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Fond soudržnosti – předmluva
Vážené dámy, vážení pánové!
Předkládáme Vám ucelený souhrn informací o Fondu soudržnosti, který je jedním z pilířů regionální politiky Evropské unie. Fond je určen k podpoře velkých
projektů nadnárodní důležitosti ve dvou základních oblastech: v modernizaci
a rozvoji dopravní infrastruktury zejména transevropských sítí a v rozsáhlé
ochraně životního prostředí. Obecně jde o jednotlivé projekty s rozpočtem
nad 10 milionů eur.
Pro Evropskou unii je charakteristické, že ještě před rozšířením na dnešních
25 členských zemí všestranně podpořila deset zemí kandidátských. Pro podporu v uvedených oblastech vznikl předvstupní program ISPA, na nějž
po 1.5.2004 plynule navázal Fond soudržnosti. S podporou programu ISPA
realizovala Česká republika několik významných projektů. Jako příklady je
možno uvést řešení následků povodní v roce 2002 či rozšíření kanalizačního
systému Ostravy v oblasti životního prostředí nebo modernizaci železničního úseku Záboří nad Labem – Přelouč v oblasti dopravy. Celkově má
Česká republika v rámci předvstupního nástroje ISPA závazky ve výši téměř
300 milionů eur.
K podpoře z Fondu soudržnosti již bylo navrženo několik projektů. V oblasti
životního prostředí například zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy,
v oblasti dopravy silniční okruh Prahy R1 v úseku Lahovice – Slivenec. V letech
2004 až 2006 má Fond soudržnosti připraveno k využití 945 milionů eur,
o které se podělí skoro rovným dílem oblast dopravy a životního prostředí.
Vážení čtenáři, myslím, že těchto několik údajů dostatečně charakterizuje
význam Fondu soudržnosti a možnosti jeho uplatnění ve prospěch České
republiky. Věřím, že tato publikace přispěje k rozšíření Vaší informovanosti
o Evropské unii celkově a o její regionální politice zvlášť. V obou směrech tak
splní svůj účel.

Jiří Paroubek,
ministr pro místní rozvoj
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Úvod
Do rukou se Vám dostává první díl publikace, věnované problematice přípravy
a řízení projektů podpořených Fondem soudržnosti. Se vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela možnost realizovat velké infrastrukturní projekty financované z prostředků tohoto fondu. Naší snahou bylo připravit texty
dvou publikací, které by české veřejnosti poskytly informace o této možnosti.
Celkem jsou připraveny dvě publikace, které na sebe navazují. Obě si kladou
za cíl poskytnout základní informace o Fondu soudržnosti samotném, jeho
začlenění do systému regionální politiky Evropské unie, způsobech jeho administrace, přípravě projektů a nástrojích pro to používaných, včetně finančních.
První díl je věnován zejména věcnému obsahu projektů, zatímco druhý díl
finančnímu řízení projektů. Přímým cílem těchto publikací není podrobné
obeznámení čtenáře se všemi detaily, které mohou nastat při přípravě a řízení
projektů. Ve dvou publikacích to ostatně ani není dost dobře možné. Zájemcům o hlubší seznámení s tematikou můžeme nicméně doporučit seznam literatury, kterou autoři použili při přípravě těchto textů a která je uvedena na
konci každého z dílu. Pokud již některé informace znáte, je možné přejít na
kapitolu, jíž se chcete věnovat podrobněji.
Věříme, že pro Vás budou tyto knihy poučným a užitečným čtením.

Oto Potluka
za tým autorů
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FOND SOUDRŽNOSTI VE ZKRATCE
Fond soudržnosti Evropské unie je určen k přímému spolufinancování velkých
infrastrukturních projektů v sektorech životního prostředí a dopravy. V období
2004 – 2006 se priority životního prostředí týkají zajištění množství a jakosti pitných a odpadních vod, nakládání s odpady, kvality ovzduší a odstraňování starých ekologických zátěží; oblast dopravy je zaměřena na rozvoj transevropské
sítě se zvláštním důrazem na koridory a klíčové body v silniční, železniční, letecké i vodní dopravě.
Možnost čerpat z tohoto fondu mají státy, jejichž HDP je nižší než 90 % průměru EU. Fond soudržnosti poskytuje prostředky přímo na jednotlivé konkrétní projekty, tyto nemohou být součastně financovány ze strukturálních fondů. Projekty
mohou být seskupeny nebo může být jednotlivý projekt, pokud je to možné,
rozdělen do několika fází. Celkové náklady na projekt, etapu projektu či skupinu
projektů musí většinou činit minimálně 10 milionů EUR, přičemž výše pomoci
z Fondu soudržnosti se u většiny projektů pohybuje v rozmezí 80–85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů; konkrétní výše pomoci se určuje podle typu
projektu, který má být realizován.
O podporu z Fondu soudržnosti mohou žádat v oblasti životního prostředí
obce, sdružení obcí, kraje, státní podniky, státní organizace a právnické a fyzické
osoby podnikající podle zvláštního zákona (subjekty v nichž mají města nebo
obce trvale nadpoloviční majetkovou účast); a v oblasti dopravy státní organizace (např. Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic). O přijetí
daného projektu k financování rozhoduje členská země a poté Evropská komise.
Projekty jsou spravovány národními orgány a jejich realizaci kontrolují monitorovací výbory. Řídícím orgánem Fondu soudržnosti v České republice je Ministerstvo pro místní rozvoj, které koordinuje zprostředkující subjekty Ministerstvo
dopravy a Ministerstvo životního prostředí (MŽP delegovalo velkou část svých
činností na Státní fond životního prostředí).
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Fond soudržnosti v rámci Evropské unie

1

Evropská unie realizuje politiku sociální soudržnosti, jejímž hlavním cílem je
postupné snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony členských států
a také mezi jednotlivými členskými státy. Po vstupu České republiky do
Evropské unie je České republice umožněno čerpání prostředků ze společného
rozpočtu v rámci strukturální politiky prostřednictvím čtyř strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti.
Přestože obecným cílem Fondu soudržnosti je podpora hospodářské
a sociální soudržnosti Společenství, nepatří mezi strukturální fondy,
ale tvoří samostatnou kapitolu.
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1.1

Ustanovení Fondu soudržnosti

V preambuli Smlouvy je zmiňována otázka ochrany životního prostředí a trvale
udržitelného rozvoje v souladu s dalšími politikami, jakožto jeden z prvků zdůvodňujících Smlouvu.
• Článek 2 Smlouvy o založení Evropské unie, doplněné Amsterdamskou smlouvou, stanovuje, že úkolem Společenství je podporovat harmonický, vyvážený
a trvale udržitelný rozvoj, hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi
členskými státy.
• Článek 130r Smlouvy stanoví cíle a zásady Společenství v oblasti životního
prostředí; a že Společenství může prostřednictvím Fondu soudržnosti přispět
k činnostem směřujícím k dosažení těchto cílů.Článek 2 Smlouvy o založení
Evropských Společenství unie, doplněné Amsterdamskou smlouvou, stanovuje, že úkolem Společenství je podporovat harmonický, vyvážený a trvale udržitelný rozvoj, hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými
státy.
• Článek 3 pak uvádí společnou politiku v dopravě, posílení hospodářské a sociální soudržnosti a podporu budování a rozvoje transevropských sítí jako jeden
ze způsobů plnění závazků, uvedených v článku 2.
• Článek 155 Smlouvy o založení Evropského Společenství předpokládá identifikaci projektů společného zájmu ve sféře transevropských sítí na základě cílů, priorit a široké škály souvisejících opatření a také stanoví, že v oblasti těchto sítí
mohou určité projekty týkající se dopravní infrastruktury získat podporu
z Fondu soudržnosti, avšak při zohlednění jejich potenciální ekonomické životaschopnosti.
Nařízení Rady (ES) č. 1164/1994
Fond soudržnosti je ustanoven Nařízením Rady (ES) č. 1164/1994 o zřízení
Fondu soudržnosti. Některé údaje a hodnoty obsažené v tomto nařízení jsou
však nyní již neaktuální, neboť kromě samotného faktu ustanovení fondu zde
byly zahrnuty údaje vztahující se k plánovacímu období 1993–1999. Z tohoto
důvodu Rada EU novelizovala v červenci 1999 toto nařízení Nařízením
č. 1264/1999 (úprava hlavní části nařízení a Přílohy I.) a 1265/1999 (úprava Přílohy I.), kterým de facto pozměnila či doplnila některá ustanovení v souladu
s novým plánovacím obdobím 2000–2006. Dále byla některá ustanovení upravena tak, aby se do nich promítly zkušenosti získané z řízení v období 1993–99,
nová makroekonomická situace (zavedení eura a zvýšená konvergence), snaha
12
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zlepšit systémy řízení a kontroly a dále potřeba zjednodušit finanční řízení, racionalizovat prezentace projektů a přijmout strategičtější přístup oproti minulosti.
V následujících odstavcích budou všechna nařízení vzájemně propojena a doplněna tak, aby Nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 odpovídalo požadavkům období
2000–2006.

1.2

Oblasti podpory z FS

1.2.1 Vymezení projektů FS
Z Fondu soudržnosti jsou financovány dva druhy projektů:
• projekty zaměřené na problematiku životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje, tzn. projekty životního prostředí přispívající k dosažení cílů, stanovených společnou politikou Společenství v této oblasti;
• projekty společného zájmu ve sféře dopravní infrastruktury, které směřují
k plnění priorit, stanovených Rozhodnutím Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1692/1996 z 23. července 1996 o rozvoji transevropských
dopravních sítí.
Dále Fond soudržnosti spolufinancuje následující aktivity:
• předběžné studie k projektům vhodným pro financování z Fondu soudržnosti;
• opatření technické pomoci včetně propagačních a informačních kampaní,
zvláště se jedná o:
–horizontální opatření, jako jsou srovnávací studie pro vyhodnocení dopadu
podpory Společenství,
–opatření a studie přispívající k vyhodnocení, monitorování, kontrole nebo
ocenění projektů a k posílení a zajištění koordinace a souladu projektů,
zejména s dalšími politikami Společenství,
• opatření a studie související s implementací projektů.
Fond soudržnosti může přispět k realizaci projektů, které splňují alespoň jednu
z následujících podmínek.
• jde o samostatný projekt, nebo
• etapu projektu, jež je technicky a finančně samostatná, nebo
• jde o skupinu spojených projektů se společnou zřetelně rozpoznatelnou strategií, které tvoří souvislý celek.
Komise může po dohodě s Řídící orgánem seskupovat projekty a také stanovit
technicky a finančně samostatné etapy projektu za účelem poskytování pomoci.
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Seskupovat lze projekty, které splňující tyto tři podmínky:
• projekty se musí nacházet v téže oblasti nebo na téže dopravní cestě;
• projekty se musí uskutečňovat podle celkového plánu pro danou oblast
nebo cestu s jasně definovanými cíli;
• dohled nad projekty musí provádět subjekt, který odpovídá za koordinaci
a monitorování skupiny projektů v případech, kdy projekty uskutečňují odlišné příslušné orgány.
Projektem se rozumí ekonomicky nedělitelná série prací splňujících přesně
vymezenou technickou funkci s jasně stanovenými cíli.
Technicky a finančně samostatnou etapou se rozumí etapa, již lze plným právem
označit za operační etapu. Etapa může zahrnovat i předběžné studie, studie
proveditelnosti a technické studie, jichž je zapotřebí pro provádění projektu.

1.2.2 Zaměření FS v oblasti životního prostředí
Soubor právních předpisů ES v oblasti životního prostředí, tzv. environmental
acquis, obsahuje 66 základních směrnic, rozdělených do 9 skupin: 1. horizontální legislativa, 2. ochrana ovzduší, 3. nakládání s odpady, 4. vodní hospodářství,
5. ochrana přírody, 6. průmyslové znečištění, 7. chemické látky a geneticky
modifikované organismy, 8. jaderná bezpečnost, 9. hluk).
Z celkového souboru předpisů ES k ochraně životního prostředí lze za relevantní
z hlediska Strategie Fondu soudržnosti – implementačního systému pro Českou
republiku označit jednak předpisy v prioritních oblastech – ochrana vod, nakládání s odpady, ochrana ovzduší, jednak tzv. horizontální předpisy (směrnice
96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění, směrnice 85/337/EHS
o posuzování vlivů na životní prostředí).

1.2.3 Zaměření FS v oblasti dopravy
V období 2000–2006 se Fond soudržnosti zaměřuje na následující hlavní body:
• Doplnění chybějících článků v seznamu priorit stanovených zasedání Rady
v Essenu (Příloha III, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1692/1996 o rozvoji sítě TEN T). V této příloze je vymezeno 14 projektů,
mezi které patří například:
–vysokorychlostní železnice Norimberk–Erfurt–Lipsko–Berlín;
–brennerská osa Verona – Mnichov;
–vysokorychlostní železnice Paříž–Brusel–Kolín nad Rýnem–Amsterdam–Londýn;
–vysokorychlostní železnice Lyon–Turín;
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–dálnice Lisabon–Valladolid;
–letiště Malpensa v Miláně;
–dálnice propojující Irsko, Velkou Británii a země Beneluxu;
–a další.
• Investice podél 10 panevropských dopravních koridorů
• Podpora železniční a kombinované dopravy
• Rozvoj multimodálních (smíšených) platforem
• Zlepšování systémů řízení dopravy
Pro jednodušší orientaci je v textu zmiňován pojem program nebo programy. Je
to z toho důvodu, že mnohé z technik a postupů lze využít i v jiných případech,
než jsou projekty Fondu soudržnosti. Pod pojmem program je myšlen sled aktivit s určitými prioritami, který vede k podpoře předkládaných projektů. Fond
soudržnosti se zaměřuje na dvě oblasti – životní prostředí a dopravu, tudíž tyto
dvě oblasti do jisté míry nahrazují pojem program.

1.3

Všeobecné finanční podmínky

1.3.1 Podmínky čerpání pro členské státy EU
V Maastrichtské smlouvě je stanoveno, že finanční prostředky z Fondu soudržnosti (někdy též označovaného jako Kohezní fond nebo Stmelovací fond) jsou
poskytovány členským státům Evropské unie s hrubým národním produktem na
obyvatele nižším, než je 90 % průměru Společenství (měřeno paritou kupní
síly). Podmínkou ovšem je, že vyvíjejí snahu k naplnění konvergenčních kritérií
nutných pro členství v Evropské měnové unii. Jakmile hrubý národní produkt na
obyvatele v členské zemi vzroste nad stanovenou hladinu 90 % průměru Společenství, ztrácí tato země možnost čerpání pomoci z Fondu soudržnosti.
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TABULKA 1 – Vývoj HDP České republiky k průměru Evropské unie1
EU 15

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Česká republika

62,5

62,2

64,2

63,0

59,0

56,0

59,0

60,0

60,4

EU 25

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Česká republika

69,6

69,2

71,5

66,9

64,7

61,9

66,5

66,8

67,2

EU 27

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Česká republika

72,9

72,5

74,9

70,1

67,8

64,9

69,7

70,0

70,4

Pramen: Comprehensive monitoring report on the Czech Republic's preparations for membership,
http://www.evropska–unie.cz/cz/file_system/folder.asp?folder_id=18; vlastní výpočty

Poskytování pomoci je podmíněno určitými pravidly, která jsou bez výjimky
platná pro všechny příjemce pomoci. Bylo tedy stanoveno, že fond nebude
financovat v členském státě žádné nové projekty, anebo v případě důležitých
projektů žádné nové etapy projektů, pokud Rada (ES) kvalifikovanou většinou
na základě doporučení Komise stanoví, že členský stát neprovedl program2,
který by zabránil nadměrnému schodku státního rozpočtu.Financování bude
obnoveno, jakmile Rada na základě stejných podmínek stanoví, že dotyčný členský stát učinil opatření k provádění programu.
Země, které mají v současné době možnost čerpat prostředky z Fondu soudržnosti, jsou Řecko, Španělsko, Irsko, Portugalsko a 10 deset nově přistoupených
členských států.

