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Seminář k ukončování projektů 
financovaných z Fondu 

soudržnosti  
 
V Praze dne 19. března 2008 
proběhl v hotelu Olympik Artemis 
seminář k ukončování projektů 
Fondu soudržnosti, který uspořádalo 
ministerstvo pro místní rozvoj. Na 
semináři vystoupili zástupci DG 
Regio z Evropské komise, zástupci 
Ministerstva pro místní rozvoj, 
Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva financí, Ministerstva 
dopravy a další významní hosté.   
Cílem semináře bylo podat 
konečným příjemcům a jednotlivým 
subjektům implementační struktury 
projektů Fondu soudržnosti 
informaci o postupech a 
náležitostech přípravy závěrečné 
zprávy projektu, prohlášení při 
ukončení projektu (tzv. winding-up), 
žádosti o závěrečnou platbu atd. 
Zástupci ministerstev informovali 
účastníky o způsobech jak dokládat 
podmínky stanovené ve finančním 
memorandu /  rozhodnutí   Komise 
 a také je informovali o úkolech, 
které jednotlivé subjekty 
implementační struktury při 
ukončování projektů plní. 
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Plánované aktivity FS: 
 
-  8. Monitorovací výbor  FS    
-  Seminář k Iniciativě JASPERS 
-  Seminář k ukončování projektů 
-  9. Monitorovací výbor  FS   
 
 
 

Aktivity Fondu soudržnosti v 1. pololetí 2008 
Vážení,   
nyní se nacházíme v  programovacím období 2007-2013, kdy Fond soudržnosti  bude i  nadále  
sledovat  realizaci   projektů   již  schválených  v  programovacím   období  2004 – 2006 
včetně projektů spadajících do předvstupního období.  
 

7. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti 
    Ve dnech 15. a 16. ledna 2008 se na svém 7. jednání sešel v Karlových Varech Monitorovací 
výbor Fondu soudržnosti, aby projednal postup realizace projektů podporovaných z Fondu 
soudržnosti   EU  v   České republice.  Jedná  se  o rozsáhlé  projekty  z oblasti  dopravy – vesměs  jde 
o součásti transevropských dopravních sítí na území ČR a rozsáhlé projekty z oblasti životního 
prostředí – vesměs jde o projekty z oboru dodávky čisté vody a z oboru nakládání a čištění odpadních 
vod. 
    Monitorovací výbor za účasti všech dotčených subjektů, Evropské komise a konečných příjemců 
podpory projednal fyzický postup a jeho soulad s finančním plněním u všech projektů, které obdržely 
rozhodnutí o podpoře od Evropské komise před vstupem České republiky do EU (tzv. projekty ISPA) 
a v období od roku 2004-2006. Jednání se kromě členů Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti 
zúčastnilo   135   zástupců jednotlivých subjektů vč. konečných příjemců pomoci. V současné době se 
realizuje celkem 49 projektů v celkové hodnotě 46,9 mld. Kč s podporou z Fondu soudržnosti ve výši 
více než 29 mld. Kč. Dokončeno bylo 8 projektů v celkové hodnotě téměř 4 mld. Kč. 
    Za hodnocené období 2. a 3. čtvrtletí roku 2007 byly realizovány práce v hodnotě více než 7,4 mld. 
Kč. Na jednání bylo identifikováno zhruba 20 projektů, u kterých v roce 2008 budou práce ukončeny 
a bude zahájen proces formálního ukončení a proplacení zbývající podpory. Z jednání 
Monitorovacího výboru vyplynula řada konkrétních dílčích závěrů týkajících se jednotlivých projektů 
a konkrétních postupů subjektů organizujících příjem podpory, celkově však zástupci Evropské 
komise konstatovali uspokojení nad postupem prací. 

 

Čerpání finančních prostředků ISPA/FS 2004-2006 k 29.2.2008 
(v mil. EUR) 

Refundace z Evropské 
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Zdroj: Řídící orgán Fondu soudržnosti 

 
    K 29.2.2008 bylo z Evropské komise refundováno na účet Národního fondu ČR celkem 657.941.833 
EUR. Tato částka představuje podíl ve výši 53% celkové alokace ISPA/FS na programovací období 
2004-2006, tj. 1.230.514.197 EUR. Na účty konečných příjemců bylo k 29.2.2008 převedeno 
572.081.736 EUR, tzn. 46%  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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Informace k auditům  

Fondu soudržnosti 
v prvním pololetí 2008 

 
       Fond soudržnosti  a jeho jednotlivé 

projekty se v poslední době dostaly 
do oblasti zvýšeného zájmu 
kontrolních orgánů. 

       Činnost Řídícího orgánu Fondu 
soudržnosti byla na přelomu roku 
kontrolována Samostatným 
oddělením interního auditu 
Ministerstva pro místní rozvoj 
v rámci jeho plánu pravidelné 
kontrolní činnosti. V Závěrečně 
zprávě ze dne 25.1.2008 je 
konstatováno, že systém řídícího   a 
kontrolního systému implementační 
struktury Fondu soudržnosti je 
zaveden a je funkční.  

