpory).

–Program posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému
snížení skleníkových plynů (11) je určen domácím investorům, kterým má
umožnit přímý nebo zprostředkovaný převod dohodnutého množství sku-
tečně realizovaného snížení emisí skleníkových plynů s využitím mechaniz-
mů Kjótského protokolu.

• Program péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodní zdrojů
–Program péče o přírodní prostředí (12) je zaměřen na ochranu přírody

a krajiny pomocí aktivit prováděných nad běžný rámec povinností vyme-
zených zákonem č. 114/1992 Sb., zákonem č. 289/1995 Sb. a zákonem
č. 334/1992 Sb. Program je dále členěn na podprogramy. V tomto pro-
gramu se mohou účastnit nepodnikatelské, podnikatelské, ale i fyzické
osoby (nepodnikatelé). V případě nepodnikatelských subjektů a fyzic-
kých osob může podpora i dotace ze základu pro výpočet podpory
vystoupat na 80 %54. V případě žadatelů na území národních parků může
tento podíl činit až 90 %. Podnikatelským subjektům je možno poskyt-
nout až 80 % podpory, přičemž podíl dotace ze základu pro výpočet pod-
pory činí 40 %55.

–Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny (13) byl
určen pro kraje a byl k 30. červnu 2004 uzavřen.

–Program na vytvoření plánů opatření nutných ke zlepšení životního pro-
středí v obcích na území národních parků a jejich ochranných pásem
(14) je programem pro vytvoření plánů opatření nutných ke zlepšení život-
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54 U některých z podprogramů je poskytována podpora formou dotace až do výše 100 %
ze základu výpočtu podpory.

55 V rámci programu je poskytována podpora na biologická a lesopěstební opatření
v lesích zařazených do pásem ohrožení A a B, stanovených vyhláškou č 78/1996 Sb.,
o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, až do výše 80 % dotace ze základu
pro výpočet podpory.
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ního prostředí v obcích na území národních parků a jejich ochranných
pásem. Podpora činí 90 %, maximálně však 100 000 Kč na obec.

• Nakládání s odpady
–Program podpory sanací a rekultivací starých skládek (15) je určen na

rekultivace starých skládek, zejména komunálního odpadu, a minimalizaci
rizikovosti těchto skládek pro životní prostředí. Program je určen pro
nepodnikatelské subjekty, přičemž podpora může činit až 80 % a dotace ze
základu pro výpočet podpory 40 %. U subjektů na území národních parků
jsou oba ukazatele ve výši 80 %.

–Program na podporu využití odpadů (16) napomáhá při zavádění inte-
grovaných systémů nakládání s odpady a snižování celkové zátěže životní-
ho prostředí. Podpora je určena jak nepodnikatelským subjektům, tak
podnikatelským. U prvně jmenovaných dosahuje maximální výše podpory
80 % a dotace ze základu pro výpočet podpory 30 %. U podnikatelských
subjektů je pouze 80 % celková podpora.

–Program na podporu zpracování Plánů odpadového hospodářství
krajů (17) byl určen pro kraje na přípravu Plánů odpadového hospodář-
ství.

–Programu na podporu nakládání s autovraky (18) se mohou účastnit jak
nepodnikatelské, tak podnikatelské subjekty. Podpora je určena na naklá-
dání s autovraky, zejména jejich odtahu a svozu opuštěných vozidel do
sběrných zařízení a také na podporu vybudování systému sběru, zpracová-
ní a využití autovraků. Podpora může být poskytnuta do výše 50 % (a to jak
celkové, tak dotace ze základu pro výpočet podpory). U nepodnikatelských
subjektů je však limit podpory do výše 20 milionů Kč, u podnikatelských do
3 milionů Kč.

• Technologie a výroba
–Program nejlepších dostupných technik (19) je určen na podporu a sti-

mulaci zavádění nejlepších dostupných technik v českém průmyslu, při-
čemž pojem nejlepší dostupná technika vychází ze zákona č. 76/2002 Sb.
Již z určení programu je zřejmé, že žadateli jsou podnikatelské subjekty.
V případě, že žádost je do výše 5 milionů Kč, může podíl podpory činit
80 % a podíl dotace ze základu pro výpočet podpory 10 %. U projektů nad
5 milionů Kč, avšak nejvýše do 50 milionů Kč, je podíl podpory možný do
80 % a podíl dotace ze základu pro výpočet podpory 0 %.
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–Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního
prostředí (20) je programem podporujícím zavádění certifikace systémů
řízení jakosti dle EMS dle ISO 14 001, EMAS, EMS dle 14 001 a zároveň
EMAS, ISO 9000 a ENS dle ISO 14001/EMAS, ISO 9000 a EMAS, ISO
9000/ISO a 14001/EMAS. Podíl podpory a dotace ze základu pro výpočet
podpory může dosáhnout 50 % (v případě zavádění pouze EMAS, nebo
ISO současně s EMAS). V ostatních případech pak 40 %.

• Program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty
–Program neinvestiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty

(21) je zaměřen na poskytnutí příspěvku na realizaci opatření, vedoucího
k dostupnosti environmentálních vzdělávacích a světových programů
a environmentálního poradenství na celém území ČR. Program je určen
pro nepodnikatelské subjekty a podíl podpory a dotace ze základu pro
výpočet podpory může dosáhnout 70 %, přičemž je limitován do výše
2 milionů Kč na akci za rok.

–Program investiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty
(22) je určen na zabezpečení funkční sítě center a středisek environmentál-
ní výchovy a environmentálních poraden za účelem plošné dostupnosti
environmentálního vzdělávání a osvěty a environmentálního poradenství
na celém území ČR. Podpora je obdobná jako u předchozího program, jen
není limitována maximální částkou.

• Program na zpracování krajských strategií udržitelného rozvoje (23) je
určen pro kraje a jeho cílem je zpracování krajských strategií udržitelného
rozvoje.

Následující tabulky:
Kromě přímé finanční podpory poskytuje SFŽP také možnost poskytnout pod-
poru formou půjčky. Oba způsoby podpory (dotace i půjčka) jsou si rovnocen-
né a žadatel je může kombinovat. Záleží na rozhodnutí žadatele, pro jakou
formu podpory se rozhodne.
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56 Číslování vychází z výše uvedeného popisu jednotlivých programů v této kapitole.
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Žádosti a výčet nezbytných dokladů, které jsou předkládány jako příloha
k žádosti definuje příloha č. I.5 Směrnice Ministerstva životního prostředí
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
platné od 1.1.200457.
Žádost o podporu je nejprve vyhodnocena SFŽP dle následujících kritérií
a posléze předána Radě SFŽP (poradní orgánem ministra). 

Kritéria hodnocení:
• snížení negativního vlivu na životní prostředí a jeho míra dosažená prostřed-

nictvím projektu,
• srovnání špičkové úrovně a ekologické a technicko – ekonomické úrovně

navrhovaného projektu,
• soulad s národními politikami ochrany životního prostředí58,
• soulad s legislativou Evropské unie,
• efektivnost vynaložených prostředků na snížení negativních dopadů na

životní prostředí,
• význam pro ochranu přírodního bohatství, stabilitu krajiny a stavu přírod-

ních složek v krajině,
• vazby na regionální priority (regionální hodnocení dle stávajících kapacit

a regionálních politik),
• ekonomické parametry žadatele,
• zkušenosti a připravenost žadatele v projektové a investorské oblasti (schop-

nost realizace projektu a doba jeho realizace),
• v případě vzdělávacích projektů i publikační činnost a zvýšení informova-

nosti, šíření zkušeností a přenos zahraničních zkušeností.
SFŽP předává žádost Radě SFŽP nejpozději do 6 měsíců. Po zhodnocení žádosti
nastává 30 denní lhůta pro oznámení výsledku hodnocení. Pokud je žádost
zamítnuta, může žadatel do 30 dnů zažádat o vrácení podkladů žádosti (pokud
tak neučiní, SFŽP podklady skartuje).
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57 Dokumenty jsou na adrese http://www.sfzp.cz v části národní programy SFŽP, –
směrnice a přílohy – Přílohy I – 2004.doc na adrese 
http://www.sfzp.cz/main.php?a=1&sec_id=2&lang=1&sa=1&doc_id=1700

58 Státní politika životního prostředí, závazky České republiky z mezinárodních úmluv
a další.
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11.2 Státní fond dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury byl založen za účelem rozvoje, výstavby,
údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozem-
ských vodních cest. 
Financování akce musí být zařazeno ve schváleném rozpočtu SFDI v daném
roce. Nové nebo rozestavěné akce se zařazují do návrhu rozpočtu SFDI na zákla-
dě žádostí o financování akce z rozpočtu SFDI, které žadatelé písemně předklá-
dají SFDI do 31. května (případně jiného data definovaného pro daný rok)
v daném roce k sestavení návrhu rozpočtu SFDI pro následující rok.
Postup pro předkládání žádostí o příspěvek a podmínky, za kterých se příspěvek
na akci poskytuje, stanoví podrobně Pravidla pro poskytování příspěvků pro jed-
notlivé programy, v rámci kterých se příspěvek na akci poskytuje a které vydává
SFDI pro rozpočtový rok podle potřeby schválené dopravní politiky.
Z rozpočtu SFDI mohou být hrazeny59:

• investiční výdaje – účelově určené na financování investičních potřeb a přís-
pěvky na konkrétní akce,

• neinvestiční výdaje – účelově určené na financování neinvestičních potřeb
(mj. úhrady splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se
zajištěním dluhové služby)

• financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic
• poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic

a dálnic,
• financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionál-

ních drah.
• financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských

vodních cest
• úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajiště-

ním dluhové služby
• poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní

činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, doprav-
ně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah 
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59 Vychází ze zákona 104/2000 Sb.
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• poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení
bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopnos-
tí pohybu a orientace. 

• poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek.

Žádosti o financování projektů ze Státního fondu dopravní infrastruktury před-
kládají žadatelé v souladu s vydanými pravidly. Příspěvek je přiznán na základě
žádostí, které posuzuje za tím účelem ustanovená hodnotitelská komise. Dopo-
ručení hodnotitelské komise schvaluje výbor SFDI v souladu s objemem finanč-
ních prostředků schválených v rozpočtu.
Nezbytné podklady pro vyhodnocení žádosti o poskytnutí příspěvku jsou:

• doklad o právní subjektivitě žadatele o příspěvek,
• dokumentace k akci v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení

žádosti z hlediska technických a ekonomických podmínek akce a z hlediska,
zda akce je v souladu s účelem SFDI,

• vyplněné formuláře ISPROFIN/ISPROFOND,
• doklad o zajištění spolufinancování akce v případech, kde je akce financová-

na z více zdrojů (např. úvěrová smlouva, čestné prohlášení apod.),
• doložení prospěšnosti realizace akce z hlediska bezpečnosti, ekonomického,

ekologického, z hlediska zaměstnanosti apod.,
• další požadované doklady specifikované v jednotlivých pravidlech pro

poskytování příspěvků. 

Pokud jde o příjemce finančních prostředků SFDI, předloží současně s návrhem
rozpočtu realizace akce i databázi akcí evidovaných v ISPROFONDu60. Pokud
nejde o příjemce SFDI, eviduje SFDI akce v ISPROFONDu po posouzení souladu
akce s účelem SFDI stanoveným v §2 zákona č. 104/2000 Sb. U projektů, kde je
naléhavá potřeba financování, kterou nepokrývá rozpočet SFDI pro daný rok,
schvaluje Výbor SFDI financování v souladu s pravidly na základě návrhu na roz-
počtové opatření. Návrhy na rozpočtová opatření předkládají příjemci finanč-
ních prostředků SFDI podle pravidel, které vydává SFDI na každý rok. Následně,
po projednání a schválení návrhů na rozpočtová opatření Výborem SFDI je
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59 Informační systém programového financování, který eviduje financované projekty
SFDI. Tento systém spravuje SFDI. Mimo to existuje systém ISPROFIN, jehož správcem
je Ministerstvo financí ČR.
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k poslednímu dni každého čtvrtletí SFDI provedena aktualizace databáze
ISPROFONDu.
Financování jednotlivých akcí z finančních prostředků rozpočtu SFDI schvaluje
v rámci rozpočtu SFDI Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, případně v průbě-
hu daného rozpočtového roku Výbor SFDI formou rozpočtových opatření, v roz-
sahu, v jakém jej k tomu zmocnila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.
V případě, že je rozhodnuto o přidělení podpory, před podpisem smlouvy,
žadatel ještě předloží:

• doklad o zřízení zvláštního účtu u ČNB;
• stavební povolení (stavební ohlášení) k akci ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb.,

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tam, kde to charakter akce, na
kterou se příspěvek poskytuje a příslušná pravidla pro poskytování příspěvku
vyžadují;

• prohlášení, zda žadatel příspěvku je či není plátcem DPH;
• prohlášení žadatele, zda bude akci realizovat dodavatelsky nebo svépomocí;
• další podklady, jejichž předložení SFDI stanoví podle charakteru akce v pří-

slušných Pravidlech pro poskytování příspěvku.

