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1. Úvod 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (dále jen „MMR ČR― nebo „objednatel―) vyhlásilo 

veřejnou zakázku na projekt „Evaluace přínosů projektů podporovaných z Fondu soudrţnosti z 
programovacího období 2004 – 2006 a předvstupního nástroje ISPA― (dále jen „zakázka― nebo 

„Datová základna―). 
 

Cílem zakázky je vyhodnotit výsledky implementace podpory FS a příspěvky realizovaných projektů k 

rozvoji v ČR a příspěvky realizovaných projektů k plnění závazků ČR vůči EU, identifikovat klady a 
nedostatky implementačního systému a formulovat doporučení. Dále pak v neposlední řadě 

prezentovat fyzický a ekonomický přínos příjmu pomoci z FS v ČR. Ze specifických otázek lze na této 
úrovni vyzvednout hodnocení výsledků zadávání veřejných zakázek a hodnocení vyuţívání obchodních 

podmínek FIDIC. 

 
Předmětem veřejné zakázky je provedení analýzy, a hrubého srovnání implementačních postupů obou 

výše uvedených programů s posouzením vývoje kompetenčního přístupu v rámci řízení těchto 
programů. Jedná se o zpracování zprávy, jeţ bude představovat výstup provedené analýzy a vytvoření 

datové základny pro budoucí hodnocení přínosů výše uvedených nástrojů finanční podpory. 
 

Provedená analýza bude zaměřená na problematiku Implementačních uspořádání Fondu soudrţnosti a 

nástroje ISPA, přičemţ tato analýza má za úkol posoudit zásadní odchylky v přístupu k implementaci 
obou nástrojů tak, aby bylo moţné vyuţití těchto srovnání pro nastavení budoucích forem finanční 

podpory v České republice. 
 

1.1. Identifikační údaje zadavatele  

ZADAVATEL:  MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

Sídlo:  Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1  

Telefon/fax:  420 224 861 111  

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  
Ing. Lumíra Kafková, ředitelka odboru řízení 

operačních programů   

Kontaktní osoby:  
Telefon: 

Email: 

RNDr. Alois Kopecký, 

Tel.: +420 224 861 707 

Fax: +420 224 861 415 
e-mail: alois.kopecky@mmr.cz 

 

1.2. Identifikační údaje zpracovatele 

ZPRACOVATEL:  SDRUŢENÍ SPOLEČNOSTÍ CWE A EU-VIA 

Sídlo:  Nad Buďánkami II 17, Praha 5  

Telefon/fax:  420 224 861 111  

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  
Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc., předsedkyně 

představenstva společnosti EU Via, a.s. 

Kontaktní osoby:  
Telefon: 

Email: 

Ing. Petr Spilka, vedoucí projektového týmu 

(CWE) 

Tel.: +420 257 220 153 
Fax: +420 257 220 117 

e-mail: petr.spilka@cwe.cz 
 

Bc. Kateřina Danišová, člen projektového týmu 

(EU-Via) 

mailto:alois.kopecky@mmr.cz
mailto:petr.spilka@cwe.cz
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Tel.: +420 720 508 890 
Fax: +420 257 220 117 

e-mail: katerina.danisova@euvia.cz 

 

1.3. Struktura zprávy 

Hlavními částmi této zprávy jsou: 

 Posouzení předvstupního nástroje ISPA a Fond soudrţnosti 

 Zpracovaná datová základna včetně popisu jejího sestavení 
 

1.4. Popis projektového týmu zpracovatele 

Realizaci projektu zajišťoval zpracovatel projektu, společnost EU Via, a.s. ve spolupráci se společností 

CWE, a.s., která pro realizaci projektu vytvořila následující projektový tým: 

 

JMÉNO FUNKCE V TÝMU 

Ing. Petr Spilka Vedoucí týmu 

Ing. Jana Paláčková Člen týmu 

Mgr. Jan Pilař Člen týmu 

Ing. Lucie Vimrová Člen týmu 

Bc. Kateřina Danišová Člen týmu 

 

1.5. Pouţité metody a informační zdroje  

 

1.5.1. Pouţité metody 

V rámci projektu byly pouţity následující metody a techniky hodnocení. Jejich pouţití záviselo na 

potřebě realizované aktivity projektu, dostupnosti údajů a časové náročnosti. Při realizaci aktivit 
projektu byly pouţity i kombinace jednotlivých hodnotících technik. 

Jedná se o následující metody: 
 Sběr dat a jejich zhodnocení (desk research) 

 Analýza získaných dat  
 Metoda dotazování (doplňkově) 

 

DESK RESEARCH, SBĚR DAT a jejich zhodnocení, neboli „výzkum od stolu‖, znamená vyhledání, 
sesbírání, zpracování a vyhodnocení jiţ existujících dat. Data, která jsou dostupná, bývají příliš 

zahlcující (obsahují obrovské mnoţství informací) a často „schovaná‖ pod názvy, kde by je nikdo 
nehledal. 

 
Cílem metody bylo, jak vydefinovat dokumenty vztahující se k realizaci Datové základny a nalézt 

adekvátní dostupné informace obsaţené v implementační dokumentaci, tak vydefinovat a získat 
relevantní údaje z IS MONIT 7+ vztahující se k projektům.  

 
 

TERÉNNÍ ŠETŘENÍ NEBOLI VÝZKUM V ÚZEMÍ  

Při prováděné analýze bylo vyuţito i metod terénního šetření spočívající v dotazníkovém šetření, 
metodě fokusní skupiny, individuálních rozhovorů. 

 
METODA INDIVIDUÁLNÍCH ROZHOVORŮ 

Jedná se o semi-strukturované rozhovory se subjekty implementace OPŢP. Individuální hloubkový 
rozhovor (in-depth interview – IDI) představuje druhou nejčastěji vyuţívanou metodu kvalitativního 

mailto:katerina.danisova@euvia.cz
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výzkumu. Kvalifikovaný tazatel vede rozhovor s respondentem podle určitého schématu, předem 
sestaveného ve spolupráci se zadavatelem.  

 

Cílem metody strukturovaný hloubkový rozhovor s lidmi, kteří se v dané oblasti pohybují řadu let, 
dokáţou sdělit své zkušenosti a odborně zodpovědět otázky, které tazatel má. 

 
Individuální rozhovory proběhly s těmito osobami: 

 RNDr. Alois Kopecký – vedoucí Oddělení činností FS 

 
METODA DOTAZOVÁNÍ 

Metody bylo vyuţito při telefonickém či emailovém dodatečném a doplňkovém dotazování při analýze 
získaných informací z předchozích metod hodnocení. 

Cílem metody je dodatečně doplnit analyzované informace. 
Proces posouzení výše uvedených programových nástrojů byl rozdělen do několika fází, v jejichţ 

průběhu byly uskutečněny aktivity dané zadávací dokumentací. Navrţená metodika byla zvolena tak, 

aby pokryla rozsah zadání. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

OMEZENÍ METODICKÉHO PŘÍSTUPU 

Průběh tvorby zprávy, resp. její výsledky byly omezeny následujícími faktory: 
 Časový harmonogram realizace projektu. 

 Struktura předaných dat (zejména u datové základny) 
 Data z IS MONIT FS a moţnosti jejich exportu  

 

Zahájení 
projektu 

Definování informačních zdrojů a 
volba metodiky projektu 

Sběr údajů jejich třídění 

Analýza shromáţděných údajů a jejich zhodnocení 

Tvorba zprávy a datové základny 
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1.5.2. Obdrţené dokumenty 

 Strategie FS implementační systém, 

 Operační manuál FS (chronologicky v platných verzích), 

 Zápisy Meziresortního řídícího výboru FS a Monitorovacího výboru FS, 
 Metodika finančních toků a jejich kontroly, část pro FS (chronologicky v platných verzích), 

 Tabulky „Overviex of FC Funds― a „Čerpání CF― vydavané Platebním a certifikačním orgánem 
v aktuální verzi,  

 Auditní zprávy EK a reakce české strany, 

 Přístup do IS Monit FS (modul nesrovnalostí, modul kontrol, modul monitorovacích listů). 
 Poslední platný monitorovací list ke kaţdému z hodnocených projektů, 

 Závěrečné zprávy většiny projektů, 
 V nezbytných případech a po schválení ŘO FS i jiné cílené zdroje informací (od konečného 

příjemce, zprostředkujícího subjektu apod.). 

1.5.3. Další pouţité informační zdroje 

www.strukturalni-fondy.cz 

www.mmr.cz 
www.mzp.cz 

www.mfcr.cz 

www.mdcr.cz 
www.fondsoudrznosti.cz 

www.sfzp.cz 
 

 

2. Předvstupní nástroj ISPA 

2.1. Předvstupní pomoc Evropské unie 

Česká republika měla od roku 1990 aţ do svého vstupu do Evropské unie v roce 2004 moţnost čerpání 

předvstupní pomoci Evropské unie. Hlavním přínosem všech tří předvstupních programů (PHARE – 
ISPA – SAPARD) byla moţnost osvojit si náročná pravidla strukturálních fondů Evropské unie a 

principů programování, vybudování potřebných institucí v rámci státní správy, připravení legislativního 
rámce a podmínek pro monitorování programů jednotlivých strukturálních fondů v České republice a 

vytvoření specializovaných pracovišť (agentur, poradenských center), které jsou schopny kvalifikovaně 
poskytovat pomoc ţadatelům při zpracovávání jednotlivých ţádostí o čerpání ze strukturálních fondů. 

V usnesení vlády č. 275 z března 2000 vláda přijala základní principy pro koordinaci 

vyuţívání prostředků pomoci Evropského společenství (Phare, ISPA, SAPARD) v České 
republice.  

V prvním období se většina pomoci čerpala prostřednictvím programu PHARE, zaměřeného zejména 
na přípravu zemí ucházejících se o členství v klubu zemí Evropské unie. V druhém období se program 

PHARE zaměřil na přípravu kandidátských zemí na čerpání finančních prostředků ze Strukturálních 
fondů EU.  

Od roku 2000 se zaměřila pozornost Evropské unie při pomoci deseti kandidátským zemím zejména 

střední a východní Evropy na dva nově vytvořené programy ISPA a SAPARD. Evropská unie také 

vyčlenila rezervu ve výši 40 miliard eur na předpokládané strukturální náklady kandidátských zemích 
po jejich vstupu do Evropské unie.  

Po vstupu České republiky do Evropské unie bylo financování z programů ISPA a SAPARD ukončeno. 
Projekty spadající pod program ISPA byly převedeny na projekty Fondu soudrţnosti, projekty zařazené 

do programu SAPARD byly realizovány v rámci Evropského zemědělského podpůrného a záručního 
fondu.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.mdcr.cz/
http://www.fondsoudrznosti.cz/
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ISPA byl jedním ze tří finančních nástrojů (spolu s Phare, Sapard), který pomáhal 
kandidátským zemím k osvojení si procedur a postupů nutných pro čerpání finanční 

pomoci po vstupu do EU. Program byl realizován v letech 2000 aţ 2006. Celková výše této 

pomoci činila 1,1 bilionů EUR ročně pro 10 kandidátských zemí střední a východní Evropy do roku 
2003. 

Nástroj finanční pomoci (fond) ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession - Nástroj 
předvstupních strukturálních politik) byl zaměřen na podporu velkých infrastrukturních investičních 

projektů, které přispívaly ke zlepšení infrastruktury ţivotního prostředí a dopravních sítí Trans-

evropských koridorů (TEN).  Dále byla kandidátským zemím  poskytnuta investiční pomoc při 
uplatňování legislativy Evropských společenství zejména v oblastech znečištění vod a ovzduší a 

odpadového hospodářství. ISPA výrazně přispěla k implementaci "acquis communautaire" (práva EU) 
v kandidátských zemích v těchto oblastech a přispět k udrţitelnému rozvoji těchto zemí.  

Priority ISPA byly stanoveny Národní strategií pro dopravu a Národní strategii pro ţivotní 
prostředí. Oba strategické dokumenty byly předkládány Evropské komisi pro informaci. 

Pomoc z nástroje/fondu ISPA vedla k cílům uvedeným v Předvstupním partnerství a pomohla naplnit 

priority Národního programu přípravy na vstup do EU.  

Program ISPA byl oficiálně zahájen v dubnu 2000. Ze strany Evropské unie byl řízen Generálním 

ředitelstvím pro regionální politiku Evropské komise.  

Dne 13. prosince 2000 bylo v Praze podepsáno Memorandum o porozumění o vyuţívání Národního 

fondu pro program ISPA. Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 17 dnem 

podpisu. 

K 1. 5. 2004 (vstup ČR do EU) byly projekty ISPA převedeny do reţimu Fondu soudrţnosti. 

 

V případě dopravní infrastruktury poskytl nástroj ISPA investiční podporu při výstavbách, 

rekonstrukcích a propojení národních dopravních sítí, jejichţ kvalita a průchodnost je nezbytná pro 
hospodářský rozvoj zemí a regionů. V období 2000 - 2006 bylo pro ČR kaţdoročně alokováno kolem 

70mil.€. 

 

Pokud jde o rozdělení odpovědností v procesu přípravy na vstup do Evropské unie (EU), Ministerstvo 

zahraničních věcí (MZV) bylo zodpovědné za celkovou přípravu ČR na vstup do EU ve všech oblastech.  

Ministerstvo financí (MF) je národním koordinátorem pro veškerou zahraniční pomoc, z níţ pomoc EU 

zaujímá zásadní postavení. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) bylo koordinátorem předvstupních 

nástrojů v oblasti hospodářské a sociální soudrţnosti, včetně ISPA.  

