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Audity Fondu soudržnosti  

v 1. pololetí 2009 
1)  Odbor interního auditu a kontroly 
MMR  uzavřel Reaudit realizace při-
jatých opatření z auditu činnosti 
ŘOFS konstatováním, že systém ří-
dících a kontrolních mechanismů 
implementačního systému FS je za-
vedený a funkční. Doporučená opat-
ření k eliminaci dílčích rizik ŘO při-
jal a vzhledem k relativně krátkému 
období od data předání Závěrečné 
zprávy z původního auditu došlo ze 
strany ŘO k realizaci poloviny ná-
pravných opatření. 
2) NKÚ ukončil kontrolu využití fi-
nančních prostředků, určených na 
čištění odpadních vod. Součástí to-
hoto auditu je i kontrola řídící, koor-
dinační a výkonné činnosti ŘOFS  
za období 2004-2008 bez závažných 
zjištění. 
3) Evropská komise se v ČR  zamě-
řila na ověřování řádného uplatňo-
vání postupů při zadávání veřejných 
zakázek komplexně u všech projektů 
spolufinancovaných ze zdrojů EU. U 
FS doporučila provést zpětnou kont-
rolu u všech projektů, u nichž byly 
veřejné zakázky zadávány po 
1.5.2004.  
DG Regio provede ve dnech 7.- 
10.7.2009 kontrolu použité metodi-
ky, rozsahu, výsledků   a závěrů to-
hoto ověřování. 
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Aktivity Fondu soudržnosti v 1. pololetí 2009 

 
Vážení,   
v současné době se již nacházíme v programovacím období 2007 – 2013. Stále však probíhá 
realizace projektů, které byly schválené v období předvstupním a v programovacím období 
2004 – 2006. Řídící orgán Fondu soudržnosti tak nadále plní svou úlohu při zajišťování  
realizace monitorování a řádného ukončování již hotových projektů. 
 

9. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti 
 
    Ve dnech 9. a 10. prosince 2008 se na svém 9. jednání sešel v Ústí nad Labem Monitorovací 
výbor Fondu soudržnosti, aby projednal postup realizace projektů podporovaných z Fondu 
soudržnosti EU za monitorovací období od 1.4.2008 do 30.9.2008. 
     V roce 2008 byla ukončena 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.  Evropská komise zaslala závěrečné platby,  celkem 6 projektů. Na tyto projekty  
Evropská  komise  přispěla  částkou  v celkové  hodnotě  zhruba  73 mil.  EUR.  U dalších 4 
ukončených projektů byly Evropské komisi zaslány závěrečné zprávy, Prohlášení při ukončení 
projektu a žádosti o závěrečnou platbu. 
     Toto jednání se uskutečnilo v kongresovém centru krajského úřadu pod záštitou hejtmanky 
Ústeckého kraje paní Jany Vaňhové.  
     Jednání se kromě členů Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti zúčastnilo 112 zástupců 
jednotlivých subjektů včetně konečných příjemců pomoci. 
 
 

Čerpání finančních prostředků ISPA/FS 2004 – 2006 
k 12.6. 2009 (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 1 230,514 887,506 72 827,406 67 

 

 
Zdroj: Řídící orgán Fondu soudržnosti 

 
    K 12. 6.2009 bylo z Evropské komise refundováno na účet Národního fondu ČR celkem 
887 506 497,70 EUR. Tato částka představuje podíl ve výši 72 % celkové alokace ISPA/FS na 
programovací období 2004 - 2006, tj. 1.230.514.197 EUR. Na účty konečných příjemců bylo             
k 12.6.2009 převedeno 827 406 522,46  EUR, tzn. 67 %  celkové alokace ISPA/FS. Realizace  
projektů  FS z programového období 2004 - 2006 bude pokračovat do konce roku 2010. 
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Město Olomouc dobu-
dovalo kanalizační síť 
za 2 mld. Korun 
 
