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Audity Fondu soudržnosti  

v 2. pololetí 2008 
 

      Evropská komise se v České re-
publice zaměřila na ověřování řád-
ného uplatňování postupů při zadá-
vání veřejných zakázek komplexně  
u všech projektů spolufinancova-
ných ze zdrojů Evropské unie. 
    U Fondu soudržnosti doporučila 
Evropská komise provést zpětnou 
kontrolu u všech projektů, u nichž 
byly veřejné zakázky zadávány po   
1. 5. 2004. Postup ověřování byl 
rozdělen do několika fází s po-
stupnými termíny.  
    Současně od června 2008 probíhá 
u Fondu soudržnosti šetření Nejvyš-
šího kontrolního úřadu se zaměře-
ním na Finanční prostředky určené 
na čištění odpadních vod. Součástí 
tohoto auditu je i kontrola  Řídícího 
orgánu Fondu soudržnosti ve všech 
oblastech jeho činnosti. 
     Odbor interního auditu a kontroly 
ministerstva pro místní rozvoj usku-
tečnil Reaudit realizace přijatých 
opatření z auditu činnosti Řídícího 
orgánu Fondu soudržnosti z auditu, 
který byl proveden v lednu 2008. 
V současné době se projednávají zá-
věry z tohoto Reauditu. 
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Plánované aktivity FS: 
 
-  9. Monitorovací výbor  FS    
-  Seminář k ukončování projektů 
-  Seminář k Iniciativě JASPERS 
-  10. Monitorovací výbor  FS   
 
 
 

Aktivity Fondu soudržnosti v roce 2008 
 

Vážení,   
nyní se nacházíme v  programovacím období 2007 - 2013, kdy Fond soudržnosti  bude i  na-
dále  sledovat  realizaci   projektů   již  schválených  v  programovacím   období  2004 – 2006 
včetně projektů spadajících do předvstupního období.  
 

8. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti 
 
    Ve dnech 24. a 25. června 2008 se uskutečnilo další pravidelné jednání Monitorovacího výboru 
Fondu soudržnosti, který se konal v prostorách  Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – Re-
giocentru Nový pivovar. 
 
Jednání se zúčastnili zástupci Evropské komise (DG Regio, DG Tran a DG Envi), jmenovaní 
členové monitorovacího výboru, dále zástupci řídícího orgánu Fondu soudržnosti ministerstva pro 
místní rozvoj, zástupci ministerstva financí, ministerstva dopravy, ministerstva životního prostředí, 
státního fondu životního prostředí a rovněž zástupci konečných příjemců finanční pomoci z fondu 
soudržnosti a další odborná veřejnost, celkem 143 účastníků. 
 
Při tomto pravidelném dvoudenním monitorovacím jednání  prostřednictvím posouzení detailní 
dokumentace (monitorovací listy a tabulky ke každému projektu) byl zkoumán stav a průběh 
realizace dopravních a environmentálních projektů, čerpání finančních prostředků, realizace plateb 
a stav procesu ukončování řady projektů, které se po fyzické stránce již ukončily, či se jejich 
realizace chýlí ke konci. Zároveň na tomto jednání bylo prověřeno plnění úkolů ze                                
7. Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti realizovaného v Karlových Varech v lednu 2008. 
 

  

Čerpání finančních prostředků ISPA/FS 2004 – 2006 
k 6. 10. 2008 (v mil. EUR) 

Refundace z Evropské 
komise 

Převedeno konečnému 
příjemci 

Fond Alokace 
ISPA/ FS 

2004 - 2006 

Rozhodnutí / 
Fin. 

