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Audity Fondu soudržnosti  

ve  2. pololetí 2009 
 

   Evropská komise pokračovala v 
České republice v procesu ověřování 
řádného uplatňování postupů při za-
dávání veřejných zakázek a to po-
stupně u všech ukončovaných pro-
jektů Fondu soudržnosti spolufinan-
covaných ze zdrojů Evropské unie, u 
nichž byly veřejné zakázky zadávány 
v období od  1. května 2004. do 30. 
června 2006.  DG Regio provedlo ve 
dnech 7.- 10.7.2009 kontrolu použité 
metodiky, rozsahu, výsledků        a 
závěrů ze zpětného ověřování postu-
pu zadávání veřejných zakázek pro-
vedeného českou stranou na dvou 
vzorcích projektů Fondu soudržnosti.  
Písemnou zprávu z tohoto auditu 
očekáváme do konce roku 2009. 

Řídicí orgán Fondu soudržnosti 
realizoval kontrolní činnost 
v souladu s plánem své kontrolní 
činnosti na rok 2009 a zaměřil se 
zejména na ověřování funkčnosti 
implementačního systému Fondu 
soudržnosti a dále na prověřování 
výkonu delegované kontrolní činnos-
ti prováděné jednotlivými subjekty 
implementační struktury  podle člán-
ku 4 Nařízení Komise ES č. 
1386/2002. Vyhodnocení závěrů a 
zjištění z uvedených kontrol bude 
k dispozici začátkem příštího roku. 
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Aktivity Fondu soudržnosti ve 2. 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. 

 
  Závěrem 1. pololetí 2009 se ve dnech 23. a 24. června uskutečnilo 10. jednání 
Monitorovacího  výboru Fondu soudržnosti, kterého se zúčastnili zástupci Evropské 
komise, organizací zapojených do implementačního systému Fondu soudržnosti a 
všech konečných příjemců této finanční pomoci. Na programu prvního dne jednání 
bylo hodnocení realizace a stavu zahájení u projektů, které obdržely Rozhodnutí 
Evropské komise v roce 2006. 
   Předmětem jednání bylo rovněž i probíhající ukončování řady projektů a jejich 
řádné závěrečné vypořádání. Posuzováno bylo také využívání prostředků v rámci 
Technických asistencí. Sledované monitorovací období bylo od 1.10.2008 do 
31.3.2009. Během druhého dne jednání byla posuzována  realizace  projektů  
v oblasti dopravy a konalo se rovněž závěrečné jednání tzv. Core Group. 
  V roce 2008 byl ukončen 1 dopravní projekt a 4 v oblasti životního prostředí. 
V tomto roce jsou ukončovány další 3 dopravní projekty a 4 týkající se životního 
prostředí.  
    
Čerpání finančních prostředků ISPA/FS 2004 – 2006 

k 20. 11. 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 1 230,514 969,968  79 918,130  74 

 
Zdroj: Řídící orgán Fondu soudržnosti 

 
    K 20.11.2009 bylo z Evropské komise refundováno na účet Národního fondu ČR celkem 
969.968.323,07 eur. Tato částka představuje podíl ve výši 79 % celkové alokace ISPA/FS na 
programovací období 2004 - 2006, tj. 1.230.514.197 EUR. Na účty konečných příjemců bylo             
k 20.11.2009 převedeno 918.130.880,25 eur, tzn. 74 %  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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Významná aktivita ŘOFS 
nastávající etapy – dohled 
nad udržitelností projektů 