   Rekonstrukce kanalizační sítě 
města Olomouc, která probíhala 
ve dvou etapách již od roku 
2004, byla slavnostně ukončena 
29. dubna. Největší a technicky 
nejnáročnější investiční akce v 
moderních dějinách města stála 
téměř 2 mld. Kč. S financováním 
nákladné rekonstrukce pomohla 
městu Evropská unie, která z ev-
ropského Fondu soudržnosti při-
spěla částkou převyšující 35 mil. 
EUR.   
   Dobudování kanalizační sítě 
má výrazný vliv na kvalitu život-
ního prostředí ve městě a jeho 
okolí. Umožňuje všem částím  
města Olomouc odvádět splaško-
vou vodu do moderní čističky 
odpadních vod, která splňuje 
přísné evropské normy. Zároveň 
vytváří podmínky pro postupné 
odstranění domovních čističek 
odpadních vod, žump a septiků.  
   Vylepšené parametry stokové 
sítě navíc umožňují řešení pro-
vozních problémů zejména při 
přívalových deštích. Dešťová 
voda je odváděna novým kory-
tem Adamovky do řeky Bystřice 
a na druhé straně nejvíce znečiš-
těné vody jsou zachycovány v 
nové dešťové zdrži v Holiči a ná-
sledně odvedeny do čističky od-
padních vod. Do podzemí je ulo-
ženo 58 kilometrů nových kana-
lizačních stok a fungování dobu-
dované kanalizace navíc zabez-
pečují desítky obslužných objek-
tů. 
   Téměř s dvouletým předstihem 
naplnila Olomouc podmínky v 
oblasti odkanalizování a čištění 
odpadních vod vyplívající ze 
směrnice 91/271/EHS, ke kterým 
se Česká republika zavázala v 
rámci přístupových dohod k Ev-
ropské unii.  

 
 
 

 
Zahájení čtyř projektů FS, které obdržely  Rozhodnutí 

EK v roce 2006 
 
   V posledním monitorovacím období od 1.10.2008 do 31.3.2009 probíhaly intenzívní 
přípravné práce na zahájení posledních čtyř projektů Fondu soudržnosti, které obdržely 
Rozhodnutí EK v roce 2006. Jde o projekty:  
 
- Čisté horní Labe  
- Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko  
- Revitalizace povodí Olše  
- Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné 
vody v regionu Jihlavsko  
 
První dva projekty již zahájily úspěšně svoji fyzickou realizaci. 

 
 

Iniciativa JASPERS v 1. pololetí 2009 
 
    Iniciativa JASPERS představuje bezplatnou pomoc expertů Evropské komise, Evropské 
investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj při přípravě velkých a náročných 
projektů především v oblasti dopravy a životního prostředí. Lze ji využít na přípravu 
projektů, které budou čerpat z Fondu soudržnosti nebo Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. 
 
   Ministerstvo pro místní rozvoj, v rámci úlohy Řídícího orgánu Fondu soudržnosti, je v roli 
JASPERS Managing Agent pověřeno koordinací využití Iniciativy JASPERS v České 
republice. 
 
   Hlavním nástrojem plánování, řízení a realizace této pomoci je Akční plán JASPERS 
připravovaný každoročně Ministerstvem pro místní rozvoj  ve spolupráci s experty 
JASPERS a dalšími participujícími resorty, zejména Ministerstvem dopravy a Ministerstvem 
životního prostředí.  
 
   Oproti minulým obdobím dochází v plánu činnosti pro rok 2009 nejen k rozšíření typů 
projektů obsažených v Akčním plánu, ale především k téměř 3,5 násobnému navýšení počtu 
žádostí o spolufinancování z prostředků EU s žádostí o posouzení experty JASPERS.   
 
   Pozitivní posun dokumentuje úspěch, který je výsledkem dobré spolupráce MMR, expertů 
JASPERS a českých příjemců pomoci - zejména Ministerstva dopravy, Ministerstva 
životního prostředí a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, jakož  i konečných 
příjemců jako jsou především Správa železniční dopravní cesty nebo Ředitelství silnic  a 
dálnic.  
 
   S potěšením lze konstatovat, že do Akčního plánu je od loňského roku zařazeno i 
posouzení  komparativních studií týkajících se projektu Silničního okruhu kolem Prahy 
a výstavby rychlostní komunikace R52, spojující jižní Moravu s Rakouskem s tím, že byly 
naplněny požadavky Evropské komise doporučující provedení těchto analýz. Do plánu 
rovněž přecházejí některé projekty z AP 2008. 
 
   Ve dnech 28. a  29. května 2009 proběhlo v Krakově setkání všech zúčastněných partnerů 
účastnících se realizace expertní pomoci JASPERS s cílem vyhodnocení činnosti JASPERS 
od počátku činnosti, tzn. od roku 2006. 
 
   Podpis Akčního plánu JASPERS pro Českou republiku pro rok 2009 proběhl 
korespondenční formou dne 3. dubna 2009. 
 