Dílčí popis jednotlivých programů:
• financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regio-

nálních drah je programem, z něhož lze financovat akce neinvestičního cha-
rakteru, jejichž účelem je zajistit údržbu a opravu dráhy a při kterých
nedochází k pořízení nebo zvýšení hodnoty dlouhodobého hmotného nebo
nehmotného majetku.
–provádění pravidelné kontroly a prohlídek technického stavu
–běžná údržba železničního svršku
–odstraňování a prořezávání křovin podél tratě
–čištění propustků a příkopů
–odstraňování sněhu a ledu
–opravy železničních přejezdů, mostů a propustků
–obnovení bezpečnostních nátěrů
–údržba a opravy technického vybavení zastávek a stanic
–údržba a opravy drážních elektrických slaboproudých a silnoproudých

zařízení
–opravy a revize sdělovacího a zabezpečovacího zařízení
–rozsáhlé opravy kolejí a výhybek
–pevná zařízení pro měření, údržbu a opravy dráhy
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–opravy a údržba dopravní cesty směřující ke zvýšení parametrů ochrany
životního prostředí

–pročištění kolejového lože strojními čističkami
–svařování kolejí a výhybek

• poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní
a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic
a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regi-
onálních drah – Z rozpočtových prostředků lze poskytnout příspěvek na čin-
nosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy:
–dálnic, silnic I. – III. tříd
–dopravně významných vodních cest
–staveb celostátních a regionálních drah

Příspěvek lze poskytnout do výše 80 % rozpočtovaných nákladů. Příjemcem přís-
pěvku může být buď investor – stát, resp. jeho organizační složka, která hospo-
daří s majetkem ve vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační složka, která
vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje, město, obec, jiná právnická či
fyzická osoba se sídlem v ČR, nebo přímo zpracovatel. Poskytování příspěvku ze
SFDI se řídí Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu
SFDI.Žádost o přiznání příspěvku lze předložit i na činnosti již započaté, při
samostatném vyčíslení finančních nákladů na etapu činnosti, pro kterou se přís-
pěvek žádá.

• poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení
bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schop-
ností pohybu a orientace. Věcná orientace akcí je zaměřena na Vypracování
projektové dokumentace k akcím naplňujícím stanovený účel; Realizaci akcí
v konkrétním prostředí a Studijní a expertní činnosti zaměřené na zvýšení
bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou možností
pohybu a orientace. Příspěvek nelze poskytnout na akce týkající se letecké
dopravy, městské hromadné dopravy, dopravních prostředků a jejich vyba-
vení a vybavení budov.

Příspěvek lze poskytnout maximálně do výše 80 % rozpočtovaných nákladů
akce. Výjimečně může být přiznán příspěvek až do výše 100 % rozpočtovaných
nákladů akce. Příjemcem příspěvku může být stát, resp. jeho organizační složka,
která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační slož-
ka, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje, město, obec, jiná právnic-
ká nebo fyzická osoba, pokud disponují příslušnými vlastnickými právy
k majetku, potřebnému k realizaci akce. 
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• poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek61 – Z roz-
počtových prostředků SFDI lze poskytnout příspěvek na výstavbu nebo údrž-
bu cyklistických stezek.

Cyklistické stezky, pro které se o příspěvek z rozpočtu SFDI žádá, nesmějí být
využívány k podnikatelským účelům a musí být bezplatně přístupné veřejnosti.
Žádost o přiznání příspěvku lze předložit i na projekty již započaté. Příspěvek
nemůže být čerpán na projekt, u kterého již proběhla kolaudace nebo byla již
podána žádost o kolaudaci. Příjemcem příspěvku – investorem může být stát,
organizační složka státu nebo subjekt, na který byla převedena vlastnická práva
státu, kraj nebo obec a právnická nebo fyzická osoba, která bude disponovat pří-
slušnými vlastnickými právy. Forma příspěvku – individuálně posouzená dotace
z rozpočtu SFDI do výše 60 % rozpočtových nákladů celého projektu.

11.3 Evropská investiční banka

Dalším možným zdrojem financování projektů v oblasti dopravy a životního pro-
středí (a nejen tam) jsou úvěry od Evropské investiční banky. Nejde tedy
o grant, nebo dotaci, kterou by žadatel použil jako spolufinancování určitého
projektu, ale o prostředky, které bude muset vrátit.
Oproti úvěrům z privátních bank mají úvěry poskytované Evropskou investiční
bankou výhodu v podobě nižší úrokové míry, která je dána tím, že vlastníky této
banky jsou členské země Evropské unie. Díky tomu může tato banka nabídnut
poměrně vysoké záruky na mezibankovním trhu, které privátní banky nabíd-
nout nemohou. 
Evropská investiční banka financuje menší projekty s celkovými náklady mezi
40 tisíci až 25 miliony eur nepřímo, prostřednictvím globálních půjček (úvěrové
linky) místním zprostředkujícím finančním institucím62. Tyto menší projekty jsou
obvykle předkládány malými a středními podniky, případně veřejným sektorem
(zejména obcemi). Evropská investiční banka může financovat až 50 % celko-
vých nákladů projektu, což tedy činí 20 tisíc až 12,5 milionu eur na projekt. Takz-
vaný dotační finanční souhlas, což je půjčka nebo nájemní smlouva mezi
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62 Seznam těchto institucí v České republice je zařazen na konci publikace, stejně jako
přímý kontakt na Evropskou investiční banku.
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partnerskou institucí Evropské investiční banky a jejím klientem, musí mít čtyřle-
tou dobu splatnosti.
Žádosti o přímé individuální půjčky mohou být adresovány přímo Evropské
investiční bance. Nevýhodou při žádosti o přímý úvěr je v tomto případě poměr-
ně velký rozsah úvěru. Obvykle jsou hodnoceny projekty s náklady 25 milionů
eur. Pokud Evropská investiční banka poskytuje 50 % úvěr, znamená to tedy při-
bližně 12,5 milionový úvěr v eurech. Samozřejmě je možné jednat i o jiné výši
úvěru, ale obecně platí, že úvěry poskytované Evropskou investiční bankou jsou
poměrně velké a proto se nezabývá dílčími projekty. Ty bývají, tam, kde je to
možné a vhodné, slučovány dohromady do větších celků. 
Evropská investiční banka hodnotí každý projekt samostatně podle hledisek hos-
podářského, finančního a hlediska životního prostředí. Projekty menšího rozsa-
hu nebývají hodnoceny samostatně. Úvěry Evropské investiční banky lze použít
jako překlenutí financování projektů Fondu soudržnosti (i Strukturálních fondů).

Role Ministerstva financí ČR
Pokud žadatel chce poskytnout úvěr od Evropské investiční banky, je vhodné
kontaktovat odbor mezinárodních organizací Ministerstva vnitra ČR, které o úvě-
rech Evropské investiční banky v České republice s touto bankou komunikuje63. 
Česká republika má s Evropskou investiční bankou uzavřeny tři rámcové dohody,
které jsou uvedeny jako:

• zákon č. 250/1994,
• zákon č. 155/1999,
• zákon č. 280/1998.

Pro potenciální žadatele mají tyto dohody velký význam a je vhodné se s jejich
zněním rámcově seznámit ještě předtím, než bude žádáno o úvěr. V těchto
dohodách je upravována oblast činnosti Evropské investiční banky v České
republice, upravují se jimi otázky zdanění, směnitelnosti, ale zejména zacházení
s projekty. Významným prvkem je to, že Evropská investiční banka financuje
pouze takové projekty, se kterými Česká republika souhlasí, a které tudíž nejsou
v rozporu s jejími zájmy. Z tohoto důvodu je vhodné nejprve kontaktovat výše
zmíněný odbor Ministerstva financí ČR.
Pokud by bylo s Evropskou investiční bankou jednáno přímo, stejně se na Minis-
terstvo financí obrátí sama o potvrzení vhodnosti navrhovaného projektu. Dru-
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hým aspektem je to, že Ministerstvo financí by mělo ohlídat riziko předlužení insti-
tuce, která žádá o úvěr. Vzhledem k tomu, že Evropská investiční banka vyžaduje,
ostatně jako kterákoliv jiná banka, záruku za poskytnutý úvěr, je nutné zajistit stát-
ní nebo komerční záruku. Vzhledem k rozpočtovým pravidlům a k rozpočtové
reformě, se staví Ministerstvo financí ke státním zárukám negativně.
Dotazy týkající se rámce globálních půjček by měly být směřovány na zprostřed-
kující banky a finanční instituce na národní, regionální či místní úrovni.

11.4 Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem64 je v České republice relativ-
ně novou záležitostí a je známo spíše ze zahraničních zkušeností, zejména
z Velké Británie, ale i jiných zemí po celém světě. Česká vláda schválila svým
usnesením č. 7 ze dne 7. ledna 2004 „Politiku vlády České republiky v oblasti
partnerství veřejného a soukromého sektoru”. Tento dokument obsahuje princi-
py přístupu vlády k problematice „Partnerství” a definuje rámec pro další
postup státní správy. Oblast partnerství veřejného a soukromého sektoru není
dosud právně zabezpečena formou zákona. Při přípravě a realizaci projektů PPP
je však nutné respektovat stávající právní předpisy.

Role veřejného sektoru (zadavatel)
V procesu přípravy a realizace takového projektu bude nutné ze strany veřejné-
ho sektoru učinit následující kroky: 

• identifikace PPP projektu,
• posouzení PPP projektu,
• příprava PPP projektu,
• zadání veřejné zakázky (výběr partnera),
• uzavření smluvní dokumentace,
• realizace PP projektu,
• monitorování projektu,
• uzavření a vyhodnocení projektu.

Zadavatelem PPP je ta část veřejného sektoru, která zodpovídá za dodávku veřej-
né služby nebo zajištění veřejného statku a je účastníkem celého procesu PPP ve
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všech jeho částech a zůstává garantem veřejné služby a to i v případě, kdy je tato
služba poskytována soukromým sektorem. 
V procesu přípravy projektu definuje zejména požadavky na výstupy projektu
a určení jejich standardů. V další fázi též rozhodnutí o výběru partnera pro
projekt.

Role centra PPP
Pro snazší šíření informací o možných způsobech spolupráce veřejného a sou-
kromého sektoru, bylo zřízeno PPP Centrum na Ministerstvu financí ČR, což je
výkonná jednotka, jejímž řízením a metodickým vedením je pověřeno Minister-
stvo financí. Úkolem tohoto centra je poskytování znalostí a zkušeností pro
oblast PPP. Podporuje Ministerstvo financí ČR při budování záležitostí politiky
v oblasti, PPP, manuálů a dalších okruzích. PPP Centrum je účastníkem celého
procesu PPP až do podpisu finální smluvní dokumentace a pomáhá přenosu
teoretických znalostí, ale i praktických zkušeností.
Role tohoto centra ve fázi identifikace příležitostí spolupráce je zejména v podo-
bě asistence a poradenství při plánování projektu. V dalších fázích se podílí na
projektovém řízení a pomoci při zpracování finální verze projektu.

Role Ministerstva financí jakožto regulátora
Ministerstvo financí schvaluje návrhy na zajištění veřejné služby formou partner-
ství mezi veřejným a soukromým sektorem ještě před zahájením výběrového
řízení a to zejména z hlediska připravenosti transakce, fiskálních dopadů a sou-
ladu s touto politikou a to zejména v oblasti ověření, zda projekt zajišťuje veřej-
nému sektoru hodnotu za peníze a optimální přenos rizik v rámci projektu.