Za řízení finančních prostředků z nástroje ISPA byl odpovědný odbor Národního fondu na 

Ministerstvu financí, jako úřední místo pro příjem pomoci ES, podřízené Národnímu 
schvalujícímu úředníkovi (NAO) (náměstek ministra financí). 

 

Implementace programu ISPA byla zajišťována v součinnosti několika ministerstev za přesně 
stanovených odpovědností. Za předkládání projektů v oblasti dopravy odpovídalo ministerstvo 

dopravy a spojů (MDS) a v oblasti ţivotního prostředí odpovídalo ministerstvo ţivotního 

prostředí (MŢP).  

Na obou těchto ministerstvech fungovaly Pracovní skupiny ISPA, které identifikovaly prioritní 
projekty, stanovovaly procedury, termíny, finanční limity a kritéria výběru projektů. 

Národním koordinátorem ISPA (National ISPA Co-ordinator, NIC) byl náměstek ministra pro 

místní rozvoj ČR. NIC byl odpovědný za přípravu, realizaci a monitorování projektů a předsedal 
Monitorovacímu výboru ISPA. 

Koordinační výbor ISPA (KV ISPA) na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) se zabýval 

projednáváním návrhů projektů a souvisejících strategií včetně otázek týkajících se implementace 
nástroje ISPA. Členy KV ISPA byli zástupci MMR, MF, MDS, MŢP a MZe. Pro zajištění koordinace mezi 

ministerstvy byl v září 1999 ustaven Koordinační výbor ISPA (KV ISPA). Činnost výboru se řídíla 
dohodou, kterou podepsala zúčastněná ministerstva. KV ISPA byl řídicím orgánem pro program 

ISPA, předsedal mu zástupce MMR. Schvaloval ţádosti odesílané do Bruselu, zajišťoval fázi 

http://www.mdcr.cz/cs/Evropska_unie/Fondy_EU/Fond_soudrznosti/
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pom_eu_ukonprogr_ispa.html
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programování, implementaci, monitoring v obou sektorech. Zástupci MDS a MŢP byli předsedy 
pracovních skupin ISPA Doprava a Ţivotní prostředí, které byly na ministerstvech ustaveny v srpnu 

a září 1999. Dle usnesení vlády z března 2000 byl KV ISPA rozšířen o zástupce MZV a Ministerstva 

zemědělství, které má určité pravomoci v oblasti vod. 

Projekty schvaloval tzv. řídící výbor programu ISPA; dodatečně je pak potvrzoval komisař 

Evropské komise pro regionální politiku. 

Projekty byly monitorovány v rámci Monitorovacích výborů ISPA, zahrnující představitelé DG 

Regio, DEK a jednotlivých subjektů podílejících se na implementaci projektů (MMR, MŢP, MD, CRR, 

SFŢP, ŘSD, SŢDC, MF, koneční příjemci). 

 

 

2.2. Příprava projektů v rámci ISPA 

Projekty musely souhlasit se strategiemi pro vyuţívání nástroje ISPA připravenými ministerstvy 

ţivotního prostředí a dopravy. 

U projektů z oblasti ţivotního prostředí (ŢP) bylo při přípravě nutné prokázat, jak je navrhované 

opatření spojeno se zaváděním environmentální legislativy a politiky Společenství a zda je uplatněn 

princip "platí znečišťovatel".  

Projekty v oblasti dopravy podporovaly trvale udrţitelnou mobilitu, coţ zahrnuje rozšíření 

transevropských dopravních sítí (TEN) v souladu s posouzením potřeb dopravní infrastruktury 
(Transport Infrastructure Needs Assessment, TINA) tak, aby umoţňovaly kvalitní propojení 

kandidátských zemí s EU i těchto zemí navzájem. 

Příprava projektů v rámci ISPA měla dvě základní fáze - přípravnou a implementační. 

V přípravné fázi byly Evropské komisi předkládány návrhy infrastrukturálních projektů pro jejich 

zařazení k spolufinancování z ISPA. Předkládané projekty musely splňovat podmínky pro jejich 
posouzení a následné zařazení v rámci ISPA. 

V implementační fázi musel být projekt na takové úrovni technické a územní přípravy, aby v 
případě, ţe byl schválen Řídícím výborem ISPA jako řídícím orgánem programu byli do dvou 

let vybráni dodavatelé, a to na základě výsledků mezinárodního výběrového řízení. S ohledem na 

poţadovaný rozsah a kvalitu dokumentace byla příprava a předkládání projektů do ISPA technicky i 
časově velmi náročná. 

 

V oblasti dopravy byla ustavena implementační agentura na MDS, která spolupracovala s 
Českými drahami a Ředitelstvím silnic a dálnic. Od roku 2000 plnilo funkci Implementační agentury 

(IA) oddělení tarifů a zahraniční pomoci Ministerstva dopravy, od začátku roku 2002 tuto 
funkci plnilo nově vytvořené oddělení pro evropské fondy v rámci odboru financí a ekonomiky 

MD. Tento útvar ministerstva byl výkonným pracovištěm Sektorového schvalujícího úředníka (SAO), 

který byl oficiálním zodpovědným pracovníkem sektoru. 

 

V oblasti ţivotního prostředí byla pro alokaci 2000 určena implementační agentura Centrum pro 
regionální rozvoj (CRR), které spolupracovala se Státním fondem ţivotního prostředí (SFŢP). CRR 

ČR byla ve Finančním memorandu určena implementační agenturou pro první dva projekty ISPA z 
oblasti ochrany ţivotního prostředí, a to pro projekty "Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy" 

a "Kanalizační síť města Brna". 

Následně pro projekty financované z alokací v oblasti ţivotního prostředí od r. 2001 se implementační 
agenturou stal Státní fond ţivotního prostředí (SFŢP ČR), který spolupracoval s odborem 

integrovaného financování na Ministerstvu ţivotního prostředí (MŢP). Tento útvar ministerstva byl 
výkonným pracovištěm Sektorového schvalujícího úředníka (SAO), který byl oficiálním zodpovědným 

pracovníkem sektoru. 

Následně pro projekty financované z alokací v oblasti ţivotního prostředí od r. 2001 byla 
implementační agenturou SFŢP.  

http://www.enviweb.cz/eslovnik/851
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Pro projekty všeobecné technické asistence byla implementační agenturou CFCU na 

Ministerstvu financí. 

 

2.3. Vazba na další programy 

K přípravě systému pro vyuţívání prostředků z ISPA byly vyuţity projekty spadající do Speciálního 
přípravného programu PHARE 98: 

- CZ9807.03.03 Příprava účasti ISPA – Ţivotní prostředí 

- CZ 9807.03.04 Příprava účasti ISPA – Doprava 

- CZ 9807.01 Vytváření národní rozvojové strategie a podpora struktur pro strukturální fondy a 

Kohezní fond 

- 9908.02 Asistence při přípravě velkých infrastrukturálních projektů 

Ve všech těchto projektech hrál důleţitou roli předvstupní poradce (twinner) pro program ISPA. 

 

2.4. Podpora v rámci ISPA 

Schválené financování ze zdrojů EU pro nástroj ISPA bylo pro jednotlivé kandidátské země určeno v 
určitém rozmezí, aby byly státy motivovány k podávání co nejkvalitnějších projektů. Prostředky byly 

rozděleny mezi dopravu a ţivotní prostředí paritně, i kdyţ byly moţné v jednotlivých letech malé 

disproporce. ČR měla ročně k dispozici 57,2-83,2 mil. EUR (asi 1,8-2,7 mld. Kč), reálně pak cílová 
částka odpovídala 70,2 mil. EUR ročně (v cenách roku 1999, asi 2,25 mld. Kč). 

Celkové náklady na jednotlivý projekt měly splňovat podmínku min. výše 5 miliónů EUR, coţ v té době 
odpovídalo cca 160 mil. Kč. Rozsah pomoci Společenství mohl dosáhnout aţ 75 % (ve výjimečných 

případech aţ 85%, v oblasti technické pomoci aţ 100%) veřejných (nebo rovnocenných) výdajů na 

projekt.  

 

Podpora v rámci ISPA mohla být poskytnuta v podobě: 

- nenávratné podpory formou dotace 

- návratné podpory se zvýhodněnou úrokovou mírou,  

- kombinace nenávratné a návratné podpory, 

- příspěvku na částečnou úhradu úroků z komerčního úvěru. 

Důleţitou podmínkou pro poskytnutí podpory z ISPA byla nutnost spolufinancování ze strany 
ţadatelské země. 

Ţadatelem o podporu z programu ISPA mohly být obce, sdruţení obcí, ústřední orgány státní správy, 
rozpočtové či příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány státní správy, státní podniky nebo jiné 

právnické osoby, v nichţ má stát nadpoloviční majetkovou účast. 

2.5. Forma pomoci 

Pomoc byla určena na projekty, části projektu, které jsou technicky a finančně nezávislé, skupiny 

nebo záměry projektů v uvedených oblastech. Část projektu mohla také zahrnovat přípravné, 
technické studie a studie proveditelnosti potřebné pro uskutečnění projektu. 

 

2.6. Implementace projektů ISPA 

Po podpisu Finančního memoranda (FM) Národním koordinátorem pomoci ES začala vlastní realizace 

projektu. Realizace projektu mohla trvat 5 let, bylo uplatňováno pravidlo m+24 (zahájení projektu do 

24 měsíců od podpisu FM). 
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Po podpisu memoranda bylo nutné předloţit Delegaci EK prostřednictvím implementační agentury 
tendrovou (zadávací) dokumentaci (pro projekty ŢP je implementační agenturou CRR pro projekty 

roku 2000, pro projekty schválené od 2001 pak SFŢP. 

 

2.7. Projekty v rámci ISPA 

 

Celkem bylo v rámci ISPA podepsáno celkem 21 finančních memorand. U projektů ze sektoru 

ţivotního prostředí byl podpis finančního memoranda opakovaně pozdrţován nutností předem zajistit 

dostatečné národní spolufinancování, coţ bylo jedním z důvodů, proč ŢP v čerpání z fondu ISPA 
zaostávalo za dopravou. 

 

2.8. ISPA a řešení následků povodní 2002 

Díky spolupráci všech zainteresovaných resortů (MMR, MDS, MŢP, MF, Evropská komise) byl v roce 

2002 v krátké době připraven projekt pro řešení následků povodní, který byl rovnoměrně rozdělen 
mezi sektory dopravy a ţivotního prostředí; finanční memorandum zahrnuje obě oblasti. 

Ze všech dostupných nástrojů předvstupní pomoci byly alokovány prostředky na řešení škod 
způsobených povodněmi v srpnu 2002. Celkově dosáhla pomoc určená na povodně výše 182,51 mil. 

EUR, z toho v rámci nástroje ISPA bylo na nápravu povodňových škod vyčleněno 30 mil. EUR (24 mil. 

EUR z rozpočtu roku 2002 a 6 mil. EUR z rozpočtu roku 2003). Tyto prostředky, v zájmu urychlení 
pomoci, byly ţadatelům poskytnuty za zvýhodněných a zjednodušených podmínek. Maximální podíl 

příspěvku z fondu ISPA na celkových nákladech kaţdého projektu byl zvýšen na 85 %, dále bylo 
rozhodnuto o urychlení plateb a zjednodušení procedur podávání projektů a s nimi spojené 

dokumentace. 

Na základě návrhů a podkladů MŢP a MD byla zpracována oficiální ţádost ISPA, obsahující seznam 
projektů, která byla dne 25. 9. zaslána na EK. Finanční memorandum bylo podepsáno dne 25. 10. 

2002. Projekty byly zaměřeny především na opravu a obnovu poškozené dopravní infrastruktury a v 
oblasti ţivotního prostředí se jednalo především o opravy kanalizačních systémů, opravy čistíren 

odpadních vod a obnovu dodávek pitné vody. 

V oblasti dopravní infrastruktury byla řada projektů ukončena ještě v roce 2002 a ostatní během 2003. 

Projekty v oblasti ţivotního prostředí byly ukončovány postupně do konce roku 2003. 

 

2.9. Získané zkušenosti s nástrojem ISPA 

Během první fáze ISPA programu se ukázalo, ţe v obou sektorech byla poměrně odlišná situace. V 

ţivotním prostředí existovalo více zúčastněných subjektů a projekty byly více lokálně zaměřeny neţ v 
dopravě. Také úroveň znalostí v dopravě byla vyšší, protoţe jde o centralizovanější sektor, projekty 

vycházejí z velkých ţelezničních a silničních organizací, kde jsou nezbytné projekty známy léta a 
odpovědní pracovníci měli zkušenosti s podobnými projekty v rámci Phare. Problémy se projevovaly na 

české straně, často způsobené v mnohém nezkušeností, nicméně problémy se objevily i na straně 
Evropské Komise. Počet pracovníků zabývajících se ISPA v ČR byl na začátku programu podceněn, 

mnoho důleţitých dokumentů nebylo dopracováno včas, coţ způsobilo zpoţdění implementace ISPA.  

Zkušenosti s nástrojem ISPA v oblasti ţivotního prostředí ukazují, ţe předkládané projekty jsou po 
technické stránce na vysoké úrovni.  

Naopak mezi hlavní problémy u projektů ISPA 2000 patřilo zajištění spolufinancování projektů, 
neboť v jejich rozpočtech byly do přípustných nákladů zahrnuty nesprávné a tedy nezpůsobilé  

poloţky pro financování z fondu ISPA.  

