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Plánované aktivity FS  
v 1. pololetí roku 2007: 
 
Workshop Jaspers 

 
Iniciativa JASPERS (Joint 

Assistance in Supporting Projects) se 
sídlem v Lucembursku je společným 
projektem EIB, EBRD a DG Regio 
(EK). Jejím cílem je poskytování 
bezplatné odborné pomoci při přípravě, 
kontrole a vyšši kvalitě studií 
proveditelnosti, projektových žádostí i 
realizaci projektů kofinancovaných 
z prostředků EK.  

Odbor Fondu soudržnosti 
(MMR) zajistil ve spolupráci s Jaspers, 
MD a MŽP  přípravu  Jaspers Acion 
Plan 2006 a 2007. V zájmu zkvalitnění 
komunikace a většího využití pomoci 
Jaspers českými subjekty, zejména 
v resortu dopravy a životního prostředí, 
připravil v listopadu 2006 jednání 
s relationship manažerem severního 
regionu Jaspers  panem Markem 
Pevsnerem a panem Nicosem 
Yambidesem.  

Jednání potvrdilo, že pomoc 
z Jaspers lze využít ve větší míře, než 
jak je české subjekty dosud využívají – 
mimo jiné například při přípravě a 
výstavbě pražského silničního okruhu. 
Zároveň bylo přínosem pro iniciativu 
Jaspers, neboť jeho experti byli 
seznámeni s tím, jaké další možnosti 
pomoci se naskýtají a jsou českou 
stranou požadovány. 

     ► 
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Plánované aktivity: 

   
    -   Workshop Jaspers 

- Audit Evropského účetního dvora 
- 6. Monitorovací výbor FS 
- Publikace  
 

  

  Aktivity Fondu soudržnosti v roce 2006 
 
Vážení, dostává se Vám do rukou třetí číslo  newsletteru Fondu soudržnosti, v němž bychom 
Vám rádi v souhrnu poskytli nejdůležitější informace o událostech, které se přibližně za 
poslední půl rok uskutečnily a také informace o aktivitách, které pro Vás plánujeme do 
budoucna. Podrobnější info k jednotlivým tématům naleznete na webových stránkách 
www.strukturalni-fondy.cz.  
 
5. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti  
 

Ve dnech 28.-29.11.2007 se uskutečnil již 5. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti, tentokrát  proběhl první 
den v Praze na Ministerstvu pro místní rozvoj a druhý den se účastníci přesunuli do krajského města Zlín. Na 
programu prvního dne jednání bylo hodnocení 34 projektů životního prostředí a 2 technických asistencí. Druhý 
den pokračoval hodnocením projektů v oblasti dopravy a  následně  jednáním Core Group.                                         

                                                                                                       
 

    Shrnutí problematiky vodohospodářských smluv FS 
 

Souhrn informací k problematice vodohospodářských projektů financovaných z Fondu soudržnosti 
v programovacím období 2004-2006 a v následujícím programovacím období 2007 - 2013 
 
V posledních měsících roku 2006, tj. kromě jiného posledního roku programovacího období 2004-2006 MMR 
jako Řídící orgán Fondu soudržnosti, spolu s dalšími zainteresovanými resorty (Ministerstvo životního prostředí, 
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí) v úzké kooperaci se zástupci vlastníků a provozovatelů VH 
infrastruktury aktivně vyjednávalo se zástupci Evropské komise – DG Regio na úrovni technických jednání i na 
úrovni vysokých představitelů. 
 
Základem pro finální jednání se stalo usnesení vlády ČR ze dne: 30. listopadu 2006 č. 1371 k problematice 
projektů Fondu soudržnosti s vodohospodářským zaměřením v programovacím období 2004 - 2006 a  v 
následujícím programovacím období 2007 – 2013. 

 
To jako hlavní cíle stanovilo, že při dalších jednáních s EK za nezbytné považuje respektovat následující 
požadavky vyjadřující stanovisko vlády: 
a)  ukončení schvalovací procedury předložených projektů pro rok 2006, 
b) ukončení procesu dokladování dosažení nejlepší mezinárodní praxe u projektů s Rozhodnutími komise z roku 
2004, 
c) dokončení přípravy návrhu standardů smluvních vztahů v oblasti vodohospodářské infrastruktury pro období 
2007 - 13, které budou respektovat český právní systém, legislativu EU, nejlepší mezinárodní praxi doporučenou 
EK a v poslední době probíhající diskusi s EK. 
 