Případová studie PPP
Příklad PPP, který byl vybrán pro tuto publikaci, je systém vodovodů a kanaliza-
ce v Trenčíně . Snahou bylo zvýšení efektivnosti, aniž by byla prodávána aktiva
společnosti, která je ve vlastnictví města. Této akce se zúčastnilo město Trenčín
a francouzská společnost TVS.
V průběhu druhé poloviny 90. let minulého století přešlo vlastnictví aktiv vodo-
vodů a kanalizací ze státních rukou na Trenčín a provozní aktiva byla dále priva-
tizována v roce 1998 na společnost vlastněnou soukromým kapitálem, firmou
TVS. Výsledkem je, že za vodovody a kanalizace v Trenčíně byly odpovědné dvě
společnosti – TVK (Trenčínské vodovody a kanalizace), vlastněná městem Tren-
čín a TVS, vlastněná částečně národními podílníky a částečně zahraniční firmou
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(Lyonnais des Eaux of France). Dohoda o spolupráci byla uzavřena v roce 1999,
kdy byla dokončena privatizace.
Smlouva mezi TVK a TVS se týkala pronájmu a provozu vodovodní sítě a byla
kombinovaná s finanční dohodou.Tento druh PPP dohody se využívá v takových
případech, kdy je cílem zvýšení provozní efektivnost bez větších investic. Tato
smlouva dala TVS dvacetileté výjimečné právo provozu infrastruktury vlastně-
ných TVK za platbu nájemného. Dále tato smlouva stanovila:

• fixní ziskovou marži na 15 %, odvozenou od vlastních provozních nákladů TVS,
• o nájemném a cenách služeb rozhodovala TVK po konzultaci s TVS,
• hrazení nájemného a provozních nákladů z cen služeb,
• odvození příjmů TVS z cen služeb spotřebitelům.

OBRÁZEK 9 – Obr. Struktura PPP vztahů příkladové studie

Smlouva zároveň vyžaduje úzkou spolupráci při velkých opravách a nových
investicích. TVS je odpovědné za běžnou údržbu, jejíž náklady jsou zahrnuty
v cenách.služeb.Jako součást smlouvy poskytuje TVS půjčku TVK do výše 1 mili-
onu eur. Tato půjčka a hlavní část nájemného jsou použity na hlavní opravy
a nové investice do vodní infrastruktury.
Podmínky smlouvy dávají tušit nízkou míru rizika pro soukromou společnost
TVS, která je schopna pokrýt všechny náklady z cen služeb a zajistit si 15 % zis-
kovou marži. Navíc nebyla odpovědná za kvalitu poskytovaných služeb.
TVK zažádala o poskytnutí dotace od Evropské unie ve výši 75 % na financování
nové čističky odpadních vod. Podpora byla Evropskou komisí odmítnuta vzhle-
dem k nesymetrickým odpovědnostem a příjmům z původní PPP smlouvy. Bylo
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vyvoláno jednání o nové PPP smlouvě, která by stanovovala nově ceny pro
konečné uživatele a stanovovala sankce a monitorování kvality poskytovaných
služeb, čímž se dlouhodobě zlepšila pozice konečných zákazníků. Podpora
z Evropské unie nakonec činila 50 %, dalších 25 % však bylo hrazeno státním roz-
počtem.
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Seznam kontaktů Fondu soudržnosti
Jméno instituce Státní fond dopravní infrastruktury ČR

Sídlo Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
Telefon 266 097 219
Email info@sfdi.cz

Řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj
Útvar pověřený výkonem funkce říd. org. odbor Řídicího orgánu Fondu soudržnosti

Sídlo Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
Jméno odpovědné osoby Ing. Radka Bučilová
Telefon +224 861 671 nebo +224 861 446
Fax +224 811 130
Email radka.bucilova@mmr.cz
Internetová adresa www.mmr.cz 

Zprostředkující orgán - sektor ŽP  Ministerstvo životního prostředí
Útvar pověřený výkonem funkce odbor integrovaného financování

Sídlo Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Jméno odpovědné osoby Ing. Tomáš Oliva
Telefon +267 122 530 
Fax +267 126 530
Email tomas_oliva@env.cz 
Internetová adresa www.env.cz 

Zprostředkující orgán - sektor doprava Ministerstvo dopravy
Útvar pověřený výkonem funkce Odbor fondů EU

Sídlo nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 12
Jméno odpovědné osoby Ing. Jaromír Slezák
Telefon +972 231 152 
Fax +972 231 184
Email slezak@mdcr.cz 
Internetová adresa www.mdcr.cz 

Realizační orgán - sektor životní prostředí Státní fond životního prostředí
Útvar pověřený výkonem funkce úsek zahraničních vztahů

Sídlo Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Jméno odpovědné osoby Ing. Jan Kříž
Telefon +267 994 514
Fax +272 936 597
Email jkriz@sfzp.cz
Internetová adresa www.sfzp.cz 
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Realizační orgán - sektor doprava Ředitelství silnic a dálnic
Útvar pověřený výkonem funkce úsek výstavby 

Sídlo Čimická 806/53, 181 21 Praha 8
Jméno odpovědné osoby Ing. Vladimír Vorel
Telefon +233 550 069
Fax +233 552 001
Email vladimir.vorel@rsd.cz 
Internetová adresa www.rsd.cz 

Realizační orgán - sektor doprava Správa železniční dopravní cesty 
Útvar pověřený výkonem funkce odbor investic

Sídlo Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8
Jméno odpovědné osoby Ing. Michal Lehocký 
Telefon +222 335 296
Fax +222 335 325
Email lehocky@szdc.cz 
Internetová adresa www.szdc.cz 

Platební orgán Ministerstvo financí
útvar pověřený výkonem funkce Odbor Národního fondu

Sídlo Letenská 15, 118 10 Praha 1 
jméno odpovědné osoby Ing. Jan Gregor 
Telefon +257 043 193
Fax +257 043 108 
Email jan.gregor@mfcr.cz
Internetová adresa www.mfcr.cz 

Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR

Sídlo Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4
Telefon 267 994 300 - 367
Fax 279 236 597
Email kancelar@sfzp.cz

Zprostředkující instituce Evropské investiční banky v České republice
Jméno instituce Česká spořitelna, a.s.

Sídlo Olbrachtova 1929, 140 00 Praha 4
Telefon 261 071 111
Fax 261 072 443
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Jméno instituce Československá Obchodní Banka, a.s.

Sídlo Panská 9,110 00 Praha 1
Telefon 261 353 121
Fax 261 353 372
Email info@csob.cz

Jméno instituce European Investment Bank

Sídlo 100, boulevard Konad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Telefon +352 43 79 11
Fax +352 43 77 04
Email info@eib.org

Jméno instituce HVB Bank, a.s.

Sídlo Italská 9, 121 49 Praha 2
Telefon 221 119 671
Fax 221 119 672

Krajská pracoviště
Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR,

Krajské pracoviště Brno

Sídlo Šumavská 31, 612 54 Brno
Telefon 545 566 813
Fax 545 566 813
Email mspackova@sfzp.cz

Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR,
Krajské pracoviště České Budějovice

Sídlo Mánesova 3, 371 03 České Budějovice
Telefon 386 351 995
Fax 386 351 995
Email phouska@sfzp.cz

Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR,
Krajské pracoviště Hradec Králové

Sídlo Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové
Telefon 495 859 270
Fax 495 859 270
Email madamira@sfzp.cz
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Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR,
Krajské pracoviště Jihlava

Sídlo Fritzova 4, 586 01 Jihlava
Telefon 567 308 723
Fax 567 308 723
Email jpavlas@sfzp.cz

Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR,
Krajské pracoviště Karlovy Vary

Sídlo Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Telefon 353 502 498
Fax 353 502 498
Email vjezkova@sfzp.cz

Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR,
Krajské pracoviště Liberec

Sídlo nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3
Telefon 485 244 334
Fax 485 244 334
Email mwedlichova@sfzp.cz

Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR,
Krajské pracoviště Olomouc

Sídlo Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
Telefon 585 244 616
Fax 585 244 616
Email pzernicek@sfzp.cz

Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR,
Krajské pracoviště Ostrava

Sídlo Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava 2
Telefon 596 282 056
Fax 596 138 314
Email mbreuerova@sfzp.cz

Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR,
Krajské pracoviště Pardubice

Sídlo Štrossova 44, 530 03 Pardubice
Telefon 466 859 156
Fax 466 859 156
Email drychecky@sfzp.cz
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Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR,
Krajské pracoviště Plzeň

Sídlo Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
Telefon 378 033 910
Fax 377 033 909
Email islovacek@sfzp.cz

Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR,
Krajské pracoviště pro Hlavní město Praha

Sídlo Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Telefon 267 994 350
Fax 267 910 799
Email ibatkova@sfzp.cz

Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR,
Krajské pracoviště Ústí nad Labem

Sídlo W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon 475 205 598
Fax 475 205 598
Email rsmidek@sfzp.cz

Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR,
Krajské pracoviště Zlín

Sídlo tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín
Telefon 577 690 486
Fax 577 690 486
Email rmachova@sfzp.cz

Jméno instituce Státní fond životního prostředí ČR,
Krajské pracoviště Středočeský kraj

Sídlo Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Telefon 267 994 366
Fax 267 910 799
Email jkubin@sfzp.cz

Seznam kvalifikovaných dodavatelů, který vede MMR, lze najít na webových
stránkách MMR (http://www.mmr.cz/isvz). 

Národní kvalifikační a klasifikační systém stavebních dodavatelů je publikován
na adrese Svazu podnikatelů ve stavebnictví (http://www.sps.cz).
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P Ř Í L O H Y

Tato část obsahuje:
• dokumenty, které žadatel vyplňuje při procesu žádání o podporu

z Fondu soudržnosti (záměr v sektoru ŽP, žádost a 3 prohlášení) a
• formulář žádosti o proplacení výdajů projektu, které vyplňuje

žadatel až po schválení projektu, a to v době, kdy žádá
o navrácení prostředků za proplacené faktury dodavateli.

Formulář záměru projektu 165

Formulář žádosti 
o podporu z Fondu soudržnosti 171

Prohlášení konečného příjemce pomoci 
o zajištění spolufinancování 209

Prohlášení konečného příjemce pomoci 
o bezdlužnosti 210

Prohlášení spolufinancujícího subjektu 
o zajištění spolufinancování projektu 211

Formulář žádosti 
o proplacení výdajů projektu 212
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1

P íloha . 1 k .j.: M/200167/04
Zám r projektu 

(žadatel souhlasí s poskytnutím identifika ních údaj )

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU/SKUPIN PROJEKTU/ETAPY PROJEKTU:

1. Název projektu: 

2. Celkový rozpo et projektu: 

3. Místo realizace: 

Katastrální území: 

Obec/Obce:

Kraj/kraje: 

NUTS II: 

4. P edkladatel zám ru projektu (žadatel): 

Název:

Statutární orgán: 

Kontaktní osoba: 
(oprávn ná k jednání jménem žadatele) 

Adresa:

Tel.:     Fax:     E-mail: 

5.  Zpracovatel zám ru projektu: 

Název:

Kontaktní osoba:
(osoba oprávn ná jednat za zpracovatele): 

Adresa:

Tel.:     Fax:      E-mail: 
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6.  Vlastnické a provozní vztahy:

Vlastník infrastruktury spojené s projektem: 
Popis vlastnické struktury (nap . podíl vlastnictví m st, obcí, kraj  a státu, podíly ostatních 
akcioná  v etn  soukromých): 

B. KLASIFIKACE PROJEKTU 
1.
TYP  PROJEKTU* STRU NÝ POPIS PROJEKTU 
Samostatný projekt 

Skupina projekt Uve te, na základ  jakých kritérií byla vytvo ena skupina projekt  (pro 
odpadní a pitnou vodu viz. nap .“Metodický návod stanovující kritéria pro 
za azení vodohospodá ských akcí do skupinových projekt  Fondu 
soudržnosti“) 

Fáze projektu asová a v cná:

* zaškrtn te,  o jaký typ projektu se jedná 
2. Údaje o vlivech p esahujících státní hranice: 

v p ípad  vliv  p esahujících státní  hranice, popište geograficky  ( eka, státy, mo e): 

3. Dot ená složka životního prost edí (zaškrtn te):

p íslušnou složku ŽP 
ozna te X

išt ní odpadních vod  
zajišt ní množství a jakosti pitné vody  
nakládání s odpady  
ochrana ovzduší a klimatu  
odstra ování starých zát ží  

4. Jak projekt odpovídá legislativ  a politice Evropské unie (uvád jte vždy dot ené sm rnice
Evropských spole enství v etn  relevantní kapitoly a odstavce )

5. Cíle projektu m itelné(uvést konkrétní m itelné výstupy). Koncoví uživatelé (u projekt
z oblasti išt ní odpadních vod uvád jte vždy po et ekvivalentních obyvatel a rozd lení  na 
obyvatelstvo a  pr mysl): 
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6. Vztah k územním plán m a dalším plánovacím dokument m (nap . krajské koncepce a 
plány v oblasti vodohospodá ství, odpadového hospodá ství i ochrany ovzduší):

7.   P edpokládané vlivy zám ru na zvlášt  chrán ná území podle zákona .114/1992 Sb., 
v platném zn ní

C.  POPIS PROJEKTU  

1. Stru ný popis technického a technologického ešení projektu (u skupin projekt  popis 
jednotlivých podprojekt  v etn  náklad  na p íslušný podprojekt) v etn  navrhovaných 
kapacit  s vazbou na p ílohu .1 k zákonu .100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 
prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o posuzování vliv  na životní 
prost edí), ve zn ní zákona . 93/2004 Sb.
U zám r  z oblasti išt ní odpadních vod (projekty OV, kanalizace) vypl te následující 
tabulku (pro jednotlivé projekty): 

OV Kapacita OV (EO) Zm na, navýšení 
Název stávající nová % 

    

Kanalizace Po et obyvatel napojených na kanalizaci  Zm na, navýšení 
Název stávající nová % 

    

2. Související projekty a možnost kumulace projektu s jinými zám ry:

3. Sou asný stav p ípravy projektu 
zpracované studie a pr zkumy (seznam) 
seznam p ípadných vydaných povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení). 
Uve te v p ípad , že povolení existují i o n  bylo požádáno, nebo p edpokládaný
termín podání žádosti.