Problematickým se v některých případech projevil poţadavek minimální výše celkových 

uznatelných nákladů projektu (5 mil. EUR) vzhledem k potřebě financovat menší projekty; tato 

situace byla následně řešena vytvářením a předkládáním dalších sdruţených jako byly projekty 
v povodí řek Dyje a Bečva. 
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2.10. Příprava na Fond soudrţnosti a přechod z ISPA na Fond soudrţnosti 

V březnu 2003 byl na MMR zřízen Odbor řídícího orgánu Fondu soudrţnosti (OŘOF), který se stal po 
ukončení projektů ISPA řídícím orgánem fondu ISPA. Dokument "Celková strategie Fondu soudrţnosti" 

určil systém přípravy a realizace projektů financovaných z Fondu soudrţnosti, postavení a úlohu 
Řídícího orgánu Fondu soudrţnosti, zprostředkujících subjektů (MŢP, MD) a realizačních orgánů (SFŢP 

ČR, ŘSD a SŢDC) a vazby mezi nimi.  

V etapě přechodu z ISPA na Fond soudrţnosti bylo v oblasti systému implementace identifikováno 

několik oblastí, kterým po zkušenostech z ISPA byla věnována pozornost. 

 

2.10.1 Proces decentralizace (EDIS) - EDIS 

V době implementace projektů ISPA (především v roce 2002) probíhal proces přípravy na akreditaci 

implementačních agentur na rozšířený decentralizovaný systém přípravy projektů EDIS (Extended 
Decentralisation Implementation system), tedy přípravy na implementaci projektů bez dosavadního 

předběţného schvalování dokumentů a procesů ze strany EK. Po jeho ukončení se předběţná (ex-
ante) kontrola implementace projektů, schvalování dokumentace k zadávacím řízením a kontrola nad 

uzavíráním smluv s dodavateli projektů přesunula z Evropské komise na Českou republiku. EK od té 
doby kontroluje jednotlivé kroky implementace projektů pouze následně (ex-post).  

Základní podmínkou pro přistoupení k systému EDIS byla akreditace příslušných implementačních 

agentur ze strany EK. Projekty Fondu soudrţnosti následně mohly být implementovány pouze 
takovými agenturami, které úspěšně zvládly proces akreditace. Pro tento proces byl spuštěn projekt 

technické pomoci hrazený z prostředků ISPA. Pro úspěšné zvládnutí celého procesu ve všech 
strukturách bylo nutno řešit otázku dostatečné administrativní kapacity a ohodnocení vysoce 

kvalifikované práce. 

 

2.10.2 Realizace projektů a jejich financování 

Nutnost úprav a vyladění systému především finančních toků a související důraz na zajištění 
spolufinancování ze strany ČR i ţadatelů. 

2.10.3 Dostatek projektů 

Ačkoliv byly nastavené podmínky Fondu soudrţnosti prakticky totoţné s pravidly nástroje ISPA, určitou 
omezující podmínkou by mohl být vyšší limit pro náklady projektů (10 MEUR), především v sektoru ŢP. 

Důleţité bylo zajistit přípravu projektů v souladu se strategiemi ISPA/Fond soudrţnosti a vazbu na 
připravované sektorové operační programy (čerpající ze strukturálních fondů), coţ mj. znamenalo 

připravovat projekty i z jiných neţ dosud podporovaných oblastí (např. sektor vodní dopravy, 

odpadové hospodářství). V oblasti projektů v oblasti ŢP byl řešen problém nutnosti zlepšit spolupráci 
mezi Ministerstvem ţivotního prostředí a Ministerstvem zemědělství. 

2.10.4 Technická pomoc EU  

Vzhledem k důrazu EK na kvalitní přípravu projektů, zejména v oblasti projektů ţivotného prostředí 
bylo nezbytné rovněţ připravit kvalitní projekt technické pomoci zaměřený na přípravu projektů pro 

sektor ţivotního prostředí.  

2.10.5 Časový rozvrh přípravy projektu 

Od podání projektu na příslušné ministerstvo přes všechny etapy přípravy uběhne doba minimálně 1 

roku, neţ je projekt schválen EK. S tím bylo nutno počítat nejen při přípravě finančních plánů projektů, 
neboť je nutno zohlednit nároky na roční rozpočty, ale také v návazných činnostech. 
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2.10.6 Výše přípustných/uznatelných (eligible) nákladů 

Jednoznačně stanovit způsobilost uznatelných nákladů ve vztahu k maximálnímu limitu podpory 
(zamezení situace, kdy ţádaný poměr podpory očekávaný ţadatelem ve výši 75% ISPA byl EK krácen; 

v praxi činila podpora EU asi 50-60% celkových (uznatelných + neuznatelných) nákladů projektu. 

2.10.7 Proces hodnocení dopadů na ţivotní prostředí (EIA) 

Zejména v oblasti silniční dopravy bylo z časového hlediska problematické vypořádat se s námitkami 

ekologických iniciativ a tím dochází k neţádoucímu posunutí realizace. 

 

3. Fond soudrţnosti 

3.1. Obecný úvod do problematiky Fondu soudrţnosti 

 

Hlavním smyslem zaloţení Fondu soudrţnosti v roce 1993 bylo poskytnutí pomoci vybraným zemím za 
účelem jejich přípravy na vstup do hospodářské a měnové unie. Mezi tyto vybrané země patřilo Řecko, 

Portugalsko, Španělsko a Irsko. Fond soudrţnosti byl tedy zaměřen zejména na poskytování podpory 

projektům z oblasti ţivotního prostředí a z oblasti dopravy – transevropské dopravní sítě (TEN-T).  
 

Podpora z Fondu soudrţnosti byla podmíněna dvěma níţe uvedenými faktory: 
 Hrubý národní důchod (HND), měřený paritou kupní síly, nesmí u členského státu překročit 

90% průměru EU, 

 členský stát musí realizovat program "hospodářské konvergence". 
 

Z Fondu soudrţnosti bylo tedy moţné spolufinancovat velké investiční projekty v sektorech ţivotního 
prostředí a dopravy (transevropské dopravní sítě) v členských státech Unie, jejichţ HND bylo niţší neţ 

90 % průměru EU. Veřejný dluh členského státu nesměl přesáhnout 60 % hrubého národního 
produktu a deficit státního rozpočtu nesměl být vyšší neţ 3 % hrubého národního produktu.  

 

Celkové náklady na projekt či skupiny projektů financovatelné z Fondu soudrţnosti nesměly být niţší 
neţ 10 milionů eur – jedna z podmínek odlišujících Fond soudrţnosti od Strukturálních fondů. 

Výjimečně a v řádně zdůvodněných případech bylo moţné schválit i projekty či skupiny projektů s 
niţšími náklady. 

 

Hlavním cílem podpory z prostředků Fondu soudrţnosti bylo přispívat k posilování hospodářské a 
sociální soudrţnosti EU. Míra pomoci EU poskytovaná Fondem soudrţnosti dosahovala výše aţ 80 - 85 

% veřejných výdajů. Konkrétní výše pomoci byla stanovena podle typu konkrétního realizovaného 
projektu, v oblasti ŢP pak na základě výstupů z analýzy nákladů a přínosů (FEA – finanční a 

ekonomická analýza) 

 

3.2. Implementační uspořádání Fondu soudrţnosti 

Implementační cyklus Fondu soudrţnosti byl obecně dost zdlouhavou procedurou, která procházela 
několika základními fázemi v závislosti na tom, kolika orgánů se proces týkal a v jakém časovém 

intervalu byly tyto orgány schopny se k danému projektu vyjádřit. Provádění programu, resp. 

procedurální rozhodování o podpoře z Fondu soudrţnosti probíhalo ve dvou úrovních a to na úrovni 
příslušného členského státu a dále na úrovni EK. Projekty mohly být současně seskupeny (skupiny 

projektů, které jsou propojeny společnou strategií), zatímco jednotlivý projekt, pokud to bylo vhodné, 
mohl být rozdělen do několika fází, které byly technicky a finančně nezávislé a mohly být financovány 

odděleně. 
 

Implementační systém Fondu soudrţnosti 2004 – 2006 vychází z níţe uvedených legislativních 

dokumentů: 
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 Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 z 16.5.1994 - o zřízení Fondu soudrţnosti  
 

Pro plánovací období 2000 – 2006 bylo toto nařízení upraveno následujícími novelami: 

 Nařízení Rady (ES) č. 1264/1999 z 21.6.1999 - doplňující Nařízení č. 1164/1994 
 Nařízení Rady (ES) č. 1265/1999 z 21.6.1999 - doplňující přílohu II Nařízení č. 1164/1994 a 

 
Nařízení definující specifické podmínky týkající se řídících a kontrolních systémů a uznatelnosti 

nákladů v rámci implementačního systému Fondu soudrţnosti: 

 Nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 z 29.6.2002 - stanovující pravidla pro implementaci 
Nařízení č. 1164/1994 

 Nařízení Komise (ES) č. 16/2003 ze dne 6.1. 2003 stanovující detailní pravidla pro 
implementaci Nařízení č. 1164/1994 

 Nařízení komise (ES) č. 1831/1994 ze dne 26. 7. 1994 upravující nesrovnalosti a opravy 
chybných plateb v souvislosti s financování z Fondu soudrţnosti a s informačním systémem 

 

Další dokumenty: 
 Sdělení Komise ke strukturálním fondům a jejich koordinaci s Fondem soudrţnosti: Pokyny 

pro programy v období 2000 aţ 2006 (1999/C 267/02) 
 

Rozhodnutí Komise 96/455/ES ze dne 25. června 1996 o informačních a propagačních opatřeních, 

která mají být prováděna členskými státy a Komisí v souvislosti s činnostmi Fondu soudrţnosti na 
základě nařízení Rady (ES) č. 1164/94 

 
Koncepční a strategické dokumenty, z nichţ vychází implementační strategie FS – EU i ČR 
 

 Rámec podpory společenství (Community Support Framework – CSF), který je 

zakotven v nařízení Rady č. 1260/1999 stanovující základní ustanovení strukturálních fondů  

 Národní rozvojový plán ČR pro období 2004 – 2006 (National Development Plan – 
NRP) 

 Strategie Fondu soudrţnosti - implementační systém (SFS-IS), která představuje 
zásadní implementační strategii Fondu soudrţnosti v ČR v oblastech ţivotního prostředí a 

dopravy. Usnesení vlády ČR ze dne 11. února 2004 č. 125 + 2P. 

 Národní strategie Fondu soudrţnosti EU - Ţivotní prostředí (2004 – 2006). Usnesení 
vlády ČR ze dne 19. května 2004 č. 471. 

 Národní strategický dokument Fondu soudrţnosti v sektoru dopravy (pro období 
2004 – 2006). Usnesení vlády ČR ze dne 12. Května 2004 č. 447. 

 

Oblast ŢP 
 

 Státní politika ţivotního prostředí České republiky (SPŢP ČR), jejíţ aktualizovaná 
verze byla schválena usnesením vlády č. 38 ze dne 10. ledna 2001. 

 Aktualizovaná Strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS 
o čištění městských odpadních vod 

 Aktualizovaná Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o 

ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů, 
která byla schválena vládou v červnu 2002. 

 Plán odpadového hospodářství ČR, vyhlášený nařízením vlády č.197/2003 Sb. 
 Národní program sniţování emisí ČR 

 

Oblast doprava 
 

 Bílá kniha: Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout.    
 Rozhodnutí Evropského parlamentu číslo 1692/96/EC o Pravidlech společenství 

pro transevropskou dopravní síť (TEN-T). 
 Dopravní politika České republiky, schválená usnesením vlády č.413 ze dne 

17.června 1998. 
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 Střednědobá strategie sektoru dopravy, telekomunikací a poštovní sluţby 
 Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2010 

 Střednědobá strategie sektoru dopravy, telekomunikací a poštovní sluţby 

 Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2010.  

 
Ostatní dokumenty na národní úrovni specifikující implementační systém Fondu 
soudrţnosti pro období 2004 – 2006 – sektor ŢP: 

 

 Směrnice MŢP č. 6/2006 o implementaci projektů Fondu soudrţnosti ze dne 14. března 2006 
 Směrnice MŢP č. 8/2008 o implementaci projektů Fondu soudrţnosti pro programové období 

2004-2006  
 Směrnice MŢP č. 7/2004 o poskytování a čerpání finančních prostředků ze Státního fondu 

ţivotního prostředí České republiky pro investiční projekty realizované v rámci Fondu 

soudrţnosti ze dne 20. Dubna 2004. 
 Směrnice MŢP č. 4/2005 o čerpání finančních prostředků ze SFŢP pro investiční projekty 

realizované v rámci FS 
 Směrnice MŢP č. 2/2006 pro předkládání ţádostí o podporu z FS 

 Směrnice MŢP č. 11/2004 o implementaci projektu Fondu soudrţnosti. 
 Směrnice MŢP č. 8/2005 pro předkládání ţádosti o podporu z Fondu soudrţnosti 

 Směrnice MŢP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ţivotního 

prostředí České republiky vydaná dne 20. prosince 2006 
 Směrnice MŢP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ţivotního 

prostředí České republiky. 
 Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti z května 2004 – 

vydalo Ministerstvo financí na základě Usnesení vlády č. 679/2003. 

 Postup pro zpracování finanční a ekonomické analýzy vydané MŢP v r. 2004 
 Metodický návod pro seskupování projektů v oblasti vodního hospodářství pro získání podpory 

z Fondu soudrţnosti 

Závazné pokyny a dokumenty pro ţadatele a konečné příjemce, na základě kterých byly zpracovávány 

ţádosti v sektoru dopravy, tzn. dokumenty specifikující poţadavky na zpracování a předloţení ţádosti 
včetně souhrnu všech povinných příloh k ţádosti, nejsou v této evaluaci bohuţel zmíněny a to 

vzhledem k tomu, ţe tyto dokumenty nejsou jiţ veřejně dostupné a současně na základě 
uskutečněného dotazování také obtíţně sehnatelné a zpracovatel tyto dokumenty neobdrţel ani 

v rámci obdrţených podkladů ke zpracování této zakázky.   

