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Plánované aktivity Fondu 
soudržnosti:  
 
 
Seminář:  
 
Odbor Řídicího orgánu Fondu 
soudržnosti Ministerstva pro místní 
rozvoj připravuje ve spolupráci s 
Ministerstvem životního prostředí a 
Ministerstvem dopravy seminář o Fondu 
soudržnosti, který se uskuteční v průběhu 
měsíce září. Vzhledem k blížícímu se 
novému programovému období EU 2007-
2013, bude podstatná část semináře 
věnována související problematice, kdy 
zástupci jednotlivých resortů představí 
systém implementace Fondu soudržnosti 
v rámci Operačních programů Doprava a 
Životní prostředí v rámci navazujícího 
období. 
 
 
Audit: 
 
Další auditní mise zástupců DG Regio je 
plánována v termínu 26.-30.6.2006. 
 
 
Publikace:   
 
- „PPP projekty v oblasti FS v období       
    2007-13, II etapa“     
 
Popis: Navazující informace na úspěšnou 
publikaci o partnerství veřejného a 
soukromého sektoru v oblasti FS, která 
přinese pohled na tuto oblast ve vztahu 
k nově připravovanému koncesnímu 
zákonu                                                   ► 

 
V tomto čísle: 
 
- 4. MVFS v Jihlavě 18.-19. 6. 06 
-    Workshop  -  Francie o       
     financování a rozvoji dopravní   
     infrastruktury s využitím  
     z evropských fondů 
- Seminář „Veřejné zakázky         
     v oblasti FS“ 
- IS MONIT FS 
- Audity Fondu soudržnosti 
- Technická pomoc FS 
- Vydané publikace 
- Zahájené a ukončené projekty 
 
 
Plánované aktivity: 
  
- Seminář  
- Audit  
- Publikace  
- 5. Monitorovací výbor Fondu 
soudržnosti 
 

  

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

Ve dnech 18.-19.5.2006 se uskutečnil již 4. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti, tentokrát  v krajském městě 
Jihlava. Na programu prvního dne jednání bylo hodnocení 34 projektů životního prostředí (včetně nových 
projektů schválených v prosinci 2005), 2 technických asistencí a prohlídka stavby čističky odpadních vod 
v Jihlavě, která je spolufinancována z prostředků FS v rámci projektu „ČOV a modernizace kanalizačního 
systému v Jihlavě“. Účastníci výboru spolu se zástupci Evropské komise si tak mohli prohlédnout rekonstrukci 
ČOV, která probíhá přímo za provozu. Druhý den pokračoval hodnocením projektů v oblasti dopravy a  
jednáním Core Group.                                                                                                                                         
 
Workshop ČR – Francie o financování a rozvoji dopravní infrastruktury s využitím 
z evropkých fondů (MMR, Praha, duben 2006) 
 

Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti (ŘO FS) připravil ve spolupráci s Ministerstvem dopravy 
Francouzské republiky (MD FR) a Ministerstvem dopravy ČR  workshop na téma využití Fondu soudržnosti pro 
rozvoj dopravních sítí v České republice a ve Francii (20.4. 2006).  
Seminář navázal na předchozí jednání mezi ŘO FS a MD FR (prosinec 2005) a seznámil účastníky s využitím 
evropských fondů v oblasti dopravy v současném i budoucím plánovacím období (2007 – 2013), umožnil 
porovnání situace ve Francii a České republice, a přiblížil změny  ve způsobech financování po roce 2007. 
Zaměřil se zejména na porovnání Národního strategického referenčního rámce a Operačního programu. 
Experti české i francouzské strany  si vyměnili užitečné informace jednak o stávající situaci při čerpání zdrojů a 
procedur strategického plánování v dopravní oblasti obou zemí. Cílem francouzské strany bylo mimo jiné 
informovat české autority o evropské legislativě týkající se evropských fondů a změn v příštím programovém 
období. Za francouzskou stranu se jednání  účastnil pan Foucher z Ministerstva dopravy Francouzské republiky, 
projektový manažer  pan Samuel Clot EU Regional Policy (Infrastructure Transport) a paní Markéta Kocová z  
francouzské ekonomické mise v Praze.                                                                                                                           
 