D. DOBA REALIZACE:

1. P ibližný asový harmonogram p ípravy projektu i stavby 
Z toho 

fáze p íprav (dokumentace apod.) 
p edpokládaná fáze realizace 
p edpokládaná životnost investice 
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E. P EDB ŽNÝ ODHAD NÁKLAD :

1. Náklady na projekt (vy íslete v K ):

p edprojektové náklady (nap . pr zkumy, územní rozhodnutí, stavební povolení 
apod.):
náklady na dokumentaci pro výb r zhotovitele: 
náklady na realizaci: 

náklady celkem: 

2. Z toho 
uznatelné náklady (viz p íloha . 2 Sm rnice):

neuznatelné náklady: 

3. Vlastní závazky (splátky p j ek, úv r )- asov  identifikujte a uve te vztah k celkovému 
ro nímu rozpo tu žadatele:

F. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

P ibližný finan ní plán musí být uvád n s odd leným vy íslením  19 % DPH (uve te 
v EUR, uve te p epo ítací kurz) 

                                                                                   ANO                                    NE 
Žadatel je plátcem DPH*                                          

* zaškrtn te k ížkem odpovídající kolonku 
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P ehledné údaje: 

ástka Celkový podíl (%) 
Dotace

FS
SFŽP R
jiné, - státní rozpo et apod. 

návratné finan ní výpomoci SFŽP a MZe 

Vlastní zdroje, z toho: 
úv ry (komer ní)
kapitálové vklady žadatele 
výnosy z provozování 
jiné (rozepsat) 

CELKEM

G. POSUZOVÁNÍ VLIV  NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A VLIVY NA LOKALITY 
NATURA 2000 (u skupiny projekt  uvád jte pro každý projekt zvláš )

1. P edpokládané vlivy na lokality NATURA 2000 (platí po ustavení NATURA 2000, vydává 
MŽP, sekce ochrany p írody a krajiny – odd lení implementace evropských sm rnic a 
mezinárodních úmluv).

2. U projekt , které spadají pod zákon . 76/2002 Sb.,(zákon o  integrované prevenci),  
p íloha . 1, uve te, kdy bude zaslána žádost o integrované povolení (IPPC)

3. Uve te, zda již bylo provedeno posouzení vliv  na životní prost edí (EIA) 

Datum vypracování:                        Zpracovatel (statutární orgán): 

H. P ÍLOHY

1. P ehledná mapa oblasti s umíst ním projektu v m ítku 1:10 000 a 1: 100 000. 
2. Stanovisko p íslušné krajské  pracovní skupiny pro Fond soudržnosti k projektu.
3. Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu k projektu z pohledu souladu s územn

plánovací dokumentací (pokud žadatel nedoloží územní rozhodnutí i stavební 
povolení).

4. Kopie dosavadních rozhodnutí o projektu, a to zejména z hlediska  zákona o ochran
p írody a krajiny. 

5. Oznámení,  dokumentace, posudek, protokol z ve ejného projednání a stanovisko 
v p ípad , že byl projekt posouzen procesem EIA . 

6. Dopl ující informace o p edkladateli projektu (není nutné dokládat v p ípad , kdy je 
p edkladatelem jedno m sto i obec), tj. kopie zakládací listiny, stanov a registrace 
v p íslušném rejst íku)

7. Kopie smlouvy mezi provozovatelem a vlastníkem 
8. Vyjád ení p íslušného vodoprávního ú adu (v p ípad  projekt  zam ených na išt ní

odpadní vody a pitnou vodu). 
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9. Prohlášení, že žadatel nežádá o podporu z jiných zdroj
10. Prohlášení, že žadatel je schopen uhradit minimáln  10 % z celkových náklad .
11. V p ípad  sdružení obcí, prohlášení, že obce souhlasí se zahrnutím do projektu. 
12. Prohlášení o bezdlužnosti žadatele o podporu z FS v i ve ejné správ  a zdravotním 

pojiš ovnám (formulá  prohlášení je na adrese:http://www.env.cz). 
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(Version 1.1 Final) 

EVROPSKÁ KOMISE

P ÍLOHA D

REF. .: ………………….....

NÁZEV PROJEKTU: ..…………………………………………………………………

FOND SOUDRŽNOSTI - 2000-2006 

ŽÁDOST O PODPORU

NA ÍZENÍ RADY  (ES) . 1164/94 ze dne 16. kv tna 1994 
NA ÍZENÍ RADY  (ES) . 1264/99 ze dne 21. ervna 1999 
NA ÍZENÍ RADY  (ES) . 1265/99 ze dne 21. ervna 1999 

ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A DOPRAVA 
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FOND SOUDRŽNOSTI 

D LEŽITÉ UPOZORN NÍ

ŽÁDOST O PODPORU 
____________________

  Tento formulá  žádosti použijte v p ípad , že se jedná o: 

jeden projekt; 
etapu projektu, která je technicky a finan n  nezávislá; 
skupinu projekt  provázaných z ejmou strategií a tvo ících logický 
soubor.

 Formulá  žádosti a p ílohy I, II a III (Díl A i B) je t eba vyplnit v každém p ípad . P íloha I 
a) se vypl uje, pokud je to vyžadováno .

 Jeden originál a dev t kopií
1
 formulá e zašlete na: 

European Commission 

Directorate General REGIO 

Directorate E 

Rue de la Loi, 200 - B 1049 Brussels.

 Veškeré finan ní údaje musí být uvád ny v euro. 

 K žádosti musí být p iložena podrobná zpráva popisující projekt a jeho p edpokládané
efekty, a veškeré další informace d ležité pro jeho posouzení, v etn :

studie proveditelnosti i p ípravné studie; 
map zobrazujících umíst ní projektu( );
analýzy náklad  a výnos  a  fina ní analýzy; 
dokumentace o vlivu na životní prost edí (viz P íloha I); 
dokumentace o zadávání ve ejných zakázek.

 Pro usnadn ní hodnocení projekt  je možné p iložit stru né p ehledy technické 
dokumentace. 

Elektronická verze tohoto formulá e je k dispozici na [www.inforegio.cec.eu.int]. 

                                                          
1 Lze také dodat jeden ov ený originál a jednu disketu, CD-Rom nebo dokument poslat E-mailem v kompatibilním 
formátu (Rich Text Format nebo ekvivalent). Veškeré nedigtalizované dokumenty (mapy, kopie dokument , atd.) je 
t eba doru it s devíti kopiemi. 
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Ref. .:...............................

FOND SOUDRŽNOSTI: 
ŽÁDOST O PODPORU 

1. NÁZEV PROJEKTU, ORGANIZACE A REFERENCE 

1.1 Název projektu/skupiny projekt /etapy projektu 

Název  Klí ová slova 

1.2  U skupin projekt  vyjmenujte jednotlivé projekty 

íslo 
projektu 

Název

1
2
... Podle pot eby p idejte další ádky

1.3. Orgán zodpov dný za žádost 

1. Název :  2. Adresa:  3. Kontakt:  

4. Tel. 5. Fax 6. E-mail 

1.4. Organizace zodpov dná za realizaci  

íslo 
projektu 

Vypl te pro každý projekt zvláš . Podle pot eby p idejte další ádky.

1. Název :  2. Adresa:  3. Kontakt:  1

4. Tel. 5. Fax 6. E-mail 7. – Podléhá 
DPH*?: 

1. Název :  2. Adresa:  3. Kontakt:  2

4. Tel. 5. Fax 6. E-mail 7. – Podléhá 
DPH*?: 

… 1. Název :  2. Adresa:  3. Kontakt:  
Podle pot eby p idejte další ádky
(*) Uve te Ano i Ne. 

1.5. Orgán, v jehož prosp ch mají být provád ny platby 

1. Název :  2. Adresa:  3. Kontakt:  

4. Tel. 5. Fax 6. E-mail 

1.5.7. Bankovní ú et:   



Fond soudržnosti

175

5

2. TYP PROJEKTU A LOKALITA 

2.1 Sektor 

61 – Životní prost edí

65 - Doprava  

2.1.1 Sféra životního prost edí

išt ní a dodávka vody  

išt ní odpadních vod  

 Hospoda ení s odpady  

 Jiné (prosím popište)   

2.1.2 Sféra dopravy 

 Silnice  

 Železnice  

 P ístav

 Letišt

 Jiné (prosím popište)   

2.2 Typ projektu 

Jeden projekt  

Etapa projektu  

Skupina projekt

Jiné (prosím popište)  

2.3 Lokalita projektu( )

íslo 
projektu 

lenský stát 
(NUTS I) 

Region  
(NUTS II) 

Zem
(NUTS III) 

Obec

1     

2     

3     

4     

…     

Podle pot eby p idejte další ádky
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3. CÍLE PROJEKTU 

3.1 Vysv tlete cíle projektu / etapy projektu / skupiny projekt  (viz P ílohy III ást A i
B)

3.1.1 Popište p íslušnou celkovou strategii a vysv tlete, jak projekt(y) p isp je(jí) k její 
realizaci. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

3.1.2 Vysv tlete hlavní zjišt né problémy a do jaké míry projekt, etapa projektu i skupina 
projekt  p isp je(jí) k jejich ešení
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

3.1.3 Popište podrobn  zám ry a cíle
(nap . u projektu v oblasti dopravy uve te slabiny, které je t eba ešit, p ipravované zvyšování 
kapacity, zvýšení rychlosti dopravy i kvality služeb, nár st tuzemské a mezinárodní dopravy i jiné 
problémy, které mají být ešeny; u projektu v oblasti životního prost edí uve te problémy, které je 
t eba ešit, po et obsluhovaných obyvatel, zlepšení kvality, snížení zne išt ní, atd.) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

3.1.4 Popište souvislost projektu s podporami z jiných zdroj
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

3.2 Vysv tlete stru n  možná alternativní ešení zjišt ných hlavních problém , jejichž 
ešení je p edm tem projektu( ), a uve te d vody pro  se nezam ujete na tyto 

alternativy.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

3.3.1 Hlavní kvantitativní cíle  

 Podle možnosti vypl te tabulku 

Cíl 1: Cíl 2: Cíl 3: Cíl 4: íslo 
projektu Použité jednotky: Použité jednotky: Použité jednotky: Použité jednotky: 
1     

2     

3     

… Podle pot eby p idejte další ádky a sloupce 

Celkem     
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3.3.2 Sekundární kvantitativní cíle 

 Podle možnosti vypl te tabulku

Cíl 1: Cíl 2: Cíl 3: Cíl 4: íslo 
projektu Použité jednotky: Použité jednotky: Použité jednotky: Použité jednotky: 
1     

2     

3     

… Podle pot eby p idejte další ádky a sloupce 

Celkem     
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4. POPIS PROJEKTU 

4.1 Prosíme uve te celkový popis projektu / etapy projektu / skupiny projekt  (viz 
P ílohy III ást A i B) 

V p ípad  etapy projektu popište hlavní projekt, jehož je sou ástí, popište dot enou etapu nebo 
ást, v jakém vztahu je k celkovému projektu a pro  m že být považována za technicky a finan n

nezávislou.
V p ípad  skupiny projekt  uve te celkovou charakteristiku skupiny a podrobný popis každého 
projektu ve skupin .
Použijte kvantitativní ukazatele (nap . kapacitu za ízení na išt ní/dodávku vody, po et
obsluhovaných obyvatel, úrove išt ní, po et km silnic/železnic, které mají být 
vybudovány/modernizovány, stavby – mosty, mimoúrov ové k ižovatky, tunely, viadukty – které 
mají být vybudovány, nezbytné za ízení/dodávky, atd.) p i vypl ování tabulek  4.3.1 a 4.3.2 
Podle pot eby použijte p ílohy a výkresy. 