 
   Pojem udržitelnost v poslední době 
nabývá mnoha významů. V případě 
projektů podporovaných z Fondu 
soudržnosti ale i ze strukturálních 
fondů tím lze zjednodušeně popsat 
následující: 
   Dodržením podmínek udržitelnosti 
projektu se chápe naplnění cílů projek-
tu za podmínek podpory Společenství 
(to projekt prokazuje v dokumentech 
dokládajících oprávnění získat zbývají-
cích 20% podpory) a realizace cílů 
projektu za těchto podmínek po dobu 
stanovenou právem EU, resp. Finanč-
ním memorandem u předvstupních 
projektů (ISPA). Implementační orgány 
jsou povinny sledovat plnění těchto 
podmínek a v případě, že dojde k jejich 
porušení informovat EK a jednat s ní o 
míře významnosti těchto změn, resp. o 
změnách ve výši podpory.  
   Se stále rostoucím počtem skonče-
ných projektů, nebo těch, které se 
svému dokončení blíží narůstá na vý-
znamu dohled nad udržitelností projek-
tů FS. Tento dohled provádí Řídící 
orgán FS (koordinátor projektu) tak, že 
dohlíží nad tím zda a případně k jakým 
změnám podmínek podpory stanove-
ných v rozhodnutí EK, v nařízeních 
k FS došlo.   
   Při této kontrole koordinátor používá 
checklist, kterým je jednak zajištěna 
stejná a srovnatelná úroveň kontroly a 
v neposlední řadě tento dokument 
slouží pro doložení této aktivity 
z hlediska audit trail.  Checklist udrži-
telnosti je zpracován pro každý projekt 
zvlášť – jsou do něj promítnuty kon-
krétní podmínky konkrétního projektu s 
tím, že ho připravuje koordinátor pro-
jektu a jeho obsah schvaluje příslušný 
vedoucí.  
Samotný dohled nad udržitelností začíná 
po skončení projektu a po předepsanou 
dobu udržitelnosti se provádí dvakrát 
ročně. Vstupem této kontroly jsou pod-
klady vyžádané od zprostředkujících 
subjektů jakož i zápisy z fyzické kontro-
ly přímo na místě nebo informace získa-
né ŘO FS z veřejně přístupných zdrojů. 
Dokladem o provádění tohoto dohledu -
kontroly je výše zmíněný vyplněný 
checklist, kde je dokumentováno i řešení 
případných nálezů. 
 

  
 

 
 

Informace o certifikacích projektů financovaných 
z Fondu soudržnosti (2. pololetí 2009) 

 
 
  Ve 2. polovině roku 2009 proběhly 2 mimořádné certifikace a 1 řádná certifikace 
výdajů projektů spolufinancovaných z Fondu soudržnosti. V rámci těchto tří 
certifikací bylo odcertifikováno celkem 14  projektů FS  - 11 projektů  z oblasti  
životního prostředí a  3 projekty z oblasti dopravy  v celkové výši cca 270 milionů 
eur, z čehož výše spolufinancování z Fondu soudržnosti činila cca 158,3 milionů 
eur. Finanční     prostředky   byly   následně   vyžádány       prostřednictvím     
Platebního a  certifikačního orgánů z Evropské Komise.  
  

 
 
Do konce roku je plánována závěrečná certifikace projektu FS „Odkanalizování a čištění 
odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“.  
 



  
 

 

 
 