1.3.2 Finanční alokace z FS pro jednotlivé státy EU
Celkový objem prostředků (finanční prostředky pro dopravní i environmentální
opatření) byl Radou ES stanoven na 18 mld. eur, přičemž o jejich rozdělení pro
jednotlivá léta rozhodla takto:
• pro roky 2000–2003 bude objem finančních prostředků činit pro každý rok
2,615 mld. eur;
• pro roky 2004–2005 bude objem finančních prostředků činit pro každý rok
2,515 mld. eur;
• pro rok 2006 bude objem finančních prostředků činit 2, 510 mld. eur.

1

2

EU 15 představuje EU před rozšířením 1. května 2004; EU 25 představuje 25 členských
států EU; EU 27 současnou EU společně s Bulharskem a Rumunskem
Program vedoucí ke splnění podmínek hospodářského sbližování, stanoven podle
Nařízení Rady (ES) č. 1466/1997.

16

Fond soudržnosti

Finanční prostředky jsou pak mezi jednotlivé „kohezní“ státy přidělovány podle
objektivních kritérií, zejména rozlohy, počtu obyvatel, úrovně hrubého národního produktu na obyvatele s ohledem na zvýšení národní prosperity. Stejně tak je
nutno brát zřetel na některé socioekonomické charakteristiky, jako například na
nedostatečnou dopravní infrastrukturu.
Celkové roční příjmy z Fondu soudržnosti společně s prostředky plynoucími ze
Strukturálních fondů by ovšem neměly překročit 4 % hrubého domácího produktu státu.
TABULKA 2 – Přidělení pomoci mezi jednotlivé členské státy
(v době před rozšířením EU)
Španělsko

61,0 % – 63,5 %,

Řecko

16,0 % – 18,0 %,

Portugalsko

16,0 % – 18,0 %,

Irsko

2,0 % – 4,0 %.

TABULKA 3 – Přidělení pomoci mezi jednotlivé členské státy pro roky 2004 – 2006
(v době po rozšíření EU)
Česká republika

9,76 % – 12,28 %

Estonsko

2,88 % – 4,39 %

Kypr

0,43 % – 0,84 %

Lotyšsko

5,07 % – 7,08 %

Litva
Maďarsko

6,15 % – 8,17 %
11,58 % – 14,61 %

Malta

0,16 % – 0,36 %

Polsko

45,65 % – 52,72 %

Slovinsko

1,72 % – 2,73 %

Slovensko

5,71 % – 7,72 %

Pomoc projektům se zpravidla přiděluje v ročních částkách. Komise však může
ve vhodných případech při rozhodování o poskytnutí pomoci přidělit celkovou
částku této pomoci.

1.3.3 Výše spolufinancování jednotlivých projektů
Celkové náklady na projekty či skupiny projektů nesmějí být nižší než 10 milionů
eur – to je jedna z nejdůležitějších praktických informací, odlišujících Fond soudržnosti od Strukturálních fondů. Výjimečně a v řádně zdůvodněných případech
lze schválit i projekty či skupiny projektů s nižšími náklady.
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Veřejné uznatelné výdaje nejsou považovány za způsobilé pro financování
z fondu, pokud členským státům vznikly před datem doručení příslušné žádosti
Komisi.
Výše pomoci Společenství poskytovaná Fondem soudržnosti činí 80–85 % veřejných či ekvivalentních výdajů včetně výdajů subjektů, jejichž činnosti probíhají
v takovém správním nebo právním rámci, na jehož základě mohou být považovány za rovnocenné veřejným subjektům.
Konkrétní výše pomoci je stanovena podle typu činnosti, která má být provedena. Avšak od 1. ledna 2000 lze tuto výši snížit s cílem zohlednit ve spolupráci
s členským státem odhadované výnosy z projektu. Aby se toho dosáhlo, musí
Komise podporovat úsilí členských států – příjemců pomoci – o co nejvyšší pákový efekt prostředků Fondu soudržnosti tím, že bude podporovat větší využití
soukromých zdrojů financování.
Pokud je pomoc poskytnuta na projekt přinášející zisk, stanoví Komise objem
pomoci z Fondu soudržnosti v těsné spolupráci se členským státem – příjemcem, a to s přihlédnutím k zisku. Projektem přinášejícím zisk se rozumí takový
projekt, jehož užívání zahrnuje poplatky hrazené přímo uživateli.
Přípravné studie a opatření technické podpory včetně opatření prováděných
z podnětu Komise mohou být ve výjimečných případech financovány do výše
100 % celkových nákladů, tyto výdaje však nesmějí přesáhnout 0,5 % celkových
prostředků fondu.
Při poskytování pomoci z Fondu soudržnosti však nesmí žádná výdajová položka
čerpat zároveň ze strukturálních fondů: tj. z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro
regionální rozvoj nebo z Finančního nástroje pro podporu rybolovu. Úhrn kombinované pomoci z Fondu soudržnosti a jiné podpory Společenství, poskytnuté
na projekt, nesmí přesáhnout 90 % celkových výdajů na tento projekt.

1.4

Pravidla přechodu z ISPA na Fond soudržnosti

Finanční nástroj (fond) ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre–accession
– Nástroj předstupních strukturálních politik) byl „předchůdcem“ Fondu soudržnosti. V zemích kandidujících na vstup do EU byl zaměřen na financování velkých infrastrukturálních projektů v oblastech životního prostředí a dopravy
a měl usnadnit implementaci „acquis communautaire“ (práva EU) v těchto
oblastech a přispět k udržitelnému rozvoji v těchto zemích. V ČR byly projekty
18
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spolufinancované z ISPA schvalovány v letech 2000 – 2003; po vstupu do EU
některé projekty, původně plánované pro spolufinancování z ISPA, přešli pod
projekty Fondu soudržnosti.
Z důvodu zajištění hladkého a bezproblémového přechodu projektů z ISPA na
Fond soudržnosti, musela být Radou ES, a to v souladu s Komisí, přijata určitá
opatření. Těchto opatření bylo dosaženo změnou původního Nařízení Rady (ES)
č. 1164/1994 o zřízení Fondu soudržnosti, jež bylo novelizováno Nařízením Rady
(ES) č. 1264/1999 a dále pak Nařízením Rady (ES) č. 1265/19993. Tento nový článek upravuje specifická opatření v souvislosti s přistoupením nových členských
států k Evropské unii, které využívaly předvstupní podporu prostřednictvím
ISPA, následovně:
1) Přechod projektů z ISPA na Fond soudržnosti
Opatření, která ke dni vstupu podléhala rozhodování Komise o podpoře podle
nařízení Rady (ES) č. 1267/99 o ISPA a jejichž realizace nebyla dokončena
k tomuto dni, budou posuzována, jako kdyby byla schválena Komisí podle Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 o Fondu soudržnosti, ve znění Nařízení Rady (ES)
č. 1264/1999. Závazky, které mají být potvrzeny pro realizaci těchto opatření,
budou potvrzeny podle tohoto nařízení.
2) Přechod pravidel a postupů pro zadávání veřejných zakázek
Jakékoli postupy pro zadávání veřejných zakázek týkající se některého z opatření
zmíněných v odstavci 1, které k datu vstupu byly předmětem výzvy k účasti na
výběrovém řízení zveřejněném v Úředním věstníku Evropských Společenství, se
budou řídit pravidly v příslušné výzvě k účasti na výběrovém řízení. Ustanovení
v článku 165 Finančního nařízení č. 1605/20024, upravující všeobecný rozpočet
Evropských Společenství, se na ně však nebude vztahovat.
Jakékoli postupy pro zadávání veřejných zakázek týkající se některého z opatření
zmíněných v odstavci 1, které ještě nebylo předmětem výzvy k účasti na výběrovém řízení zveřejněném v Úředním věstníku Evropských Společenství, se budou
řídit pravidly a ustanoveními zmíněnými v článku 8 nařízení o Fondu soudržnosti5.

3

4

Toto nařízení mění a doplňuje Přílohu II Nařízení Rady (ES) č. 1164/1999 týkající se
"Prováděcích ustanovení".
Podle tohoto článku podléhá provádění činnosti příjemci pomoci či mezinárodními
organizacemi podrobnému přezkoumání Komisí, které může být uplatněno ex-ante,
ex-post či kombinovaně.
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3) Výše podpory
V řádně zdůvodněných případech na žádost dotčeného členského státu, avšak
pouze ve vztahu k ročním splátkám, které teprve mají být vyhrazeny v rámci
všeobecného rozpočtu, může komise rozhodnout, o změně podpory Společenství, která má být poskytnuta, přičemž zohlední kritéria stanovená v článku 7
nařízení o Fondu soudržnosti6. V žádném případě však tato změna podpory
Společenství nesmí ovlivnit tu část opatření, která je kryta půjčkou od Evropské
investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj či jiné mezinárodní
finanční instituce.
Platby uskutečněné Komisí v souvislosti s opatřením zmíněným v odstavci 1
budou převedeny k nejbližšímu splatnému závazku učiněnému v první řadě
podle nařízení o ISPA a pak podle nařízení o Fondu soudržnosti.
4) Ustanovení týkající se uznatelnosti výdajů
Pro opatření zmíněná v odstavci 1 zůstanou v platnosti pravidla7, kterými se řídí
posuzování uznatelnosti výdajů podle Nařízení Rady (ES) č. 1267/1999, kromě
řádně odůvodněných případů, o nichž rozhodne Komise na základě žádosti
dotčeného členského státu.
5) Změny ve fázi realizace
Komise může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech schválit zvláštní
výjimky z pravidel, která se podle tohoto nařízení vztahují na opatření zmíněná
v odstavci 1.

5

6

7

Projekty financované z fondu musí být v souladu s ustanoveními smluv, nástroji přijatými na jejich základě a s politikami Společenství včetně politiky týkající se ochrany
dopravy, transevropských sítí, soutěže a zadávání veřejných zakázek. Komise zajišťuje
koordinaci a soulad mezi projekty uskutečňovanými podle tohoto nařízení a jinými
opatřeními uskutečňovanými s příspěvky z rozpočtu Společenství, Evropské investiční
banky a ostatních finančních nástrojů Společenství.
Pomoc je poskytována ve výši 80 % - 85 % veřejných uznatelných výdajů, přičemž
Komise může tuto výši snížit s cílem zohlednit odhadované výnosy z projektu.
Jsou vygenerována Přílohou II Nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 o nástroji ISPA.

20

Fond soudržnosti

1.5

Postavení Fondu soudržnosti
mezi fondy Evropské unie

1.5.1 Politika hospodářské a sociální soudržnosti
Dne 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie, čímž získala příležitost podílet se na společných politikách Evropské unie včetně politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), jejímž hlavním cílem je postupné snižování
rozdílů mezi jednotlivými regiony členských států a také mezi jednotlivými členskými státy.
ČR byla na základě regionálního statistického členění EU rozdělena na tzv. regiony NUTS. Celá ČR tak tvoří region na úrovni NUTS I, který se dále dělí na 8 tzv.
regionů soudržnosti (NUTS II), 14 krajů (NUTS III), okresy (NUTS IV) a obce
(NUTS V).
Na politiku hospodářské a sociální soudržnosti (alternativně regionální a strukturální politiku) je vynaložena více než třetina celého rozpočtu EU (v období
2000 – 2006 na ni bylo vyčleněno zhruba 213 miliard Euro).
Do ČR poplynou tyto prostředky prostřednictvím nástrojů politiky HSS iniciovaných Českou republikou – tedy Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, a dále
pomocí tzv. Iniciativ Společenství (iniciativy INTERREG a EQUAL).
TABULKA 4 – Finanční alokace pro ČR v období 2004 – 2006
(v milionech eur, běžné ceny):
Celkem

2004

2005

2006

Fond soudržnosti (průměr)

945,3

316,9

266,1

362,3

Strukturální fondy (Cíl 1–3)

1 584,4

381,5

528,9

674,0

– Cíl 1

1 454,1

338,9

485,4

629,8

– Cíl 2

71,3

23,3

23,8

24,2

– Cíl 3

58,8

19,2

19,6

20,0

100,8

28,6

32,1

40,1

68,7

21,0

21,4

26,3

Iniciativy Společenství
– INTERREG
– EQUAL
Celkem

32,1

7,6

10,7

13,8

2 630,5

727,0

827,1

1 076,3

V případě Fondu soudružnosti byl pro každou zemi stanoven maximální a minimální limit
v závislosti na absorpční kapacitě.
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1.5.2 Strukturální Fondy a Iniciativy Společenství
Strukturální fondy tvoří jádro regionální a strukturální politiky EU. Přímo se
zaměřují na snižování rozdílů na úrovni regionů členských států (oproti Fondu
soudržnosti, pro který je důležitý celonárodní význam jednotlivých projektů).
Prostředky ze Strukturálních fondů jsou využívány k naplnění předem jasně stanovených priorit, tzv. Cílů. V tomto programovacím období 2000 – 2006 jsou to
cíle tři:
• Cíl 1 – Povzbuzování rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů
(tedy regionů jejichž HDP nedosahuje 75% průměru EU)
• Cíl 2 – Podpora strukturálně postižených regionů, v oblasti hospodářské
a sociální
• Cíl 3 – Podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání,
školení a zaměstnanosti (týká se regionů mimo Cíl 1).
Pod Cíl 1 jsou v České republice zařazeny všechny regiony kromě Prahy, která
bude čerpat prostředky EU v rámci cíle 2 a 3. Praha je podle statistických ukazatelů nejrozvinutější regionem ČR a současně se řadí mezi nejvyspělejší regiony
EU, tímto nesplňuje kritéria pro zařazení pod Cíl 1.
K dosažení výše uvedených cílů používá Evropská unie následující čtyři strukturální fondy:
• Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
• Evropský sociální fond (ESF)
• Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond (EAGGF)
• Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG)
Iniciativy Společenství
Iniciativy Společenství jsou zvláštním nástrojem strukturální politiky k řešení
specifických problémů dotýkajících se celého území EU, doplňují jiné programy
nebo usnadňují jejich provádění. V letech 2004 –2006 se České republiky dotýkají dvě iniciativy společenství:
• Iniciativa INTERREG III – zaměřená na přeshraniční spolupráci;
• Iniciativa EQUAL – zaměřená na boj se sociálním vyloučením.