 

3.2.1. Implementační uspořádání ve zkratce 

 
• Úroveň členského státu 

 
Ministerstvo pro místní rozvoj bylo na základě usnesení vlády ČR č. 102/2002, odst. II/d) 

v souvislosti s dokončením přípravy programových dokumentů a určením řídících a platebních orgánů 
pro vyuţívání strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti EU pověřeno zajistit plnou funkci Řídícího 

orgánu Fondu soudrţnosti. Dne 1. 3. 2003 byl na MMR zřízen odbor Řídícího orgánu Fondu 
soudrţnosti, jehoţ cílem bylo zajistit úspěšné dokončení vyuţívání nástroje ISPA a do 31. 12. 2003 

zajistit plnou funkčnost Řídícího orgánu Fondu soudrţnosti (II/Id - usn. vl. č. 102/2002), coţ bylo plně 

v souladu s Národním rozvojovým plánem, zásadním dokumentem pro získání finančních prostředků 
ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. 

 
Zprostředkujícími orgány Fondu soudrţnosti pro období 2004 – 2006 byly v ČR stanoveny dva 

subjekty a to Ministerstvo ţivotního prostředí (sektor ţivotního prostředí) a Ministerstvo 

dopravy (sektor doprava). Funkci realizačních orgánů pro programovací období 2004 – 2006 plnili tři 
subjekty dle příslušných oblastí podpory (sektorů). Těmito subjekty byly Státní fond ţivotního 

prostředí ČR (SFŢP) pro oblast ţivotního prostředí a Ředitelství silnic a dálnic spolu se Správou 

http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/smernice_mzp_8_2008/$FILE/OFEU-Smernice_MZP_8_2008-20081029.pdf
http://www.mzp.cz/cz/smernice_financni_prostredky
http://www.mzp.cz/cz/smernice_financni_prostredky
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ţelezniční dopravní cesty pro oblast dopravy. Úkolem uvedené implementační struktury bylo 
delegovat odpovědnost za konkrétní programové činnosti a za realizaci příslušných podporovaných 

projektů tak, aby bylo realizaci projektů v daném sektoru dosaţeno co nejefektivnějšího vyuţívání 

prostředků vyčleněných EK pro Českou republiku pro období 2004—2006. 
 

ADMINISTRACE ŢÁDOSTI – SEKTOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
 
Ţadatel zpracovával a předkládal ţádost ve dvou etapách. Systém dvou etap byl komplikovanější a 

prodluţoval přípravu projektu, nicméně byl nezbytný s ohledem na vysokou finanční náročnost 
Ţádosti. Ţádost následně zpracovával ţadatel, který měl schválen Záměr. 

 
PRVNÍ ETAPA – ZPRACOVÁNÍ ZÁMĚRU PROJEKTU 

 
V rámci první etapy zpracování projektového Záměru probíhalo posuzování pouze na české straně. 

Ţadatel předloţil formulář Záměru vyplněný v českém jazyce příslušnému Krajskému úřadu v 

minimálně pěti kopiích včetně mapových příloh a kopie na CD. Záměr musel být v souladu se státními 
a regionálními strategiemi, plány a s metodickými návody vydanými k tomuto účelu ministerstvem ŢP. 

 
Krajský úřad zkontroloval předloţený Záměr z hlediska souladu s příslušnými regionálními strategiemi 

a plány, případně si vyţádal doplnění informací. Poté Krajský úřad rozeslal Záměr minimálně 10 

kalendářních dní před zasedáním příslušné Krajské pracovní skupině. Krajská pracovní skupina mohla 
po projednání Záměru případně poţadovat další informace, dokumenty a podklady od ţadatele.  

 
Následně ţadatel předloţil Krajskou pracovní skupinou odsouhlasený Záměr odboru integrovaného 

financování MŢP ve 3 výtiscích a 28 kopiích na CD nosičích. Odbor integrovaného financování MŢP 
zkontroloval, zda je Záměr způsobilý k financování z Fondu soudrţnosti. V případě, ţe Záměr splňoval 

všechny stanovené poţadavky, odbor integrovaného financování MŹP jej rozeslal členům Pracovní 

skupiny Fondu soudrţnosti (dále jen „Pracovní skupina―) za účelem vyjádření se k Záměru. V opačném 
případě byl Záměr vrácen zpět ţadateli. 

 
Pracovní skupina mohla Záměr přijmout nebo vrátit k přepracování. Na základě výsledku jednání 

Pracovní skupiny odbor integrovaného financování MŢP připravil doporučení na Rozhodnutí ministra 

ţivotního prostředí o Záměru.  
 

Rozhodnutí ministra o Záměru mohlo mít následující podobu: 
a) Schválení Záměru – ţadatel byl dopisem vyzván k vypracování kompletní ţádosti v českém jazyce, 

b) Neschválení Záměru – Záměr byl dopisem vrácen ţadateli a odůvodněním jeho vrácení a vyzván 

k přepracování a opětovnému předloţení Záměru do Pracovní skupiny, případně mu bylo sděleno, ţe 
projekt nemůţe být financován z prostředku Fondu soudrţnosti. 

 
DRUHÁ ETAPA – PŘEDLOŢENÍ ŢÁDOSTI. 

 
V případě úspěšného schválení Záměru byl ţadatel vyzván ke zpracování a předloţení kompletního 

formuláře „Ţádosti o podporu z Fondu soudrţnosti‖. Ţádost o podporu byla posuzována nejdříve 

českou stranou a poté Evropskou komisí. Kompletní ţádost předloţil ţadatel na SFŢP a zároveň 
Ministerstvu ţivotního prostředí – odboru integrovaného financování a to po dvou tištěných kopiích 

včetně obrazových a technických příloh a po jedné verzi na CD. 
 

SFŢP posoudilo ţádost z hlediska z technického, z hlediska finanční stránky, popřípadě ze stránky 

legislativní a důraz byl kladen na finanční analýzu a moţnost spolufinancování. Dle výsledků posouzení 

byly ţadateli zaslány případné připomínky a doplněnou ţádost SFŢP postoupilo na MŢP. Následně byla 

ţádost ve dvou kopiích postoupena na MMR, které si případně vyţádalo doplňující informace a poté 

byla ţádost posouzena ze strany MMR a Meziresortního řídícího výboru.  

Po vypořádání veškerých připomínek předloţil ţadatel definitivní verzi ţádosti SFŢP v 1 tištěném 
originále, 6 tištěných kopiích a 6 kopiích na CD. SFŢP obdrţené podklady předalo na MŢP, které 
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postoupilo kompletní ţádosti MMR. MMR zaslalo oficiální cestou 1 tištěný originál ţádosti a 1 CD (+ 4 
kopie všech nedigitalizovaných dokumentů) společně s Prohlášením o kvalitativní kontrole projektu 

Evropské komisi.  

ADMINISTRACE ŢÁDOSTI – SEKTOR DOPRAVY 

 
V případě sektoru dopravy byl proces schvalování ţádosti poměrně jednodušší vzhledem k niţšímu 

počtu zapojených institucí. Ţadatel zpracoval přímo formulář ţádosti, který předkládal na Ministerstvo 
dopravy, které jej v kompletní a zkontrolované podobě postoupilo na řídící orgán. Následně byl postup 

stejný jako v případě projektů v sektoru ţivotního prostředí.  

 
Po předloţení ţádosti Ministerstvo dopravy posoudilo úplnost ţádosti, správnost obsahu a soulad s 

výběrovými kritérii. Při zjištění nedostatků a nedodělků v ţádosti byl kontaktován ţadatel a byla s ním 
konzultována opravná opatření. Následně MD postoupilo doplněnou kompletní ţádost společně s 

potvrzením, ţe je plně přesvědčeno o kvalitě projektu i kvalitě obsahu ţádosti na MMR. 
 

MMR obdrţené dokumenty posoudí a dále je předá Meziresortnímu řídícímu výboru Fondu soudrţnosti 

(MŘV) ke schválení projektu. Případné připomínky MMR a MŘV jsou zaslány zpět na Ministerstvo 
dopravy k zajištění jejich vypořádání. 

 
Po schválení projektu ze strany MŘV a vypořádání veškerých připomínek zašle ţadatel na Ministerstvo 

dopravy definitivní verzi ţádosti: projektovou ţádost v 1 originále, 3 kopiích a ve čtyřech kopiích na 

CD. Ministerstvo dopravy postoupí dokumenty MMR, které 1 tištěný originál a 1 CD společně s 
Prohlášením o kvalitativní kontrole projektu odešle oficiální cestou Evropské komisi.  

 
ÚROVEŇ EVROPSKÉ KOMISE 

 
Po schválení projektové ţádosti Meziresortním řídícím výborem byla kompletní finální verze ţádosti o 

podporu z Fondu soudrţnosti postoupena v anglickém i českém jazyce Evropské komisi. V případě, ţe 

Evropská komise poţadovala doplnění k ţádosti, tuto informaci předala řídícímu orgánu na české 
straně, kterým bylo MMR. MMR následně případné připomínky a poţadavky EK předalo přímo ţadateli, 

který je v určené časové lhůtě vypořádal. Po doplnění a vypořádání připomínek, je MMR opětovně 
zaslalo včetně všech dokumentů Evropské komisi. Za předpokladu, ţe byly splněny všechny 

poţadavky, Komise rozhodla o poskytnutí podpory zpravidla do tří měsíců po obdrţení ţádosti. Ve 

svém rozhodnutí Komise potvrdila finální výši podpory (vyjádřenou jako procento uznatelných výdajů) 
a stanovila finanční plán spolu se všemi opatřeními a podmínkami nezbytnými pro provádění a 

implementaci projektu. Informace o Rozhodnutích Komise byly současně zveřejňovány také v Úředním 
věstníku Evropské unie. 

 

SCHVALOVÁNÍ ŢÁDOSTI – SEKTOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Systém schvalování ţádosti byl několikastupňový a je stručně definován v následujícím schématu: 
 

Na úrovni krajů – krajské pracovní skupiny 
• evidence zdrojů znečištění, které neodpovídají normám 

• inicializace projektů, návrhy sdruţování projektů do skupin projektů 

• přijímání a posuzování Záměrů projektů 
• evidence Záměrů z dotčeného kraje a stanovení „krajského pořadníku―, který je pravidelně předáván 

SFŢP ČR 
 

Na úrovni implementačního orgánu – SFŢP ČR 

• posuzování Záměrů projektů 
• přijímání ţádostí 

• oficiální registrace ţádostí 
• posouzení a vyhodnocení ţádostí 
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Na centrální úrovni – MŢP 
• schvalování Záměrů projektů 

• schvalování ţádostí 

 postoupení schválených ţádostí Národnímu koordinátorovi Fondu Soudrţnosti (MMR) 

 
Na centrální úrovni – MMR 

• schvalování ţádostí 
• jednání s Evropskou komisí na oficiální úrovni 

• předání schválených ţádostí na Evropskou komisi 

 
Řízení (implementace) projektu sestávalo ze tří fází: 

 
a) Přípravná část 

 příprava tendrové dokumentace 
 vypsání výběrového řízení 

 výběrové řízení 

 podpis smlouvy s dodavatelem 
 splnění nezbytných úředních úkonů k zahájení stavby 

 
 

b) vlastní stavba 

 zahájení stavby 
 realizace 

 fyzické ukončení stavby 
 

c) ukončení stavby 
 závěrečná zpráva 

 finanční vyrovnání (závěrečná platba) 

 vyhodnocení projektu. 
 

Předmětem této práce není detailní popis jednotlivých uvedených projektových fází, za zmínku však 
stojí fáze ukončení projektu, se kterou souvisí zejména povinnost dodrţení udrţitelnosti projektu. 

Jedné ze zásadních podmínek projektů spolufinancovaných z prostředků EU. Udrţitelnost je doba, po 

kterou musí příjemce podpory udrţet výstupy projektu. Efekty projektu musely být udrţeny v 
nezměněné podobě zpravidla po dobu 3 let od dne ukončení fyzické realizace projektu 

spolufinancovaného z prostředků Fondu soudrţnosti. 
 

3.3. Role řídícího orgánu a ostatních implementačních subjektů  

 

3.3.1. Řídící orgán 

 

Řídícím orgánem Fondu soudrţnosti bylo usnesením vlády ČR č. 102/2002 jako nezávislý orgán 
řízení a koordinace jmenováno Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 
Hlavní úkoly Řídícího orgánu vychází z Nařízení Komise č. 1386/2002 ze dne 29. července 2002 a jsou: 

 zpracování Strategie FS – systém implementace a koordinace prací na Strategií Fondu 
soudrţnosti zpracovaných sektory ţivotního prostředí a dopravy; 

 sleduje dodrţování vhodné rovnováhy mezi financováním projektů dopravní infrastruktury a 

projektů z ţivotního prostředí 
 předkládání ţádostí Evropské komisi o schválení projektů; 

 zasílání ţádostí o platby Platebnímu orgánu; 
 průběţné monitorování plnění Strategie Fondu soudrţnosti - sektor ţivotní prostředí a 

Strategie Fondu soudrţnosti – sektor dopravy, plnění fyzických a finančních ukazatelů a 
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stanovených cílů prostřednictvím MSSF a předkládání souhrnných zpráv Ministerstvu financí a 
Evropské komisi; 

 posuzuje a schvaluje závěrečnou zprávu o realizaci projektu; 

 sleduje reálnost vynaloţených prostředků vzhledem k uskutečněným pracím; 
 sleduje dodrţování předpisů EU implementačními orgány, zejména pravidel pro uznatelnost 

vynaloţených prostředků, ochranu ţivotního prostředí a propagaci Fondu soudrţnosti. 
 sleduje ověřování projektů za účelem zajištění jejich souladu s principy Společenství, zejména 

s pravidly zadávání veřejných zakázek, veřejné pomoci, rovných příleţitostí ţen a muţů a 

předcházení negativním dopadům na ţivotní prostředí 
 aktivní rozvíjení spolupráce se sociálními partnery; 

 postup podle pravidel řídící kontroly; 
 zajištění průběţného informováni veřejnosti a Konečných příjemců o implementaci Fondu 

soudrţnosti. 
V kompetenci Řídícího orgánu je rozhodnutí o míře delegace výkonu některých funkcí na 

Zprostředkující subjekty. 