.……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

4.2  Pokud je pravd podobné, že projekt bude mít významný p eshrani ní dopad s 
ohledem na svoji velikost a/nebo lokalitu, zaškrtn te okénko „Ano“ a vysv tlete
d vody.

Ano   Ne  

.……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

4.3.1 Kvantitativní popis: hlavní ukazatele 

Ukazatel 1: Ukazatel 2: Ukazatel 3: Ukazatel *: íslo 
projektu Použité jednotky: Použité jednotky: Použité jednotky: Použité jednotky: 
1     

2     

… Podle pot eby p idejte další ádky a sloupce 

Celkem     

*Podle pot eby použijte další ukazatele

4.3.2 Kvantitativní popis: sekundární ukazatele 

Ukazatel 1: Ukazatel 2: Ukazatel 3: Ukazatel *: íslo 
projektu Použité jednotky: Použité jednotky: Použité jednotky: Použité jednotky: 
1     

2     

… Podle pot eby p idejte další ádky a sloupce 

Celkem     

* Podle pot eby použijte další ukazatele
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5. HARMONOGRAM 

5.1  P edpokládaný harmonogram 

P edchozí etapy a 
studie(*) 

Zadání ve ejné zakázky Nákup pozemk  Výstavba íslo 
projektu 

Datum 
zahájení

Datum 
ukon ení

Datum 
zahájení

Datum 
ukon ení

Datum 
zahájení

Datum 
ukon ení

Datum 
zahájení

Datum 
ukon ení

…/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… 1

Zahájení provozní fáze: …/…/…   

…/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… 2

Zahájení provozní fáze: …/…/…   

…/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …

Zahájení provozní fáze: …/…/…   

…… Podle pot eby p idejte další ádky

…/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… Skupina 
celkem Zahájení provozní fáze: …/…/…   

(*) Tato fáze zahrnuje studie proveditelnosti, analýzu náklad /výnos  a analýzu vlivu na životní prost edí.

5.2  Vysv tlete stru n  p edchozí fáze projektu / etapy projektu / skupiny projekt , které 
se již uskute nily.

íslo 
projektu 

Popis fází Datum 
zahájení

Datum 
ukon ení

Fáze 1  …/…/… …/…/… 

Fáze 2  …/…/… …/…/… 

1

Fáze 3  …/…/… …/…/… 

Fáze 1  …/…/… …/…/… 

Fáze 2  …/…/… …/…/… 

2

Fáze 3  …/…/… …/…/… 

Fáze 1  …/…/… …/…/… 

Fáze 2  …/…/… …/…/… 

…

Fáze 3  …/…/… …/…/… 

…… Podle pot eby p idejte další ádky

5.3  V p ípad  etapy projektu uve te p edpokládaný harmonogram výstavby a popis 
dalších návazných etap. 

Etapa 1  Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 íslo 
projektu Datum 

zahájení
Datum 

ukon ení
Datum 

zahájení
Datum 

ukon ení
Datum 

zahájení
Datum 

ukon ení
Datum 

zahájení
Datum 

ukon ení
…/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… …/…/… 1

Popis Popis Popis Popis 

…… Podle pot eby p idejte další ádky a sloupce 
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6. NÁKLADY PROJEKTU 

6.1  Uznatelné (p ípustné) náklady
v tis. euro 

íslo 
projektu Plánování 

Nákup
pozemk

P íprava 
staveništ

Výstavba Za ízení Technická 
pomoc 

Propagace Rezerva DPH i
ekvivalen
t

Celkem 

1           

2           

…           

Celkem           

Podle pot eby p idejte další ádky

6.2  Výdaje p ed datem podání žádosti* a/nebo identifikované jako neuznatelné 
(nep ípustné)*

v tis. euro 
íslo 

projektu Plánování 
Nákup
pozemk

P íprava 
staveništ

Výstavba Za ízení Technická 
pomoc 

Propagace Rezerva DPH i
ekvivalen
t

Celkem 

1           

2           

…           

Celkem           

Podle pot eby p idejte další ádky
* Viz pravidla pro stanovení uznatelnosti (p ípustnosti)výdaj  vydaná Komisí (viz Vademecum) 

6.3  Celkové náklady  
v tis. euro 

íslo 
projektu Plánování 

Nákup
pozemk

P íprava 
staveništ

Výstavba Za ízení Technická 
pomoc 

Propagace Rezerva DPH i
ekvivalen
t

Celkem 

1           

2           

…           

Celkem           

Podle pot eby p idejte další ádky

6.4 Da  z p idané hodnoty 

 Pokud organizace zodpov dná za realizaci projektu není plátcem DPH (v §1.4.7 jste uvedli 
„NE“), prosím uve te právní zd vodn ní pro tuto výjimku. 
………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

 Pokud organizace zodpov dná za realizaci projektu je plátcem DPH a nem že získat zp t
zaplacenou ástku DPH, a  již celou nebo z ásti, vysv tlete prosím situaci a uve te právní 
zd vodn ní pro každý jednotlivý p ípad. Uve te podíl z ástky DPH, který se nepoda ilo
získat zp t.
………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

6.5 Neuznatelné  náklady v jednotlivých letech 
v tis. euro 

íslo 
projektu 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CELKEM 

1         

2         

…         

Celkem         
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6.6  Finan ní plán (viz další strana) 
 (vycházející z p edpokládaných výdaj  organizace odpov dné za realizaci) 
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6.7 Odhadn te podíl celkových výdaj  souvisících s opat eními na snížení a/nebo kompenzaci 
negativních vliv  na životní prost edí a popište tato opat ení

íslo 
projektu 

% náklad
projektu 

P ijatá opat ení

1   

2   

3   

4   

…   

… Podle pot eby p idejte další ádky

Celkem   

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

6.8 Pokud jsou celkové  uznatelné náklady projektu i skupiny projekt  nižší než 10 milion
euro, zaškrtn te okénko „ano“ a uve te d vody, pro  by m l projekt p icházet v úvahu pro 
poskytnutí podpory 

Ano   Ne  

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 
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7. FINAN NÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA 

FINAN NÍ ANALÝZA 

Všechny žádosti musí obsahovat finan ní analýzu, p ipojenou jako p ílohu, která bude 

obsahovat:

  - Popis metodiky (se zvláštním d razem na popis použitých výchozích p edpoklad );

  - ekonomickou životnost projektu; 

  - investi ní výdaje; 

  - generované výnosy (pokud jsou); 

  - náklady na provoz a údržbu po dobu životnosti 

  - výnosy generované za dobu životnosti; 

  - analýzu diskontovaných pen žních tok  (DCF); 

  - analýzu citlivosti; 

7.1 Odhad provozních náklad  a výnos  v roce následujícím poté, co byl projekt z podstatné 
ásti zprovozn n.

Rok  

v tis. euro 
íslo 

projektu 
Odhad výnos

 (1) 

Odhad provozních 
náklad

(2)

%

(2)/(1)

isté výnosy 

 (3) = (1) - (2) 

Odpisy 

(4)

%

(3)/(4)

1       

2       

…       

…… Podle pot eby p idejte další ádky

Celkem       

7.2 Stru ný p ehled provedené finan ní analýzy a výpo et maximálního podílu 
spolufinancování2

Diskontované pen žní toky  
v tis. euro 

íslo 
projektu 

Životnost 
(roky) 

Finan ní 
návratnost SE 

ZAPO TENÍM
podpory Fondu 

soudržnosti  
(1)

Finan ní 
návratnost BEZ 
podpory Fondu 

soudržnosti 
(2)

istá sou asná
hodnota investice 

(3)

istá sou asná
hodnota istých 

výnos

(4)

%

(4)/(3)

%

1 - (4)/(3) 

1        

2        

…        

…… Podle pot eby p idejte další ádky

Celkem        

Prosíme p idejte komentá :
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

                                                          
2 Tento podíl by v žádném p ípad  nem l p ekro it 85 %  uznatelných náklad .
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7.3.a Popište výnosy p edpokládané ve finan ní analýze s tím, že budete rozlišovat výnosy 
plynoucí z tarif i poplatk  od výnos  z prodeje výrobk  a dalších. Vysv tlete metodu 
použitou v tomto výpo tu.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa

7.3.b Pokud výnosy plynou z tarif  a poplatk , vysv tlete, zda se liší pro r zné uživatele. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa

7.3.c Pokud výnosy plynou z tarif  a poplatk , vysv tlete, jestli jsou p ímo úm rné odpis m
projektu / skute né spot eb  a/nebo zne ist ní zp sobeného uživateli. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa

7.4 Popište náklady uvažované ve finan ní analýze a vysv tlete metodu použitou pro jejich 
výpo et.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa

7.5 Pokud projekt negeneruje p íjem, vysv tlete, jaká opat ení byla p ijata pro úhradu náklad
na provoz a údržbu, aby byla zajišt na životaschopnost projektu. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 
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7.6 EKONOMICKÁ ANALÝZA

Všechny žádosti musí obsahovat analýzu náklad  a výnos , i jinou kvantifikovanou analýzu, jako 
nap íklad analýzu efektivnosti náklad i vícekriteriální analýzu. V p ípad  analýzy náklad  a 
výnos  musí tato obsahovat: 

- popis metodiky; 
- uvažované alternativy; 
- p ímé a nep ímé náklady a výnosy ve fázi  výstavby; 
- p ímé a nep ímé náklady a výnosy ve fázi  provozu; 
- hlavní výchozí p edpoklady použité p i oce ování náklad  a výnos ;
- zhodnocení náklad  a výnos , které nemohou být zcela kvantifikovány i ocen ny;
- hlavní uživatelé projektu( ) a p edpokládaná míra využití; 
- výsledky analýzy vyjád ené pomocí míry vnit ní návratnosti (IRR), isté sou asné hodnoty 

(NPV) i pom ru výnosy/náklady; 
- zhodnocení rizik a nejistot (odhad dopadu zm n hlavních parametr );
- záv ry.

7.6.1 Hlavní náklady vytipované v analýze náklad  a výnos  (CBA) 

Náklad 1: ……………. Náklad 2: ……………. Náklad: ……………. CELKEM íslo 
projektu Sou asná hodnota % Sou asná hodnota % Sou asná hodnota % Sou asná hodnota % 

1         

2         

3         

…         

…… Podle pot eby p idejte další ádky a sloupce 

Celkem         

7.6.2 Hlavní výnosy vytipované v analýze náklad  a výnos  (CBA) 

Výnos 1: ……………. Výnos 2: ……………. Výnos: ……………. CELKEM íslo 
projektu Sou asná hodnota % Sou asná hodnota % Sou asná hodnota % Sou asná hodnota % 

1         

2         

3         

…         

…… Podle pot eby p idejte další ádky a sloupce 

Celkem         

7.7 Hlavní výsledky analýzy náklad  a výnos  (CBA) 

Použitá diskontní sazba  

v tis. euro 
íslo 

projektu 
Ekonomická 

životnost 
istá sou asná

hodnota náklad
istá sou asná

hodnota výnos
istá sou asná

hodnota 
Míra vnit ní 
návratnost 

Pom r
výnosy/náklady 

1       

2       

3       

4       

5       

…… Podle pot eby p idejte další ádky

Celkem       
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 Stru n  okomentujte hlavní záv ry CBA 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa

7.8 Uve te podrobnosti o hlavních výnosech a nákladech, které nelze kvantifikovat i ocenit a 
které byly identifikovány analýzou 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa

7.9 Pokud nebyla použita analýza CBA, uve te d vody, popište metody použité analýzy spolu 
s hlavními záv ry plynoucími z analýzy 

………………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

ANALÝZA RIZIK A CITLIVOSTI

7.10 Popište hlavní p edpoklady použité v analýze a uve te hlavní výsledky zm n míry vnit ní
návratnosti (IRR) a isté sou asné hodnoty (NPV) 

Parametr    (*) 

íslo 
projektu 

Druh zm ny I
R
R

N
P
V

Druh zm ny I 
R
R

N
P
V

Druh zm ny I 
R
R

N
P
V

Druh zm ny I 
R
R

N
P
V

1             

2             

3             

… Podle pot eby
p idejte další 
ádky

           

Celkem             

(*) Podle pot eby p idejte další relevantní parametry 

Prosíme p idejte komentá :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa
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8. FINAN NÍ PODPORA 

8.1 Výše a podíl požadované finan ní podpory 

íslo 
projektu 

Uznatelné náklady

(v euro) 

Výše podpory 
(v euro) 

Podíl požadované 
podpory 

(%)
1    

2    

3    

4    

…    

…… Podle pot eby p idejte další ádky

Celkem    

8.2 Jestliže je doba trvání projektu kratší než 2 roky nebo výše podpory nep ekra uje 50 
milion  euro, je grant požadován ve form  jednorázového p íslibu?