memoranda 
k 31. 12. 2006 

Čerpání 
alokace 
ISPA/FS 

2004 - 2006 

% čerpání  
alokace 

ISPA/FS 
2004 - 2006 

Čerpání 
alokace  

% čerpání 
alokací 

2004 - 2006 

Fond 
soudržnosti  

1 230,514 1 230,514 754,543 53 662,309 46 

1 230,514

754,543 662,309

0,000 Kč

500,000 Kč

1 000,000 Kč

1 500,000 Kč

Alokace
ISPA/FS
celkem

Refundace
z EK

Převedeno KP

 
Zdroj: Řídící orgán Fondu soudržnosti 

 
    K 6. 10. 2008 bylo z Evropské komise refundováno na účet Národního fondu ČR celkem 
754.543.283 EUR. Tato částka představuje podíl ve výši 61 % celkové alokace ISPA/FS na 
programovací období 2004 - 2006, tj. 1.230.514.197 EUR. Na účty konečných příjemců bylo             
k 6. 10. 2008 převedeno 662.309.088 EUR, tzn. 54 %  celkové alokace ISPA/FS. Realizace, resp. 
čerpání prostředků  projektů  FS z programového období 2004 - 2006 bude pokračovat do konce roku 
2010. 
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 Příprava  9. MV FS – 

promítnutí závěrů 
jednání 8.  MV 

 
        Na 8. jednání  Monitorovacího 

výboru FS (dále MV FS) zazněly 
připomínky ke způsobu prezentace 
výsledků a problémů jednotlivých 
projektů FS formou tzv. Monitoro-
vacího listu projektu. Řídící orgán 
FS na základě vlastních poznatků 
z jednání a zejména na základě ná-
vrhů, připomínek a požadavků zá-
stupců DG Regio přítomných na jed-
nání upravil pokyn pro vyplňování 
monitorovacích tabulek a zpracoval 
přehlednou tabulku těchto změn      
a konkrétních připomínek ke kon-
krétním projektům.  

 

        Ve dnech 3. až 14. 10. 2008 se 
v souladu s harmonogramem přípra-
vy 9. MV FS  uskutečnila série ško-
lení s názvem „Změny v pokynech 
pro vyplňování monitorovacích tabu-
lek“, které pořádal Řídící orgán Fon-
du soudržnosti. Tyto tabulky jsou 
generovány v informačním systému  
MONIT FS, na jejichž přípravě se 
kromě zprostředkujících subjektů 
přímo podílí i koncoví příjemci. IS 
Monit FS umožňuje všem oprávně-
ným uživatelům monitorovat realiza-
ci každého projektu FS.  

         Školení byla určena zástupcům 
koncových příjemců a administrátorů 
projektu ze zprostředkujících subjek-
tů a jejich obsah navazoval na nálezy 
8. Monitorovacího výboru, konaného 
v Hradci Králové. Z vypořádávání 
nálezů 8. MV vyplynulo, že je třeba 
osvěžit „postupy přenášené tradicí“, 
a sjednotit práci všech zúčastněných 
subjektů, aby byl výsledkem kvalita-
tivně shodný a porovnatelný produkt 
v podobě řádně vyplněných monito-
rovacích tabulek. Jako příklad při-
pomínky 8. MV FS lze uvést poža-
davek funkčnost webových stránek, 
které jsou na Monitorovacím listě 
uváděny jako odkaz na publikování 
informací o projektu určených pro 
veřejnost.  

         Cílem proběhlých školení bylo 
nastavit určitý standard a pokud 
možno minimalizovat připomínky 
pracovníků Evropské komise na při-
pravovaném MV FS.  

 
 

                  Ukončování  projektů Fondu soudržnosti  
 
  V roce 2008 byla ukončena nebo je ukončována řada projektů spolufinancovaných Fondem 
soudržnosti, a to jak z oblasti životního prostředí, tak i z oblasti dopravy.  
 
