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Audity Fondu soudržnosti 

v druhém pololetí roku 
2007: 

 
 
Ve dnech 15. – 19. ledna 2007 se 
v České republice uskutečnil audit 
výkonnosti týkající se nástroje 
předvstupních strukturálních politik 
ISPA, provedený Evropským 
účetním dvorem. V polovině 
července 2007 obdrželo MMR přes 
Nejvyšší kontrolní úřad dokument 
Evropského účetního dvora shrnující 
zjištění auditu s žádostí o zaslání 
připomínek a reakcí na tato 
předběžná zjištění. Fond soudržnosti 
tím dostal možnost ověřit si 
faktickou správnost zjištění 
Evropského účetního dvora a podat 
k nim připomínky či dodatečná 
vysvětlení. V srpnu 2007 byla 
stanoviska auditovaných subjektů 
z implementační struktury Fondu 
soudržnosti k jednotlivým bodům 
zprávy zaslána na Evropský účetní 
dvůr. 
Auditní mise DG Regio se konala 
v České republice ve dnech 10. - 14. 
prosince 2007. Jednalo se o 
navazující auditní misi na audit 
z dubna a října 2005. Současně byla 
testována funkční efektivnost 
řídících a kontrolních systémů na 
vzorku projektů. 

 
 
 
V tomto čísle: 
 
- 6. MV FS v Praze, 11.- 12.06.07 
-   Seminář Jaspers  
- Analýza provozních smluv ve FS  
-  Čerpání finančních prostředků       
     ISPA/FS 2004-2006 
-  Metodika - velké projekty podle  
   článků 39-41  
-  Ukončování projektů FS 
-  Informace k auditům 
-  Publikace     
 
    
Plánované aktivity FS: 
  
-  Semináře k Inicitivě JASPERS 
-  Seminář k ukončování projektů 
-  7. MV FS   v Karlových Varech,   
   15.-.16. ledna 2008 
 
 
 

 

Aktivity Fondu soudržnosti v roce 2007 
 

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

6. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti 
Se uskutečnil ve dnech 11.-12. června 2007 .  
První den jednání MV se uskutečnil v prostorách Úřadu Středočeského kraje v Praze, kde se 
diskutovalo nad projekty životního prostředí. 
Druhý den jednání pokračoval v Senátu Parlamentu ČR nad dopravními projekty, kde ministr pro 
místní rozvoj Jiří Čunek přivítal jak zástupce Evropské komise, tak konečné příjemce. Závěr 
druhého dne byl jako vždy věnován jednání Core group. 
 