Ano   Ne  
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9. VLIV NA ZAM STNANOST

9.1 Po et vytvo ených pracovních míst* 

 Fáze výstavby Fáze provozu 

íslo 
projektu 

P ímá místa Nep ímá 
místa 

P edpokládaná 
doba trvání 

P ímá místa Nep ímá místa 

1      

2      

3      

4      

…      

…… Podle pot eby p idejte další ádky

Celkem      

*V násobcích ekvivalentu jednoho roku na plný úvazek 
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10. SLU ITELNOST S POLITIKAMI SPOLE ENSTVÍ

10.1  Ve ejné zakázky 

íslo 
projektu 

Druh
smlouvy 

Stru ný
popis 

Odhad
náklad

P edpoklá-
daný po et

smluv 

Náklady již 
uzav ených

smluv* 

Po et
uzav ených

smluv* 

1 Studie      

 Práce      

 Dodávky 
Služby 

     

2 Studie      

 Práce      

 Dodávky 
Služby 

     

3 Studie      

 Práce      

 Dodávky 
Služby 

     

……     
Podle pot eby p idejte další ádky
(*) Podrobnosti o smlouvách, které již byly uzav eny uve te v P íloze II 

10.2 Koncese 

 Prosíme p iložte kopii smlouvy a uve te podrobnosti o jejích hlavních rysech (jméno 
smluvní strany, právní forma, doba trvání smlouvy, p edm t smlouvy, atd.).

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

10.3 Konkurence 

Je s projektem spojena 
státní pomoc? íslo 

projektu 
Ano Ne 

Pokud ANO, uve te podrobnosti (nap . zda je sou ástí
státního programu i se jedná o ad hoc podporu, íslo 

oznámení, referen ní íslo schvalovacího dopisu Komise, 
atd.)

1   

2   

....   Podle pot eby p idejte další ádky
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10.4. Životní prost edí

10.4.1 Vysv tlete, jak projekt p ispívá k dosažení cíl  udržitelného rozvoje 

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

10.4.2 Vysv tlete, jak projekt respektuje princip „zne iš ovatel platí“ 

Pokud projekt tento princip nerespektuje, vysv tlete d vody
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

10.4.3 Konzultace s orgány p sobícími v oblasti životního prost edí

Byl projekt projednán 
orgány p sobícími 
v oblasti životního 

prost edí? 

íslo 
projektu 

Ano Ne 

Pokud ANO, uve te název a adresu tohoto orgánu a výsledek 
jednání. 

Pokud NE, uve te d vody 

1   

2   

…   Podle pot eby p idejte další ádky

10.4.4 Posouzení vlivu na životní prost edí

Prosíme vypl te pro každý projekt P ílohu I formulá e této žádosti, která se zabývá Posouzením 
vlivu na životní prost edí.

10.4.5 Pokud se u projektu( ) po ítá krom  posouzení vlivu na životní prost edí i s dalšími 
integra ními opat eními v oblasti životního prost edí (nap . environmentálním auditem, 
ízením, specifickým monitorováním), zaškrtn te okénko „Ano“ a popište toto opat ení.

íslo 
projektu Ano Ne 

Pokud ANO, popište toto/tato opat ení.

1   

2   

....   Podle pot eby p idejte další ádky

10.5 Jiné 

10.5.1 Prosíme uve te, zda n která jiná politika Spole enství má vazbu na projekt (nap .
zem d lská, energetická, atd.) a jestli ano, vysv tlete jakou: 

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 
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11. SOULAD S JINÝMI PROJEKTY (OPAT ENÍMI) FINANCOVANÝMI SPOLE ENSTVÍM

11.1 Je tento projekt komplementární v i n jakému programu, projektu i jiné form  podpory, 
která je nebo bude financována strukturálními fondy? 

Ano   Ne  

Pokud ano, uve te podrobnosti: 
(V p ípad  projekt , které byly již d íve financování strukturálními fondy uve te, v em je 
tento projekt nezávislý)

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

11.2 Byla pro tento projekt podána žádost o financování z jiného zdroje Spole enství, v etn
EIB?

Ano   Ne  

Pokud ano, uve te podrobnosti: 
Finan ní nástroje, referen ní íslo, datumy, požadované ástky, p id lené ástky, atd.

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 
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12. MONITORING 

12.1  Uve te ukazatele, které budou použity pro monitorování a hodnocení v cného postupu 
projektu:

(a) Identifikujte klí ové ukazatele (nap . zemní práce, spot ebu materiálu, hlavní 
stavební objekty, za ízení, potrubní rozvody, atd.) 

(b) Uve te odhadovaný objem prací nezbytných k dokon ení projektu. 

Ukazatel     (*) 

íslo 
projektu 

Jednotk
y

Po et
jednotek 

Jednotk
y

Po et
jednotek 

Jednotk
y

Po et
jednotek 

Jednotk
y

Po et
jednotek 

Jednotk
y

Po et
jednotek 

           

1           

2           

3           

4           

…           

…… Podle pot eby p idejte další ádky

Celkem           

(*) Podle pot eby p idejte další  ukazatele 
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13. OPAT ENÍ PRO ÍZENÍ, MONITORING, KONTROLU A HODNOCENÍ 

13.1 Stru n  vysv tlete, jaká opat ení byla podniknuta pro monitoring, finan ní kontrolu a 
hodnocení projektu 

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

13.2  Uve te, zda existují n jaká zvláštní opat ení týkající se tohoto projektu 

 (nap . ízení projektu, zvláštní monitorovací výbor)  

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 
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14. OPAT ENÍ V OBLASTI PROPAGACE 

14.1 Uve te podrobnosti o p edpokládané propagaci tohoto projektu 

i te se sm rnicemi o poskytování informací a publicit  (mají být vypracovány Komisí) 

íslo
projektu

Druh propagace a 
stru ný popis 

P edpokládaná
doba trvání 

(m síce)

Odhad
náklad  na 

kampa

Odhad
termínu 
zahájení

1 Místní oznámení 
 Noviny 
 TV … 
2 Místní oznámení 
 Noviny 
 TV … 
3 Místní oznámení 
 Noviny 
 TV … 
…… Podle pot eby p idejte 

další ádky
.......    

 P idejte komentá , pokud je zapot ebí
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 
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15.A  PROJEKTY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ

Následující otázky jsou zam eny na zjišt ní obecné zp sobilosti projekt  v oblasti životního 
prost edí pro získání podpory od Fondu soudržnosti (viz též P íloha III ást A). 

15.A.1 Vysv tlete, ke kterým cíl m v oblasti životního prost edí uvedených v l. 174 Smlouvy o 
Evropském Spole enství a cíl m i témat m Pátého ak ního programu o životním prost edí
se projekt vztahuje  

Cíle / témata Komentá

Udržování, ochrana a 
zlepšování kvality prost edí
Ochrana lidského zdraví  

Obez etné a racionální 
využívání p írodních zdroj
Podpora projektu (opat ení)
na mezinárodní úrovni pro 
ešení regionálních a 

celosv tových ekologických 
problém

Udržitelné hospoda ení s 
p írodními zdroji 
Integrovaná regulace 
zne išt ní a prevence odpad
Snižování spot eby
neobnovitelných energií 
Zlepšené ízení mobility  
Zlepšení kvality životního 
prost edí v m stských
aglomeracích 
Zlepšení zdraví a bezpe nosti
ve ejnosti

Klimatické zm ny

Kvalita ovzduší  

P íroda a biodiversita  

Komunální ekologie  

Hospoda ení s odpady  

Pob ežní zóny  

Hospoda ení s vodními zdroji  
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15.A.2 Vysv tlete, zda charakter projektu je preventivní nebo nápravný 

Preventivní   Nápravný  

Stru né vysv tlení:
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

15.A.3 Vysv tlete vazby projektu na realizaci environmentální legislativy Spole enství s odkazem 
na konkrétní sm rnice i na ízení Spole enství

75/440/EHS (kvalita povrchových vod)  
75/442/EHS, ve zn ní 91/156/EHS (odpadech)  
91/676/EHS (nitráty)  
91/689/EHS (nebezpe né odpady)  
91/271/EHS (zpracování komunálních odpadních vod)  
94/62/EHS (obalový odpad) 
Jiné (prosím specifikujte) Podle pot eby p idejte další ádky

15.A.4 Vysv tlete, zda je projekt v souladu se sektorovým / integrovaným plánem i programem 
spojeným s realizací politiky nebo legislativy Spole enství zmín né v p edchozím bod

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 
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15.B DOPRAVNÍ PROJEKTY 

Následující otázky jsou zam eny na zjišt ní obecné zp sobilosti projekt  v oblasti dopravy pro 
získání podpory z Fondu soudržnosti (P íloha III ást B má být též vypln na v závislosti na druhu 
dopravy: silni ní nebo železni ní.)

15.B.1 Je projekt zahrnut v pravidlech pro trans-evropské dopravní sít  schválených Radou a 
Evropským parlamentem (Rozhodnutí . 1692/96/ES )? 

Ano   Ne  

  - Pokud ano, uve te jaká pravidla :

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

 - Pokud ne, vysv tlete, pro  by m l projekt p icházet v úvahu pro poskytnutí podpory: 

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

15.B.2 Popište, jaký je p edpokládaný p ínos projektu k uvedeným pravidl m

 (Vysv tlete zejména p ínos pro koridor i systém) 
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

15.B.3 Jaké další projekty spole ného zájmu se týkají stejného dopravního koridoru? 

Název projektu O ekávaný termín 
zahájení

O ekávaný termín 
dokon ení

Odhadované náklady 

A    
B    
…    
Podle pot eby p idejte další ádky

Celkem    
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15.B.4 Jaká je role projektu v národní dopravní politice zem ?
(S odkazem na národní plánovací dokument (pokud je to relevantní) uve te stupe  priority, který byl projektu 
p i azen) 
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

15.B.5 Údaje o sou asných a p edpokládaných budoucích dopravních tocích podle kategorie 
uživatel
(Prosíme vypl te následující tabulku pro oba scéná e (s projektem/bez projektu), upravte tabulku, pokud to bude 
zapot ebí )

Projekty silni ní dopravy:

% KATEGORIE
Rok AADT Mezin. Lehká vozidla T žké náklady Autobusy Ostatní

doprava Tuzem Mezin Tuzem Mezin Tuzem Mezin Tuzem Mezin 

Stávající
Dokon ení
Dokon. + 5 
Dokon. + 10 
Dokon. + 15 
Dokon. + 20 

          

* AADT – ro ní pr m r denní dopravy 

Projekty železni ní dopravy

KATEGORIE
ROK Osobní

lov.km 
Nákladní

t. km 
OSTATNÍ

Celkem % Celkem % Celkem %

Stávající
Dokon ení
Dokon. + 5 
Dokon. + 10 
Dokon. + 15 
Dokon. + 20 

Prosíme o komentá  hlavních vliv  na sou asné a potenciální budoucí toky mezinárodní dopravy, jak v rámci 
Spole enství, tak mezi ním a t etími zem mi(nap . kolísání objemu dopravy, objemy ve špi kách, doby výskytu 
dopravní zácpy, atd., sou asné i p edpokládané v budoucnu, s i bez realizace projektu. 
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 
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 JMÉNO a PODPIS:......................................................................................................  

 ORGÁN:........................................................................................................................