  Do konce listopadu 2008 bylo definitivně uzavřeno, tj. byla z Evropské komise zaslána 
závěrečná platba na  celkem  pět ukončených projektů. Jedná se o následující projekty: 
 
Oblast životního prostředí: 
§ 2001/CZ/16/P/PE/004 Rekonstrukce systému zásobování  

pitnou vodou, výstavba kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních 
vod v Podkrušnohoří, 

§ 2001/CZ/16/P/PE/005 Intenzifikace a rekonstrukce čistírny 
odpadních vod a kanalizační sítě Jihlava, 

§ 2001/CZ/16/P/PE/008 Rekonstrukce a dobudování stokové sítě města Olomouc, 
§ 2002/CZ/16/P/PE/010 Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou  v regionu 

Jesenicka, 
§ 2002/CZ/16/P/PE/012 Čistá řeka Bečva. 
 
  U dalších 5 ukončených projektů byly Evropské komisi zaslány závěrečné zprávy, Prohlášení 
při ukončení projektu a žádosti o závěrečnou platbu. Jedná se o následující projekty: 
 
Oblast dopravy: 
2001/CZ/16/P/PT/009 Dálnice D8: Praha – Ústí nad Labem – státní hranice 
ČR/SRN, úsek 0807 Trmice – státní hranice, 
2002/CZ/16/P/PT/013 Optimalizace traťového úseku Zábřeh na Moravě Krasíkov. 
 
Oblast životního prostředí: 
2001/CZ/16/P/PE/009 Ochrana vod v povodí řeky Dyje, 
2002/CZ/16/P/PE/014 Rekonstrukce  stokové sítě ve Žďáru nad Sázavou, 
2003/CZ/16/P/PE/017 Rekonstrukce kanalizace města Znojmo. 
 
V procesu ukončování probíhá proces winding-up v současnosti (konec listopadu 2008) na těchto 
projektech: 
 
Oblast dopravy: 
2001/CZ/16/P/PT/012 Rychlostní silnice R48  Dobrá - Tošanovice - Žukov, etapa 1 Dobrá – 
Tošanovice, 
2004/CZ/16/C/PT/001 Rychlostní silnice R48  Dobrá - Tošanovice - Žukov, etapa 2Tošanovice – 
Žukov. 
 
Oblast životního prostředí: 
2000/CZ/16/P/PE/003 Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi EK 
o životním prostředí, 
2004/CZ/16/C/PE/005 Regionální vodohospodářský projekt Karlovy Vary. 
V nejbližší době se chystá realizace u dalších 6 až 7 projektů, u nichž se připravují závěrečné 
zprávy. 
 
Pokud se jedná o aktivity ŘO FS zaměřené na  informovanost konečných příjemců a všech, kteří 
se podílejí na ukončování projektů, byly uskutečněny dvě důležité akce. Jednak to byl seminář 
k ukončování projektů, uspořádaný ŘO FS v únoru tohoto roku. Zde byly řešeny otázky spojené 
s ukončováním projektů. V srpnu 2008 pak byl vydán aktualizovaný Pokyn k ukončování 
projektů, který je k dispozici jak na webových stránkách ŘO FS, tak i v tištěné podobě na 
ministerstvu pro místní rozvoj. Jsou v něm popsána základní pravidla a cenné  rady, podložené 
praktickými zkušenostmi a poznatky získanými v oblasti ukončování projektů v roce 2008. Pro 
ty, které ještě proces ukončování jejich projektu čeká, je zde obsažen užitečný souhrn informací.  

 

 



 
 
 

Distribuce publikací   
   
    V rámci zvýšení veřejného po-
vědomí o projektech spolufinanco-
vaných Fondem soudržnodti jsme 
zajistili distribuci následujících pu-
blikací do 10 poboček Centra pro 
regionální rozvoj ČR: 
 
 1. Finanční analýza projektů  
     Fondu soudržnosti  
 2. Projekty financování z nástroje 
     ISPA  
 3. Projekty PPP v oblasti FS  
 4. Příprava a řízení projektů                             
     soudržnosti 
 5. Veřejné zakázky v oblasti FS 
 6. Projekty Fondu soudržnosti 
 7. Film: Fond soudržnosti- příkla  
    dy projektů financovaných v ČR  
 8. CD: Dokumenty Fondu soudrž 
     nosti ČR 

 
    Naše publikace jsou sice staršího 
data, ale přesto obsahují důležité 
informace ohledně projektů FS. 
Cílem publikací je poskytnout zá-
kladní informace o Fondu soudrž-
nosti samotném, jeho začlenění do 
systému regionální politiky Evrop-
ské unie, způsobech administrace  
a přípravy projektů včetně nástrojů 
pro to používaných. 
 