JASPERS – bezplatná technická pomoc expertů 
Dne 28. listopadu se konal v pražském hotelu Olympik seminář určený široké odborné veřejnosti 
na téma využití technické pomoci Iniciativy JASPERS v ČR. Iniciativa JASPERS nabízí pomoc při 
přípravě velkých projektů, které žádají o finanční podporu z Fondu soudržnosti a Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Jedná se o společnou iniciativu Evropské komise, Evropské banky pro 
obnovu a rozvoj a Evropské investiční banky určené novým členským státům Evropské unie.   
Funkce JASPERS 
Evropská Iniciativa JASPERS neposkytuje finanční prostředky, ale formou bezplatné technické 
pomoci svých odborníků v přípravné fázi velkých a náročných projektů podporuje jejich kvalitní 
zpracování a tím i větší pravděpodobnost jejich schválení Evropskou komisí a zajištění 
spolufinancování z Fondu soudržnosti nebo ERDF.  
Obsah semináře  
Seminář pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor Fondu soudržnosti, který je Řídícím 
orgánem pro projekty Fondu soudržnosti za období 2004-2006 a zároveň je JASPERS Řídícím 
agentem  pro  Českou republiku.  Na tomto  semináři  se  podíleli  i zástupci  regionální  kanceláře 
pro Severní region Iniciativy JASPERS. 
Seminář  byl  určen  zástupcům  orgánů  odpovědných  za oblast  příslušných operačních  programů 
a předkladatelům velkých a náročných projektů, kteří mají zájem využít Iniciativu JASPERS při 
přípravě svých projektů spadajících do oblasti životního prostředí, rozvoje dopravní infrastruktury, 
či jiných sektorů, u kterých se očekává příprava významných a náročných projektů.  
Podpora z JASPERS  
JASPERS  nabízí  pokrytí technických, ekonomických a finančních aspektů  a všech  dalších aktivit 
v průběhu přípravného stadia na projekt. Experti tak konkrétně nabízejí poradenství, zajištění 
koordinace, prověření a přípravu struktury projektu, odstranění slabých míst projektu, jejich 
nedostatků, identifikování očekávaných problémů, dále pak hodnocení možných variantních řešení, 
vyhotovení CBA analýz, atd. Většinou jde o záležitosti, které mnohdy nemohou být na národní 
úrovni adekvátně a kvalifikovaně vyřešeny. Tato podpora je určena především na projekty v oblasti 
životního prostředí, jejichž náklady se odhadují nad 25 miliónů EUR, a na projekty v oblasti 
dopravy, případně jiné sektory, u nichž se náklady budou pohybovat okolo 50 miliónů EUR. 
Podpořeny mohou být však i menší projekty, obvykle takové s nimiž na národní úrovni nejsou 
dostatečné zkušenosti, vyžadují náročná řešení. Iniciativa JASPERS si klade za cíl zkvalitnit 
přípravu vybraných projektů nebo některé jeho části. V dosavadních programovacích obdobích 
byly právě v kvalitě přípravy návrhů a jejich reálnosti velké a zbytečné rezervy. Taková pomoc je v 
členském státu pomocí pro konkrétní projekt, ale zároveň funguje jako praktický příklad pro další 
obdobné projekty. Každý návrh velkého projektu je, co se týče přípravy a poté i realizace z hlediska 
jeho obsahu, jeho přípravy a určitých specifik oproti běžným strukturálním projektům zcela 
odlišný. 
Příprava velkých projektů je časově velmi náročná, projektové žádosti včetně všech povinných 
příloh jsou  samy o sobě  velmi  náročné  na  přípravu  z  hlediska  technického,  environmentálního  
a ekonomického, navíc jsou žádosti o podporu z Fondu soudržnosti schvalovány Evropskou komisí. 
V rámci semináře byla rovněž prezentována řada pozitivních příkladů spolupráce a využití této 
Iniciativy v ostatních nových členských zemích, kterým je tato pomoc nabízena.  
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Velké projekty podle 
článků 39-41 obecného 
nařízení č. 1083/2006 

– Metodika 
 
Kategorie velkých projektů (více 
než 25 milionů € v případě 
životního prostředí a více než 50 
milionů € v jiných oblastech - 
zejména v dopravě) se vymyká 
běžným projektům řízeným 
implementačním systémem 
konkrétního operačního programu. 
Zásadní odlišnost, od které se 
odvíjí jejich praktická 
implementace spočívá v tom, že 
pro každý projekt vydá Evropská 
komise    individuální     rozhodnutí 
 (s individuálními podmínkami pro 
poskytnutí podpory). MMR, odbor 
FS nechal zpracovat dokument 
"Metodika použití režimu velkých 
projektů v programech 
financovaných EU", jako první 
krok k aplikaci mechanismů 
implementace velkých projektů v 
ČR. Po interní oponentuře byl tento 
dokument prezentován na veřejném 
semináři dne 30. srpna 2007. 
"Metodika použití režimu velkých 
projektů v programech 
financovaných EU" tak, jak je zde 
k dispozici, je v mnoha směrech 
stále otevřena, nabízí otázky bez 
návrhu odpovědí nebo nabízí 
několik možných variant řešení. 
Takový stav je důsledkem 
dosavadní neurčitosti v odpovědích 
Evropské komise na konkrétní 
otázky ze strany členských zemí. 
Určujícím problémem pro další 
konkrétní postup   v   implementaci 
a v definování monitorovacích 
systémů je, podle našeho názoru, 
otázka, co bude rozhodnutí Komise 
ke konkrétnímu projektu určovat. 
Jakmile bude známo, jakým 
směrem se vývoj překládané 
problematiky bude ubírat, budeme 
všechny zájemce informovat zde na 
těchto stránkách i dalšími 
zavedenými informačními kanály. 
Kontaktní osobou na odboru FS je 
RNDr. Alois Kopecký 
(alois.kopecky@mmr.cz).  