 DATUM ……/……/…… 

 RAZÍTKO: 
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P ÍLOHY
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P ÍLOHA I  POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

(Všechny ásti musí být vypln ny pro všechny projekty) 

1. Územní rozhodnutí

Bylo již pro tento projekt vydáno územního rozhodnutí 3?

Ano Ne

Pokud ano, kdy |___|___|___|

Pokud ne, kdy byla podána formální žádost o ud lení územního rozhodnutí  |___|___|___|

a kdy lze o ekávat kone né rozhodnutí? |___|___|___|

Uve te kompetentní orgán(y), který vydal i vydá územního rozhodnutí 
……………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………

2. Aplikace Sm rnice o posuzování vlivu na životní prost edí (EIA)4

2.1. Pat í projekt do kategorie investic spadajících pod: 

P íloha I Sm rnice 85/337/EHS, ve 
zn ní Sm rnice 91/11/ES

 (p ejd te k otázce 2.2) 

P íloha II Sm rnice 85/337/EHS, ve 
zn ní Sm rnice 91/11/ES

 (p ejd te k otázce 2.3) 

Nespadá pod  Sm rnici 85/337/EHS, ve 
zn ní Sm rnice 91/11/ES

 (p ejd te k otázce 3) 

2.2. Pokud spadá pod P ílohu I Sm rnice EIA, p iložte p íslušné dokumenty5.

                                                          
3  T.j. rozhodnutí p íslušného orgánu i orgán , které oprav uje investora zahájit projekt. 
4  Sm rnice 85/337/EHS o posuzování vlivu vybraných ve ejných a soukromých projekt  na životní prost edí Ú ed. v st L 

175 ze dne 5.7.1985) ve zn ní Sm rnice  97/11/ES (Ú ed. v st. L 73 ze dne 3.3.1997). 
5 Požadovanými dokumenty jsou:

a) netechnický stru ný p ehled studie dopadu projektu na životní prost edí,
b) výsledky konzultací s p íslušnými orgány ochrany životního prost edí,
c) výsledky konzultací s dot enou ástí ve ejnosti, 
d) v p ípad  projekt , u kterých byla oficiální žádost o územní rozhodnutí (bod 1.1 výše) až po 14. b eznu 1999: informace 

zmín ná v lánku 9.1, Sm rnice 85/337/ES ve zn ní lánku 11,  Sm rnice 97/11/ES.  
Pozn. : U b) a c) mohou mít podobu prohlášení,  záv ru i osv d ení p íslušných orgán  ochrany životního prost edí, s 
informacemi o tom, jakým zp sobem byly vzaty v úvahu výhrady jmenovaných odborných poradc  a dot ené ásti
ve ejnosti. 
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2.3. Pokud spadá pod P ílohu II Sm rnice EIA, bylo u projektu provedeno posouzení vlivu 
na životní prost edí?

Ano   Ne  

Pokud ano, p iložte p íslušné dokumenty (viz poznámku pod arou 4). 

Pokud ne, vysv tlete d vody a uve te mezníky, kritéria nebo studie jednotlivých p ípad , které 
vedly k záv ru, že projekt nemá významný ekologický dopad: 
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………
Podle pot eby použijte více místa 

3. POSOUZENÍ VLIVU NA  LOKALITY NATURA 2000

Bude mít projekt výrazný negativní vliv na lokality, které jsou zahrnuty do soustavy Natura

2000, nebo se o jejich zahrnutí uvažuje6?

Ano   Ne  

- Pokud ano, p iložte kopii vypln ného formulá e v etn  informace o projektech, které mají 
výrazný vliv na lokality Natura 20007, tak jak bylo oznámeno Komisi (G  Životního prost edí)
Sm rnicí 92/43/EHS. 

- Pokud ne, prosíme vypl te prohlášení v P íloze I(a) 

                                                          
6 Tyto lokality zahrnují: 

a) Oblasti se speciální ochranou (SPA) za azené i požadující za azení pod  „pta í“ Sm rnici (79/409/EHS, Ú ed.v st. L103 
ze dne 25.4.79) a

b) Lokality navržené i požadující návrh lenského státu podle lánku 4(1) Sm rnice "p írodních stanoviš " (92/43/EHS, 
Ú ed.v st. L206 ze dne 22.7.92). 

7 Dokument . 99/7-rev2 p ijatý výborem pro ochranu p írodních stanoviš  (zástupci lenských stát  jmenování podle 
Sm rnice 92/43/EHS) na zasedání výboru dne 4. íjna 1999 
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P ÍLOHA I (a) PROHLÁŠENÍ ORGÁNU ODPOV DNÉHO ZA MONITORING
LOKALIT NATURA 2000 

Odpov dný orgán...................................................................................................................................…..

Po prostudování8 žádosti týkající se projektu ............................………………………………….. 

(název)..............................................……………………………   ………………………………. 

který bude umíst n v ....................................…………………….......…………………………… 

tímto prohlašujeme, že (zaškrtn te odpovídající okénko): 

 projekt pravd podobn  nebude mít výrazný vliv na lokalitu Natura 2000 z následujících 
d vod :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Proto odpovídající posouzení vyžadované v lánku 6 (3) nebylo považováno za nezbytné. 

 Na základ  odpovídajícího posouzení, podle l. 6(3), Sm rnice 92/43/EHS, nebude mít 
projekt výrazný negativní vliv na lokalitu Natura 2000 

P ipojena je mapa v m ítku 1:100.000 ( i nejbližším možném m ítku), s ozna ením polohy projektu a 
dot ených lokalit Natura 2000, pokud se vyskytují. 

Podpis:  ........................................... (orgán odpov dný za monitoring lokalit NATURA 2000) 

Oficiální pe e :

                                                          
8 S ohledem na požadavky lánku 6(3), Sm rnice 92/43/EHS 
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P ÍLOHA II MONITORING METOD VYB ROVÝCH ÍZENÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK 

Tato p íloha musí být zaslána spolu s žádostí o podporu. 

V pr b hu fáze realizace projektu by m la být periodicky aktualizována a zasílána Komisi 

Informace dostupné k datu (DD/MM/RR) 

íslo
projektu

Druh
smlouvy 

Stru ný
popis

Objem 
( ástka)
smlouvy 

Použitý
postup

p id lování
(1)

Datum 
výzvy 

(2)

Datum 
podpisu
smlouvy 

(3)

Smlouva 1     
Smlouva 2     

Práce

Smlouva...     
Smlouva 1     
Smlouva 2     

Dodávky

Smlouva...     
Smlouva 1     
Smlouva 2     

1

Služby 
(v etn
studií) Smlouva...     

     
     

...... ......

     
 Podle pot eby p idejte další ádky

(1) V p ípad  výb ru metodou "vzájemné dohody" i "omezené ú asti" p iložte zd vodn ní výb ru této metody. 
(2) Zašlete kopii oznámení uve ejn ného  v Ú edním v stníku (OJ) a také kopii p edb žného oznámení, pokud bylo použito. 
(3) Zašlete kopii oznámení o p id lení zakázky a také kopii následného oznámení, pokud bylo použito. 
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P ÍLOHA III 

SPECIFICKÉ INFORMACE POSKYTOVANÉ V ZÁVISLOSTI NA 
CHARAKTERU PROJEKTU 

N které z informací uvedených níže jsou automaticky zahrnuty do jednotlivých kapitol dotazníku.

V p ípadech, kdy p íslušná informace není zahrnuta v hlavní ásti dotazníku uve te, prosím, další 

podrobnosti, aby Komise mohla rozhodnout o zp sobilosti projektu pro poskytnutí podpory Fondem 

soudržnosti

lenské státy mohou uvést dodate né informace ve vhodném formátu. 

P ÍLOHA III ást A: ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKTY V OBLASTI HOSPODA ENÍ
S VODOU  (ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A/NEBO IŠT NÍ ODPADNÍCH 
VOD) A S PEVNÝMI ODPADY 

I.  Všeobecné informace9

Aby bylo možné ur it kontext, ve kterém jsou projekty navrhovány, je zapot ebí mít k dispozici 
následující informace: 

Program/plán, se kterým projekt i skupina projekt  souvisí (národní, regionální, místní, 
povodí), a v p ípadech, kdy je to relevantní, i odkaz na p íslušnou legislativu o životním 
prost edí),
Podrobnosti o umíst ní a lokalit : projektové plány a nákresy, mapa (1:100.000), citlivé 
oblasti, místa vypoušt ní,
Stru ný p ehled sou asných údaj  (infrastruktura/p ehled celkového stavu kvality vody 
v dot ené oblasti/regionu), problémy a ešení/cíle projektu 
Stanovení pot eb odborného školení pracovník , je-li zapot ebí
Studie proveditelnosti a další významné informace, které je t eba vzít v úvahu (hydrologické, 
zdravotní, atd.). 

II.  Specifické technické informace 

A. Zásobování vodou 

 Zhodnocení situace 
 Kvantifikace vody dodávané systémem, 
 Kvalita vody u zdroje a v míst  dodávky, 
 Technický popis (použitá technologie), 
 Popis stávajících sítí, v etn  ztrátovosti(%), 
 Míra p ipojení na systém (obyvatelé), 
 Systém monitorování kvality vody, 
 Management (Plánované stavy/dostupnost (technického) personálu), 
 Názor dalších lenských stát , kterých se projekt týká (v p ípadech velkých projekt

souvisejících s mezinárodními ekami). 

B. išt ní odpadních vod 
                                                          
9
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1) Sb r
Technický popis sb rného systému (projektovaná kapacita v ekvivalentech obyvatel a 
v hydraulických ukazatelích, odd lené i kombinované systémy, p epady pro vodu 
z p ívalových deš ),
Popis stávajícího za ízení a jeho integrace do budoucího systému, komunální a/nebo 
pr myslové odpadní vody v sou asnosti již svád né do sb rného systému, 
Prevence únik ,
Monitorovací systém. 

2) išt ní
Charakteristika odpadních vod (komunální, pr myslové, atd.), 
Projektovaná kapacita ve vztahu k úrovni zne išt ní (BOD510 podle Sm rnice
91/271/ES ) a ve vztahu k hydraulické kapacit ,
Technický popis použité technologie (primární, sekundární, i terciální), 
Popis stávajícího za ízení na zpracování odpadních vod a jeho integrace do budoucího 
systému, 
Monitorovací systém. 

3) Cílové vodní toky / nádrže
Popis vodních tok  / nádrží (kam jsou vy išt né vody vypoušt ny), jejich vlastnosti, 
cílová kvalita, která má být dosažena i zachována 

4) Kaly
Zpracování kal
Likvidace

5) Management
Plánované stavy/dostupnost (technického) personálu.

C. Hospoda ení s odpady 

1) Všeobecné informace 

Množství a vlastnosti zpracovávaných odpad ,
Technický popis použité technologie, 
Národní i regionální plán, se kterým projekt m že souviset, 
Popis stávajícího za ízení a jeho integrace do budoucího systému, 
Management (Plánované stavy/dostupnost (technického) personálu) 
Prohlášení kompetentních orgán  o slu itelnosti projektu se strategií - lenského státu 
a/nebo Spole enství - v oblasti pevných opad ,
Lokalita projektu a mapy, aby bylo možné zhodnotit umíst ní r zných za ízení i
sou ástí navrhovaného systému hospoda ení s odpady. 

2) Skládky 

Velikost skládky: plocha a objem, 
Uve te technické parametry skládky, mimo jiné v etn  druh  a množství odpad ,
možnost rozší ení, p edpokládaná životnost, zpracování metanových emisí (a jejich 
p ípadné použití) a zpracování pr sak ,

                                                          
10 - použijte parametry ve stávajících sm rnicích Spole enství
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Popis lokality, v etn  hydrologických a geologických parametr , a také uve te
informace, které umožní posoudit potenciální dopad na životní prost edí,
Informace o plánovaném zp sobu provozování, monitorování a kontroly skládky, 
Informace o plánovaném zp sobu uzav ení skládky a její kontrole a údržb  po uzav ení.

3) Kompostovací za ízení  

Popis opat ení ve vstupní ásti sb rného systému, aby bylo zaru eno, že kvalita 
kompostu bude pro trh vyhovující. Popis zp sob  odd leného sb ru a išt ní.
Popis použité metody kompostování, v etn  parametr  výsledného produktu, a také 
kone né destinace jednotlivých druh  odpadu (zahradní, organický, domácí, kaly 
z istíren odpadních vod, odpad z živo išné výroby, atd.). 