1.5.3 Programovací procedury
Pro získání prostředků z rozpočtu EU musí být připraveny víceleté programové
dokumenty, ve kterých jsou jasně určeny priority, jež bude ČR společně s Evropskou unií podporovat. Základním strategickým dokumentem České republiky
pro využívání Fondu soudržnosti a Strukturálních fondů je Národní rozvojový
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plán, který obsahuje popis současné situace v ČR včetně vytipování problematických oblastí a následného definování hlavních cílů rozvojové strategie na léta
2004 – 2006
Dokumenty významné pro strukturální fondy jsou rozděleny dle Cílů 1 – 3 do
vícestupňového nebo zjednodušeného systému.
A) Vícestupňový systém
V zemích, které celé nebo velkou částí svého území spadají do Cíle 1, existuje třífázový plánovací postup:
1. nejprve je zpracován Regionální rozvojový plán – v případě ČR jde o Národní rozvojový plán 2004–2006;
2. na základě Národního rozvojového plánu formuluje Evropská komise ve spolupráci s členským státem Rámec podpory Společenství. Rámec podpory
společenství definuje konkrétní pravidla a strategii čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.
3. Rámec podpory Společenství bude v České republice v letech 2004–6 naplňován prostřednictvím pěti tzv. operačních programů.
B) Zjednodušený systém
Pro celkovou výši podpory Společenství v rámci Cíle 1 nižší než 1 mld. eur
a zpravidla v rámci Cílů 2 a 3 předkládá členský stát formu tzv. Jednotného programového dokumentu, který v sobě zahrnuje zjednodušené všechny tři výše
uvedené fáze a Evropská komise k němu přijme tzv. závazné rozhodnutí.
Strukturální fondy nepřispívají k financování jednotlivých akcí, ale k podpoře
rozvojových programů, které mají svůj vlastní rozpočet členěný podle priorit
a jednotlivých opatření.

1.6

Koordinace aktivit Fondu soudržnosti s aktivitami
Strukturálních fondů

Cíle Národního rozvojového plánu jsou naplňovány prostřednictvím Společného regionálního operačního programu ČR (SROP) a operačních programů.
Operačními programy NRP ČR (a jejich řídícími orgány) jsou:
• Společný regionální operační program (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR);
• Operační program průmysl a podnikání (Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR);
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• Operační program infrastruktura, zahrnující životní prostředí a dopravu
(Ministerstvo dopravy ČR);
• Operační program rozvoj lidských zdrojů (Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR);
• Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (Ministerstvo
zemědělství ČR).
Pro zkrácené plánovací období 2004–2006 nejsou pro ČR zpracovány jednotlivé
Regionální operační programy regionů soudržnosti (NUTS II8); pro ČR je zpracován jeden souhrnný dokument, Společný regionální operační program, který
zahrnuje rozvojové priority 7 regionů soudržnosti spadajících v rámci podpory
ze Strukturálních fondů do regionů Cíle 1.
Fond soudržnosti se svou náplní nejvíce přibližuje Společnému regionálnímu
operačnímu programu (prioritě 2 – Regionální rozvoj Infrastruktury) a Operačnímu programu Infrastruktura. Společný regionální operační program podporuje především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české legislativy spadá
do působnosti obcí nebo krajů, zatímco OP Infrastruktura se zaměřuje na aktivity celostátního významu (oproti Fondu soudržnosti projekty většinou pod
10 mil. eur).
Při navrženém způsobu výběru projektů se předpokládá, že již na základním
stupni regionu (kraji) bude provedeno předběžné posouzení vhodnosti a selekce projektů mezi Fondem soudržnosti a Operačním programem Infrastruktura.Tomu také odpovídají vytvořené institucionální kapacity.

1.6.1 Společný regionální operační program
– Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury
Společný regionální operační program zabezpečuje podporu regionální
dopravní infrastruktury a dopravní obslužnost obcí. Zahrnuje modernizaci
a výstavbu silnic II. a III. třídy s důrazem na větší silnice v okolí regionálních
růstových center, dálniční přivaděče, obchvaty sídel, dopravní projekty napoju-

8

Jedná se o územní jednotku nazývanou jako region soudržnosti. Zkratka pochází
z anglického slova Nomenclature of Territorial Units for Statistics. V rámci ČR představuje NUTS I celou republiku, NUTS II sdružené kraje, NUTS III kraje, NUTS IV okresy,
NUTS V obce.
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jící příjezdové komunikace průmyslových zón na hraniční přechody a další komplementární projekty týkající se silnic I. třídy (podporováno z OP Infrastruktura).
Ve výjimečných a oprávněných případech bude podpora poskytnuta výstavbě
a modernizaci komunikací pro obsluhu území s cílem zabezpečení lepšího spojení vzdálených oblastí s regionálním růstovými centry.
Dále bude podporována veřejná doprava v regionech, včetně zavádění integrovaných dopravních systémů a rozvoje systémů kombinované dopravy. Investice
do veřejné dopravy se zaměří na regionální růstová centra a na zlepšení spojení
mezi těmito centry a venkovskými oblastmi.
Příspěvky na provozní náklady na veřejnou dopravu nepřinášející zisk nebo na
pokrytí ztrát ve veřejné dopravě jsou vyloučeny.

1.6.2 Operační program infrastruktura
Projekty a opatření v oblasti životního prostředí a dopravy mají v zásadě stejné cíle
ve všech fondech EU, což se týká zvláště Operačního programu infrastruktura.
Priority Operačního programu infrastruktura jsou stanoveny takto (v závorce je
vždy pro orientaci uvedeno označení opatření číslem):
Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů (1.1)
• elektrizace tratí celostátní sítě;
• modernizace železničních uzlů celostátní sítě;
• zvýšení kapacity a kvality železniční infrastruktury v příhraničních oblastech;
• zvýšení bezpečnosti železničního provozu.
Výstavba a modernizace silnic I. třídy (1.2)
• budování obchvatů měst a obcí;
• rekonstrukce mostů, rekonstrukce komunikací, úpravy křižovatek, budování
opěrných zdí, úprava povrchu vozovek, atd.;
• zlepšování stavu silnic I. tříd v pohraničních oblastech.
Modernizace civilních letišť nadregionálního charakteru (1.3)
• vybavení vybraných letišť potřebným zařízením, zvýšení bezpečnosti leteckého provozu;
• modernizační úpravy vybraných letišť nadregionálního významu;
• zvýšení kapacity a kvality vybraných letišť nadregionálního významu.
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Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest (1.4)
• odstranění úzkých míst a normalizace parametrů na stávající labsko – vltavské vodní cestě;
• modernizace přístavní infrastruktury.
Ochranná opatření na dopravní síti pro ochranu životního prostředí (2.1)
• úprava silnic I. třídy kvůli snížení negativních vlivu na fragmentaci krajiny;
• protihlukové expozice a zastavení růstu dopravního hluku.
Kombinovaná doprava (2.2)
• infrastruktura pro moderní technologie kombinované dopravy;
• investice do veřejných dopravních logistických center a překladišť kombinované dopravy (ekologická obsluha území nákladní dopravou);
• infrastruktura umožňující provozování kombinované dopravy.
Zavádění alternativních paliv (2.3)
• výzkum na podporu alternativních typů pohonu;
• zavádění alternativních paliv;
• aplikace technologií výroby a skladování vodíku pro silniční vozidla a technologie palivových článků.
Výzkum ke zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy (2.4)
• výzkum zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy;
• internalizace externích nákladů
Obnova environmentálních funkcí území (3.1)
• zvýšení retenční schopnosti krajiny;
• snížení ničivých dopadů povodní;
• zvýšení biodiverzity vodních toků a jejich okolí.
Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství (3.2)
• zvýšení počtu ekvivalentních obyvatel napojených na vyhovující čistírnu
odpadních vod;
• zlepšení čistoty vodních toků;
• zlepšení úrovně kalového hospodářství.
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Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší (3.3)
• snížení množství vypouštěných znečišťujících látek;
• zlepšení imisní situace dotčených lokalit;
• zlepšení zdravotního stavu obyvatel a stavu vegetace.
Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží (3.4)
• snížení množství odpadu ukládaného na skládkách;
• zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho podílu na celkové produkci odpadu;
• snížení ohrožení jednotlivých složek životního prostředí.
Stanovení hranice pro zařazení projektu do Fondu soudržnosti
Vzhledem k tomu, že prioritní oblasti Operačního programu Infrastruktura
jsou prakticky shodné s prioritami Fondu soudržnosti, je nutné vedle velikosti
projektu definovat ještě další věcná kritéria. Tato kritéria budou rozhodující
zejména v takových případech, kdy se bude velikost projektu pohybovat na
hraniční úrovni okolo 10 milionů eur a kdy bude možno uvažovat o jejich podpoře jak v rámci Fondu soudržnosti, tak v rámci Operačního programu Infrastruktura.
Pro zařazení projektu do podpory v rámci Fondu soudržnosti jsou proto navrhována následující základní kriteria (která by měla být splněna současně):
• celkové náklady projektu činí alespoň 10 milionů eur
Kritérium je v zásadě pevně stanoveno pravidly pro využívání Fondu soudržnosti.
• logická souvislost mezi jednotlivými dílčími částmi
sdruženého projektu
Vzhledem k tomu, že řada velkých investičních projektů ve všech prioritních
oblastech již byla realizována či zahájena, bude zřejmě nutno pro potřeby
Fondu soudržnosti formulovat sdružené projekty, složené z více projektů dílčích.
V takových případech bude nutné dbát na to, aby mezi jednotlivými dílčími projekty existovala jednoznačně zdůvodnitelná věcná souvislost (např. geografická
či institucionální).
V případě, že se shromáždí projekty, vyhovující oběma výše uvedeným základním kriteriím, jejichž celková finanční náročnost převýší možnosti Fondu soudržnosti, lze s výhodou využít následujících doplňkových kriterií:
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• celkový počet obyvatel dotčených realizací opatření
dosahuje alespoň 10 tisíc
Deset tisíc obyvatel představuje asi 0,1 % obyvatel České republiky a asi 1 %
počtu obyvatel kraje (v průměru). V kombinaci s prvním základním kriteriem se
jedná o částku nejméně 1 000 eur na obyvatele, což velmi zhruba odpovídá
nákladům čistírenských kapacit a kanalizačního připojení pro jednoho obyvatele či zajištění záměny způsobu vytápění.
• pozitivní vliv na kvalitu životního prostředí v sousedních státech
Toto kritérium se týká zejména oblasti ochrany vod a odstraňování starých zátěží, částečně také ochrany ovzduší. V případě opatření, která vedou k omezování
emisí oxidu uhličitého a metanu, je tento efekt automatický.
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2.1

Národní strategie a priority Fondu soudržnosti

Národní strategie Fondu soudržnosti České republiky se skládá z následujících
dokumentů:
• Strategie Fondu soudržnosti – implementační systém.
Usnesení vlády ČR ze dne 11. února 2004 č. 125 + 2P k Implementačnímu
systému Fondu soudržnosti vzalo na vědomí Strategii Fondu soudržnosti –
implementační systém a schválilo Statut Meziresortního řídícího výboru
Fondu soudržnosti a Statut Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti.
• Národní strategie Fondu soudržnosti EU – životní prostředí (2004 –2006),
které bylo vzato na vědomí Usnesením vlády ČR ze dne 19. května 2004
č. 471 k Národní strategii Fondu soudržnosti EU – životní prostředí.
• Národní strategický dokument pro Fondu soudržnosti v sektoru dopravy
(období 2004 – 06), na které se vztahuje Usnesení vlády ČR ze dne 12. května 2004 č. 447 k Národnímu strategickému dokumentu pro Fond soudržnosti v sektoru dopravy.
Jednotlivé strategie jsou podrobněji uvedeny v následujících kapitolách

2.1.1

Strategie Fondu soudržnosti – implementační systém

Dokument připravený Ministerstvem pro místní rozvoj je zpracován v návaznosti na Národní rozvojový plán a je globální strategií implementace Fondu
soudržnosti v ČR v oblastech životního prostředí a dopravy. Vychází z příslušných průřezových strategických dokumentů na úrovni Evropské unie a České
republiky.
Cílem Strategie Fondu soudržnosti – implementační systém je:
• navrhnout a sjednotit procedury v oblasti implementace projektů a monitoringu
• navrhnout, na základě posouzení věcného stavu a trendů v České republice
v oblastech dopravy a životního prostředí a s přihlédnutím k analýze trendů
v evropské legislativě, širší rámec pro stanovení priorit pro další plánovací
období (po roce 2006),
• navrhnout doplňková kriteria, využitelná v případě výraznějšího převisu
požadavků podpory nad možnostmi Fondu soudržnosti,
• navrhnout „průřezová kriteria“ pro posuzování projektů tak, aby bylo dosaženo synergie mezi potřebami rozvoje dopravní infrastruktury a potřebami
ochrany životního prostředí a dosaženo rovnováhy v čerpání prostředků pro
oba sektory.
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2.1.2 Strategie a priority Fondu soudržnosti
pro oblast životního prostředí
Výběr prioritních investičních oblastí v rámci Národní strategie Fondu soudržnosti EU – životní prostředí se řídil obecnými kritérii prezentovanými Evropskou
komisí. Zahrnují především:
• Projekty, které naplňují následující cíle ekologické politiky EU
–uchování, ochrana a zlepšení kvality životního prostředí,
–ochrana zdraví obyvatelstva,
–šetrné a racionální využívání přírodních zdrojů.
• Projekty, které vyhovují principům EU uplatňovaným v ochraně životního
prostředí
–princip prevence,
–princip řešení škod u zdrojů,
–princip „znečišťovatel platí“.
• Projekty, které jsou prioritou v Souhrnu všech zbývajících úkolů ČR pro vstup
do EU v oblasti životního prostředí a které pomohou danému státu (České
republice) splnit investičně nejnáročnější směrnice EU.
• Projekty navržené ke splnění technických specifikací a standardů kvality EU
a budou zajišťovány v odpovídajícím právním a administrativním rámci.
• Projekty, které mohou demonstrovat kvantitativní snížení znečištění pro
maximální počet obyvatel.
• Projekty, které nejvíce přispějí k ochraně lidského zdraví.
• Projekty, které budou podporovat plnění Státní politiky životního prostředí
v těch oblastech, kde je to slučitelné s pravidly Fondu soudržnosti.
• Projekty umístěné do ekologicky citlivých oblastí, podporující ochranu ekosystémů zvláštní hodnoty z hlediska ochrany přírody a biodiverzity.
• Projekty, které mají nejlepší schopnost přispět k postupnému dosažení ekonomické a sociální soudržnost České republiky s EU (prokázání největšího
čistého ekonomického a sociálního přínosu).
Zaměření finanční pomoci z Fondu soudržnosti v části životního prostředí bylo
dohodnuto s ohledem na doporučení Evropské komise na stanovení omezeného množství prioritních oblastí9, kterými jsou:
• Zajištění množství a jakosti vod (pitné vody a odpadních vod)
Tato prioritní oblast se týká hlavně budování a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod, úpraven a rozvodů pitné vody, s cílem splnit požadavky směrnic EU.
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• Nakládání s odpady
Nakládání s odpady počítá zejména s podporou systémů separací a sběrů,
druhotného využití odpadů a výstavby případně vybavení spaloven odpadu
v souladu se státním Plánem odpadového hospodářství.
• Kvalita ovzduší
Tato problematika zahrnuje především plynofikaci, využití alternativních zdrojů energie, odpadního tepla a rozvoj příslušných sítí v souladu s předpisy EU.
• Odstraňování starých zátěží
Specifickým dlouhodobým problémem České republiky je odstraňování starých zátěží. Jedná se staré zátěže, jako divoké skládky odpadů i toxických
odpadů, silně kontaminované půdy i podzemní vody apod., které v mnoha
případech nemají legálního vlastníka a jejichž odstranění je tudíž povinností
státu, nebo místně příslušné obce/obcí.
Přehled kvantifikovaných anebo termínových cílů v oblasti životního prostředí je
podrobněji rozepsán v Strategii FS – implementační systém na stranách 35 – 37.
Přechodná období
Evropská komise doporučila kandidátským zemím nasměrovat podporu do nejproblémovějších oblastí „environmental acquis“, zejména do oblastí s přechodným obdobím.
Česká republika vyjednala v rámci přístupových jednání následující přechodná
období:
• přechodné období do 31.12.2005 na nakládání s obaly – směrnice 94/62/ES
o obalech a obalových odpadech – pro dosažení cílových hodnot u recyklace a opětovného využití obalů (článek 6 směrnice)
• přechodné období do 31.12.2010 na kvalitu vod – směrnice 91/271/EHS
o čištění městských odpadních vod. Jedná se o přechodné období pro praktickou implementaci požadavků na výstavbu čistíren odpadních vod u obcí
kategorie 2000 až 10 000 ekvivalentních obyvatel
• přechodné období do 31.12.2007 na implementace směrnice 2001/80/ES
o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení, respektive na plnění stanovených emisních limitů pro 2 zdroje – Teplárnu Přerov a Novou Huť a.s., závod Energetika.
Podstatná část environmentální sekce Fondu soudržnosti v České republice bude
v prvních dvou letech existence zaměřena na opatření v oblasti ochrany vod,
zejména v oblasti čištění odpadních vod, kde končí přechodné období v roce
2010. V oblasti pitné vody nebylo stanoveno žádné přechodné období, některé
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nezbytné investice však přesto mohou být předmětem financování, pokud odpovídají metodickým pokynům vydaným Ministerstvem životního prostředí.