K bodu a): Bylo na úrovni politického jednání dohodnuto schválení následujících projektů ze zásobníku návrhů: 
Táborsko, Čisté Horní Labe Olše a Jihlava a přijetí všech českou stanou navrhovaných změn v rozhodnutích 
Komise z titulu úspor prostředků apod. 8. ledna 2007 česká strana oficiálně obdržela texty rozhodnutí, které toto 
řešení naplňují. Česká republika tím vyčerpala veškeré prostředky z FS v programovacím období 2004-2006. 
Jedná se celkem o 937 207 800 €. 
 
K bodu b): ČR oficiálně informovala, že po přezkoumání považuje podmínky v rozhodnutích Komise pro 
projekty FS roku 2004 za splněné vůči požadavkům nejlepší mezinárodní praxe definovaným v roce 2004. EK si 
vyhradila právo tyto podmínky individuálně přezkoumat. Z podnětu GŘ Meadowse (dopis z 1. prosince 2006) 
bude ustavena „Steering committee“, která na počátku roku 2007 projedná výhrady a pochybnosti Komise „case 
by case“. 

 
K bodu c): vypracování základních a obecných standardů pro vodohospodářský sektor v budoucím 
programovacím období a projednání případných možných změn s vlastníky vodohospodářské infrastruktury. 
 
Pracovní skupina projednala návrh vytvořený experty MŽP a navrhla výchozí podmínky pro přípravu provozních 
smluv v oblasti vodohospodářské infrastruktury pro léta 2007-2013, které se stanou základem pro vyjednávání 
s EK. Dojednané znění podmínek se stane součástí kriterií, které bude ŘO Operačního programu ŽP zkoumat u 
návrhů projektů pro programové období 2007-2013. 

Výchozí podmínka č.1 - „V případě, že z finančních prostředků EU výstavbou nové provozně samostatné 
infrastruktury vodovodů a kanalizací dochází k vytvoření služby nového nebo dodatečného druhu s význačným 
nárůstem kvality, bude provozovatel vybrán v otevřeném řízení, které bude respektovat platnou národní a 
evropskou legislativu v této oblasti.“ 
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  Pan Pevsner přijal nabídku na 
účast na Jaspers Workshop 1. 2. 2007, 
připravovaném Odborem Fondu 
soudržnosti (MMR) Seminář  seznámí 
českou stranu s uplatňováním Jaspers 
aktivit v jiných zemích EU a pomocí, 
kterou může poskytnout železničním, 
silničním a enviromentálním 
projektům. Workshop by měl 
prohloubit komunikaci mezi příjemci 
pomoci a iniciativou Jaspers. Na akci 
se předpokládá kromě přítomnosti 
pana Pevsnera i účast úředníků Jaspers 
odpovědných za oblast projektů 
dopravy a životního prostředí, dále 
přítomnost zástupců MŽP, MD, SFŽP, 
SŽDC a ŘSD. 
 

 
 

Výkonnostní audit Evropského 
účetního dvora: 
 
Nyní probíhá další audit ze strany 
Evropského účetního dvora, který se 
koná ve dnech 15.-19. ledna 2007. 
Kontrolovány budou osoby 
zodpovědné za řízení fondu ISPA 
v ČR. Návštěva je součástí 
výkonnostního auditu na téma 
efektivnosti předvstupní pomoci 
z fondu ISPA. 
 
Cílem zkoumání jsou zejména tyto 
oblasti: 
 
- kontrola národního systému řízení 
fondu ISPA 
 
- zkoumání dokumentů souvisejících 
s výše uvedeným cílem 
 
-  audit podpůrné dokumentace a 
jakýchkoli dokumentů majících 
souvislost s výdaji, které jsou 
předmětem auditu 
 
 
 
6. Monitorovací výbor Fondu 
soudržnosti: 

 
Popis: Bude hodnotit období od 1.10. 
2006 do 31.3. 2007. Místo konání je 
v jednání.  

 
 

 

Výchozí podmínka č.2 - „V případě, že se provozovatel nebude finančně spolupodílet na investici do nové 
infrastruktury vodovodů a kanalizací pořizované s použitím dotace z Fondu soudržnosti, bude délka uzavírané 
smlouvy stanovena vlastníkem tak že bude odvozena od základní délky 10-15 let, konkrétní délka bude 
stanovena.. V případě finanční spoluúčast i provozovatele bude stanoveno delší trvání smlouvy ve shodě s nejlepší 
mezinárodní praxí úměrné zejména těmto investicím při současném respektování právních a finančních zájmů 
provozovatele i vlastníka po celou dobu trvání smlouvy .“  