 

3.3.2. Zprostředkující subjekty 

 
Zprostředkujícími subjekty byly ve vybraném období v České republice stanoveny Ministerstvo 

ţivotního prostředí a Ministerstvo dopravy. V rámci Fondu soudrţnosti byly zodpovědné za strategii ve 

svém sektoru a za celkovou realizaci projektů v daném sektoru.  
 

Hlavními úkoly zprostředkujících subjektů bylo zejména: 
 zpracování strategie pro financování projektů v rámci Fondu soudrţnosti za daný sektor; 

 dohled nad výběrovými řízeními projektů; 

 uzavíraní smluv o financování projektů s konečnými příjemci; 
 předkládání souhrnných informací o stavu realizace projektů FS Řídícímu orgánu v rámci 

přípravy jednání Monitorovacího výboru; 
 odpovídá za to, ţe projekt má zajištěny dostatečné prostředky na spolufinancování; 

 kontrola dodrţování předpisů EU týkajících se zejména uznatelnosti vynaloţených prostředků, 
ochrany ţivotního prostředí a propagace Fondu soudrţnosti; 

 ověřování projektů za účelem zajištění jejich souladu s principy Společenství, zejména 

s pravidly zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory, rovných příleţitostí ţen a muţů a 
předcházení negativním dopadům na ţivotní prostředí 

 postupuje podle pravidel řídící kontroly. 
 

3.3.3. Realizační orgán, konečný příjemce, konečný uţivatel 

 
Realizačním orgánem rozumíme: 

a) konečného uţivatele financování projektu z FS (např. Ředitelství silnic a dálnic a Správa ţelezniční 
dopravní cesty v sektoru dopravy) 

b) konečného příjemce financování z FS a instituce/firmy zapojené do implementace projektu (např. 

Státní fond ţivotního prostředí v sektoru ţivotního prostředí)  
 

Úkoly realizačního orgánu, konečného příjemce 
 předkládání projektu, prokazování zajištěného spolufinancování projektu; 

 dodrţování základních principů politik EU, dodrţování povinností publicity; 
 zadávání veřejných zakázek a provádění výběrových řízení podle pravidel EU; 

 zajišťování formální i věcné správnosti procesu výběru projektů; 

 provádění kontrol fyzické realizace projektů a reálnosti vynaloţených prostředků vzhledem 
k uskutečněným pracím; 

 vedení účetnictví o veškerých operacích vztahujících se k projektům; 
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 shromaţďování všech potřebných dat týkajících se projektů (včetně databáze schválených 
projektů), jejich vkládání do monitorovacího systému a jejich předkládání Zprostředkujícímu 

subjektu a Řídícímu orgánu v odpovídající míře agregace; 

 pravidelné předkládání informací o stavu realizace projektů FS Zprostředkujícímu subjektu; 
 předkládá konečnou zprávu o realizaci projektu Řídícímu orgánu 

 zajišťování dodrţování principu spolufinancování a prokazování vracení nesprávně pouţitých 
prostředků platebnímu orgánu; 

 vypracovávání výkazů uskutečněných výdajů, které jsou podkladem pro certifikaci 

uskutečněných výdajů a zasílání ţádostí o platby Evropské komisi, a jejich předávání 
platebnímu orgánu; 

 zabezpečení dodrţování předpisů EU týkající se zejména uznatelnosti vynaloţených 
prostředků, ochrany ţivotního prostředí a propagace Fondu soudrţnosti; 

 postup podle pravidel řídící kontroly; 
 vypracování podkladů pro příslušné části výročních zpráv o implementaci, podávání 

stanovených druhů zpráv Zprostředkujícímu subjektu a Řídícímu orgánu; 

 posuzování úplnosti projektů a jejich souladu s výběrovými kritérii a kontrola, zda jsou výdaje 
Konečného příjemce způsobilé z pohledu přijatých pravidel; 

 ověřování způsobilosti výdajů realizovaných projektů a vydávání prohlášení o jejich 
způsobilosti; 

 zajištění toho, ţe výdaje jsou podloţeny dostatečnými účetními dokumenty (faktury, atd.);  

 přípravu zásobníku projektů (project-pipeline); 
výkon technických funkcí programu (administrativní zajištění implementačního procesu, asistence 

Zprostředkujícímu subjektu, Řídícímu orgánu, Monitorovacímu výboru, pracovním skupinám, 
výběrovým komisím atd.), asistence a poradenství Konečným příjemcům (např. s přípravou ţádostí). 

 

3.3.4. Monitorovací výbor Fondu soudrţnosti 

 

Monitorovací výbor Fondu soudrţnosti je hlavním orgánem, který monitoruje pokrok při realizaci 
projektů spolufinancovaných z Fondu soudrţnosti a zda jsou realizovány v souladu se stanovenými 

podmínkami kaţdého projektu. 
Mezi hlavní úkoly výboru patří monitorování pokroku realizace projektů (finanční a fyzické indikátory) a 

monitorování celkové pomoci z Fondu soudrţnosti pro ČR. Členy monitorovacího výboru budou 

zástupci Řídícího orgánu Fondu soudrţnosti, Zprostředkujících a Realizačních orgánů, Platebního 
orgánu a Evropské komise. 

 
Monitorovací výbor: 

 vypracovává a po dohodě s Řídícím orgánem schvaluje svůj Jednací řád; 

 schvaluje nebo navrhuje změny fyzických a finančních ukazatelů uţívaných pro účely 
monitorování realizace projektů;  

 pravidelně posuzuje pokrok dosaţený při realizaci projektů, zejména s ohledem na dosaţení 
stanovených cílů; 

 posuzuje a schvaluje roční zprávu o realizaci projektů před jejím odesláním Evropské komisi; 

 posuzuje a předkládá návrhy na změnu výše příspěvku a podmínek pro přidělení prostředků 
z FS a v případě potřeby i návrhy na změnu finančního plánu. 

 

3.3.5. Platební orgán 

 
Pro implementaci pomoci z Fondu soudrţnosti byl v České republice ustaven jediný platební orgán 

a to Ministerstvo financí. Na Ministerstvu financí je výkonem funkce platebního orgánu pověřen 

odbor Národního fondu. Práva a povinnosti jsou uvedeny v Metodice finančních toků a kontroly 
strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. 
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Platební orgán zejména: 
 spravuje prostředky poskytnuté z FS na účtu vedeném u ČNB; 

 vypracovává a předkládá ţádosti o průběţné platby a platby konečných zůstatků Evropské 

komisi na základě výkazů výdajů předloţených Řídícím orgánem; 
 přijímá platby z Evropské komise; 

 zabezpečuje, aby konečný příjemce obdrţel příspěvek z EU bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 60 dnů po splnění všech podmínek; 

 certifikuje uskutečněné výdaje podle čl. 8 nařízení 1386/2002 a vypracovává certifikát o 

uskutečněných výdajích, který zasílá spolu s ţádostí o průběţnou platbu nebo platbu 
konečného zůstatku Evropské komisi; 

 vrací neoprávněně vyplacené výdaje, včetně úroků Evropské komisi, nebylo-li v souladu 
s pravidly Evropské unie rozhodnuto o jejich realokaci v rámci Fondu soudrţnosti; 

 vrací nevyuţité prostředky Evropské komisi; 
 na základě odhadů Řídícího orgánu vypracovává a předkládá aktualizované odhady týkající se 

ţádostí o platby (výhled výdajů) Evropské komisi pro daný a následující rok do 30. dubna; 

 postupuje podle pravidel řídící kontroly. 

 

3.3.6. Platební jednotka 

 
Platební jednotka je Zprostředkujícím subjektem Platebního orgánu. Platebními jednotkami pro Fond 

soudrţnosti byly ve vybraném období Státní fond ţivotního prostředí a Ministerstvo dopravy.  
Platební jednotka: 

 uzavírá písemnou dohodu o delegování pravomocí s Platebním orgánem; 
 přijímá ţádosti o platby Konečným příjemcům od Řídícího orgánu (resp. Zprostředkujícího 

subjektu) za jednotlivé projekty; 

 provádí kontrolu ţádostí před provedením platby; 
 po schválení ţádostí o platbu ţádá jednou měsíčně Platební orgán o provedení platby z FS. 

Termíny pro předávání ţádostí stanoví PA. 
 

 po obdrţení prostředků od Platebního orgánu, provádí do 5 pracovních dnů převod 

prostředků Konečným příjemcům; 
 informuje Řídící orgán a Zprostředkující subjekt o všech převodech prostředků Konečným 

příjemcům prostřednictvím rozhraní mezi systémy VIOLA a MSSF; 
 vede účetnictví a zaznamenává údaje o všech operacích týkajících se správy prostředků FS do 

systému VIOLA podle pokynů Platebního orgánu; 

 dodrţuje pravidla řídící kontroly; 
 zasílá měsíční souhrnné výkazy o uskutečněných platbách Konečným příjemcům Platebnímu 

orgánu generované ze systému VIOLA. 
 

3.3.7. Meziresortní řídící výbor  

 
Meziresortní řídící výbor Fondu soudrţnosti byl zřízeny za účelem projednání projektů v kontextu 

návrhů předloţených Řídícími výbory sektorů dopravy a ţivotního prostředí a podmínek přijetí projektů 
k podpoře z Fondu soudrţnosti a k hodnocení realizace projektů přijatých k podpoře z Fondu 

soudrţnosti a k jejich ukončování ve věcech v nichţ má odpovědnost řídící orgán Fondu soudrţnosti, a 
které jsou upraveny v Nařízení Rady (ES) č. 1164/1994, Nařízení komise (ES) č. 438/2001, Nařízení 

komise (ES) č. 1384/2002 a Nařízení komise č. 16/2003, a které nejsou usnesením vlády č. 678/2003 

ze dne 9. července 2003 k Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu 
soudrţnosti vyhrazeny Ministerstvu financí. Statut MŘV byl schválen Usnesením vlády ČR č. 125/2004, 

dne 11. února 2004. 
Meziresortní řídící výbor: 

 projednává návrhy předloţené Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem ţivotního prostředí 

ČR a vyjadřuje se k souladu se schválenými strategiemi; 
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 zaujímá stanovisko k zajištění spolufinancování projektů; 
 projednává a schvaluje podklady předloţené sekretariátem Meziresortního řídícího výboru a 

vyjadřuje se zejména k jednání zástupců České republiky s Evropskou unií, s jednotlivými 

členskými státy Evropské unie ve věcech Fondu soudrţnosti; 
 ministrovi pro místní rozvoj navrhuje opatření ke zlepšení systému přijímání podpory z Fondu 

soudrţnosti. 
 

3.3.8. Koneční příjemci pomoci 

 
Ministerstvo ţivotního prostředí tyto subjekty v sektoru ţivotního prostředí vymezilo ve své směrnici č. 

6/2004, kdy jimi mohou být:  
obce, svazky obcí, kraje, státní podniky, státní příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace 

a subjekty, v nichţ mají města nebo obce trvale nadpoloviční majetkovou účast.  

 
V sektoru dopravy jsou ţadateli a tedy i konečnými příjemci státní organizace, např. Správa ţelezniční 

dopravní cesty či Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
 
 

3.4. Popis oblastí podpory a jejich intervenční logika  

 

Z Fondu soudrţnosti bylo moţné obecně financovat níţe uvedené dva druhy projektů: 

 
• projekty zaměřené na problematiku ţivotního prostředí a trvale udrţitelného rozvoje, tzn. projekty 

ţivotního prostředí přispívající k dosaţení cílů, stanovených společnou politikou Společenství v této 
oblasti; 

• projekty společného zájmu ve sféře dopravní infrastruktury, směřující k plnění priorit, stanovených 

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/1996 z 23. července 1996 o rozvoji 
transevropských dopravních sítí. 

 
Dále bylo moţné z Fondu soudrţnosti kofinancovat i následující související aktivity: 

• předběţné studie k projektům vhodným pro financování z Fondu soudrţnosti; 
• opatření technické pomoci včetně propagačních a informačních kampaní, 

zvláště se jednalo o: 

1. horizontální opatření, např. srovnávací studie pro vyhodnocení dopadu podpory Společenství, 
2. opatření a studie přispívající k vyhodnocení, monitorování, kontrole nebo ocenění projektů a k 

posílení a zajištění koordinace a souladu projektů, zejména s dalšími politikami Společenství, 
• opatření a studie související s implementací projektů. 