2.1.3 Strategie a priority Fondu soudržnosti pro oblast dopravy
U dopravních projektů musí platit, aby byly zaměřené na modernizaci a výstavbu železničních a silničních sítí zařazených do TINA10 a modernizaci a výstavbu
v letecké a vodní infrastruktuře evropského významu. Kromě těchto „evropských“ projektů existují i požadavky na projekty „neevropské“. Mezi ně patří
opatření modernizace a rozvoje dopravní infrastruktury celostátního významu,
včetně opatření eliminující negativní dopad dopravy na životní prostředí.
Dokument připravený Ministerstvem dopravy ČR je zaměřen na splnění standardů dopravní politiky Evropských Společenství, které jsou pro potřeby Fondu
soudržnosti rozpracovány následovně:
• realizovat propojení panevropských dopravních koridorů s transevropskou
sítí (TEN);
• zlepšit propojení v rámci českých dopravních sítí s ohledem na sousední
státy a TEN;
• zlepšit kvalitu a kapacitu propojení velkých sídel stavbou obchvatů;
• urychlit výstavbu chybějících částí dopravní infrastruktury.
Na základě výše uvedeného bylo identifikováno 5 oblastí rozvoje:
1) rozvoj silnic a dálnic
Současný stav silniční sítě v ČR se potýká s řadou problémů jako je např. přetíženost silničních úseků či nevyhovující mosty a silniční úseky. Je tedy nezbytné
začít s výstavbou obchvatů sídelních oblastí situovaných na silnicích, přístupových silnic k hraničním přechodům, dálnic a rychlostních silnic, které by zajistily
celkový rozvoj a modernizaci silniční sítě. Hlavním kritériem pro nově budované
silnice je jejich provozní zatížení.

9

10

Doporučení Evropské komise kandidátským zemím se týkalo zaměření podpory do
nejproblémovějších oblastí "environmental acquis", zejména do oblastí s předpokládaným přechodným obdobím. Proto bude podstatná část environmentální sekce FS
v České republice v prvních dvou letech existence zaměřena na opatření v oblasti
ochrany vod, zejména v oblasti čištění odpadních vod, kde končí přechodné období
v roce 2010.
Budoucí rozšířené sítě TEN, projekty odpovídají ustanovením Nařízení Rady (ES)
č. 1164/1994 a Rozhodnutí č. 1692/1996 Rady a Evropského parlamentu.
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OBRÁZEK 1 – Silniční trans–evropská dopravní síť na území ČR

2) rozvoj železniční sítě
Návrh rozvoje železniční sítě je založen na prognóze budoucího vývoje dopravy
v Evropě a na základních principech evropské dopravní politiky, která zdůrazňuje vyšší využití druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí a věnuje velkou
pozornost revitalizaci železnic.
Investiční priority rozvoje železniční sítě jsou následující:
• modernizace železničních tranzitních koridorů na parametry vyhovující
mezinárodním dohodám AGC a AGTC, včetně průtahů vybranými železničními uzly, kde má takováto modernizace ekonomické opodstatnění a má
nesporný dopad na zrychlení jízdy vlaků,
OBRÁZEK 2 – Železniční trans–evropská dopravní síť na území ČR
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• zajištění bezpečnosti, provozuschopnosti, řádné údržby a postupné efektivní modernizace ostatních celostátních a regionálních tratí s cílem snižování
nákladů na provoz těchto tratí a zvýšení jejich konkurenceschopnosti oproti
méně ekologické silniční dopravě,
• realizace další elektrizace, optimalizace a popřípadě též i odůvodněná výstavba nových železničních úseků tratí, zejména tam, kde taková investice zlepší
výrazným způsobem dopravní obslužnost území s dopadem na zaměstnanost
v daném regionu, zlepší vazby na železniční síť sousedních států s dopadem
na rozvoj příhraničních regionů a zhospodární stávající provoz,
• optimalizace doplňkových tratí zahrnutých do dohody AGTC a přípojných
tratí.
3) rozvoj civilního letectví;
S ohledem na nutnost zvýšení kapacity všech klíčových letišť v ČR a předpokládaný růst letecké dopravy, zejména v síti mezinárodních letišť v ČR, bylo letiště
Praha/Ruzyně zařazeno na seznam navrhovaných prioritních investičních projektů na období 2004 – 2006.
4) rozvoj vodní dopravy;
Pro souvislou vnitrostátní i mezinárodní vodní dopravu disponuje v současnosti
vodní doprava v ČR labsko–vltavskou vodní cestou s provozní délkou 303 km.
Obchodní aktivity ve vodní dopravě jsou zaměřeny zejména na mezinárodní
dopravu, kde se zřetelně projevuje ekonomická výhodnost vodní dopravy.
V posledních letech došlo v souvislosti s restrukturalizací české ekonomiky
k výraznému poklesu vodní dopravy.
OBRÁZEK 3 – Trans–evropská síť vnitrozemských vodních cest na území ČR
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Napojení labsko–vltavské vodní cesty na síť trans–evropských vodních cest je
zvažováno v souvislosti s rozhodnutím Rady 93/630/EHS ze dne 29. října 1993.
Dle tohoto rozhodnutí mělo dojít ke zlepšení plavebních podmínek na Labi mezi
Magdeburgem a českou hranicí do 10 let.
5) rozvoj multimodální dopravy.
Česká republika má poměrně dobré předpoklady pro rozvoj multimodální
(kombinované) dopravy v rámci dopravní infrastruktury. Hustá železniční síť,
vodní cesty a 11 terminálů, které jsou převážně v soukromém vlastnictví, tvoří
základ pro tyto předpoklady. Přímé kontejnerové vlaky spojují české terminály
s hlavními evropskými středisky, zejména přístavy v severním Německu a Rotterdamem v Nizozemí.
Rozvoj kombinované dopravy bude především zaměřen na nedoprovázenou
dopravu. Rozvoj zde zahrnuje modernizaci železničních tratí, jejich zlepšení na
standardy určené dohodami AGTC, podpora obchodní plánů na výstavbu doků
a logistických center, obnova vozového parku, pořízení mechanizmů, modifikace lodí a (dočasně) provozování tratí RO–LA jako opatření ke zlepšení životního
prostředí v hraničních oblastech.

2.2

Seznamy projektů Fondu soudržnosti včetně
finančního rámce

2.2.1 Úroveň pomoci
Prostředky, které budou poskytnuty ČR v rámci Fondu soudržnosti na léta
2004–2006, vycházejí ze závěrů Kodaňského summitu a upřesnění Evropské komise obsažené v dopise generálního ředitele DG REGIO ze 17. listopadu 2003 s tím,
že částky pro roky 2005 a 2006 jsou pouze předběžné. (Podrobněji viz tabulka 5)
Jednotlivé členské státy by měly docílit částky čerpání uvedené jako průměrné.
Minimální a maximální částky nastiňují rozsah, ve kterém může EU korigovat přidělení podpory jednotlivým členským zemím.
Rozdělení prostředků poskytnutých ČR mezi sektory v rámci Fondu soudržnosti
na období 2004–2006 je provedeno tak, že polovina z nich bude připadat na
projekty ve sféře životního prostředí a druhá polovina bude alokována na projekty ve sféře dopravy11.
Na tomto místě je vhodné zmínit i to, že se Česká republika se svým vstupem do
EU nestává čistým příjemcem. Bude muset v období 2004 – 2006 odvést do
Fondu soudržnosti částkou 540 milionů eur.
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TABULKA 5 – Finanční rámec Fondu soudržnosti
Celkem eur
(b.c. 2003)

2004

2005

2006

10 nových zemí

8 578 562 978

2 897 484 293

2 430 146 483

3 250 932 202

FS ČR
Min (9,76 %)
Max (12,28 %)

837 267747
1 053 447 533

282 794 467
355 811 071

237 182 297
298 421 988

317 290 983
399 214 474

průměr

945 289635

316 898 504

266 088 446

362 302 685

Z toho:
Životní prostředí
Doprava

472 644 818
472 644 817

158 449 252
158 449 252

133 044 223
133 044 223

181 151 343
181 151 342

Strukturální fondy celkem
Fond soudržnosti
a Strukturální fondy celkem

1 685 134 993
2 630 492 634

Zdroj: Dopis generálního ředitele DG REGIO ze dne 17.11.2003 o finanční alokaci FS na období 2004–2006; MMR

2.2.2 Prioritní projekty sektoru životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí představilo prioritní projekty Fondu soudržnosti pro léta 2004 – 2006 v Národní strategii Fondu soudržnosti pro sektor životního prostředí.
V této strategii jsou uvedeny v Příloze č. 3, přičemž jsou rozděleny do tří tabulek:
• Projekty předložené v rámci ISPA, které byly převedeny na projekty Fondu
soudržnosti (z této tabulky byla skupina projektů k říjnu 2004 odeslána do
Bruselu, tyto jsou zobrazeny v části tabulky č. 7).
• Projekty Fondu soudržnosti (také z této tabulky byla již skupina projektů
k říjnu 2004 odeslána do Bruselu, tyto jsou zobrazeny v části tabulky č. 8).
• Potencionální projekty Fondu soudržnosti v životním prostředí – všechny projekty z této části Přílohy 3 jsou obsaženy v následující tabulce č. 6.

11

Z celkové sumy prostředků 473 mil. eur určených pro sektor dopravy, bude po odečtení alokací pro projekty ISPA na období 2004-2006 k dispozici přibližně 350 mil. eur.
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TABULKA 6 – Potenciální projekty Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí12
č.

NÁZEV PROJEKTU
Vodohospodářské projekty

1

Rekonstrukce úpravny vod, výstavba kanalizace
a rekonstrukce ČOV v Libereckém kraji

2

Rekonstrukce úpravny vod, výstavba kanalizace
a rekonstrukce ČOV v Ústeckém kraji

3

Likvidace odpadních vod na Zlínsku

4

Dyje II

5

Čištění odpadních vod v Kladně a okolí

6

Zlepšení kvality vod na soutoku řek Bečvy a Moravy

7

Kutnohorsko–Čáslavsko

8

Čistá Jizera

9

Táborsko – rekonstrukce kanalizace

10

Písecko – čištění odpadních vod

11

HK+Nový Bydžov – rozšíření kanalizace

12

Čistá Cidlina

13

Ochrana životního prostředí v západočeském lázeňském regionu
Odpadové projekty

14

EVO Opatovice – výstavba technologie na energetické využití odpadů
Ekologické zátěže

15

Blata–Mydlovary – II fáze

16

Stráž pod Ralskem–Place Rekultivace

Zdroj: Národní strategie Fondu soudržnosti EU – životní prostředí, část přílohy č. 3

2.2.3 Prioritní projekty v sektoru dopravy
Prioritní projekty sektoru dopravy Fondu soudržnosti pro léta 2004 – 2006 jsou
uvedeny v strategii Ministerstva dopravy.

12

13

Projekty byly schváleny Krajskou pracovní skupinou a budou předloženy Pracovní skupině Fondu soudržnosti.
Informace vyplývá z konference "Fond soudržnosti v České republice" pořádané
IREAS dne 11. února 2004.
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TABULKA 7 – Prioritní projekty sektoru dopravy
č.