Výchozí podmínka č.3 - „Hlavním kritériem výběru provozovatele při posuzování ekonomické výhodnosti 
nabídek bude nabídková cena pro vodné a stočné tvořená v souladu s principy cenové regulace.“ 

Výchozí podmínka č. 4 - „V provozní smlouvě budou pevně zakotveny povinnosti provozovatele ve smyslu 
kvality služeb, provozních podmínek, monitorování provozu a specifikace sankcí. Tyto povinnosti musí proto být 
v kvantifikovatelné podobě specifikovány vlastníkem již v dokumentaci pro výběr provozovatele “ 

 
Rozhodnutí komise o udělení podpory z FS 
 
V roce 2006 byla vydána 4 nová Rozhodnutí komise o udělení podpory z Fondu soudržnosti, čerpající ze zbylé 
částky finanční alokace na rok 2006 a 17 modifikačních rozhodnutí u projektů ISPA/FS v sektoru životního 
prostředí, dopravy a technické asistence. 
 
Rozhodnutí  o udělení pomoci z Fondu soudržnosti – PROSINEC 2006 
Revitalizace povodí Olše – etapa I. – ze dne 22.12.2006 
Náprava kanalizační soustavy aglomerace Táborsko – ze dne 22.12.2006 
Čisté horní Labe – ze dne 22.12.2006 
Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko – 
22.12.2006 
 
Modifikace FM/RK (životní prostředí) – SRPEN 2006 
Čistá řeka Bečva – ze dne 9.8.2006 
Ochrana vod v povodí řeky Dyje – ze dne 10.8.2006 
Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou – ze dne 11.8.2006 
 
Modifikace FM/RK (životní prostředí) – ŘÍJEN 2006 
Odpadové hospodářství Brno – ze dne 3.10.2006 
 
Modifikace FM/RK (životní prostředí) – LISTO PAD 2006 
Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy – ze dne 28.11.2006 
Příbram – úprava ČOV – ze dne 28.11.2006 
 
Modifikace FM/RK (životní prostředí) – PROSINEC 2006 
Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava – ze dne 15.12.2006 
Klatovy – čisté město – ze dne 26.12.2006 
Karlovy Vary – regionální vodohospodářský projekt – ze dne 26.12.2006 
Pomoc národním orgánům při přípravě a řízení projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životní 
prostředí  - ze dne 26.12.2006 
 
Modifikace FM/RK (doprava) – ZÁŘÍ 2006 
R48 – Obchvat Bělotína – ze dne 6.9.2006 
R48 – Dobrá – Tošanovice – Žukov, etapa 1 Dobrá – Tošanovice – ze dne 6.9.2006 
 
Modifikace FM/RK (doprava) – PROSINEC 2006 
Dálnice D8: Praha – Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN, úsek 807 Trmice – státní hranice – ze dne 
7.12.2006 
Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS), pilotní projekt Poříčany – Kolín – ze dne 20.12.2006 
Úsek 0134 dálnice D1 „Mořice – Kojetín – Kroměříž východ“ – ze dne 27.12.2006 
Obchvat  Prahy, úsek 514: Lahovice – Slivenec – ze dne 26.12.2006 
 
Modifikace FM/RK (technická asistence) – PROSINEC 2006 
Technická pomoc Řídícímu orgánu Fondu soudržnosti – ze dne 22.12.2006 
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Publikace:   
 
- „PPP projekty v oblasti FS 
v období       
    2007-13, II etapa“     
 
Popis: Navazující informace na 
úspěšnou publikaci o partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 
v oblasti FS, která přinese pohled na 
tuto oblast ve vztahu k nově 
připravovanému koncesnímu zákonu        
 
- „Finanční a ekonomická analýza 
v projektech FS – oblast ovzduší“ 
  
Popis: Metodický návod pro 
ekonomické řízení projektů FS 
v prioritních oblastech podpor z FS.  
 

 

 

 Do Evropské komise zaslána další projektová žádost o podporu z FS 

V loňském roce 2006 Řídící orgán Fondu soudržnosti obdržel požadavek Ministerstva životního prostředí ze dne 
9.10.2006 o posouzení žádosti o dotaci z Fondu soudržnosti pro skupinový projekt „Ochrana životního prostředí 
v západočeském lázeňském regionu“ a jeho následného postoupení Evropské komisi. S ohledem na naléhavost 
rychlého projednání výše uvedené žádosti bylo podle čl. 2, bod 9 jednacího řádu Meziresortního řídícího výboru 
Fondu soudržnosti provedeno projednání žádosti o podporu cestou per rollam. Projektová žádost byla postoupena 
členům Meziresortního řídícího výboru k posouzení dne 20. října 2006 s termínem vyjádření do 26. října 2006. 
Všichni zúčastnění členové MŘV doporučili žádost o podporu projektu k odeslání Evropské komisi.   
Projektová žádost byla zaslána DG Regio dne 3.listopadu 2006. 