4) P edávací stanice 

Po et a umíst ní p edávacích stanic na základ  provedených studií optimalizace 
s ohledem na dopravní vzdálenosti a používané silnice, po et a druh nákladních voz ,
atd. (s cílem minimalizovat dopady na životní prost edí a ekonomiku). Plánovaná 
opat ení na zamezení kontaminace životního prost edí a na ochranu zdraví a bezpe í
d lník .

5) T ídicí stanice 

Popis jednotlivých ástí p edávacích jednotek, podle p edpokládaných tok  odpadu, a 
druh t ídicího systému (ru ní, mechanický, chemický, smíšený, atd.). Výkon 
navrhovaného systému nezbytný pro dosažení kvantitativních cíl  stávajícího plánu 
hospoda ení s odpady. 

6) Uzavírání nekontrolovaných skládek 

Plán uzavírání nekontrolovaných ( erných) skládek, se zvláštním d razem na opat ení
pro kontrolu a monitorování metanových emisí, pr sak , infiltrace do vodonosných 
vrstev, ek, atd., 
Cílové využití lokality po uzav ení skládky. 

7) Spalovny 

Druhy spalovaného odpadu, 
Opat ení ve vstupní ásti sb rného systému, aby bylo zaru eno kvalitn jší spalování a 
aby se zabránilo p ítomnosti nežádoucích odpad ,
Popis použité metody a technologie, lokality, výroby energie a opat ení pro ízení kvality, 
Vlastnosti a zp sob likvidace škváry a popele. 



Příprava a řízení projektů Fondu soudružnosti
Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti

208

39

P ÍLOHA III ást B:  DOPRAVNÍ PROJEKTY 

PROJEKTY SILNI NÍ DOPRAVY 

1. Popis projektu a lokality

 Druh projektu: 

            Nový       Modernizace            Smíšený  
 Délka: .......................................................................................................................................  
 Po et pruh  v jednom sm ru: ....................................................................................................  
 Po et k ižovatek (podle druhu): ................................................................................................  
 Mosty (délka/ší ka): ................................................................................................................  
 Tunely (délka/ší ka): ................................................................................................................  
 Po et dalších významných technických d l: ..............................................................................  

2. Lokalita

 Celková mapa (zobrazující umíst ní projektu v koridoru) 
 Podrobná mapa (zobrazující polohu za átku a konce (km), hlavní technická díla (km), sousední vesnice/m sta,

atd.)

PROJEKTY ŽELEZNI NÍ DOPRAVY

1. Popis projektu a lokality

Druh projektu: 

            Nový       Modernizace            Smíšený  

U modernizace uve te: U nových tratí uve te:

Elektrifikace: Délka: 
Zdvojení i zlepšení tratí: Max. rychlost: 
Modernizace signalizace: Rozchod trati/nakládání: 
Úprava rozchodu trati/nakládání: Druh signalizace: 
Odstra ování úrov ových p ejezd : Systém elektrifikace: 
 Po et most :
 Po et tratí: 
 Mosty (délka/ší ka):
 Tunely (délka/ší ka):
 Po et dalších významných technických d l:

2.  Lokalita

 Celková mapa (zobrazující umíst ní projektu v koridoru). Podrobná mapa (zobrazující polohu za átku
a konce (km), hlavní technická díla (km), sousední vesnice/m sta, atd.) 
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Formulá I. Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor ídícího orgánu FS

Název projektu:

Kone ný p íjemce pomoci:

Právní forma:

I O: Adresa:

Statutární zástupce:

Kone ný p íjemce pomoci se tímto zavazuje, že:

- uhradí ástku uvedenou v projektu: EUR

slovy:

- uhradí náklady, které Evropská komise oproti p edloženému návrhu projektu
   Fondu soudržnosti nezohlednila ve svém rozhodnutí jako vhodné pro spolufinancování
   z prost edk  EU;

- uhradí další náklady, které vzniknou v souvislosti s realizací projektu a které nebyly

   v rozhodnutí EK zohledn ny;

- uhradí náklady, které spolufinancující subjekty (krom  níže uvedených subjekt *)

  odmítnou oproti p edloženému návrhu uhradit
- uhradí rozdíl, o který se Evropská komise rozhodne spolufinancování z prost edk  EU
   snížit.

V dne:

Ú edn  ov ený podpis statutárního zástupce
a razítko kone ného p íjemce pomoci

* Státní rozpo et R, SFŽP, SFDI a EIB

Prohlášení kone ného p íjemce pomoci

o zajišt ní spolufinancování projektu 
Fondu soudržnosti

(Formulá  se p edkládá Odboru ídícího orgánu Fondu soudržnosti)
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Formulá II. Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor ídícího orgánu FS

Název projektu:

Kone ný p íjemce pomoci:

Právní forma:

I O: Adresa:

Statutární zástupce:

Prohlašuji, že ke dni                                                              (datum podání žádosti o projekt)

nemám žádné závazky v i orgán m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ovnám

po lh t  splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na

penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a

p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tové kázn , atd.) i

další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt  financovaných z Fondu soudržnosti

nebo Strukturálních fond  v i orgán m, které prost edky z tohoto fondu poskytují.

V dne:

Ú edn  ov ený podpis statutárního zástupce
a razítko kone ného p íjemce pomoci

Prohlášení kone ného p íjemce pomoci

o bezdlužnosti v i ve ejné správ
a zdravotním pojiš ovnám

(Formulá  se p edkládá Odboru ídícího orgánu Fondu soudržnosti)
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Formulá III. Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor ídícího orgánu FS

Název projektu:

Spolufinancující subjekt:

Právní forma:

I O: Adresa:

Statutární zástupce:

Spolufinancující subjekt se zavazuje, že:

uhradí ástku: EUR

slovy:

na výše uvedený projekt.

V dne:

Ú edn  ov ený podpis statutárního zástupce
a razítko spolufinancujícího subjektu

Prohlášení spolufinancujícího subjektu

o zajišt ní spolufinancování projektu 
Fondu soudržnosti

(Formulá  se p edkládá Odboru ídícího orgánu Fondu soudržnosti)
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Žádost o proplacení výdaj  projektu v rámci Fondu soudržnosti

Zprost edkující subjekt    / 
Realiza ní orgán1:

P evzal: Podpis: Datum: 

    

Název projektu  
íslo projektu2

íslo žádosti o proplacení  
Kone ný p íjemce  
Adresa kone ného p íjemce, tel., 
e-mail 
DPH plátce                                           neplátce3

I /DI
íslo bankovního ú tu

Datum zahájení  projektu4

Datum ukon ení projektu5

Rozpis financování projektu   

 Uvedených ve Finan ním memorandu/ Rozhodnutí EK6

Rozpo et dle uzav ených kontrakt
Ukazatel EUR % 

EUR CZK 

1.
Celkové výdaje na 
projekt

    

2.
Celkové zp sobilé
výdaje na projekt  

    

3.
Výše finan ní pomoci 
z prost edk  EU (ze 
zp sobilých výdaj )

    

4.

Výše finan ní pomoci 
z prost edk  státního 
rozpo tu (ze 
zp sobilých výdaj )

    

5.
Výše finan ní pomoci 
ze státních fond
(ze zp sobilých výdaj )

    

6.

Výše finan ní pomoci 
z ostatních národních 
ve ejných zdroj  (ze 
zp sobilých výdaj )

    

1 nehodící se škrtn te
2 v p ípad  projektu Fondu soudržnosti schváleného po 1. 5. 2004 íslo projektu nahradit íslem Rozhodnutí EK
3 nehodící se škrtn te
4 dle FM/Rozhodnutí EK 
5 p edpokládané datum ukon ení viz FM/Rozhodnutí EK
6 nehodící se škrtn te
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7.

Výše finan ní pomoci 
ze zdroj  kone ného
p íjemce (ze 
zp sobilých výdaj )

    

Rozpis erpání prost edk  projektu   
Požadováno ke dni podání 

žádosti
Proplaceno ke dni podání 

žádostiUkazatel

EUR CZK EUR CZK 

1.
Celkové výdaje na projekt 
doposud vykázané 

    

2.
Celkové zp sobilé výdaje 
na projekt doposud vykázané 

    

3.

Výše finan ní pomoci 
z prost edk  EU doposud 
vykázané (ze zp sobilých
výdaj )

    

4.

Výše finan ní pomoci 
z prost edk  státního 
rozpo tu doposud vykázané 
(ze zp sobilých výdaj )

    

5.

Výše finan ní pomoci 
ze státních fond  doposud 
vykázané (ze zp sobilých
výdaj )

    

6.

Výše finan ní pomoci 
z ostatních národních 
ve ejných zdroj  doposud 
vykázané (ze zp sobilých
výdaj )

    

7.

Výše finan ní pomoci 
ze zdroj  kone ného
p íjemce doposud vykázané 
(ze zp sobilých výdaj )

    

Rozpis financování platby 

1.
M na (dle Smlouvy o financování projektu/Smlouvy s Kone ným p íjemcem o realizaci 
projektu):        CZK                 EUR7

2. íslo faktury 

3. Datum splatnosti faktury 

4. Celkem fakturováno (za práce/služby) 

5. Zádržné 

6. Odpo et zálohy 

7. Celkem k proplaceno 

8. DPH 

7 nehodící se škrtn te
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9. íslo dodavatelské smlouvy 

Rozpis financování platby – celkem  

1.
M na (dle Smlouvy o financování projektu/Smlouvy s Kone ným p íjemcem o realizaci 
projektu):        CZK                 EUR8

2. Celkem fakturováno (za práce/služby) 

3. Zádržné 

4. Odpo et zálohy 

5. Celkem k proplaceno 

6. DPH 

Požadavek na proplacení 

Na základ  výše uvedených údaj  žádám o proplacení zp sobilých výdaj  z ve ejných 
prost edk  dle Smlouvy o financování projektu FS a Rozhodnutí  EK/ Finan ního memoranda 
pro výše uvedený projekt. 

Vybrat (dle m ny kontraktu):  CZK   EUR9

Požadavek na proplacení 
Schváleno ZS / 

Realiza ním orgánem10

1. Výše finan ní pomoci z prost edk  EU 

2. Výše finan ní pomoci z prost edk  státního rozpo tu

3. Výše finan ní pomoci ze státních fond

4.
Výše finan ní pomoci z ostatních národních ve ejných
zdroj

 Požadavek celkem 

Seznam p iložené dokumentace: 
íslo Dokument 

8 nehodící se škrtn te
9  nehodící se škrtn te
10  nehodící se škrtn te
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Jako kone ný p íjemce prohlašuji, že 
1. výdaje jsou v souladu s ustanoveními Finan ního memoranda/Rozhodnutí EK             

.  ………………………………………., Smlouvy o financování projektu FS            

.      ………………………………………..,
2. žádost o proplacení výdaj  z ve ejných prost edk  je založena na skute ných

výdajích,
3. projekt nebyl podpo en jiným finan ním nástrojem EU, ani z jiných národních 

ve ejných zdroj , s výjimkou stanoveného spolufinancování; 
4. p i realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory, 
5. p i realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání ve ejných zakázek, 
6. požadavky na publicitu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Finan ního

memoranda/ Rozhodnutí EK, 
7. všechny transakce jsou v rn  zobrazeny v ú etnictví,
8. podp rná dokumentace bude archivována dle stanovených pravidel a obecn

závazných právních p edpis ,
9. nemám žádné závazky v i orgán m státní správy, samosprávy a zdravotním 

pojiš ovnám po lh t  splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na 
pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, na pojistném a na penále na 
sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení 
rozpo tové kázn , atd.), i další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt
financovaných ze strukturálních fond  nebo Fondu soudržnosti v i orgán m, které 
prost edky z t chto fond  poskytují. 

10. všechny p edložené faktura ní dokumenty jsou v souladu se zákonem o ú etnictví ve 
zn ní pozd jších p edpis  a se zákonem o DPH ve zn ní pozd jších p edpis .

Kone ný
p íjemce:

Datum Jméno a p íjmení, funkce Podpis/Razítko

Vypracoval:

 Kontroloval: 

 Schválil: 

Zprost edkující subjekt   /  Realiza ní orgán 11

Datum Jméno a p íjmení, funkce Podpis/Razítko

Kontroloval:

Schválil:

11 nehodící se škrtn te
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Oto Potluka a kolektiv

Česká republika 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6
110 15  Praha 1

tel.: 224 861 111 (ústředna)
fax: 224 861 333 (centrální)

www.strukturalni-fondy.cz
www.mmr.cz
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