NÁZEV PROJEKTU
Železnice

1

Modernizace traťového úseku Přerov – Olomouc

2

Modernizace traťového úseku Červenka – Zábřeh na Moravě

3

Optimalizace železničního úseku Plzeň – Stříbro

4

Optimalizace traťového úseku Benešov – Stránčice

5

Přestavba železničního uzlu Brno
Silnice

1

R48, Tošanovice – Žukov

2

Silniční okruh Prahy R1, úsek Lahovice – Slivenec

3

Dálnice D1, úsek Kroměříž východ – Kroměříž západ

4

Dálnice D1, úsek Mořice – Kojetín

5

Dálnice D1, úsek Kojetín – Kroměříž západ

6

Silniční okruh Prahy R1, úsek Vestec – D1

7

Silniční okruh Prahy R1, úsek Běchovice – D1
Civilní letectví

1

Vzletová a přistávací dráha 06R/24L – Letiště Praha–Ruzyně
Vodní cesty

1
2

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Boletice – Hřensko
(státní hranice ČR/Německo)
Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Střekov – Boletice
Kombinovaná doprava

1

Výstavba terminálu kombinované dopravy Břeclav
a napojení vodní cesty Dunaj – ČR

Zdroj: Národní strategický dokument pro Fond soudržnosti – doprava; Ministerstvo dopravy ČR

Projekty vodních cest uvedené mezi prioritami byly posouzeny negativně v proběhlém procesu EIA a jsou zde nyní uvedeny pouze pro úplnost (citace ze strategie Ministerstva dopravy, str. 47).
Podle informací ředitelky Řídícího orgánu Fondu soudržnosti, Ing. Radky Bučilové, by se v důsledku kombinace ziskových a neziskových projektů mohla asistence z Fondu soudržnosti pohybovat v průměru okolo 65 % uznatelných nákladů13.
Tento průměrný údaj vychází z toho, že některé projekty budou mít vyšší míru
spolufinancování než jiné.
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2.2.4 Projekty odeslané do Bruselu:
Po vstupu ČR do EU dále probíhá realizace 27 projektů ISPA (projekt ISPA –
povodně byl již úspěšně ukončen).
Dále bylo do konce října 2004 odesláno do Bruselu celkem 17 projektů určených
k financování z Fondu soudržnosti:
Z tohoto počtu 11 projektů bylo původně připraveno pro ISPA – viz. tabulka č. 8
(jejichž odeslání do Bruselu bylo finálně schváleno 1. Meziresortním řídícím
výborem dne 21.4. 2004) a 6 projektů bylo připravováno přímo pro Fond soudržnosti – viz. tabulka č. 9 (odeslání těchto projektů do Bruselu bylo finálně
schváleno 2. Meziresortním řídícím výborem dne 30.6. 2004).
TABULKA 8 – Projekty odeslané do Bruselu, které byly původně navržené pro ISPA
a přesunuté pod Fond soudržnosti (v eur)
NÁZEV PROJEKTU
Životní prostředí
Karviná – rozšíření kanalizace
Rekonstrukce ČOV v Příbrami
Rozšíření vodohospodářské infrastruktury v Plzni
Povodí Lužické Nisy – rekonstrukce ČOV a kanalizace
Čištění odpadních vod – Karlovy Vary
Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v Klatovech
Výstavba kanalizace v aglomeraci Beroun
Doprava
R48 Tošanovice – Žukov (silnice)
Červenka – Zábřeh na Moravě I. (železnice)
Červenka – Zábřeh na Moravě II. (železnice)
Přerov – Olomouc (železnice)
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, http://www.strukturalni–fondy.cz/index.php?show=000002013011
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TABULKA 9 – Projekty odeslané do Bruselu, které byly navržené přímo pro
Fond soudržnosti
NÁZEV PROJEKTU
Životní prostředí
Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje
Program odkanalizování a čištění odpadních vod povodí řeky Radbuza
Rekonstrukce a dobudování kanalizace Olomouc II
Zlepšení kvality vod na horním toku řeky Moravy
Doprava
Obchvat Prahy; Lahovice Slivenec (silnice)
D1 Kroměříž východ – západ (silnice)
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, http://www.strukturalni–fondy.cz/index.php?show=000002013011

Aktuální seznam schvalovaných projektů MŽP je možné shlédnout na adrese:
http://www.env.cz/AIS/web–pub.nsf/$pid/MZPVBF5JL2SS/$FILE/OIF–prehled_projektu_FS–20040903.xls.

2.3

Institucionální zajištění implementace
Fondu soudržnosti

2.3.1 Řídící orgán (Managing Authority)
Řídícím orgánem Fondu soudržnosti bylo Usnesením Vlády ČR č. 102/2002 jako
nezávislý orgán řízení a koordinace jmenováno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Přesný výčet úkolů Řídícího orgánu je obsažen v Nařízení Komise č. 1386/2002
a patří mezi ně zejména:
• zpracování Strategie Fondu soudržnosti – systém implementace a koordinace prací na Strategiích Fondu soudržnosti zpracovaných sektory dopravy
a životního prostředí;
• sledování dodržování vhodné rovnováhy mezi financováním projektů
dopravní infrastruktury a projektů životního prostředí;
• předkládání žádostí Evropské komisi o schválení projektů;
• zasílání žádostí o platby Platebnímu orgánu;
• průběžné monitorování plnění Strategie Fondu soudržnosti;
• posuzování a schvalování závěrečné zprávy o realizaci projektu;
• a některé další úkoly.
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V kompetenci Řídícího orgánu je rozhodnutí o míře delegace výkonu některých
funkcí na zprostředkující subjekty.

2.3.2 Zprostředkující subjekty (Intermediate Bodies)
Zprostředkujícími subjekty jsou v České republice Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy. Jsou v rámci Fondu soudržnosti zodpovědné za
strategii ve svém sektoru a za celkovou realizaci projektů v daném sektoru.
Hlavními úkoly zprostředkujících subjektů jsou zejména:
• zpracování strategie pro financování projektů v rámci Fondu soudržnosti za
daný sektor;
• dohled nad výběrovými řízeními projektů;
• uzavíraní smluv o financování projektů s konečnými příjemci;
• předkládání souhrnných informací o stavu realizace projektů FS Řídícímu
orgánu v rámci přípravy jednání Monitorovacího výboru;
• odpovídají za to, že projekt má zajištěny dostatečné prostředky na spolufinancování;
• kontrola dodržování předpisů EU týkajících se zejména uznatelnosti vynaložených prostředků, ochrany životního prostředí a propagace Fondu soudržnosti;
• ověřování projektů za účelem zajištění jejich souladu s principy Společenství,
zejména s pravidly zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory, rovných
příležitostí žen a mužů a předcházení negativním dopadům na životní prostředí;
• postupuje podle pravidel řídící kontroly.

2.3.3 Realizační orgán (Implementing Body)
Realizačním orgánem fondu rozumíme jednak:
• konečného uživatele (Final User) financování projektu z Fondu soudržnosti
v sektoru dopravy, např. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebo Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), a jednak
• konečného příjemce (Final Beneficiary) financování z Fondu soudržnosti,
např. instituce/firmy zapojené do implementace projektu, v sektoru životního prostředí Státní fond životního prostředí14.
Úkoly realizačního orgánu jsou především:
• předkládání projektů;
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• prokazování zajištěného spolufinancování projektu;
• zadávání veřejných zakázek;
• provádění výběrových řízení podle pravidel Společenství;
• zajišťování formální i věcné správnosti procesu výběru projektů;
• provádění kontrol fyzické realizace projektů a reálnosti vynaložených prostředků vzhledem k uskutečněným pracím;
• pravidelné předkládání informací o stavu realizace projektů fondu zprostředkujícímu subjektu;
• předkládání konečné zprávy o realizaci projektu řídícímu orgánu;
• a další.

2.3.4 Platební orgán (Paying Authority)
Z dosavadního výkladu je zřejmé, že administrativní zajištění implementace
Fondu soudržnosti je záměrně podobné administrativnímu zajištění v případě
nástroje ISPA. Nejinak je tomu i v případě platebního orgánu, jehož funkci zajišťuje odbor Národního fondu Ministerstva financí ČR. Mezi jeho hlavní úkoly
patří zejména správa prostředků poskytnutých z fondu z účtu vedeného u ČNB;
vypracovává a předkládá žádosti o průběžné platby a platby konečných zůstatků Evropské komisi na základě výkazů výdajů předložených řídícím orgánem,
přijímá platby z Evropské komise.

2.3.5 Platební jednotka (Paying Unit)
Platební jednotka je zprostředkujícím subjektem platebního orgánu. Platebními
jednotkami pro Fond soudržnosti jsou Státní fond životního prostředí a Ministerstvo dopravy ČR.
Platební jednotka především uzavírá písemnou dohodu s platebním orgánem
o delegování pravomocí, přijímá žádosti o platby konečným příjemcům od řídícího orgánu, provádí kontrolu žádostí před provedením platby.

14

viz. Strategie Fondu soudržnosti - Implementační systém, kapitola 7
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2.3.6 Meziresortní řídící výbor
(Inter–ministerial Steering Committee)
Meziresortní řídící výbor Fondu soudržnosti (dále jen MŘV) byl zřízen k projednávání projektů a podmínek přijetí projektů k podpoře z Fondu soudržnosti ve
věcech, v nichž má odpovědnost řídící orgán Fondu soudržnosti. Meziresortní
řídící výbor přiměřeně převezme působnosti koordinačního výboru předvstupního nástroje ISPA. Statut MŘV byl schválen Usnesením vlády ČR č. 125/2004,
dne 11.února 2004.
Meziresortní řídící výbor:
• projednává návrhy předložené Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem
životního prostředí ČR a vyjadřuje se k souladu se schválenými strategiemi;
• zaujímá stanovisko k zajištění spolufinancování projektů;
• projednává a schvaluje podklady předložené sekretariátem Meziresortního
řídícího výboru a vyjadřuje se zejména k jednání zástupců České republiky
s Evropskou unií, s jednotlivými členskými státy Evropské unie ve věcech
Fondu soudržnosti;
• ministrovi pro místní rozvoj navrhuje opatření ke zlepšení systému přijímání
podpory z Fondu soudržnosti.
Meziresortní řídící výbor má 10 členů včetně předsedy Meziresortního řídícího
výboru. Předsedu MŘV jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj. Dalších
devět členů MŘV je jmenováno na návrh dále uvedených ministrů: ministr pro
místní rozvoj navrhuje 2, ministr životního prostředí navrhuje 2 zástupce, ministr pro místní rozvoj 2 zástupce, ministr dopravy 2 zástupce, ministr financí
2 zástupce a ministr zemědělství 1 zástupce.

2.3.7 Monitorovací výbor (Monitoring Committee)
Monitorovací výbor Fondu soudržnosti je hlavním orgánem, který monitoruje
průběh realizace projektů spolufinancovaných z Fondu soudržnosti a sleduje,
zda jsou realizovány v souladu se stanovenými podmínkami každého projektu.
Členy Monitorovacího výboru tvoří zástupci řídícího orgánu Fondu soudržnosti,
zprostředkujících a realizačních orgánů, platebního orgánu a Evropské komise.
Monitorovací výbor (např.):
• projednává a schvaluje průběžné hodnocení (monitorování) realizovaných
projektů,
• projednává a schvaluje závěrečná hodnocení ukončovaných projektů,
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• projednává, hodnotí a schvaluje zprávy o dodržování procedur, termínů
a finančních limitů a kritérií jednotlivými subjekty řízení podpory z FS,
• vyhodnocuje postup projektové a realizační přípravy projektů.

2.3.8 Koneční příjemci pomoci
V sektoru životního prostředky je podpora z Fondu soudržnosti určena pro
všechny zájemce splňující dříve uvedená všeobecná kritéria. Ministerstvo životního prostředí tyto subjekty dále vymezilo ve své směrnici č. 6/2004, kdy jimi
mohou být: následující právnické subjekty:15 obce, svazky obcí, kraje, státní podniky, státní příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace a subjekty,
v nichž mají města nebo obce trvale nadpoloviční majetkovou účast.
V sektoru dopravy jsou žadateli a tedy i konečnými příjemci státní organizace,
např. Správa železniční dopravní cesty či Ředitelství silnic a dálnic ČR.

2.4

Implementační cyklus

Implementační cyklus je obecně poměrně zdlouhavou procedurou, která prochází několika základními fázemi v závislosti na tom, kolika orgánů se proces
týká a v jakém časovém intervalu je daný orgán schopen se vyjádřit k danému
projektu. Asistenci a poradenství během celého procesu vypracování žádosti
o podporu poskytuje žadateli Státní fond životního prostředí (v sektoru životního prostředí) a Ministerstvo dopravy ČR (v sektoru doprava).

2.4.1 Žádost o podporu z Fondu soudržnosti
Po stanovení rámce projektu a jeho zvažovaném předložení k financování
z Fondu soudržnosti je nutné předložit formulář žádosti o podporu požadovaný
EK16. Formuláře žádostí o podporu jsou žadatelům k dispozici také v tištěné
podobě na pracovištích SFŽP a MD. Výčet povinných příloh a podkladových
dokumentů stanovuje MŽP a MD.

15
16

Podrobněji jsou příjemci podpory definováni rezortními předpisy.
http://www.strukturalni-fondy.cz/upload/
10934375665.priruckafsprilohad_zadostopodporu.doc
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Kromě toho žadatel předkládá následující 3 formuláře (určené k zajištění spolufinancování a potvrzující bezdlužnost vůči orgánům státní správy, samosprávy
a zdravotním pojišťovnám:
• Prohlášení konečného příjemce o zajištění spolufinancování projektu;
• Prohlášení spolufinancujícího subjektu o zajištění spolufinancování projektu;
• Prohlášení konečného příjemce pomoci o bezdlužnosti vůči veřejné správě
a zdravotním pojišťovnám.
Žádosti o podporu musí obsahovat tyto informace:
• subjekt odpovědný za provádění – informace o příslušném zprostředkujícím
subjektu, informace o realizačním orgánu v případě projektů v oblasti
dopravy a o konečném příjemci u projektů z oblasti životního prostředí;
• institucionální kapacitu a opatření konečného příjemce související s prováděním projektu;
• povahu investice a její popis včetně příslušné technické dokumentace investice;
• studii proveditelnosti hodnotící a porovnávající více variant (z hlediska hospodářských, environmentálních a sociálních přínosů) za účelem dosažení
cíle projektu (ve shodě se sektorovými cíli stanovenými ve strategickém
rámci);
• náklady, lokalitu a (kde je to vhodné) další projekty společného zájmu,
nacházející se na stejné dopravní ose či ve stejné lokalitě;
• harmonogram provádění prací;
• analýzu nákladů a výnosů včetně přímých a nepřímých vlivů na zaměstnanost, vypracování analýzy výnosů a nákladů musí odpovídat metodickému
rámci stanovenému Evropskou komisí; plán financování projektu obsahující
celkovou finanční částku, strukturu financování dle zdrojů financování
a částku, o niž členský stát žádá z FS či jiného zdroje Společenství. Finanční
plán je doplněn informacemi o dostupnosti spolufinancování, o schopnosti
projektu generovat výnosy a v oblasti životního prostředí také míru uplatňování principu „znečišťovatel platí“.
• hodnocení vlivu na životní prostředí, obsahující potřebná povolení se zvláštním důrazem na veřejné projednávání a podniknutými zmírňujícími opatřeními;
• informace o veřejných zakázkách, obsahující podrobný plán s přehledem
metod výběrových řízení veřejných zakázek;
• veškeré důležité informace dokazující, že projekt je v souladu s nařízením
rady (ES) č. 1164/1994 a s kritérii uvedenými ve stejném nařízení ve vztahu
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k indikativní alokaci fondu a dokazující střednědobé hospodářské a sociální
přínosy, jež musí být úměrné použitým prostředkům;
• soulad se Strategií Fondu soudržnosti;
• slučitelnost intervence s národními politikami a politikami Společenství.
Pro ilustraci je zde zařazena část formuláře s vyplněnými některými kontaktními
informacemi, ve kterých se někdy chybuje a dále je připojeno pár slov komentáře k některým částem, které způsobují předkladatelům jisté potíže.
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kapitola 3 žádosti – Cíle projektu
Pokud se v projektové žádosti jedná o skupinu projektů tabulky 3.3.1/2 a další
v žádosti musí být vyplněny pro každý projekt.
kapitola 6 žádosti – Náklady projektu
V této kapitola musí být vyplněny všechny podkapitoly včetně finančního plánu.
Podle článku 11 nařízení Evropské komise 16/2003 z 6. 1. 2003 může být v případě Fondu soudržnosti DPH uznatelným nákladem. Podle článku 18 stejného
nařízení je rovněž odkup půdy uznatelným nákladem.
V tabulkách 6.2 a 6.3, pokud je předkladatel plátcem daně v neuznatelných
nákladech, musí být přesto uvedeno dopočítané DPH.
Finanční plány v žádostech musí uvažovat i částky pro následný rok po schválení projektu Evropskou komisí. Př. pokud by Evropská Komise schválila v r 2004
„Rozhodnutí“ na projekt, musí být reálné plánování čerpání peněz už v r. 2005
a ne až v r. 2006. Ve finančním plánu je potřeba zvážit i rok 2005.
Pokud je ve finančním plánu vyplněn sloupec centrální národní orgány, jiné
národní orgány či jiné financování– je třeba i doplnit vysvětlení o koho přesně se
jedná.
Pod bodem 6.7 – Odhadněte podíl celkových výdajů souvisejících s opatřeními
na snížení a/nebo kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a popište
tato opatření, bod 6.7 je zaměřen na identifikaci specifických lokálních negativních vlivů na životní prostředí, které mají být zmírněny (zmírnění negativního
vlivu stavby na okolní prostředí, mají být uvedeny náklady na snižování dopadů
během výstavby, po skončení stavby, na začátku uvedení do provozu).
kapitola 9.1 žádosti – Počet vytvořených pracovních míst
V této kapitole je třeba doplnit i informace o odhadovaném počtu nepřímo
vytvořených pracovních míst v období výstavby a stejně tak přímých a nepřímých pracovních míst v etapě provozu.
Kromě zhodnocení současného vlivu na nezaměstnanost musí zpracovatel projektu identifikovat jaká pracovní síla bude žádána (budou uchazeči ze skupiny
nezaměstnaných nebo z jiných sektorů ekonomiky) a očekávané trvání pracovního poměru je přepočtené na roční zaměstnanecký poměr na plný úvazek.
Zpracovatel projektu by měl ověřit, že odpovídající mzdy jsou užity v ekonomické analýze. Pokud je analýza nákladů a výnosů vytvořena pro celý rozvojový
plán, potom vliv na zaměstnanost musí být posouzen vzhledem ke všem aktivitám pokrytých rozvojovým plánem.
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kapitola 12.1 žádosti – Monitorovací tabulka
nelze opomenout sloupec indikativních cen (v EURO), pro každou část projektu
je potřeba předložit kompletní řady fyzických indikátorů spolu s odhadem
nákladů spojených s těmito indikátory.
kapitola 14 žádosti – Opatření v oblasti propagace
je definováno v Nařízení Evropské komise (EC) č. 621/2004 z 1. dubna 2004.
v tabulce 15. A. 3 – uvést všechny relevantní směrnice.
EIA
1. Development consent – nezaškrtnout jen ano/ne, ale i vypsat a vysvětlit.
Pokud spadá projekt pod kapitolu přílohy I – 2.3. – vyplnit. Pokud je odpověď
ano (viz směrnice 85/337/EEC o posuzování vlivu na vybraných veřejných a soukromých projektů na životní prostředí ve znění směrnice 97/11/EC) přiložit příslušné dokumenty, pokud je odpověď ne – podrobně popsat kriteria
zjišťovacího řízení – „vysvětlete důvody a uveďte mezníky, kriteria nebo studie
jednotlivých případů, které vedly k závěru, že projekt nemá významný ekologický dopad“.
Posouzení vlivu na lokality Natura 2000 Příloha I(a), kromě přiložení stanovisek odpovědných orgánů je nutno přiložit i příslušné mapy, příloha I(a) Prohlášení orgánu odpovědného za monitoring lokalit Natura 2000 musí být
podepsána a orazítkována odpovědným orgánem.