 

Na obecné úrovni byla strategie Fondu soudrţnosti pro období 2000 aţ 2006 včetně priorit popsána 
v Příručce Fondu soudrţnosti, vydané Evropskou komisí v únoru 2003. Jako hlavní sektorové prioritní 

oblasti jsou zde v oblasti ţivotního prostředí stanoveny: 
 dodávka pitné vody (zajištění odpovídající dodávky pitné vody ve velkých hustě osídlených 

městech, zvyšování kvality pitné vody pro spotřebitele) 

 kanalizace a čištění odpadních vod (ve vazbě na poţadavky směrnice 91/271/ES) 
 nakládání s pevným komunálním, průmyslovým a nebezpečným odpadem (s cílem 

především omezit mnoţství vznikajících odpadů a zvýšit recyklaci a vyuţívání)  
 

Tyto prioritní oblasti byly zcela slučitelné s prioritami České republiky, zejména vzhledem k existenci 
významného pětiletého přechodného období u směrnice 91/271/ES. Na základě posouzení stavu 

jednotlivých sloţek ţivotního prostředí v ČR a odhadu budoucích trendů byly k těmto třem prioritním 

oblastem, stanoveným na úrovni ES, v souladu se Strategií Fondu soudrţnosti v oblasti ţivotního 
prostředí přiřazeny další tři oblasti: 

 nakládání s obaly a obalovým odpadem (přechodné období) 
 ochrana ovzduší (ve vazbě na omezování emisí skleníkových plynů, přechodné období pro 
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dva nové zvláště velké spalovací zdroje) 
 odstraňování starých ekologických zátěţí (ve vazbě na ochranu vod)   

 

Zaměření FS v oblasti ţivotního prostředí 
 
Prioritní oblasti Společné strategie Fondu soudrţnosti ČR pro ţivotní prostředí jsou, v souladu se 
Strategií Fondu soudrţnosti pro oblast ţivotního prostředí, stanoveny takto: 

 ochrana vod - nakládání s komunálními odpadními vodami (přechodné období; 

vysoký odhad vyvolaných nákladů) 
 nakládání s odpady (ve vazbě na ochranu klimatu) 

 nakládání s obaly a obalovými odpady (přechodné období) 
 ochrana ovzduší (ve vazbě na ochranu klimatu, přechodné období u dvou zvláště velkých 

spalovacích zařízení) 
 odstraňování starých ekologických zátěţí (ve vazbě na kvalitu vod)   

 

Prioritní typy projektů Společné strategie Fondu soudrţnosti ČR jsou, v souladu se Strategií Fondu 
soudrţnosti pro oblast ţivotního prostředí 2004 – 2006, definovány takto: 

 
Ochrana vod 

Projekty podporované v oblasti ochrany vod z Fondu soudrţnosti měly být přednostně zaměřeny na 

následující aktivity:    
 rekonstrukce a intenzifikace stávajících čistíren odpadních vod v aglomeracích nad 2.000 EO, 

které by měli být podrobeny sekundárnímu čištění odpadních vod ve smyslu naplnění 
směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod 

 vybavení stávajících čistíren odpadních vod s kapacitou nad 10.000 EO zařízením 
odstraňujícím dusíkaté sloučeniny a fosfor (třetí stupeň čištění) 

 rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí připojených k technicky a kapacitně vyhovujícím 

čistírnám odpadních vod 
 dobudování kanalizačních sítí k stávajícím technicky a kapacitně vyhovujícím čistírnám 

odpadních vod 
 budování / rekonstrukce úpraven pitné vody anebo souvisejících vodovodních sítí pokud 

kvalita pitné vody nevyhovuje poţadavkům směrnice. 

 
Nakládání s odpady a obaly 

Projekty podporované v oblasti nakládání s odpady a obaly z Fondu soudrţnosti měly být přednostně 
zaměřeny na následující aktivity:  

 podpora budování komplexních systémů pro nakládání s odpady a obaly (separace, sběr, 

vyuţití) 
 podpora budování sítě zařízení pro nakládání s odpady (spalovny, kompostárny) 

 podpora (opětovného) vyuţívání významných komodit odpadů (biologicky rozloţitelné 
odpady, kaly, odpady vhodné jako druhotná surovina) 

 
Ochrana ovzduší 

Projekty podporované v oblasti ochrany ovzduší z Fondu soudrţnosti měly být přednostně zaměřeny 

na následující aktivity: 
 energetická infrastruktura měst a obcí (plošné plynofikace a rozvoj sítí CZT) 

 ekologizace vytápění ve veřejném sektoru 
 podpora úspor energie ve veřejném sektoru 

 podpora vyuţívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie ve veřejném sektoru  

  
Odstraňování starých zátěţí 

Projekty podporované v oblasti odstraňování starých zátěţí z Fondu soudrţnosti měly být přednostně 
zaměřeny na sanace a rekultivace starých uzavřených skládek odpadů či jiných kontaminovaných 

lokalit ve státním či obecním vlastnictví (nebo v případě neznámého či sporného majitele).  
 

PŘECHODNÁ OBDOBÍ 
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Evropská komise doporučila kandidátským zemím nasměrovat podporu do nejproblémovějších oblastí 
„environmental acquis―, zejména do oblastí s přechodným obdobím. Česká republika vyjednala v rámci 

přístupových jednání následující přechodná období: 

 
• přechodné období do 31.12.2005 na nakládání s obaly – směrnice 94/62/ES o obalech a obalových 

odpadech – pro dosaţení cílových hodnot u recyklace a opětovného vyuţití obalů (článek 6 směrnice) 
• přechodné období do 31.12.2010 na kvalitu vod – směrnice 91/271/EHS o čištění městských 

odpadních vod. Jedná se o přechodné období pro praktickou implementaci poţadavků na výstavbu 

čistíren odpadních vod u obcí kategorie 2000 aţ 10 000 ekvivalentních obyvatel 
• přechodné období do 31.12.2007 na implementace směrnice 2001/80/ES o omezení emisí některých 

znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení, respektive na plnění stanovených 
emisních limitů pro 2 zdroje – Teplárnu Přerov a Novou Huť a.s., závod Energetika. 

 
ZAMĚŘENÍ FS V OBLASTI DOPRAVY 

 

V oblasti dopravy byla podpora Fondu soudrţnosti zaměřena do následujících oblastí: 
 

 Doplnění chybějících úseků hlavních tras identifikovaných na Essenském zasedání 
Rady (9. a 10. prosince 1994). 

Pokračující spolufinancování bylo zajištěno potřebou dokončit podporu prioritním trasám započatých v 

minulém období. Dokončení 10-ti Panevropských dopravních koridorů bylo stanoveno na třech 
Panevropských konferencích o dopravě. Cílem bylo dokončit bývalou páteřní síť TINA (budoucí TEN-T 

síť v přistupujících zemích). 
 

 Podpora ţelezniční a kombinované dopravy  
Záměrem bylo posílení trendu náhrady silniční dopravy ţelezniční dopravou. 

 

 Rozvoj smíšených platforem 
Smíšené platformy jsou klíčovým prvkem racionálního vyuţívání stávající infrastruktury a lepšího 

propojení námořní a vnitrozemské dopravy. Proto v letech 2000-06 bylo pro tuto prioritu vyčleněno ve 
zvýšené míře dílčí financování ze zdrojů Společenství, zejména v oblastech a regionech, kde byla 

sníţena dostupnost a které nebyly dostatečně rozvinuté. 

 
 Zlepšení řízení dopravy 

Vyuţívání nových technologií – například Evropský systém pro řízení silniční a ţelezniční dopravy 
ERTMS  – a vyuţívání pilotních opatření s pouţitím satelitních navigačních systémů by v dlouhodobém 

horizontu mělo vést k efektivnějšímu systému dopravy na celé existující infrastruktuře. 

 
V rámci České republiky byly Ministerstvem dopravy v souladu s plněním standardů dopravní politiky 

ES definovány níţe uvedené rozvojové oblasti, z nichţ současně vychází prioritní oblasti podpory a 
následně vybrané prioritní projekty: 

• realizovat propojení panevropských dopravních koridorů s transevropskou sítí (TEN); 
• zlepšit propojení v rámci českých dopravních sítí s ohledem na sousední státy a TEN; 

• zlepšit kvalitu a kapacitu propojení velkých sídel stavbou obchvatů; 

• urychlit výstavbu chybějících částí dopravní infrastruktury. 
 
Prioritní typy projektů byly v rámci jednotlivých druhů dopravy v podmínkách České republiky pro 
vybrané období stanoveny v tomto výčtu:  

 

SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ DOPRAVA  
- Pokračující zlepšování dostupnosti center hospodářské aktivity pro osoby i zboţí, zejména v 

oblastech, kde silniční síť ještě stále nedosahuje standardu. Prioritu měla spojení silniční 
sítě s ostatními druhy dopravy, zejména tam, kde neexistují alternativní moţnosti dopravy. 

V konkrétních podmínkách České republiky byly prioritní projekty, v souladu se Strategií Fondu 
soudrţnosti pro oblast dopravy, navrhovány takto: 

 R48, Tošanovice – Ţukov 
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 Silniční okruh Prahy R1, úsek Lahovice - Slivenec 
 Dálnice D1, úsek Mořice – Kojetín (TEN VI) 

 Silniční okruh Prahy R1, úsek Vestec – dálnice D1 (TEN IV) 

 Dálnice D1, úsek Kroměříţ východ – Kroměříţ západ  
 Dálnice D1, úsek Kojetín – Kroměříţ-západ (TEN VI) 

 Silniční okruh Prahy R1, úsek Běchovice – dálnice D1   
 

ŢELEZNICE  

- Zlepšení smíšené (vícedruhové) dopravy a dostupnosti nákladních bodů, zejména přístavů, 
pro ţelezniční dopravu. 

V konkrétních podmínkách České republiky byly prioritní projekty, v souladu se Strategií Fondu 
soudrţnosti pro oblast dopravy, navrhovány takto: 

 modernizace trati v úseku Přerov – Olomouc (TINA – národní koridor II, III) 
 modernizace trati v úseku Červenka – Zábřeh na Moravě (TINA – národní koridor II, III) 

 modernizace trati v úseku Ševětín – Veselí nad Luţnicí (TINA – národní koridor IV) 

 optimalizace trati v úseku Benešov – Strančice (TINA  národní koridor IV) 
 rekonstrukce ţelezničního uzlu Brno 

 
KOMBINOVANÁ DOPRAVA  

- Další rozvoj center pro přechody mezi jednotlivými druhy dopravy. 

- Větší rozšíření mezinárodní kombinované dopravy s pomocí projektů, které podporují 
technickou harmonizaci se zbytkem Společenství. 

V konkrétních podmínkách České republiky byly prioritní projekty, v souladu se Strategií Fondu 
soudrţnosti pro oblast dopravy, navrhovány takto: 

 vybudování multimodálního dopravního terminálu v Břeclavi  
 

LETECKÁ DOPRAVA  

- Spolupráce se soukromým sektorem na budování a rozvoji mezinárodních spojovacích bodů. 
- Pomoc při odstraňování slabin letišť vyplývajících z nedostatků v infrastruktuře a/nebo 

systémech letecké navigace. 
- Zlepšení podmínek pro lepší koordinaci s ostatními způsoby dopravy. 

S ohledem na nutnost zvýšení kapacity všech klíčových letišť v ČR a předpokládaný růst letecké 

dopravy, zejména v síti mezinárodních letišť v ČR, bylo letiště Praha/Ruzyně zařazeno na seznam 
navrhovaných prioritních investičních projektů na období 2004 – 2006. 

V konkrétních podmínkách České republiky byly prioritní projekty, v souladu se Strategií Fondu 
soudrţnosti pro oblast dopravy, navrhovány takto: 

 systém nakládání se zavazadly Letiště Praha – Ruzyně 

 runway 06R/24L Letiště Praha - Ruzyně 
 

VODNÍ DOPRAVA  
Pro souvislou vnitrostátní i mezinárodní vodní dopravu disponuje vodní doprava v ČR Labsko –

vltavskou vodní cestou s provozní délkou 303 km. Obchodní aktivity ve vodní dopravě jsou zaměřeny 
zejména na mezinárodní dopravu, kde se zřetelně projevuje ekonomická výhodnost vodní dopravy. 

V konkrétních podmínkách České republiky byly prioritní projekty, v souladu se Strategií Fondu 

soudrţnosti pro oblast dopravy, navrhovány takto: 
 zlepšení podmínek splavnosti na Labi v úseku Boletice – Hřensko 

 zlepšení podmínek splavnosti na Labi v úseku Střekov - Boletice  
Projekty v oblasti vodních cest byly bohuţel posouzeny negativně v procesu EIA. 

 

4. Hodnocení implementačních struktur obou finančních 
nástrojů 

4.1. Závěreční shrnutí k nástroji ISPA 
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ISPA byl jedním ze tří finančních nástrojů (spolu s Phare, Sapard), který pomáhal 
kandidátským zemím k osvojení si procedur a postupů nutných pro čerpání finanční 

pomoci po vstupu do EU. Program byl realizován v letech 2000 aţ 2006. 

Nástroj ISPA byl zaměřen na podporu velkých infrastrukturních investičních projektů, které přispívaly 
ke zlepšení infrastruktury ţivotního prostředí a dopravních sítí Trans-evropských koridorů (TEN).   

 
V rámci ISPA bylo Evropskou komisí podepsáno celkem 21 Finančních memorand pro projekty 

v oblasti dopravy, ţivotního prostředí a technické pomoci. 

 

Po vstupu ČR do EU byl nástroj ISPA nahrazen Fondem soudrţnosti ve zkráceném programovém 

období 2004 – 2006; k 1. 5. 2004 byly projekty ISPA převedeny do reţimu Fondu soudrţnosti. 