 
 

 
 

Analýza provozních smluv ve Fondu soudržnosti 
 
Dne 29.06.2007 se v budově Ministerstva pro místní rozvoj konala prezentace výsledků projektu 
"Analýza možností  financování vodohospodářských projektů z evropských fondů s ohledem na 
vztah vlastník-provozovatel“. 
Cílem projektu  byla  analýza  charakteru  provozování  infrastruktury  odpadních  vod  (kanalizace 
a ČOV) v České republice ve vztahu k plnění Směrnice Rady 91/271/EHS se zvláštním zřetelem 
na vybrané parametry provozních smluv. 
Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že je nutné průběžně spojovat výsledky uvedené analýzy 
s výsledky projednávání podmínek provozovatelských  a nájemních smluv s Evropskou komisí, 
neboť prezentace poukázala na skutečnost, že cca 42 % aglomerací provozuje svou 
vodohospodářskou infrastrukturu na bázi oddílného modelu, tj. na bázi provozovatelských či 
nájemních smluv. Závěry jednání s Evropskou komisí se tedy budou těchto aglomerací zásadně 
dotýkat.  

 

  Čerpání finančních prostředků ISPA/FS 2004-2006     
  k 30.11.2007 (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 1 230,514 558,971 45 446,701 36 

                                                              Zdroj: Řídicí orgán Fondu soudržnosti 

 K 30.11.2007 bylo z Evropské komise refundováno na účet Národního fondu ČR 
celkem 558.971.116 EUR. Tato částka představuje podíl ve výši 45% celkové alokace 
předvstupního nástroje ISPA a alokace FS na programovací období 2004-2006, tj. 
1.230.514.197 EUR. Konečným příjemcům bylo k 30.11.2007 převedeno 446.701.723 
EUR, tzn. 36% 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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Článek v měsíčníku 
Dotace: 

 
V lednovém čísle měsíčníku 
Dotace bude věnována část 
problematice Iniciativy 
JASPERS. Zde naleznete  
informace o tom, k čemu 
Iniciativa   slouží, kdo   se     může 
 o expertní pomoc ucházet, jakým 
způsobem a na jaké účely. 
Tento měsíčník je určen širokému 
spektru právnických a fyzických 
osob,  především   pak   žadatelům 
o dotace, specialistům z řad státní 
správy, samosprávy či vyšších 
územně správních celků, ale také 
firmám, které se o veřejné zakázky 
v návaznosti na již schválené 
dotace ucházejí. 
 
Svým zaměřením aktuálním 
způsobem reaguje na veškeré dění 
i změny ve strukturách evropských 
fondů a seznamuje s případovými 
studiemi úspěšně realizovaných 
projektů.  
Přináší zajímavé rozhovory, 
komentáře,   analýzy,       recenze 
a   názory. 
V Dotačním věstníku nechybí 
slovník klíčových pojmů, 
přehledný kalendář odborných 
akcí,     metodické           pomůcky 
 a vzdělávací materiály. 
 