Odborný seminář k problematice veřejných zakázek v oblasti FS  
 

1.- 2. června 2006 se uskutečnil odborný seminář k problematice zadávání veřejných zakázek v prostorách 
Ministerstva dopravy, kde při vysoké účasti byla představena nová publikace „ Veřejné zakázky v oblasti Fondu 
soudržnosti“.  Přednášejícími byli za DG Markt pan Vágner a z odboru veřejných investic kolegové Mlíčko, 
Dvořák a Svoboda , kteří mají problematiku veřejných zakázek ve své kompetenci a jsou tvůrci  nového zákona. 
Během bohaté diskuze bylo zodpovězeno velké množství dotazů účastníků semináře.   
Pro informaci aktuálně přikládáme provozní řád, metodické pokyny a vzory  formulářů na centrální adrese 
platné od 1. 7. 2006, které naleznete kliknutím na odkaz:  
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr002Prepare.do;jsessionid=AAADlqhJ2QPsjPTRJ+LeyA?idAktuality=0
60619001+                    

Informační systém  MONIT  Fondu soudržnosti 

IS MONIT je základní softwarový nástroj pro zprostředkující subjekty a realizační orgány. Zajišťuje činnosti 
přípravy a realizace jednotlivých projektů, tj. sběr a hodnocení žádostí, operativní evidenci projektů, věcné a 
finanční monitorování projektů, reporting a poskytování dat nadřízeným orgánům. Od září 2005 je provozován 
a spravován na MMR. V polovině roku 2005 byla ustavena Pracovní skupina k realizaci projektu implementace 
IS MONIT FS. Důvodem ustavení byla nově uzavřená smlouva s dodavatelem - firmou TESCO SW v srpnu 
2005. První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo v říjnu 2005 a od té doby se pracovní skupina schází 
pravidelně jednou  za měsíc. Členy PS jsou zástupci MMR, TESCO SW, zprostředkujících a realizačních 
orgánů a Ministerstva financí. Činnost pracovní skupiny se zaměřuje na řešení podnětů a námětů uživatelů IS 
MONIT, rozpracování  jejich  požadavků, určuje  postupy a způsob zapracování do IS MONIT, řeší  operativní 
úkoly, zadává požadavky  dodavateli. Nad rámec pravidelných jednání PS se v nedávné době (7.6.2006) 
uskutečnilo jednání zástupců ŘOFS se zástupci DG Regio a dodavateli k řešení problematiky monitorovacích 
tabulek.   
 
Audity Fondu soudržnosti  
 

V roce 2005 byly uskutečněny dvě auditní mise zástupců Evropské komise: 
První návštěva auditorů Generálního ředitelství pro regionální politiku (dále DG Regio) se konala v termínu 25.- 
29. dubna 2005. Obsahem mise bylo získání odpovědí na dotazy vyplývajících z posouzení popisu řídících a  
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Publikace:   
 
- „Finanční a ekonomická analýza 
v projektech FS – oblast ovzduší“ 
  
Popis: Metodický návod pro 
ekonomické řízení projektů FS 
v prioritních oblastech podpor z FS.  
 
 
 
5. Monitorovací výbor Fondu 
soudržnosti: 

 
Popis: Bude hodnotit období od 1.4. 
2006 do 30.9. 2006. Místo konání je 
v jednání.  

 
 

 
kontrolních systémů, zejména Evropská komise ověřovala skutečnou funkčnost řídících a kontrolních systémů 
Fondu soudržnosti v ČR. Byly kontrolovány všechny úrovně řízení a kontroly, od řídícího orgánu počínaje přes 
zprostředkující subjekty, platební orgán a platební jednotky až po orgány zodpovědné za provádění kontroly. 
Auditoři  vyjádřili spokojenost s nálezy v ČR. Všechny orgány prokázaly, že je systém Fondu soudržnosti v ČR 
dostatečně organizačně zajištěn. Auditorky pochválily českou stranu za celkové nastavení a fungování 
implementačního systému FS v ČR oproti jiným členským zemím. 
Již od dubna 2005 začaly orgány implementačního systému FS pracovat na odstraňování předběžných závěrů 
z auditu DG Regio, se kterými byly seznámeni na závěrečné schůzce s auditorkami. Řídící orgán tyto pokroky 
monitoroval a informoval o nich. 
V květnu 2006 bylo auditorům EK předáno v pořadí již druhé vyjádření českých orgánů k navrhované auditní 
zprávě. 
 