 

ISPA poskytovala 75%, ve výjimečných případech aţ 85 % způsobilých výdajů na velké projekty z 
oblasti ţivotního prostředí a dopravy; v oblasti technické pomoci financovala aţ 100% způsobilých 

výdajů.  
 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ FS NA NÁRODNÍ ÚROVNI  

 
 Řídicí orgán ISPA v ČR  

– Koordinační výbor ISPA (KV ISPA) na MMR ČR  
 Národní koordinátor ISPA 

- Náměstek ministra pro místní rozvoj 

 Implementační agentury 
– Ministerstvo dopravy  - oddělení tarifů a zahraniční pomoci MDS, od roku 2002 

oddělení pro evropské fondy (sektor dopravy) 
– Centrum pro regionální rozvoj (CRR) pro projekty roku 2000, následně od 2001 

Ministerstvo ţivotního prostředí prostřednictvím Státního fondu ţivotního prostředí 
(SFŢP) (sektor ŢP) 

– CFCU na Ministerstvu financí (projekty technické pomoci) 

 Platební orgán  
 – MF ČR – Odbor Národního fondu 

 Monitorovací výbor ISPA 

Podmínky k financování projektů z prostředků ISPA - základní kritéria  

 celkové náklady projektu činí alespoň 5 milionů EUR 

 nutnost spolufinancování ze strany ţadatelské země 

 ţadatelem o podporu - obce, sdruţení obcí, ústřední orgány státní správy, rozpočtové či 

příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány státní správy, státní podniky nebo jiné 

právnické osoby, v nichţ má stát nadpoloviční majetkovou účast. 

 pomoc byla určena na projekty, části projektu, které jsou technicky a finančně nezávislé, 

skupiny nebo záměry projektů v uvedených oblastech. Část projektu mohla také zahrnovat 
přípravné, technické studie a studie proveditelnosti potřebné pro uskutečnění projektu. 

 realizace projektu max. 5 let., aplikace pravidla m+24 

 schvalování zadávací dokumentace pro výběr dodavatelů na úrovni Evropské komise 

 pro projekty řešící následky povodní 2002 zjednodušené procedury 

4.2. Závěrečné shrnutí k Fondu soudrţnosti 

 
V období 2004 – 2006 byl Fond soudrţnosti vyčleněn z implementačního systému Strukturálních 

fondů, v navazujícím období 2007 – 2013 byl na základě rozhodnutí Komise Fond soudrţnosti více 
integrován do operací základních Strukturálních fondů. 

http://www.mdcr.cz/cs/Evropska_unie/Fondy_EU/Fond_soudrznosti/
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V rámci zkráceného programovacího období 2004 – 2006 bylo Evropskou komisí schváleno celkem 25 

projektů v sektoru ţivotního prostředí spolufinancovaných z prostředků Fondu soudrţnosti, zatímco 

v navazujícím období 2007 – 2013 bude tento počtem nesporně daleko vyšší vzhledem k výraznému 
zjednodušení procesu schvalování a kontroly ţádostí, které jsou ve většině případů schvalovány a 

hodnoceny v kompetencích české strany. Pouze projekty s celkovými náklady vyššími neţ 50 mil EUR 
jsou schvalovány dodatečně Evropskou komisí. 

 

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) i Fond soudrţnosti byly zaloţeny na stejném 
konceptu a měly proto mnoho společných rysů. Nástroj ISPA se od roku 2000, kdy byl zaloţen, podílel 

na financování velkých projektů v oblasti dopravní infrastruktury a infrastruktury ţivotního prostředí v 
kandidátských zemích střední a východní Evropy. Po vstupu ČR do EU byl tento nástroj nahrazen 

právě Fondem soudrţnosti ve zkráceném programovém období 2004 – 2006. 
 

Jedním ze základních přínosů finančního nástroje ISPA a následně i Fondu soudrţnosti byla 

skutečnost, ţe se Česká republika naučila pracovat s evropskými fondy a především z nich čerpat. Byly 
nastaveny systémy řízení, kontroly a finančního plánování, které jsou mj. stále ještě předmětem úprav 

a pravidelného zefektivňování na základě průběţných zkušeností a zjednodušení programovacích 
nástrojů ze strany EK. 

 

 Fond soudrţnosti je doplňkovým strukturálním nástrojem politiky hospodářské a sociální 

soudrţnosti EU, který od roku 1994 pomáhá členským státům sniţovat ekonomické a sociální 

rozdíly a stabilizovat ekonomiku.  

 Fond soudrţnosti financoval aţ 85 % způsobilých výdajů na velké projekty z oblasti ţivotního 

prostředí a dopravy, čímţ v rámci EU posiloval soudrţnost a solidaritu.  

 Způsobilými k čerpání podpory z Fondu soudrţnosti byly nejméně prosperující členské státy 

Unie, jejichţ hrubý národní příjem (HNP) na 1 obyvatele byl niţší neţ 90 % průměru EU  

 Od 1. 5. 2004 patřily mezi státy EU 25 oprávněné k čerpání prostředků z Fondu soudrţnosti 

Řecko, Portugalsko, Španělsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, 

Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.  

Projekty financovatelné z Fondu soudrţnosti v letech 2004 – 2006 
Projekty z oblasti ţivotního prostředí přispívající k dosaţení cílů stanovených společnou 

politikou Evropské unie. V rámci ČR se jedná o tyto oblasti: 
 

 nakládání s odpadními vodami, zásobování pitnou vodou  

 nakládání s odpady a obaly 
 ochrana ovzduší 

 odstraňování starých ekologických zátěţí. 
 

Projekty společného zájmu na poli dopravní infrastruktury, které směřují k plnění priorit 
stanovených Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/EC z 23. července 1996 

o rozvoji transevropských dopravních sítí (TEN – Trans - European Network). V rámci ČR se 

jedná o tyto oblasti: 
 rozvoj silnic a dálnic 

 rozvoj ţelezniční sítě 
 rozvoj civilního letectví 

 rozvoj vodní dopravy 

 rozvoj multimodální dopravy 
 

Financování předběţných studií, hodnocení, technické podpory apod., které se týkají 
přípustných projektů. 
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ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ FS NA NÁRODNÍ ÚROVNI  
 

 Řídicí orgán FS v ČR  

– MMR ČR (s účinností od 1. března 2003) – Odbor Řídícího orgánu FS 
 Zprostředkující orgány FS 

– Ministerstvo dopravy (sektor dopravy), Ministerstvo ţivotního prostředí (sektor ŢP) 
 Realizační orgány FS  

– Státní fond ţivotního prostředí ČR, Ředitelství silnic a dálnic, Státní ţelezniční dopravní 

cesty 
 Platební orgán  

 – MF ČR – Odbor Národního fondu 
 Platební jednotka 

 - Státní fond ţivotního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy 

 Monitorovací výbor Fondu soudrţnosti  

 Meziresortní řídící výbor Fondu soudrţnosti  

 
PODMÍNKY K FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z PROSTŘEDKŮ FONDU SOUDRŢNOSTI 

 
Základní kriteria  

 celkové náklady projektu činí alespoň 10 milionů EUR 

 logická souvislost mezi jednotlivými dílčími částmi sdruţeného projektu  

Doplňková kritéria 

 celkový počet obyvatel dotčených realizací opatření alespoň 10 tisíc 

 pozitivní vliv na kvalitu ţivotního prostředí v sousedních státech 

 

4.3. Věcná závěrečná zjištění – problematické okruhy implementace 
Fondu soudrţnosti 2004 – 2006 

 

 Příliš administrativně náročný proces zpracování a předloţení ţádosti (zejména 
v sektoru ŢP) 

 
Ve zkráceném programovacím období 2004 – 2006 byl systém zpracování ţádostí dvoukolový – v první 

etapě ţadatel předkládal Záměr projektu, který podléhal zdlouhavému procesu schvalování na úrovni 
implementačních orgánů ČR a v případě schválení byl následně ţadatel ve druhé etapě vyzván ke 

zpracování kompletní Ţádosti o poskytnutí podpory z Fondu soudrţnosti. Vzhledem k vyššímu počtu 
zapojených implementačních subjektů (zejména v sektoru ŢP) často docházelo k časovým zpoţděním 

v důsledku např. špatné komunikace mezi těmito subjekty.  

 
Ţádost byla schvalována nejprve na úrovni ČR a následně byla postoupena k finálnímu schválení a 

vydání Rozhodnutí EK. Ve velké většině případů bylo současně zpracování Záměru a následně Ţádosti 
pro ţadatele i finančně náročným krokem, neboť sloţitost a odbornost např. povinných příloh k ţádosti 

vyţadovala časově náročnější zpracování odbornou firmou. Ţadatel velmi často nedisponoval 

potřebným časem ani lidskými zdroji na zpracování kompletní Ţádosti a tento krok byl nucen externě 
zadat, čímţ mj. docházelo k prodraţování předkládaných projektů. 

 
 Velmi časově náročný proces od předloţení aţ po finální schválení Ţádosti ze 

strany EK 
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Jak jiţ bylo výše zmíněno, ve zkráceném programovacím období 2004 – 2006 byl systém schvalování 

ţádostí dvoukolový a to nejprve na úrovni ČR a poté ze strany EK, kde v podstatě Ţádosti procházely 

druhou kontrolou. V této souvislosti se často stávalo, ţe ţadatel obdrţel např. připomínky, které mj. jiţ 
byly zodpovídány na předchozích úrovních kontrol či jiţ byly s příslušnými pracovníky EK řešeny, ale 

vzhledem ke zdlouhavému procesu schvalování se na daných pozicích v rámci EK tito zaměstnanci 
změnili. Svojí roli ve zpoţdění hodnocení hrála rovněţ problematika překládání všech částí ţádosti 

z českého jazyka do angličtiny. 

 

 Absence kompletních Závazných pokynů pro ţadatele, které by pokrývaly 

komplexní postup od zpracování ţádosti aţ po ukončení a vyhodnocení projektu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že ve zkráceném programovacím období 2004 – 2006 se Česká republika 
v podstatě stále učila čerpat a zejména administrovat projekty spolufinancované z prostředků EU, 
nebyly pro žadatele k dispozici uvedené kompletní pokyny, které by zodpověděly některé dotazy a 
nejasnosti v procesu zpracování a předložení žádosti. K dispozici byly sice různé metodické pokyny, 
které však nezahrnovaly celý proces a současně řada zásadních dokumentů byla zpracovávána až 
v průběhu vybraného programovacího období na základě např. praktických zkušeností s implementací 
některých projektů, tímto se pro konečného příjemce stále aktualizovaly a měnil podmínky 
implementace projektu. 
 

 Problematika kurzových rizik 

Žádosti o podporu byly zpracovány při využití kurzu 1 EUR:30 Kč. V období realizace došlo 
k významnému posílení kurzu Kč a tím pádem u projektů, které byly kontrahovány  s dodavateli v Kč a 
nikoliv v EUR, docházelo na straně příjemců k zásadním kurzovým ztrátám (dodávky byly hrazeny 
v Kč, podpora byla přijímána v EUR a její výše byla konečná). U projektů kontrahovaných v EUR nesl 
tyto náklady dodavatel. Vláda ČR tuto situaci reflektovala a projektům takto ovlivněným přiznala 
částečnou kompenzaci kurzových ztrát mimořádnou podporou na jejich krytí. 
 
 
 
 

 Nedostačující monitorovací systém Fondu soudrţnosti pro období 2004 – 2006 

(sektor ŢP) 

V rámci Fondu soudržnosti byly externí firmou vytvořeny monitorovací tabulky MONIT FS, což 
umožňovalo evidenci potřebných údajů k monitorování postupu implementace programu, avšak každý 
administrátor projektů na SFŽP využíval k monitorování odlišné systémové náhledy a projekt byl tímto 
způsobem monitorován podle jiných pravidel, která nebyla jednotně stanovena a k dispozici byla 
nesourodá a nesrovnatelná data. Za účelem efektivního hodnocení přínosů a výsledků daného 
programu je nutné, aby dané celkové programové indikátory byly souměřitelné, jasně prokazatelné a 
odpovídající předem stanoveným programovým cílům.  

 
 Velmi zdlouhavý proces ukončení a vyhodnocení projektů po ukončení fyzické 

realizace do uvolnění zadrţované části pomoci 

Proces ukončení projektů, jejich vyhodnocení, schválení a uvolnění zadrţované části pomoci (ve 
většině případů 20% celkové podpory) se ukazuje jako neúměrně zdlouhavý a komplikovaný. V etapě 

ukončení projektu (tedy především zpracování závěrečných zpráv projektu konečným příjemcem, jako 

základního dokumentu k ukončení projektu) jsou na konečného příjemce kladeny další doplňující 
poţadavky, které nebyly stanoveny v podmínkách při přijímání pomoci. Tyto poţadavky nicméně 

konečný příjemce nemá moţnost odmítnout, neboť se tím vystavuje riziku nepřiznání zbývající části 
pomoci, zároveň se vystavuje riziku odejmutí celé nebo části podpory. (Např. příjemcům nebyly aţ do 

zahájení ukončování projektů známy povinnosti aktualizovat finanční analýzy, na základě kterých byla 

přidělena míra podpory a rovněţ zpracovávat nové finanční modely (Model udrţitelnosti) s tím, ţe 
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nejsou pro příjemce známy případné postihy za postupy hodnocení takto aktualizovaných analýz a 
zároveň ani rizika, spojená s případným shledáním nedostatků.  

 

V procesu hodnocení Evropskou komisí jsou vznášeny další a další doplňující připomínky a podmínky, 
jejichţ řešení a prokázání nebylo do té doby v celém procesu implementace projektu poţadováno – 

uplatňování retrospektivní platnosti nařízení a podmínek, které začaly platit aţ později, mnohdy aţ 
v době, kdy uţ je realizace projektů dávno ukončena. Mnohdy není ani moţné tyto připomínky ze 

strany příjemců vypořádat, neboť nespadají do jejich kompetencí, některé nejsou odborně fundované 

a reflektují neznalost vývoje projektu a prostředí, ve kterém byly projekty připravovány a realizovány.  
Některé připomínky jsou irelevantní k projektu.  