2.4.2 Předkládání a schvalování projektů
v sektoru životního prostředí
Zpracování a předkládání žádosti17 v oblasti životního prostředí bylo Ministerstvem životního prostředí podrobněji specifikováno ve Směrnicí č. 6/2004 z 20.
dubna 2004, z které vyplývá následující:
Předkládání projektů v sektoru životního prostředí se uskutečňuje ve dvou etapách: v první etapě předloží žadatel „Záměr projektu“ a ve druhé etapě kompletní „Žádost o podporu z Fondu soudržnosti. Nejdříve je posuzován záměr
projektu a to pouze českou stranou. Po jeho schválení je žadatel vyzván k vypracování Žádosti o podporu, která je posuzována nejdříve českou stranou a poté
Evropskou komisí (bude upřesněno v následujících podkapitolách).

17

Žadatelé připravují žádost podle pokynů z vydaného manuálu pro uživatele příslušným resortem, přičemž MD a SFŽP poskytují konzultační podporu.
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OBRÁZEK 4 – Posouzení projektových záměrů v oblasti životního prostředí.18
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OBRÁZEK 5 – Schéma přípravy žádosti
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První fáze – Záměr projektu
Formulář „Záměru projektu“ (dále jen záměr) tvoří Přílohu č. 1 Směrnice MŽP
č. 6/2004 a je možné jej nalézt na internetových stránkách MŽP:
http://www.env.cz/AIS/web–pub.nsf/$pid/MZPVBF4J5PUZ.
Žadatelé, kteří žádají o podporu pro projekty v oblasti vodohospodářství
musí nejdříve vyplnit podkladovou databázi: „Záměr projektu – podkladová
databáze pro vodohospodářské projekty žádající o podporu z Fondu soudržnosti“, na kterou je možné nalézt odkaz na internetové adrese MŽP:
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/fond_soudrznosti. (Na těchto stránkách
jsou rovněž uvedeny nejčastější otázky týkající se databáze.)
Podkladová databáze byla vytvořena týmem pana Tima Younga v rámci twinningového projektu „Finanční nástroje pro implementaci acquis v oblasti životního prostředí“. Poskytuje podrobnou strukturu pro předkládání údajů na
úrovni záměru projektu u vodohospodářských projektů žádajících o podporu
z Fondu soudržnosti. Formát databáze je úzce spojen se samotným formulářem
záměru projektu tak, aby se vyplněním databáze zároveň vytvořil formulář
záměru projektu.
Dále uvedený postup předkládání a schvalování záměru projektu (a následně
i projektové žádosti) vychází ze Strategie FS - implementační systém a směrnice
MŽP č. 6/2004.
1. Žadatel předloží vyplněný formulář záměru projektu v českém jazyce příslušnému krajskému úřadu a to minimálně v pěti kopiích včetně mapových příloh a kopie na CD. (Všechny části projektu musí být nejpozději k termínu
předložení žádosti ve stadium právoplatného územního rozhodnutí. Pouze
v odůvodněných případech lze akceptovat připravenou kompletní dokumentaci pro územní rozhodnutí.) Krajský úřad může pozvat žadatele ke konzultacím za účelem doplnění informací týkajících se záměru.
2. Krajský úřad záměr odešle Krajské pracovní skupině (zástupci kraje, MŽP,
SFŽP, MZe, případně MZDr), která může po přezkoumání záměru požadovat po žadateli další informace. Po vydání stanoviska Krajské pracovní skupiny jej do 14 dnů pošle Krajský úřad žadateli. (V případě potřeby dopracuje
žadatel záměr dle připomínek Krajské pracovní skupiny a znovu jej předloží
ke schválení.)
(Žadatel zároveň předloží oznámení o záměru projektu Odboru pro posouzení vlivu na životní prostředí a IPPC /Integrovaná prevence a omezování
znečišťování/ (MŽP). Součástí tohoto oznámení musí být rovněž stanovisko
k oblastem Natura 2000 krajského úřadu, případně správy CHKO.)
54

Fond soudržnosti

3. Žadatel po obdržení vyjádření Krajské pracovní skupiny postoupí záměr Státnímu fondu životního prostředí České republiky – Úseku zahraničních vztahů –
Odboru přípravy projektů (dále jen SFŽP) a kopii Ministerstvu životního prostředí – Odboru integrovaného financování (dále jen OIF). SFŽP po formální i věcné
kontrole může žadatele rovněž vyzvat k doplnění částí projektového záměru.
4. OIF dále zašle záměr členům „Pracovní skupiny pro fond ISPA a Fond soudržnosti – životní prostředí“ (zástupci MŽP, SFŽP, MMR, MZe, MF MZDr).
Rozhodnutí této pracovní skupiny má formu zápisu z jednání (vypracovává
jej OIF), na základě kterého OIF připraví doporučení ministru životního prostředí pro projednání v poradě vedení ministerstva.
Žadatele, jehož záměr schválí ministr jako vhodný pro financování z Fondu
soudržnosti, vyzve odbor integrovaného financování (do 14 dnů po schválení)
ke zpracování kompletní Žádosti o podporu z Fondu soudržnosti. (Úspěšní
žadatelé mohou požádat Státní fond životního prostředí o spolufinancování.)
Druhá fáze – Projektová žádost o podporu z Fondu soudržnosti
Po schválení záměru žadatel vypracuje projektovou žádost v českém i anglickém
jazyce.
1. Kompletní žádost žadatel předloží Státnímu fondu životního prostředí
a Odboru integrovaného financování Ministerstva životního prostředí ČR.
Učiní tak vždy po dvou tištěných kopiích včetně obrazových a technických
příloh a po jedné verzi i na CD. (V případě, že předložená žádost neodpovídá záměru, musí tato žádost být znovu schválena příslušnou krajskou pracovní skupinou.)
2. SFŽP posoudí žádost a zašle žadateli své připomínky do jednoho měsíce od
jejího obdržení, kopii zašle na vědomí odboru integrovaného financování.
(SFŽP posuzuje žádost z technické, finanční stránky, popřípadě ze stránky
legislativní a důraz klade na finanční analýzu a možnost spolufinancování.)
3. Žadatel upraví žádost podle připomínek a textovou část v elektronické formě
MS Word zašle Státnímu fondu zpět ke kontrole (technickou část a mapové
přílohy zasílá žadatel pouze v případě, že došlo k jejich úpravám). Po vypořá-

18

19

MŽP OIF - Ministerstvo životního prostředí - odbor integrovaného financování, SFŽP Státní fond životního prostředí, NMŘSZV
Podrobnější informace k financování projektů budou uvedeny v druhé části této publikace nazvané "Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti.
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dání připomínek SFŽP, případně i OIF předloží žadatel Odboru integrovaného financování (MŽP) 2 kopie žádosti společně s 3 formuláři („Prohlášení
konečného příjemce o zajištění spolufinancování projektu“, „Prohlášení spolufinancujícího subjektu o zajištění spolufinancování projektu“ a „Prohlášení
konečného příjemce pomoci o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním
pojišťovnám“). Tyto dokumenty budou postoupeny Ministerstvu pro místní
rozvoj, které je Řídícím orgánem Fondu soudržnosti. Ten je po posouzení dále
předá Meziresortnímu řídícímu výboru Fondu soudržnosti – dále jen MŘV
(zástupci MMR, MŽP, MF, MD, Mze). MŽP – OIF po obdržení případných připomínek z MMR doplní své připomínky a zašle je neprodleně žadateli. (Žadatel upraví žádost podle připomínek a textovou část zašle SFŽP ČR zpět ke
kontrole v elektronické formě ve formátu MS Word. Technickou část a mapové přílohy zašle pouze v případě, že došlo k jejich úpravám.)
4. Po schválení projektové žádosti Meziresortním řídícím výborem předá žadatel Státnímu fondu životního prostředí tuto žádost ve 14 tištěných kopiích
v anglickém i českém jazyce (10 kopií je odesíláno Evropské komisi, další jsou
po jedné kopii určeny pro MMR, MŽP, SFŽP a MF).
Přestože mohou být v Evropské komisi posuzovány jednotlivé žádosti v českém jazyce, anglické verze velice urychlí celý proces posuzování a navíc je
tímto zabráněno případným možným chybám při překladu celé dokumentace či jejich částí.
5. V případě, že Evropská komise požaduje doplnění, zašle informaci MMR,
které informuje MŽP. Po doplnění a vypořádání připomínek žadatelem, zasílá tyto Ministerstvo pro místní rozvoj Evropské komisi.
6. Za předpokladu, že jsou splněny všechny požadavky, Komise rozhodne
o poskytnutí podpory zpravidla do tří měsíců po obdržení žádosti. Ve svém
rozhodnutí určí Komise výši podpory (vyjádřenou jako procento uznatelných výdajů) a stanoví finanční plán spolu se všemi opatřeními a podmínkami nezbytnými pro provádění projekt, které jsou součástí stanovených
podmínek. (Informace o Rozhodnutích Komise jsou zveřejněny také v Úředním věstníku Evropské unie.)
Jakmile bude přijato rozhodnutí o poskytnutí pomoci ze strany Společenství,
s výjimkou řádně odůvodněných případů, provede se po podpisu smluv týkajících se zadávání veřejných zakázek jediná platba zálohy ve výši 20 % pomoci
fondu. Dané prostředky uvolní Evropská komise prostřednictvím Evropské investiční banky. Prostředky jsou převedeny do správy Národního fondu na účet
vedený u České národní banky. Přislíbená finanční pomoc však není převedena
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jednorázově, ale v určitých etapách v závislosti na realizaci projektu19, a to na
základě předložení žádosti o platbě. Platby v průběhu projektu lze provádět jen
za předpokladu, že projekt směřuje uspokojivě ke svému dokončení.
Realizační orgán pak ověřuje soulad průběhu projektu s pravidly fondu, a to ve
spolupráci s monitorovacím výborem, který monitoruje průběh realizace projektů spolufinancovaných z Fondu soudržnosti a kontroluje, zda jsou projekty realizovány v souladu se stanovenými podmínkami každého projektu. Řídící orgán
se společně s monitorovacím výborem podílí rovněž na kontrole a ověřování
vynaložených prostředků a osvědčování provedených prací. Je to pak právě řídící orgán, který podává Národnímu fondu žádost o poskytnutí (převedení) prostředků konečnému příjemci.