Ve dnech 3.- 7. října 2005 proběhla druhá auditní mise DG Regio, jejímž cílem bylo ověřit provádění ustanovení o 
Fondu soudržnosti v České republice, obzvláště nařízení Komise č. 1386/2002, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla pokud jde o řídící a kontrolní systémy. Mise se zaměřila na oblast veřejných zakázek, zejména na zakázky 
zahájené po 1. květnu 2004, které podléhají vnitrostátnímu zákonu o veřejných zakázkách, s cílem obdržet 
dostatečnou záruku týkající se souladu s evropskými předpisy o veřejných zakázkách.  
Předběžné závěry auditorek jsou pozitivní. 
Na konci dubna 2006 bylo k předběžné zprávě z auditu zasláno ve stanoveném termínu vyjádření české strany. Na 
základě nálezů z obou auditů se např. Řídící orgán ujistil o kvalitě kontrol prováděných zprostředkujícími subjekty 
dle čl.4 nařízení Komise č. 1386/2002 kontrolami na místě, či zorganizoval ve dnech 1.- 2.6.2006  odborný seminář 
k problematice zadávání veřejných zakázek, kde jedním z přednášejících byl i zástupce DG Markt. Semináře se 
zúčastnilo 130 lidí.                                                                                                                 
 
Technická pomoc Fondu soudržnosti 
 
Z Fondu soudržnosti je financována, krom oblastí dopravy a životního prostředí, také technická pomoc (TP).  
Cílem TP přidělené Řídícímu orgánu Fondu soudržnosti je podpora 5 následujících okruhů: 
1) Expertní podpora – studie, poradenská činnost 
2) Pořádání Monitorovacích a Meziresortních řídících výborů 
3) Další vzdělávání pracovníků ŘOFS – semináře, školení 
4) Informace pro veřejnost, PR – DVD film, publikace, inzerce v novinách, pořádání seminářů  
5) Provoz monitorovacího systému 
Máme tedy možnost postarat se o budoucí žadatele – pokud si chce někdo udělat obrázek o čem FS vlastně je, má 
možnost díky filmovému dokumentu distribuovaném na DVD, následně se může také zúčastnit jednoho z našich 
seminářů. Pokud již zvažuje možnost přihlásit se se svým projektem,  má možnost inspirovat se v publikaci o 
projektech FS,  a následně dle publikací může připravit žádost a řešit otázky spojené s ekonomikou a technickým 
řešením projektu.   
Námi poskytovaná péče, hrazená ze zdrojů TP ŘOFS,  pokračuje i po přijetí projektu EK – tedy již o příjemce 
podpory - a to průběžně pomocí monitorovacího systému, v němž jsou nezbytné údaje o pokroku, problémech, 
finanční stránce, projektu atd. Informace je také poskytována na Monitorovacím výboru, který se uskutečňuje 2x 
do roka, kde je vedena diskuse o jednotlivých projektech. 
Technická pomoc je tedy velice obsáhlý projekt zaměřený na podporu FS a jeho projektů.                                  
 
Nové publikace Fondu soudržnosti 
 
     V letošním roce byly vydány dvě nové publikace a to: 
- „Finanční analýza projektů Fondu soudržnosti  + CD“  - únor 2006 – Metodický návod pro ekonomické řízení 
projektů FS v prioritních oblastech podpor z FS.  
- „Veřejné zakázky v oblasti Fondu soudržnosti“  - květen 2006 – Souhrn nejdůležitějších informací pro příjemce 
podpory vycházející z dosavadních zkušeností aplikace zákona v oblasti projektů FS.                                        
                                                                               
Zahájené a ukončené projekty 
 
V letošním roce 2006 došlo k zahájení a ukončení několika projektů financovaných z prostředků předvstupního 
nástroje ISPA resp. Fondu soudržnosti.  
Ukončené projekty 
- Rekonstrukce a dobudování stokové sítě města Olomouc   
- Stoková síť města Brna 
- Rekonstrukce vodovodního systému, výstavba kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV v regionu  
             Podkrušnohoří 
- Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy 
Zahajující projekty  
- Zajištění standardů Evropské Unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy 
- Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí     

Lužické Nisy 
- Úprava čističky odpadních vod města Příbram 
Ostatní projekty běží dle schválených harmonogramů. 
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