 
V samotném důsledku pak nastává situace, kdy projekty připravované v roce 2004, u kterých následně 

samotná výstavba probíhala po době 2 aţ 3 let, nejsou ke konci roku 2011 stále ukončeny, coţ 
s sebou nese další a další kapacitní a finanční nároky na konečné příjemce s tím, ţe podstatná část 

podpory zůstává stále zadrţena a náklady spojené s financováním nese stále konečný příjemce 

(úhrada úroků z úvěrů, nutnost přefinancování stávajících půjček a úvěrů apod.). 
 

4.4. Porovnání obou nástrojů 

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ISPA NA 
NÁRODNÍ ÚROVNI  

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ FS NA NÁRODNÍ 
ÚROVNI  

Řídicí orgán ISPA v ČR  Řídicí orgán FS v ČR  

Koordinační výbor ISPA (KV ISPA) na MMR ČR  
MMR ČR (s účinností od 1. března 2003) – Odbor 
Řídícího orgánu FS 

Národní koordinátor ISPA Zprostředkující orgány FS 

Náměstek ministra pro místní rozvoj 
Ministerstvo dopravy (sektor dopravy), 

Ministerstvo ţivotního prostředí (sektor ŢP) 

Implementační agentury Realizační orgány FS  

Ministerstvo dopravy  - oddělení tarifů a 

zahraniční pomoci MDS, od roku 2002 oddělení 

pro evropské fondy (sektor dopravy) 

Státní fond ţivotního prostředí ČR 

Centrum pro regionální rozvoj (CRR) pro projekty 

roku 2000, následně od 2001 Ministerstvo 
ţivotního prostředí prostřednictvím Státního 

fondu ţivotního prostředí (SFŢP) (sektor ŢP) 

Ředitelství silnic a dálnic 

CFCU na Ministerstvu financí (projekty technické 
pomoci) 

Státní železniční dopravní cesty  

 Platební orgán   Platební orgán  

MF ČR – Odbor Národního fondu MF ČR – Odbor Národního fondu 

 Platební jednotka 

 
Státní fond ţivotního prostředí ČR,  
Ministerstvo dopravy 

Monitorovací výbor ISPA Monitorovací výbor Fondu soudrţnosti  

 Meziresortní řídící výbor Fondu soudrţnosti  

 

PODMÍNKY K FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 
Z PROSTŘEDKŮ ISPA 

PODMÍNKY K FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 
Z PROSTŘEDKŮ FONDU SOUDRŢNOSTI 

  

Základní kritéria 
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- celkové náklady projektu činí alespoň 5 milionů 

EUR 
- nutnost spolufinancování ze strany ţadatelské 

země 

 - celkové náklady projektu činí alespoň 10 

milionů EUR 
 - logická souvislost mezi jednotlivými dílčími 

částmi sdruţeného projektu 

 Doplňková kritéria 

 

- celkový počet obyvatel dotčených realizací 
opatření alespoň 10 tisíc,  

- pozitivní vliv na kvalitu ţivotního prostředí 
v sousedních státech 

Oprávnění ţadatelé 

Obce, sdruţení obcí, ústřední orgány státní 

správy, rozpočtové či příspěvkové organizace 
zřízené ústředními orgány státní správy, státní 

podniky nebo jiné právnické osoby, v nichţ má 
stát nadpoloviční majetkovou účast. 

Obce a svazky obcí, města, kraje, státní podniky, 

stát. příspěvkové organizace, nestátní příspěvkové 
organizace a subjekty, v nichţ mají města nebo 

obce trvale nadpoloviční majetkovou účast. 

Vybrané ukazatele v rámci obou programů 

Realizace projektu max. 5 let. Realizace projektu bez časového omezení 

Míra podpory z EU zhruba 75% z uznatelných 
nákladů projektu, ve výjimečných případech aţ 

85% z uznatelných nákladů. 

Míra podpory z EU aţ 85% z celkových 
způsobilých projektových výdajů. 

Schvalování zadávací dokumentace pro výběr 
dodavatelů a průběhu výběrových řízení na 

úrovni Evropské komise, pro projekty řešící 
následky povodní 2002 zjednodušené procedury. 

Schvalování zadávací dokumentace pro výběr 
dodavatelů a kontrola průběhu výběrových řízení 
na úrovni ČR. 

 
 

 
 

 

4.5. Srovnání ve vztahu k zadávání veřejných zakázek 

 

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PROGRAMU ISPA A PRO PROJEKTY PODPOROVANÉ Z FONDU 

SOUDRŢNOSTI 

 

Problematika zadávání veřejných zakázek pro projekty podporované z prostředků EU a souladu 
poţadavků Evropské komise a legislativy České republiky je rozsáhlým samostatným tématem, jehoţ 

komplexní zpracování není předmětem této zprávy. Zpracovatel předkládá základní relevantní 
skutečnosti, charakterizující vývoj přípravy a realizace výběrových řízení v období implementace 

projektů podporovaných z prostředků nástroje ISPA a Fondu soudrţnosti. Samostatně se pak věnuje 

problematice souladu podmínek zákona o veřejných zakázkách a obchodních podmínek FIDIC. 
 

Na rozdíl od Fondu soudrţnosti pro projekty ISPA platila povinnost předběţného schvalování 
výběrových řízení a uzavírání smluv ze strany Komise, a to individuálně pro kaţdý projekt. Výběrová 

řízení na dodavatele neprobíhala podle českého zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ale podle pravidel EU, tzv. Praktického průvodce smluvními postupy- ― Practical Guide to Phare, ISPA 

and SAPARD ContractProcedures (PRAG)―- a současně byly pro stanovení podmínek realizace 

vyuţívány smluvní podmínky FIDIC. 
 

Tento Praktický průvodce, který se týká smluv externích subvencí Evropského společenství, byl určen 
pro všechny, kdo byli zapojeni do programů Phare, Ispa a Sapard. Stanovil postupy pro pouţití v praxi, 

jak v decentralizovaných systémech s ex-ante schválením Evropského společenství nebo v 

decentralizovaných systémech s ex-post dohledem. Zahrnoval příslušná ustanovení Manuálu pokynů 
vztahující se k uzavírání smluv na práce, dodávky a sluţby uzavřené za účelem spolupráce Evropského 
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společenství s třetími zeměmi, který byl schválen Evropským společenstvím 10. listopadu 1999, jakoţ i 
Průvodcem Evropského společenství řízením grantů. 

 

Po podpisu Finančních memorand pomoci ES bylo nutné předloţit na Delegaci EK v Praze 
prostřednictvím implementační agentury tendrovou dokumentaci. Po zveřejnění výzvy v Úředním 

Věstníku uchazeči nejprve vyjadřovali svůj zájem o vyhlášenou zakázku předloţením tzv. 
„předkvalifikace― (PQ). Komise ve spolupráci s Delegací Evropské komise v ČR z předloţených 

předkvalifikací provedla zúţení okruhu zájemců (tzv.― shortlist―), kteří byly následně vyzváni k 

předloţení kompletní cenové nabídky. Veškeré další postupy byly aţ do podpisu smlouvy s vybraným 
uchazečem řízeny dle pravidel PRAG. 

 
Po přistoupení k Evropské unii na jaře 2004 byla pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

modifikována. Všechny procedury veřejných zakázek byly organizovány podle pravidel Fondu 
soudrţnosti, tj. podle národních zákonů v souladu s evropskými směrnicemi. Dodávky stavebních prací 

nebo sluţeb, které byly zveřejněny v Úředním věstníku před přistoupením ČR k EU, byly realizovány 

podle metod stanovených ve vyhlášení veřejné soutěţe v Úředním věstníku, zároveň však jiţ přestala 
platit kontrola procedur veřejnýchzakázek Komisí ex-ante.  

 
Podmínky výběrových řízení se po přistoupení jiţ řídily platnými právními předpisy ČR v oblasti 

zadávání veřejných zakázek, tedy zákona č. 40/2004 Sb., následně pak č.137/2006 Sb. Konečný 

příjemce zpracoval zadávací dokumentaci (ZD) na zhotovitele (dodávky, sluţby) a předal ji ke kontrole 
Realizačnímu orgánu (RO). V závislosti na úrovni zpracování ZD sdělil RO konečnému příjemci 

zpravidla ve lhůtě 30 dnů připomínky k ZD. Pro zadání veřejné zakázky na stavební práce se pouţilo 
otevřené řízení, pro zadání veřejné zakázky na sluţby (Supervize) bylo moţné pouţít uţší řízení. V 

odůvodněných případech bylo moţné pouţít i jiný druh zadávacího řízení v souladu s § 25 zákona č. 
40/2004 Sb. 

 

Stále však při zpracování smluvních podmínek zůstávala v platnosti povinnost řídit se 
obchodnímipodmínkami FIDIC (FIDIC – FédérationInternationale Des Ingénieurs-Consiels, neboli 

Mezinárodní federace konzultačních inţenýrů). Tyto podmínky, průběţně aktualizované, jsou 
standardním nástrojem vyuţívaným v rámci zadávání stavebních veřejných zakázek. 

Z tohoto důvodu a pro usnadnění přípravy konečným příjemcům vydal v lednu 2005 Státní fond 

ţivotního prostředí vzorovou zadávací dokumentacipro zadávací řízení podle zákona č.40/2004 Sb. pro 
projekty v oblasti ţivotního prostředí. Tyto vzorové podmínky vycházely z podmínek FIDIC „Conditions 

of Contract for Constructions― – First edition 1999, The Redbook (také označovány jako „FIDIC  
Červená kniha, 1999), a byly zpracovány zvlášť pro přípravu zadávací dokumentace pro výběr 

dodavatele stavebních prací a zvlášť na dodávku sluţeb (supervize) (rovněţ „FIDIC inţenýr― nebo 

„správce stavby―). 
 

Vzorové podmínky sestávaly vţdy ze dvou částí – Svazku 1 Poţadavky a podmínky pro zpracování 
nabídky a Svazku 2 Návrh smlouvy, obchodní podmínky. Svazek 2 byl dále dělen na Všeobecné 

obchodní podmínky, které kopírovaly podmínky FIDIC Červené knihy, 1999, na Zvláštní obchodní 
podmínky, kterými byla ustanovení Všeobecných obchodních podmínek upravována, zpřesňována a 

doplňována, případně rušena, a na Přílohy obchodních podmínek. 

V tomto reţimu proběhla příprava zadávacích dokumentací a procedur samotného výběrového řízení 
pro prakticky všechny projekty podporované z Fondu soudrţnosti v období 2004 – 2006. 

 
Ačkoliv se v případě podmínek FIDIC jedná o velmi kvalitně a detailně zpracovaný dokument, resp., 

souhrn dokumentů, který se snaţí reagovat na praktické problémy vznikající při realizaci stavebního 

díla a jeho supervizi, a který rovněţ zaručuje vyváţenost podmínek pro všechny zúčastněné strany 
smluvního vztahu na těchto podmínkách zaloţeného, začal se s postupující realizací jednotlivých 

projektů a postupně získávaných zkušeností projevovat zásadní nedostatek vyuţívání těchto 
podmínek. 

 
Tímto nedostatkem, který však má zásadní dopad pro úspěšnou implementaci a následné vyhodnocení 

projektů, je nesoulad podmínek FIDIC s podmínkami zákona o veřejných zakázkáchČeské republiky 



EVALUACE PŘÍNOSŮ PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH Z FONDU 

SOUDRŢNOSTI Z PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2004 – 2006 A 
PŘEDVSTUPNÍHO NÁSTROJE ISPA 

 

32/32 

(ať jiţ se jedná o zákon č.40/2004 Sb. či jeho následovníka zákon č.137/2006 Sb.) tak se zadávacími 
směrnicemi EU (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/18/ES. Zmiňovaný nesoulad spočívá v rozporu, kdy obchodní podmínky 

FIDIC jsou zaloţeny na principu mnoţství provedených výkonů (stavebních prací), které jsou měřitelné 
a není konečné a na principu ceny, která rovněţ není konečná. FIDIC je tak zaloţen oproti principům 

zákona o veřejných zakázkách na odhadovaném mnoţství provedených výkonů a tím i odhadované 
ceně díla, s tím, ţe jak mnoţství výkonů, tak konečná celková cena díla jsou známy aţ na jeho konci. 

Případné změny, které mají za následek zvýšení odhadované ceny, jsou pak rovněţ řešeny krytím z 

finanční rezervy, dle podmínek FIDIC stanovených na jako provizorní poloţka ve výši 10%, připočtené 
k ceně stavby. Nabídková cena je tak tvořena cenou díla + rozpočtová rezerva.  Naopak zákon o 

veřejných zakázkách stanovuje, ţe cena uvedená v nabídce, která byla vyhodnocena jako 
nejvhodnější, by měla být cenou konečnou a ţe veškeré další stavební práce musí být vţdy 

posuzovány jako samostatná veřejná zakázka. 
 

Výše popsaný rozpor představuje jedno z dědictví postupného vývoje slaďování postupů a procedur v 

rámci implementace projektů s podporou prostředků ISPA, další vyuţívání podmínek FIDIC jako 
základu pro uzavírání smluvních vztahů tak nemělo být implementováno do dalších programovacích 

období po skončení roku 2006. Přesto se i v programovacím období 2007 – 2013 např. povinnost 
zajistit sluţby správce stavby u projektů s náklady vyššími neţ 10 MEUR dle podmínek FIDIC objevuje. 

 

4.6. Srovnání obou nástrojů z hlediska statistických údajů 

 

Závěrečné srovnání obou nástrojů bylo provedeno v rámci vytvoření datové základny s uvedením 
výčtu realizovaných projektů s daty před zahájením projektů a po jejich dokončení. Tato datová 

základna je včetně textové části samostatnou přílohou této zprávy a zahrnuje v sobě popis tvorby této 

základny včetně zdrojů, ze kterých bylo čerpáno a samostatného shrnutí. 
  