    Informační systém  MONIT  Fondu soudržnosti 

Na podzim 2006 byl v MSSF MONIT – FS spuštěn nový modul  Monitorovací tabulky. Jeho smyslem je usnadnit 
a zjednodušit uživatelům práci a eliminovat chyby při  přípravě a vyplňování  monitorovacích listů pro projekty 
FS. Monitorovací listy projektů FS generované z modulu Monitorovací tabulky byly poprvé předloženy na 5. MV 
konaném ve dnech 28.-29.11.2006 v Praze a ve Zlíně. 
 
Audity Fondu soudržnosti  
 

Ve dnech 4. – 8.12.2006 se uskutečnila auditní mise Evropského účetního dvora k projektu Dálnice D1 – úsek 
0134.3 Kroměříž východ – Kroměříž západ, č. 2004/CZ/16/C/PT/004, spolufinancovaného Fondem soudržnosti.  
Během auditu byla kontrolována funkčnost implementačního systému, nastaveného v České republice pro Fond 
soudržnosti se zaměřením na jeden konkrétní projekt ze sektoru dopravy. Auditoři se zajímali o fungování 
vlastních finančních toků, kontrolu dle čl. 4 a 9 Nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 a provedli i kontrolu na 
místě. 
Předběžné závěry jsou vůči kontrolovaným subjektům velice kladné. Bylo konstatováno, že naše systémy fungují 
a zajišťují plnění všech předpisů týkajících se Fondu soudržnosti. Zpráva z auditu je očekávána na přelomu února 
a března 2007. 
 
Nové publikace Fondu soudržnosti 
V letošním roce byly vydány dvě nové publikace a to: 
- „Finanční analýza projektů Fondu soudržnosti  + CD“  - únor 2006 – Metodický návod pro ekonomické řízení 
projektů FS v prioritních oblastech podpor z FS.  
- „Veřejné zakázky v oblasti Fondu soudržnosti“  - květen 2006 – Souhrn nejdůležitějších informací pro příjemce 
podpory vycházející z dosavadních zkušeností aplikace zákona v oblasti projektů FS.                                        
                                                                               
Informace o ukončených projektech:  
 
Koncem roku 2005 a během roku 2006 byly fyzicky dokončeny tyto projekty financované z fondu ISPA/FS . 
V oblasti  životního prostředí to byly tyto projekty:  
 
1) Kanalizační systém Brno 
Projekt skončil v listopadu roku 2005. Závěrečná zpráva se žádosti o platbu odeslána  EK na konci června 2006. Na  
přelomu  září- říjen 2006 byla Evropskou komisí zaslána závěrečná platba.  
2) Rozšíření kanalizačního systému Ostrava 
Projekt skončil v prosinci roku 2005. Závěrečná zpráva se žádosti o platbu odeslána EK na konci září 2006. 
V současné době Evropská komise vyhodnocuje zaslané dokumenty. Očekává se zaslání závěrečné platby v  
nejbližší době.  
3) Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě Olomouc 
Koncem srpna byl ukončen projekt a neprodleně poté byl zahájen winding-up tohoto projektu. V současnosti se 
zpracovává závěrečná zpráva a certifikují výdaje k závěrečné platbě. Předpoklad odeslání ZZ a žádost o závěrečnou 
platbu EK – 1. čtvrtletí roku  2007.    
4) Podkrušnohoří – Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou   
Tento projekt byl fyzicky ukončen 31.12.2006, zaslání žádosti o závěrečnou platbu a závěrečné zprávy se očekává 
do 30.6.2007. 

 
V oblasti dopravy byly dokončeny tyto projekty: 
 
5) Modernizace železničního úseku trati Záboří – Přelouč 
Projekt skončil  koncem roku 2005. Závěrečná zpráva se žádostí o platbu odeslána  EK na konci června 2006. 
Příjemce pomoci obdržel závěrečnou platbu na přelomu  října - listopadu 2006. 
6) R48 Frýdek – Místek Dobrá 
Projekt skončil koncem roku 2005. Závěrečná zpráva se žádosti o platbu odeslána  EK na konci září 2006. 
V současné době Evropská komise vyhodnocuje zaslané dokumenty. Očekává se zaslání závěrečné platby v  
nejbližší době.  
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