 
 

    Ukončování  projektů Fondu soudržnosti  
    
V roce 2008 bude ukončena řada projektů spolufinancovaných Fondem soudržnosti, a to jak 
z oblasti životního prostředí, tak i z oblasti dopravy. Chceme se podělit o získané zkušenosti s těmi, 
které etapa ukončování projektů ještě čeká. Aby koneční příjemci obdrželi včas a bez problémů 
závěrečnou platbu, je nutné zaslat návrh Závěrečné zprávy k ukončenému projektu co nejdříve ke 
kontrole a připomínkování postupem popsaným v  Operačním manuálu FS a Pokynu k ukončení 
projektu Fondu soudržnosti (pro oblast životního prostředí je návrh Závěrečné zprávy zasílán na 
SFŽP, pro oblast dopravy na Ministerstvo dopravy). Protože výsledné znění Závěrečné zprávy 
předává ŘO k dalšímu postupu na MF, je praktické a žádoucí návrh Závěrečné zprávy souběžně 
zaslat na Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Fondu soudržnosti (ŘO), Ing. Aleně Votavové, 
koordinátorovi pro ukončování projektů. Návrh Závěrečné zprávy je možné zaslat i elektronicky na 
adresu: alena.votavova@mmr.cz. Na všech stupních implementačního systému budou návrhy 
Závěrečných zpráv pečlivě prostudovány a následně budou jejich zpracovatelům sdělena 
doporučení na jejich doplnění, aby byly Závěrečné zprávy v souladu s požadavky Evropské komise 
a nebyly pro nedostatky vraceny zpět. Je žádoucí, aby tyto postupy byly společně koordinovány. 
 
Finální verze Závěrečných zpráv se zapracovanými doporučeními budou zasílány přes Realizační 
orgán na Zprostředkující subjekt a odtud po jejich odsouhlasení a společně s jejich vyjádřením 
budou předány ve 3 originálních vyhotoveních včetně 3 CD nosičů na Ministerstvo pro místní 
rozvoj, odbor Fondu soudržnosti. Odtud pak budou Závěrečné zprávy zasílány prostřednictvím 
odboru Národní fond Ministerstva financí Evropské komisi.  
 
Vzhledem ke složitosti celého výše popsaného procesu je nutné neodkládat odeslání Závěrečné 
zprávy  na  poslední  chvíli, aby nedošlo  k  nedodržení  lhůty  pro zaslání  této  zprávy  do  Bruselu  
(6 měsíců od data ukončení projektu - End Date), a tím k finančním sankcím ze strany Evropské 
komise. Je třeba si uvědomit, že výplata 20-ti % z celkové částky podpory je vázána na ukončení 
projektů včetně splnění stanovených termínů.  
 
Další podmínkou pro bezproblémové proplacení příspěvku z Fondu soudržnosti je provedení 
winding-up, jehož výsledkem je vydání prohlášení při ukončení projektu. O zahájení winding-up 
žádá ŘO (koordinátor pro ukončování projektů) Auditní orgán – CHJ Ministerstva financí (AO -
CHJ) na základě písemného sdělení - Oznámení o ukončení projektu s uvedením data tohoto 
ukončení (za datum ukončení je považován den zdanitelného plnění na poslední vystavené faktuře, 
vydané zhotovitelem nebo supervizí, zahrnuté do financování projektu). V případě, že je některá  
část projektu dále financována, např. dochází k dalšímu  sledování projektu, je za definitivní datum 
ukončení považován den, do kdy jsou  výdaje považovány podle Finančního memoranda nebo 
Rozhodnutí Komise za způsobilé. Oznámení o ukončení projektu, podepsané osobou oprávněnou 
jednat za konečného příjemce, je nezbytné zaslat ihned po ukončení projektu ŘO - koordinátorovi 
pro ukončování projektu, a to ještě před zasláním návrhu Závěrečné zprávy, protože i proces 
winding-up je limitován lhůtou. 
 
Pro zpracovatele byl ŘO vydán materiál „Pokyn k ukončení projektu Fondu soudržnosti“, který je 
přílohou Operačního manuálu FS. Lze si ho vyžádat přímo na ŘO  u koordinátora pro ukončování 
projektů. Na začátek roku 2008 je připravován seminář k ukončování projektů, kde budou řešeny 
další otázky spojené s ukončováním projektů. Předpokládáme přítomnost zástupců EK, MMR, MF-
NF, MF-AO-CHJ,  MŽP,  MD  a  všech konečných  příjemců  a dalších potenciálních zájemců.  O 
jeho přípravě bude ŘO informovat. 
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