        Současně kontrolu Řídícího 
orgánu Fondu soudržnosti provedl 
Platební a certifikační orgán 
Ministerstva financí. Kontrola za 
období od 1.5.2004 do 16.10.2007 
probíhala podle zákona   č. 552/1991 
Sb., o státní kontrole byla zaměřena 
zejména kontrolu na plnění 
delegovaných pravomocí a 
administraci žádostí o platby 
projektů č. 2004/CZ/16/C/PA/001 
Technická pomoc Řídícího orgánu 
Fondu soudržnosti. Mezi zjištěními 
uvedenými v Protokolu  o výsledku 
provedené kontroly, který byl 
kontrolovanému subjektu předán  
dne 5.3.2008, jsou 3 nálezy 
podezření na nesrovnalost. K těmto 
podezřením bylo vypracováno 
Hlášení  nesrovnalostí  v IS  MONIT 

    a  ŘO FS zahájil v dané věci šetření. 
        V současné době u Řídícího 

orgánu Fondu soudržnosti probíhají 
souběžně : 

- Reaudit závěrů z výše zmiňovaného 
interního auditu  uskutečňovaný 
odborem  interního auditu 
Ministerstva pro místní           rozvoj, 

-  Kontrola  NKÚ zaměřená na projekty 
čistíren odpadních vod v sektoru 
životního prostředí a kontrolu 
činnosti ŘO FS. 

 
 
 
 

 
 
Informace o certifikacích projektů financovaných 

z Fondu soudržnosti 
 

    V měsíci březnu 2008 proběhla mimořádná certifikace výdajů projektů spolufinancovaných 
z Fondu soudržnosti.  V rámci mimořádné certifikace bylo odcertifikováno 7 projektů z oblasti 
životního prostředí a 4 projekty z oblasti dopravy. Do této certifikace bylo zahrnuto celkem cca 
108,8 mil. EUR, z čehož výše spolufinancování z Fondu soudržnosti činila cca 78,9 mil. EUR. 
Tyto prostředky byly následně vyžádány prostřednictvím Platebního a certifikačního orgánů 
z Evropské Komise. 
 

Mimořádná certifikace projektů FS – březen 2008 

 
 

   V současné době probíhají další certifikace projektů financovaných z Fondu soudržnosti a to  
konkrétně  řádná  certifikace u  projektů   Regionální  vodohospodářský  projekt    Karlovy   Vary 
a Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod v povodí Lužické Nisy a závěrečná 
certifikace u končících projektů Fondu soudržnosti: 

- v oblasti životního prostředí se jedná o projekty  ČOV Jihlava, Povodí řeky Dyje, 
Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka, 
Rekonstrukce stokové sítě ve Žďáru nad Sázavou a Rekonstrukce kanalizace města 
Znojmo, 

- v oblasti dopravy jde o dva projekty a to Dálnice D8 Praha – Ústí nad Labem – státní 
hranice Č/SRN a projekt Optimalizace traťového úseku Zábřeh na Moravě – Krasíkov.  

 
 

Výše certifikovaných částek 
Název projektu podíl FS Celkové uznatelné 

veřejné zdroje Zdroje EU 

→ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Úprava ČOV města Příbram 71% 2 013 637,59 1 429 682,69 

Doplnění vodohospodářské  infrastruktury  města Plzeň75% 18 399 387,83 13 799 540,88 

Klatovy - čisté město 70% 3 770 903,95 2 639 632,78 
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I. 
fáze 75% 4 775 836,62 3 581 877,48 

Rekonstrukce a dobudování stokové sítě - Olomouc II 72% 7 196 984,22 5 181 828,63 

Zlepšení kvality vod - soutok řek Moravy a Bečvy 61% 5 086 559,11 3 102 801,06 

Celkem ŽP  41 243 309,32 29 735 363,52 

→ DOPRAVA 

ETCS - pilotní projekt Poříčany - Kolín 75% 2 780 330,34 2 085 247,68 
R48 Dobrá - Tošanovice - Žukov, II. etapa 
 (k 26.3.2008) 76% 13 078 788,68 9 939 879,40 

Modernizace traťového úseku Červenka – Zábřeh 
 na Moravě 75% 39 025 143,61 29 268 857,71 