  
 

 

 
 

Aktuální Informace o programu JASPERS 
 

 
      Už třetím rokem v tomto období začínají práce na přípravě Akčního plánu iniciativy JASPERS. 
Ministerstvo pro místní rozvoj jako národní koordinátor této aktivity zodpovídá za zpracování             
a podpis tohoto plánu, což se neobejde bez úzké spolupráce s evropskými odbory partnerských resortů 
a s experty Evropské investiční banky.  
 
     V Akčním plánu JASPERS pro rok 2009 budou svými projekty zapojeny  ministerstvo dopravy, 
ministerstvo životního prostředí, ale rovněž ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
      Po dodání všech projektových fiší k jednotlivým projektům rozhodnou zástupci Iniciativy 
JASPERS v Lucembursku, které z navržených projektů mohou jejich specialisté odborně i kapacitně 
podpořit. Jedná se o bezplatnou expertní pomoc, nejde o kofinancování nebo úvěrování, jak si občas 
některé české subjekty smysl pomoci JASPERS mylně vykládají. Lze předpokládat, že v plánu pro 
rok 2009 bude  asi 20 až 30 projektů. 
 
    V červnu 2008 došlo k významné změně ve struktuře Iniciativy JASPERS. V minulosti na této 
iniciativě participovaly Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, DG Regio    
a národní koordinátoři. Dne 30. 7. 2008 bylo podepsáno Memorandum o porozumění  mezi 
Evropskou komisí, EIB, EBRD a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), týkající se účasti KfW na 
aktivitách JASPERS. 
 
      Bankovní skupina KfW je zaměřena na rozvojové projekty a byla založena roku 1948. Mezi její 
akcionáře patří vláda Spolkové republiky Německo (80 %) a jednotlivé spolkové země (20 %). 
Podporuje rozvojové projekty na celém světě a přináší dodatečné zkušenosti a expertízy pro 
JASPERS, a to zejména v oblasti dopravy, životního prostředí a energie. Této bance je hospodářské 
prostředí v České republice důvěrně známé, spolupracovala s Českomoravskou záruční a rozvojovou 
bankou, s firmou ČEZ a účastnila se dalších finančních aktivit. 
 
     V polovině října se v Bratislavě z Iniciativy Evropské investiční bankovní skupiny a ve spolupráci 
s Evropskou komisí uskutečnila konference „JASPERS, JEREMIE, JESSICA – Nová generace 
nástrojů v evropské regionální politice“, které se účastnili zástupci odboru Řízení operačních 
programů MMR Odboru rozpočtu. Konference se účastnili nejvyšší představitelé EIB a dále evropská 
komisařka pro regionální záležitosti Danuta Hübner a Katarina Maternová z DG Regio. V rámci 
konference proběhlo devět workshopů, přičemž workshopu o pomoci dopravním projektům předsedal 
Patrick Walsh z EIB, jenž je zároveň i ředitel programu JASPERS. 
 
      Iniciativa JASPERS v průběhu relativně krátkého období vybudovala svou organizační strukturu 
včetně sítě lokálních evropských pracovišť, získala početný tým expertů a ve spolupráci s národními 
koordinátory vstoupila do povědomí široké odborné veřejnosti jako nástroj pomáhající prosadit          
a zkvalitnit přípravu a realizaci velkých projektů, kofinancovaných z evropských prostředků. 
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