2.4.3 Předkládání a schvalování projektů v sektoru dopravy
V sektoru dopravy je schvalování žádostí většinou kratším procesem z důvodu
jednodušší institucionální struktury.
1. Nejdříve vypracuje projektovou žádost příslušný Realizační orgán např.
Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic ČR (Realizační
orgán je odpovědný za správnost obsahu žádosti a jejich příloh), a dále ji
předává Zprostředkujícímu subjektu, tedy Ministerstvu dopravy.
2. Ministerstvo dopravy hodnotí kvalitu a odůvodněnost spolufinancování
daného projektu, neboť v rámci Fondu soudržnosti je zodpovědné za strategii ve svém sektoru a za celkovou realizaci projektů. Při zjištění nedostatků
a nedodělků v žádosti kontaktuje Ministerstvo dopravy Realizační orgán
a konzultuje s ním opravná opatření.
3. Po doplňení žádosti předá Realizační orgán na Ministerstvo dopravy projektovou žádost ve 13 kopiích, společně s 3 formuláři („Prohlášení konečného
příjemce o zajištění spolufinancování projektu“, „Prohlášení spolufinancujícího subjektu o zajištění spolufinancování projektu“ a „Prohlášení konečného
příjemce pomoci o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám“). Tyto dokumenty, společně s potvrzením Ministerstva dopravy, že je
plně přesvědčen o kvalitě projektu a obsahu žádosti, budou dále postoupeny
Ministerstvu pro místní rozvoj, které je Řídícím orgánem Fondu soudržnosti
4. MMR dokumenty (žádost + 3 formuláře) po posouzení dále předá Meziresortnímu řídícímu výboru Fondu soudržnosti. Poté je postupováno stejně
jako u projektů životního prostředí – viz. předchozí část kapitoly.
Žádosti o podporu přijímá ministerstvo dopravy průběžně po celé programovací období, a zároveň posuzuje úplnost žádosti a soulad s výběrovými kritérii.
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2.5

Publicita realizace pomoci v rámci Fondu
soudržnosti

2.5.1 Základní právní úpravy publicity a propagace
Základní právní úprava publicity a propagace je obsažena v Nařízení Rady (ES)
č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti. Členské státy EU jsou odpovědné za provádění opatření, jež získalo finanční příspěvek z fondu a zajistí přiměřenou propagaci opatření s těmito cíli20:
• zvýšení povědomí široké veřejnosti o úloze, kterou Společenství ve vztahu
k opatření zastává,
• zvýšení povědomí případných příjemců pomoci a profesionálních organizací o možnostech, jež opatření přináší.
Členské státy především zajistí instalaci dobře viditelných tabulí uvádějících,
jaké procento celkových nákladů daného projektu je financováno Společenstvím, dále logo Společenství a informaci, že zástupci orgánů Společenství jsou
řádně zapojeni do nejdůležitějších veřejných činností souvisejících s fondem.
Za dodržování pravidel stanovených Komisí ve věcech publicity a informací je
v ČR odpovědný Řídící orgán. Za provádění informačních a propagačních opatření zaměřených na souvislou presentaci projektů z jednoho sektoru jsou odpovědné Zprostředkující subjekty (MŽP, MD). Koneční příjemci dodržují pravidla
publicity v souvislosti s realizací konkrétního projektu.
Informační a propagační opatření jsou orientována tak, aby jednotně zobrazovala úlohu Společenství při poskytování pomoci. Při vhodných příležitostech
jsou projekty podporované z FS propagovány společně s programy a projekty
financovanými ze Strukturálních fondů. Při těchto aktivitách spolupracují řídící
orgány příslušných programů.
Po schválení spolufinancování projektu z FS sestaví SFŽP a MD soubor navazujících informačních a propagačních opatření, která budou prováděna po celou
dobu životnosti projektu. Informace o těchto aktivitách sdělí ŘOFS Evropské
komisi i jejímu zastoupení v ČR. Na realizaci těchto aktivit lze získat příspěvek
z FS v rámci technické asistence.
Obecné zásady propagační činnosti21
Grafická presentace účasti Společenství ve všech informačních a propagačních
materiálech a médiích se řídí pokyny v Grafickém manuálu, který je závazný pro
všechny aktéry zapojených do příprav a realizace příjmu pomoci z FS. Zprostředkující subjekty na základě podkladů dodaných realizačními orgány
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a konečnými příjemci vytvoří souvislou prezentaci všech projektů ze svého sektoru spolufinancovaných z Fondu soudržnosti na území České republiky.

2.5.1 Povinnosti při realizaci projektů
Povinnosti konečného příjemce v oblasti publicity a informací jsou specifikovány
ve Smlouvě o financování. Konečný příjemce na místě realizace projektu učiní
příslušné informační a propagační opatření se zřetelným uvedením účasti EK.
Úkoly ZS a RO jsou uvedeny v manuálech pracovních postupů.
Obligatorní opatření:
Odbor vnějších vazeb ministerstva pro místní rozvoj informuje sdělovací prostředky (tisk, rozhlas a televizi) o činnostech, které jsou spolufinancovány Fondem soudržnosti. Na těchto aktivitách, stejně jako v případě dalších opatření
(tiskové konference, zprávy pro tisk, apod.), vhodně spolupracují s úřady ČR
a Evropské komise.
Konečný příjemce na místě stavby vztyčí velkoplošné reklamní panely a ponechá je na místě po celou dobu prací. Na veřejně přístupných objektech nahradí
konečný příjemce reklamní panely pamětními deskami, a to však nejpozději do
6 měsíců po dokončení prací.
Pokud projekt získá spolufinancování z FS, pak musí být vztyčen reklamní panel
anebo upevněna pamětní deska s následujícím textem, který zabírá min. 25%
plochy:
Tento projekt, spolufinancovaný z Evropské unie, přispívá ke
snižování hospodářských a sociálních rozdílů mezi občany
Evropské unie.
Ostatní opatření
K výše uvedeným obligatorním opatřením provádějí Koneční příjemci a subjekty na příslušné úrovni další kroky, kterou zvyšují povědomí veřejnosti o stanovených cílech, zejména se jedná o tyto aktivity:
• Koneční příjemci umisťují plakáty na nejviditelnějších místech;

20
21

Přiměřenou propagaci v rámci těchto cílů zajišťuje v ČR Řídící orgán.
viz nařízení Rady (ES) č. 621/2004
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• Koneční příjemci, Zprostředkující subjekty a Řídící orgán vydávají publikace
(brožury, letáky, bulletiny, atd.) a audiovizuální materiály (videonahrávky,
klipy, apod.) vztahující se k jednotlivým projektům (KP), významným projektům a všem projektům v rámci sektoru (ZS) a k úloze Společenství
v pomoci z FS (ŘOFS);
Logo EU společně s textovým označením, které může být ve zkrácené formě či
plném znění, musí být nedílnou součástí veškerých propagačních a informačních produktů týkajících se projektů financovaných prostřednictvím Fondu soudržnosti ze zdrojů Evropské unie, přičemž se to týká zejména:
• velkoplošných reklamních panelů, pamětních desek, plakátů, sdělení příjemcům, informačních a komunikačních materiálů (brožury, letáčky, skládačky, bulletiny), žádostí, výročních zpráv, stojanů k výstavám, video
nahrávek, prezentací, reklamních produktů, konferenčních materiálů,
CD–ROM, korespondence s Konečnými příjemci , ocenění, certifikátů,
webových stránek.
Konkrétní pravidla týkající se používání Evropských symbolů jsou uvedeny v grafické příručce na internetové adrese:
http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics1_cs.htm

2.5.3 Internetové stránky
Řídící orgán Fondu soudržnosti zajišťuje podle nařízení Ministra pro místní rozvoj skrze odbor vnějších vztahů (22) tvorbu a provoz webových stránek FS umístěných na adrese www.strukturalni–fondy.cz. Tyto stránky obsahují např.
informace o podávání a vyřizování žádostí o podporu, formuláře, kritéria, relevantní dokumenty, časy konání seminářů.
Užitečné informace se rovněž nacházejí na internetových stránkách dalších zainteresovaných subjektů Fondu soudržnosti např.:
• Ministerstva životního prostředí – www.env.cz
• Státního Fondu životního prostředí – www.szdc.cz
• Ministerstva dopravy – www.mdcr.cz
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3.1

Terminologie

3.1.1

Několik poznámek k terminologii

Terminologie v kontextu Společenství obsahuje značné množství klíčových slov.
Jejich používání unifikuje myšlenkovou základnu celého procesu a vytváří komunikační tok s pevným kontextem. V různých fázích vývoje se bohužel pracovalo
s různými termíny i překlady těchto klíčových slov a přikládal se jim různý
výklad. Adaptace prostředí v nových členských zemích nastavila ne jednu překážku uplatnit historicky neověřené principy za pochodu a v rekordně krátkém
období ve srovnání se západní Evropou. Mnoho zainteresovaných pracovníků si
potom v tomto období osvojilo pojmy nesoucí význam ne zcela shodný s platformou Společenství a po několikaletém používání nebylo schopno adaptovat se
na nutné korekce. Ještě dnes není tento stav ideální, a proto čtenáře upozorňujeme nato, že některé pojmy se z mnoha důvodů mohou lišit od zde předkládaného materiálu. Přestože řízení projektového cyklu je univerzální metodou pro
použití na prakticky jakékoli úrovni řízení, dokumenty Společenství, které se
touto tématikou zabývají, se obvykle vztahují k sektorovým programům. Proto je
řízení a sestavení projektů adresováno zejména subjektům relevantním po linii
tohoto kanálu distribuce. Zde popisované poznatky jsou striktně odvozovány od
nejnovějších dokumentů EU, které byly zpřístupněné na konci jara 2004, a drží
se tedy pouze těchto znění. Je proto naprosto nezbytné, aby se čtenář snažil
osvojit si principy řízení projektového cyklu a logického rámce, které jsou páteří
aktivit a názorové platformy celého procesu a které, na rozdíl od některých
pojmů, se od přijetí na počátku devadesátých let prakticky nezměnily. Pro přesné uchopení těchto pojmů uvádíme jejich definice také v původním znění.
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3.1.2 Některé vybrané termíny k logickému rámci
a projektovému cyklu
TERMÍN

OBSAH V AJ/ČJ

Stakeholders

Individuals or institutions that may – directly or indirectly, positively or
negatively – affect or be affected by a project or programme.

Stakeholders*

Jednotlivci nebo instituce, které mohou – buď přímo, nebo i nepřímo, pozitivně nebo negativně – ovlivnit nebo být ovlivněni projektem nebo programem.

Beneficiaries

Are those who benefit in whatever way from the implementation of the
project.

Příjemci pomoci

Ti, kteří jakoukoli formou těží z výsledků implementace projektu.

Příjemci mohou být rozlišeni na:
a) Target group(s)

The group/entity who will be directly positively affected by the project at
the Project Purpose level. This may include the staff from partner organisations.

a) Cílová(é) skupina(y)

Skupina/objekt (entita) která bude přímo pozitivně ovlivněna projektem na
úrovni účelu. (viz obr. 1) Toto může zahrnovat i zaměstnance z partnerských organizací.

b) Final beneficiaries

Those who benefit from the project in the long term at the level of the society or sector at large, e.g. „children“ due to increased spending on health
and education, „consumers“ due to improved agricultural production and
marketing.

b) Koneční uživatelé

Ti, kteří mají užitek z projektu v dlouhodobém horizontu na úrovni společnosti nebo sektoru ve své agregátní podobě, např. „děti“ na základě zvýšených dotací na zdraví a vzdělávání, „zákazníci“ na základě zlepšené
zemědělské produkce a marketingu.

Project partners

Those who implement the projects in–country (who are also stakeholders,
and may be a 'target group').

Partneři projektu

Ti, kdo implementují projekt v příslušné zemi (jsou také „stakeholders“
a mohou být i cílovou skupinou).

* Obvykle se nepřekládá do ČJ

Přesné znění těchto termínů v Nařízení Rady (ES) č. 1260/99:
• „akce“ znamená každý projekt nebo akci, prováděné konečnými příjemci
pomoci;
• „koneční příjemci“ představují orgány a veřejnoprávní nebo soukromé firmy
odpovědné za zadávání zakázek akcí. V případě programů pomoci podle
článku 87 Smlouvy a v případě pomoci poskytované orgány jmenovanými
členskými státy jsou konečnými příjemci ty orgány, které tuto pomoc poskytují.
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3.2

Příprava a realizace projektů

Následující kapitoly jsou věnovány projektovému cyklu obecně. Od jeho plánování přes realizaci až po vyhodnocování. V některých částech budou uváděny
i takové projektové techniky, které nejsou přímo vyžadovány při předkládání
žádosti, nicméně mohou pomoci v přípravě a hlavně samotném řízení kvalitních
projektů. Ostatně dobře připravené a řízené projekty jsou podmínkou, aby se
Česká republika vyvarovala případného vracení finanční pomoci z Fondu soudržnosti zpět Evropskému společenství.
Vlastní projekt začíná již ve chvíli zrodu myšlenky, projektové ideje. Obvykle
vzniká záměr realizace určitého projektu na základě reálně existujícího problému. Projekt je pak koncipován jako jeho řešení. Poté se diskutuje o možnostech
řešení (identifikační fáze). Následuje formulační fáze a příprava projektu.
Ve chvíli, kdy je rozběhnuta realizace, probíhá realizační fáze. V okamžiku, kdy
skončí financování samotného projektu ze strany Fondu soudržnosti a aktivity
projektu jsou financovány jiným způsobem, nastává fáze udržitelnosti. Ve schématu jsou znázorněny jednotlivé fáze. Ve skutečnosti však může být poměr mezi
časovými délkami samozřejmě jiný, než je uvedeno. (Mnohdy může příprava
projektu trvat několik let a projekt samotný je realizován za pár měsíců.)
OBRÁZEK 6 – Jednotlivé fáze projektu

Projekt jakožto sled aktivit namířených k dosažení jasně specifikovaných cílů
v daném čase a s danými zdroji by měl obsahovat:
• jasně definované účastníky, včetně přímé cílové skupiny a nepřímých uživatelů projektu;
• jasně definované postupy, koordinaci aktivit a finančního plnění;
• monitorovací a hodnotící systém;
• odpovídající ekonomické a finanční analýzy.
• Projektový přístup má i jisté slabiny, pokud jsou hledány různé zdroje financování;
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• neodpovídající přístup cílových skupin k výstupům projektu a problémy
s udržitelností aktivit po skončení financování;
• velké množství sponzorských organizací (nejen Evropské unie) a z toho plynoucí nejednotnost formálního obsahu projektů (podoba formulářů žádostí,
podávání zpráv, způsoby financování atd.);
• oddělené způsoby řízení, financování a monitorování projektů mohou vést
k oslabování efektivity a průhlednosti financování různých aktivit.
OBRÁZEK 7 – Projektový cyklus

Výše uvedený cyklus uvádí několik základních principů při přípravě a realizaci
projektů. Pohybujeme se na úrovni projektů. Nejprve dochází k identifikaci problému, který má být vyřešen. V praxi pak k této fázi následuje hledání vhodných
finančních zdrojů pro jeho řešení a zároveň nastává identifikování samotného
projektu. Ve chvíli, kdy jsou splněna základní kritéria, můžeme postoupit k formulaci samotného projektu.
Následuje realizace aktivit projektu, které jsou monitorovány samotným řešitelem, a posléze dochází k jejich vyhodnocování. Výsledky hodnocení mají vliv na
další průběh samotného projektu, případně mohou pomoci k definování priorit
na úrovni programů.
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TABULKA 10 – Kvalitativní rámec projektu
Závažnost projektu

Realizovatelnost projektu

Efektivní řízení projektu

Projekt je v souladu s prioritami
programů, do kterých je
zařazen.

Projekt je dobře připraven
a jeho výstupy odpovídají
potřebám cílových skupin.

Projekt poskytuje podporu
cílovým skupinám a je dobře
řízen.

Je v souladu s politikami
Společenství.
Je v souladu s národními politikami, případně strategickými
záměry sektorových nebo regionálních programů.
Významnou roli hrají partneři
projektu a jeho cílové skupiny,
přičemž jsou jasně definovaní
s přesně vymezenými pravomocemi, odpovědnostmi
a typy aktivit. Byla provedena
analýza kapacit pro řešení projektu z pohledu zúčastněných
institucí.
Problémy byly důkladně analyzovány a bylo využito zkušeností z předchozích projektů,
případně programů.

Cíle (celkový a specifické),
výsledky projektu a aktivity jsou
jasné, logické a odpovídají
identifikovaným potřebám.
Zdroje a náklady jsou definovány, projekt je finančně životaschopný a má pozitivní
ekonomické výsledky.
Řízení projektu a financování je
jasné a posiluje dlouhodobou
institucionální udržitelnost.
Monitorovací a hodnotící systémy a audit jsou jasné a použitelné s ohledem na potřeby
kvalitní realizace projektu.
Předpoklady a rizika projektu
jsou identifikovány a jsou připraveny varianty řešení.
Projekt je udržitelný z pohledu
ochrany životního prostředí,
technické realizace a sociálních
dopadů.

Projekt stále odpovídá
prioritám programů a je
realizovatelný.
Cíle projektu jsou dosaženy.
Projekt je vhodně řízen těmi,
kdo nesou přímou odpovědnost za jeho implementaci.
Udržitelnost je zajištěna.