Dálnice D1 - Kroměříž východ - západ 62% 12 675 142,84 7 858 588,56 

Celkem DOPRAVA  67 559 405,47 49 152 573,35 

Celkem odcertifikováno (ŽP + DOPRAVA)  108 802 714,79 78 887 936,87 

odbor Fondu soudržnosti



 
Měsíční příloha DOTACE 

 
    Pravidelnou přílohou týdeníku 
Ekonom je měsíčně vydávaná 
příloha Dotace. 
V lednovém čísle této přílohy vyšel 
článek ing. Xavery Poldauf  
z evropské sekce MMR o evropské 
Iniciativě JASPERS, která zajišťuje 
bezplatnou expertní pomoc zejména 
v přípravné fázi velkých projektů 
spolufinancovaných Evropskou unií. 
   Tento článek s názvem „Expertní 
pomoc Iniciativy JASPERS“ 
přehledně informuje, k čemu tato 
relativně nová evropská iniciativa 
slouží, kdo a jakým způsobem se 
může o její pomoc ucházet, jakým 
směrem je zaměřena a jaký efekt 
příjemcům pomoci může přinést. 
Přiložen je i komentář ing. Ladislava 
Kylara z MMR, v němž vysvětluje,  
jak lze využít pomoci specialistů 
Iniciativy  JASPERS  při     přípravě   
a   schvalování  velkých       projektů 
 a uvádí příklady pomoci expertů 
JASPERS ve středo-  a 
východoevropských zemích. 
Připomíná i roli MMR, které plní  
z pověření vedení Iniciativy 
JASPERS v Lucembursku roli 
JASPERS Managing Agenta pro 
Českou republiku a proto připravuje 
každoročně ve spolupráci s českými 
subjekty a  ústředím JASPERS tzv. 
Akční plán JASPERS. 
   Příloha Dotace je užitečným 
zdrojem přehledně podaných 
informací pro všechny, kdo 
spolupracují na projektech 
čerpajících zdroje z Evropské unie. 
Přináší aktuality týkající se  
evropských fondů  a jejich čerpání 
Českou republikou, informuje  
o operačních programech,  uvádí 
případové studie úspěšných projektů. 
Čtenář zde nalezne rozhovory 
s experty v této oblasti, analýzy 
 i recenze. Příloha Dotace informuje 
i o čerpání evropských zdrojů 
v rámci regionů. Nechybí zde 
slovník klíčových pojmů, kalendář 
akcí a datová rubrika měsíčníku 
Dotace „Datový rozcestník“ 
přinášející informace o vyhlášených 
 i končících výzvách, změnách 
v dokumentech nebo schválených 
projektech. 
 
  

 

 

 
Iniciativa JASPERS v 1. pololetí 2008 

 
     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 došlo v roce 2008 k rozšíření typů projektů obsažených v Akčním plánu.  
Zatímco se dříve zmiňovaly projekty železniční a environmentální, letos se v Akčním plánu 
JASPERS objevily poprvé i projekty Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ředitelství vodních cest ČR.  
Zmínit je možno například také první projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zahrnutý 
v části plánu obsahující zásobník připravovaných projektů.  
     Pozitivní posun dokumentuje úspěch řady workshopů JASPERS i publikační a osvětové činnosti 
v této oblasti, který je  výsledkem dobré spolupráce MMR, expertů JASPERS a českých příjemců 
pomoci - zejména Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí,  jakož  i konečných 
příjemců, jako jsou Správa železniční dopravní cesty nebo Ředitelství silnic  a dálnic.  
    V rámci příprav Akčního plánu došlo v 1. pololetí roku 2008 k řadě jednání zástupců JASPERS  
a Managing Agenta s dalšími odborníky a vedoucími pracovníky státní správy a  dalšími finálními 
příjemci této pomoci.  
    S potěšením lze konstatovat, že do posledního Akčního plánu bylo zařazeno i posouzení  
komparativních studií týkajících se projektu Silničního okruhu kolem Prahy a výstavby rychlostní 
komunikace R52, spojující jižní Moravu s Rakouskem, a to tím spíše, že v tomto směru byly patrné 
 i signály z Evropské komise doporučující provedení těchto analýz.  Do plánu rovněž přecházejí 
některé projekty z AP 2007. 
    V průběhu jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj dne 15.5. 2008 pan Mark Pevsner, vedoucí 
Severního regionu JASPERS a pan Axel Hörhager, vedoucí vídeňské kanceláře JASPERS 
informovali o změnách v organizační struktuře JASPERS. Vedoucí kanceláře má být první kontaktní 
linií pro Ministerstvo pro místní rozvoj a liniová ministerstva. 
Vznikly 3 nové útvary, takže nyní se JASPERS člení na sektory:  
• Silnice 
• Železnice, letiště, přístavy 
• Městský sektor (včetně energetické efektivity a obnovitelných zdrojů) 
• Pitná voda a odpadní vody 
• Pevné odpady a energie 
      Tzv. Country Manager pro Českou republiku přechází z Lucemburska do vídeňské kanceláře, 
pánové P.Walsh a A. Auria z Lucemburska byli potvrzeni v pozici  ředitele a zástupce ředitele 
JASPERS. Ředitelé jednotlivých sektorů budou ustanoveni do konce roku 2008. Zvýšila se možnost 
JASPERS využívat projekčních expertíz EIB. 
    Podpis AP JASPERS se očekává v době příprav tohoto Newsletteru. Ve druhé polovině roku je 
možno v případě zájmu realizovat další seminář JASPERS pro odbornou veřejnost. 
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