 
 
 



  

 
Řeky Bečva a Morava 
budou díky evropským 
penězům čisté 
 
Projekt na zlepšení kvality vody v 
řekách Bečva a Morava s celkovou 
hodnotou přesahující 12 mil. EUR 
byl dokončen 8. června 2009. Re-
konstrukce a dostavba kanalizač-
ních sítí zamezí dalšímu znečištění 
středního povodí řeky Moravy. 
Na financování projektu „Zlepšení 
kvality vod v oblasti soutoku řek 
Bečvy a Moravy“ bylo použito 7,5 
mil. EUR z Fondu soudržnosti což 
představuje 61% podíl na celko-
vých nákladech. 
Díky rekonstrukci kanalizací a čis-
tiček odpadních vod bude zameze-
no znečištění podzemních vod 
v oblasti stávajících zdrojů pitné 
vody a také dojde ke zvýšení kvali-
ty vody v oblasti soutoku  Bečvy 
 a  Moravy.  Projekt tak přispěje 
 i k ochraně zdraví obyvatelstva. 
 
Práce byly rozděleny do 4 částí: 
Projekt 1: Kanalizace Kojetín 
Jedná se o rekonstrukci stávající 
stokové sítě a její dostavbu v loka-
litách Kojetína kde doposud žádná 
nebyla. Délka rekonstruované sítě 
je 5 572 m, délka nové kanalizace 
je 3 012 m, počet nově napojených 
obyvatel je 852. 
Projekt 2: Kanalizace Hranice 
IV – Drahotuše 
Vybudování nové splaškové kana-
lizace vytvořilo základní předpo-
klady pro hygienicky nezávadné 
prostředí v této příměstské části. 
Počet nově napojených obyvatel je 
1 549. 
Projekt 3: Rekonstrukce stokové 
sítě Přerov 
Rekonstrukcí došlo k výraznému 
omezení úniku splaškových vod do 
podzemí a tím i k celkovému zlep-
šení kvality podzemních vod. 
Projekt 4: Rekonstrukce čistírny 
odpadních vod Lipník 
Rekonstrukce řešila stavební a 
technologické části, které neodpo-
vídaly požadovaným podmínkám 
provozu. 
 
  
  
 
 
   

 

 

 
 

               Ukončování  projektů Fondu soudržnosti  
 
   Ve sledovaném období od října 2008 do března 2009 byla uzavřena (včetně vypořádání závazků 
Společenství) řada projektů: 
 
Oblast dopravy: 
• 2001/CZ/16/P/PT/009 Dálnice D8: Praha – Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN, úsek 
0807 Trmice – státní hranice, 
Oblast životního prostředí: 
• 2001/CZ/16/P/PE/009 Ochrana vod v povodí řeky Dyje ( ještě zcela neproplacen), 
• 2002/CZ/16/P/PE/014 Rekonstrukce stokové sítě ve Žďáru nad Sázavou, 
• 2003/CZ/16/P/PE/017 Rekonstrukce kanalizace města Znojmo. 
• 2002/CZ/16/P/PE/013 Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi 
EK o životním prostředí 
 
V procesu ukončování s předpokladem, že do konce června 2009 budou Evropské komisi odeslány 
předepsané dokumenty, jsou následující projekty: 
 
Oblast dopravy: 
• 2000/CZ/16/P/PT/001 Rychlostní silnice R48 Bělotín - obchvat 
• 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 2 
Tošanovice – Žukov. 
Oblast životního prostředí: 
• 2004/CZ/16/C/PE/005 Regionální vodohospodářský projekt Karlovy Vary 
• 2002/CZ/16/P/PE/013 Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní 
Čechy 
• 2004/CZ/16/C/PE/002 Úprava čističky odpadních vod města Příbram 
• 2004/CZ/16/C/PE/008 Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun 
 
 
   V průběhu roku 2009 se předpokládají ukončovací práce u cca 3 projektů, k 31.12.2009 skončí 
dalších 12-13 projektů, které se budou uzavírat v prvním pololetí 2010 a zbývajících asi 12 projektů 
bude dokončené do konce roku 2010 a budou ukončovány v roce 2011.  
 
   Na základě dosavadních zkušeností a také s ohledem na praktické uzavření „éry projektů ISPA“, tj. 
těch projektů, které byly zahájeny v předvstupním období, Řídící orgán FS ve spolupráci se 
zprostředkujícími subjekty a s Ministerstvem financí připravil a v květnu 2009 publikoval  6. vydání 
Pokynu k ukončování projektů FS. 
 
   Dne 10. června 2009 byl uspořádán  seminář k tomuto pokynu a k otázkám ukončování projektů FS 
obecně. Semináře se zúčastnilo více něž 60 zájemců z řad konečných příjemců a cca 50 zástupců 
jednotlivých subjektů implementačního systému FS. 
 
   Aktualizovaný Pokyn k ukončování projektů FS je k dispozici jak  na webových stránkách 
www.struturalni-fondy.cz , tak i v tištěné podobě na Ministerstvu pro místní rozvoj.  
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