Úspěšné ukončení dalších 
významných projektů FS 

v listopadu 2009 
 

   Dne 3.11.2009 proběhlo slavnostní 
ukončení projektu "Novostavba veřejné 
splaškové kanalizace a objektu ČOV 
v Kravařích". V rámci projektu došlo 
 k vybudování nové splaškové kanali-
zace, která přivádí odpadní vody na 
novou čističku odpadních vod. Stávají-
cí kanalizace bude plnit nadále funkci 
děšťové kanalizace, tak, že odpadní 
vody nebudou vyúsťovány do recipien-
tů bez čištění. Celkem bylo  položeno 
26 652 m gravitačních stok, 7 592 m 
výtlaku a bylo postaveno 5 čerpacích 
stanic. Na kanalizaci bylo napojeno 6 
444 obyvatel. Celkové uznatelné ná-
klady projektu činily 14,9 mil. eur , z 
čehož podpora z Fondu soudržnosti EU 
byla  80 % , tj. 11,9  mil. eur. 
   Ve středu 11. listopadu 2009 byl 
rovněž ukončen projekt “Rekonstrukce 
a výstavba vodohospodářské infrastruk-
tury na okrese Vyškov". Projekt s 
celkovými náklady cca 19 424 683  eur 
je jednou z největších investic Jihomo-
ravského  kraje. Projekt byl ze 66 % 
financován z Fondu soudržnosti, dále 
pak ze Státního fondu životního pro-
středí. Cílem realizace uvedeného 
projektu  byla ochrana zdrojů pitné 
vody prostřednictvím zajištění systema-
tického odkanalizování řešených oblas-
tí. S tím souviselo i navýšení kapacity 
čistíren odpadních vod. V rámci projek-
tu bylo realizováno 5 podprojektů: 
Rousínov, Slavkov u Brna, Bučovice, 
Vyškov, Hrušky.  
   Dne 26. listopadu 2009 se konalo  
slavnostní ukončení  projektu "Čistá 
horní Úpa". Na projekt, jehož celkové 
uznatelné náklady jsou ve výši 16,3 
milionů eur, získaly Vodovody a kana-
lizace Trutnov, a.s. příspěvek z Fondu 
soudržnosti ve výši 10,6 milionů eur, tj. 
ve výši 65 % uznatelných nákladů. 
Hlavním cílem projektu bylo naplnění 
požadavků evropské směrnice o čištění 
městských odpadních vod v Trutnově a 
blízkém okolí.  
 
  

  
 
 
   
 

 

 
 

               Ukončování projektů Fondu soudržnosti 
   
   Podle podkladů pro Monitorovací výbor FS je nebo bylo v jeho gesci celkem 53 projektů, a to 
konkrétně 3 projekty technické podpory, 12 projektů ze sektoru dopravy a 38 projektů ze sektoru 
životního prostředí. Do října 2009 bylo uzavřeno (včetně vypořádání závazků Společenství) 5 
dopravních projektů a 10 projektů sektoru životního prostředí.  
Ve sledovaném období od dubna do října 2009 byl uzavřen (včetně vypořádání závazků Společenství) 
pouze jeden projekt (sektor životního prostředí): 
 
Oblast životního prostředí: 
• 2000/CZ/16/P/PE/003 Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi 
EK o životním prostředí 
U následujících projektů byly  ve sledovaném období odeslány žádosti o závěrečnou platbu, 
závěrečné zprávy a prohlášení k ukončení projektu u následujících projektů: 
 
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: 
• 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/005 Regionální vodohospodářský projekt – Karlovy Vary 
• 2004/CZ/16/C/PE/008 Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun 
 
V procesu ukončování jsou následující projekty: 
 
Oblast dopravy: 
•  2004/CZ/16/C/PT/002 Modernizace traťového úseku  Červenka - Zábřeh na Moravě 
Předání dokumentace na EK se přepokládá do konce roku. 
 
Oblast životního prostředí: 
• 2004/CZ/16/C/PE/007 Klatovy – Čisté město 
• 2004/CZ/16/C/PE/015 Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky  Radbuzy 
• 2004/CZ/16/C/PE/017 Rekonstrukce a dobudování stokové  sítě města Olomouc –  
II. etapa 
• 2004/CZ/16/C/PE/003 Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň 
• 2005/CZ/16/C/PE/016 Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Moravy a Bečvy 
Koncepty závěrečných zpráv jsou zpracovány a posouzeny, vesměs se čeká na zaúčtování posledních 
výdajů projektů. Ukončování bude probíhat postupně v prosinci 2009, lednu a únoru 2010. 
 
Dále k 31. 12. 2009 končí uznatelnost výdajů pro 1 projekt technické pomoci, 1 projekt sektoru 
dopravy a 2 projekty sektoru životního prostředí - ty se budou uzavírat v prvním pololetí 2010 a 
zbývajících 20 projektů bude dokončováno postupně v roce 2010 a 2011. 
 
Aktualizovaný Pokyn k ukončování projektů FS z května 2009 je k dispozici jak na webových 
stránkách www.strukturalni-fondy.cz, tak i v tištěné podobě na Ministerstvu pro místní rozvoj. 
 
 
1 U jednoho projektu není dořešena otázka doplacení menší části zádržného.  
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