Význam jednotlivých etap, případně jejich délka, se může lišit projekt od projektu.
Projektový cyklus popisuje řídící a rozhodovací aktivity v průběhu celého projektu (včetně klíčových úkolů, rolí a odpovědností, klíčových dokumentů a rozhodovacích možností) a pomáhá k zajištění toho, že:
• projekt je podporován ze strany partnerů a je v souladu s cíli Společenství;
• projekt odpovídá odsouhlasené strategii a skutečným problémům cílových
skupin;
• projekt je realizovatelný ve smyslu realisticky dosažitelných cílů v rámci podmínek, ve kterých je projekt realizován (včetně kapacit realizujících subjektů);
• výsledky projektů jsou udržitelné.
K tomu, aby bylo dosaženo těchto cílů projektového cyklu:
• je nutná účast klíčových partnerů (zvláště na místní úrovni);
• je užívána technika logického rámce;
• je užíváno hodnocení kvality v každé z fází projektového cyklu;
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• pokud vystupují v procesu nějaké dokumenty, pak musí vhodně podporovat
rozhodovací procesy v projektu.
Pro zajištění kvalitní přípravy a řešení projektu je samozřejmou nutností dostatek
času, finančních zdrojů a zkušení řešitelé na odpovídající úrovni. Mnohdy jsou
tyto zdroje (časové, finanční a personální) kombinovány podle vnějších podmínek a náročnosti. Potřeba vysoce kvalifikovaných odborníků zvýší například tlak
na finanční náročnost projektu.
Kritéria používaná pro hodnocení úspěšnosti projektu:
• relevance;
• hospodárnost;
• účinnost;
• dopady;
• udržitelnost.

3.2.1 Identifikační fáze projektu (přípravná fáze)
V této fázi se hledají možné způsoby řešení problému. Mohou se samozřejmě
objevit i taková řešení, která budou posléze shledána jako nerealizovatelná.
V tuto chvíli jde však hlavně o nabízení možných způsobů řešení.
Již na samotném začátku přípravy projektu a poté v průběhu jeho koncipování
se rozhoduje o tom, zda bude projekt úspěšný, či nikoli. Způsob přípravy ovlivní
nastavení parametrů projektu v jeho druhé – realizační, a posléze i v závěrečné
fázi – fázi udržitelnosti aktivit. Aby nedošlo k případným pochybením již
v úvodu přípravy projektu, je vhodné, ne–li nutné:
• Zahrnout do jeho přípravy cílové skupiny a partnery, kteří mohou projektu
pomoci, nebo mu naopak uškodit, a umožnit jim diskuzi o projektu a účast
na rozhodovacím procesu o aktivitách projektu (vládní instituce, nevládní
organizace, další přispěvovatele atd.). V této fázi jde jak o věcnou stránku
projektu, tak i o zdroje pro jeho financování.
• Podniknout přípravné práce k identifikaci projektové ideje.
• Připravit základní seznam aktivit projektu a jejich financování podle návrhu
jednotlivých partnerů, zúčastněných při přípravě projektu.
• Podrobit analýze základní koncept projektu a způsoby jeho zajištění finančními zdroji a získat další odpovídající informace, které mají vliv na jeho případnou realizaci.
• Zhodnotit ve spolupráci s partnery základní koncept projektu a rozhodnout
o dalším postupu. Zda dále tuto myšlenku rozvíjet do podoby projektu, či
nikoli (někdy je nutné rozhodnout o předběžné studii proveditelnosti).
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• Pokud si projektový záměr zaslouží další pokračování, pak je nutno začít připravovat jeho návrh a první projektové fiche.
V průběhu identifikace projektu je nanejvýš vhodné dbát na následující podmínky:
• aby projekt odpovídal politickým a ekonomickým prioritám konkrétních programů, pro které je uvažován (pokud u někoho žádáme o podporu, musí
projekt odpovídat i jeho záměrům);
• začlenění partnerů do přípravy projektu, včetně hodnocení jejich schopnosti realizovat navrhované aktivity;
• aby byla provedena dostatečná analýza řešeného problému, včetně horizontálních témat (životní prostředí, rovnost pohlaví, účast na rozhodování atd.);
• zároveň je nutno aktivity projektu brát v úvahu i v souvislosti s dalšími projekty a iniciativami, ať jde o projekty již dokončené, běžící, nebo připravované (někdy se objevují projekty, kdy jejich řešení může připravovat i někdo
jiný);
• aby byla analýza předběžných cílů a strategie vnitřně konzistentní s logickými vazbami (bude podrobněji vysvětleno u logického rámce);
• na zhodnocení zdrojů a nákladů řešení;
• na předběžné zhodnocení projektového řízení (kapacit), koordinačního
a finančního uspořádání a také následnou udržitelnost aktivit z pohledu ekonomického, ochrany životního prostředí, technického a sociálních dopadů.
Hodnocení významu projektu
Hodnocení významu projektového záměru vychází z jeho vnitřních a vnějších
podmínek. Význam se odvozuje od zasazení do rámce priorit účasti partnerů
a cílových skupin v projektu a zhodnocení v rámci změn okolí projektu (jiné projekty atd.)
Pokud je projekt, respektive možné varianty řešení, v souladu s programovými
prioritami strategie Fondu soudržnosti, pak je jeho návrh v souladu s politikami
Společenství a jsou uvedeny logicky promyšlené argumenty. Tyto argumenty
demonstrují, jak projekt odpovídá prioritám programu a rozvojovým potřebám.
Zároveň je konzistentní s rámcem daného programu a dalších souvisejících
dokumentů. Kromě úrovně Společenství a jeho záměrů, by měl projekt odpovídat také úrovni národních politik. Tento přístup navíc umožňuje zasazení do
kontextu již probíhajících aktivit.
Klíčoví partneři a cílové skupiny jsou jasně definované, rovnost příležitostí
a institucionální kapacita analyzována a zajištěna (i s dopady na místní úroveň).
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Tam, kde je to vhodné, je uveden socio–ekonomický statut cílových skupin.
Zároveň je v této fázi přípravy projektu vhodné popsat minulé a stávající partnery a jejich identifikaci včetně konzultačního procesu (kdo, jak, kdy) s uvedením
jejich očekávání a zájmů. V této fázi je nanejvýš vhodné také definovat případné
konfliktní záležitosti mezi partnery, protože v této fázi je možné je poměrně
snadno vyřešit.
Pokud jsou již vybráni partneři pro projekt, pak je nutné diskutovat o jejich technických, personálních a manažerských schopnostech, kterými se mají účastnit
na projektu a to jak jejich slabé, tak i silné stránky. Zároveň je vhodné doplnění
vazby zdrojů (ať již ve finanční, nebo naturální podobě) na aktivity a partnery.
V této fázi je také vhodné provést analýzu možných problémů, spojených s realizací projektu, přičemž jsou hodnoceny příčiny a následky jednotlivých aspektů.
K řešení se obvykle využívá tzv. stromu problémů v kombinaci se stromem cílů
a SWOT analýza (viz níže).
Zkušenosti získané z již běžících a realizovaných, případně dalších plánovaných
projektů a jejich začlenění do připravovaného návrhu je vhodné zařadit do vlastního projektového záměru. Na jejich základě je totiž možné stavět další projekty.
Mohou být využity zkušenosti z realizace v témž sektoru, případně za obdobných podmínek (známý například z hodnotících zpráv). Zároveň je velkou výhodou znalost stávajících podmínek a probíhajících (i konkurenčních) projektů
a jejich vzájemná doplňkovost.
SWOT analýza
Další technikou, která se uplatní v této fázi přípravy projektu, je SWOT analýza.
Jedná se opět o poměrně jednoduchý, avšak účinný nástroj projektové přípravy.
Jde o charakteristiku stávajících problémů, potřeb (popis současné situace
pomocí SWOT analýzy – analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí
a ohrožení – překážky při realizaci projektu, rizika apod.). Dochází ke zhodnocení pozitivních a negativních faktorů, které mohou zevnitř i zvenku ovlivnit průběh řešení a realizace projektu zejména z hlediska dosažení projektovaných
výsledků a splnění všech stanovených indikátorů.
Tabulka 11 – SWOT analýza
Pozitivní faktory

Negativní faktory

Vnitřní podmínky

S (silné stránky – strengths)

W (slabé stránky – weakness)

Vnější podmínky

O (příležitosti – opportunities)

T (hrozby – threats)
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Při sestavování SWOT analýzy je vhodné mít již stanovený celkový cíl plánovaného projektu. V některých případech se totiž může jeden faktor stát buď podpůrným, nebo naopak omezujícím faktorem. Takovým příkladem může být snaha
o hospodářský rozvoj určitého regionu, ve kterém je zastoupena průmyslová
výroba. Pokud je cílem rozvoj regionu prostřednictvím zmíněné průmyslové
základny, pak tento aspekt spadá pod silné stránky. Pokud je však cílem rozvoj
prostřednictvím turistického ruchu, pak se může průmyslová základna stát velice
snadno slabou stránkou a omezujícím faktorem.
Jistým vodítkem pro rozlišení příslušnosti jednotlivých faktorů je to, že v levé
části tabulky (silné stránky a příležitosti) jsou faktory, které napomáhají k dosažení stanoveného cíle. Naopak v pravé části tabulky (slabé stránky a hrozby)
jsou faktory, které brání dosažení cíle.
Rozlišení toho, zda jde o vnitřní, či vnější podmínky, je také poměrně jednoduché. Pokud daný aspekt neexistuje ve chvíli, kdy neexistuje zkoumaný subjekt
(v našem případě to je region a průmyslové podniky), pak jde o vnitřní podmínky – v tomto příkladě neexistence regionu a neexistence průmyslových podniků.
Naopak vnější podmínkou je např. členství České republiky v Evropské unii,
které je faktem bez ohledu na daný konkrétní region (neuvažujeme existenci
regionu ani průmyslových podniků).
Pro návrh projektu jsou významné jak pozitivní, tak negativní faktory. Strategie
řešení je volena se snahou o využití pozitivních faktorů a naopak eliminaci negativních.
Negativní faktory mají ještě jeden aspekt: pokud je v návrhu uvedeno riziko
v podobě slabých stránek, pak je nanejvýš pravděpodobné, že projekt je nekvalitní. Vnitřní faktory je totiž předkladatel schopen změnit sám, a pokud s nimi
počítá jako s riziky projektu, naznačuje tím, že není schopen přistoupit k řešení
problémů, a tudíž je vysoce pravděpodobné, že by projekt nedovedl projekt
k vytyčenému cíli.
V případě vnějších hrozeb je tomu jinak. Pokud jsou v návrhu uvedeny, je vidět,
že předkladatel uvažoval nad riziky, které sám není schopen ovlivnit, nicméně
o nich přemýšlí a má připravené variantní scénáře řešení předloženého projektu.
Samozřejmě si musí dát pozor na to, zda není příliš vysoká pravděpodobnost
konkrétní rizikové situace, protože v takovém případě je účelnější takový projekt
dále nepřipravovat.
V některých případech se může stát, že postupem realizace projektu se mění
některé vnější faktory a například z hrozeb se mohou za určitých podmínek stát
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i příležitosti. Proto je vhodné občas provést přezkum SWOT analýzy a ověřit její
stálou platnost.
Hodnocení proveditelnosti projektu
V rámci identifikace proveditelnosti projektu je hlavním cílem příprava kvalitního návrhu se zjevnými a udržitelnými přínosy pro cílovou skupinu. Jde o předběžnou diskusi o cílích projektu, jejich jasnost, srozumitelnost a logickou vazbu
směřovanou na reálné potřeby cílových skupin.
Již v této fázi se vede diskuze o srozumitelnosti celkového cíle projektu, odpovídající sektorovým cílům či programovým cílům a přínosům realizace projektu
pro tyto cíle. Z tohoto důvodu je též nutné jasně definovat a specifikovat přímé
příjemce projektu, kteří jsou vymezeni v cílových skupinách, a vazbu na analýzu
problémů, kterým čelí cílové skupiny. Kromě tohoto vztahu by se již měly rýsovat výstupy a dopady projektu v podobě zlepšení služeb, usnadnění přístupu ke
službám či znalostem, které přímo podporují dosažení důvodu pro realizaci projektu.
Významnou částí hodnocení proveditelnosti projektu je předběžné hodnocení
nákladů a zdrojů jejich krytí. Takové hodnocení však vyžaduje, aby byly předpokládané náklady jasně vymezené. Přičemž je jasné, jaké jsou investiční náklady
a jaké běžné výdaje spojené s průběhem projektu, včetně příspěvků různých
partnerů. Zvláště jsou pak stanoveny odhady pravidelných nákladů a hodnocení schopnosti místních partnerů dostát těmto nákladům po skončení investiční
fáze projektu.
Tam, kde je to vhodné, se provedou vstupní odhady finanční a ekonomické životaschopnosti projektu a požadavky pro ekonomickou a finanční analýzu nákladů
a přínosů projektu.
Kromě finančních zdrojů vstupují do projektů též zdroje institucionální. Zejména pak řídící odpovědnosti jednotlivých partnerů, respektive projektových
manažerů. Předpokládaný způsob řízení projektu (celkové řízení projektu, definování rolí, řídící výbor projektu tam, kde je to vhodné atd.) by měl jasně vymezovat koordinaci aktivit a také umožnit cílovým skupinám přístup k výsledkům
projektu. Zároveň by měl systém řízení umožňovat efektivní monitoring a hodnocení realizace projektu vzhledem ke stanoveným cílům.
Dalším aspektem je to, zda je projekt akceptovatelný a udržitelný z pohledu
ochrany životního prostředí, technické realizace a z hlediska sociálního. Pro projekt je nutné přichystat odpovídající hodnocení dopadů na životní prostředí
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(viz. kapitola věnovaná hodnocení dopadů na životní prostředí) a rozsah případných dalších studií.
Z pohledu technického by měl projekt být realizovatelný a vyhovovat průmyslovým normám a standardům a zároveň by technické řešení mělo odpovídat zjištěným potřebám a omezením na straně cílové skupiny.
Z pohledu rovnosti mužů a žen má mít projekt připravenou předběžnou strategii, jak budou odpovídajícím způsobem zajištěny přínosy projektu jak pro muže,
tak pro ženy. U projektů Fondu soudržnosti je tento prvek dost omezen vzhledem k technické povaze projektů.
Praktiky dobrého řízení se uplatňují již v této fázi v podobě přípravy kvalitního
zadání, zejména pak hodnocení projektového cyklu z pohledu řízení kvality. Jednou z technik, která se používá jako nástroj, je zde technika logického rámce.
Hlavním cílem je poskytnutí dostatku kvalitních informací pro rozhodování
v dalších fázích přípravy projektu.
Informace, které by měly být shromážděny na konci identifikační fáze, jsou tyto:
• projekt je v souladu s politikami a programy, kterých se týká;
• je provedena analýza partnerských organizací (partnerů);
• je provedena analýza problémů včetně záležitostí týkajících se více oblastí;
• jsou využity zkušenosti z jiných aktivit (současných i předchozích);
• je stanovena předběžná hierarchie cílů;
• jsou odhadnuty předběžné náklady a zdroje pro projekt;
• předběžně jsou připraveny řídicí, kontrolní a finanční mechanismy;
• je provedeno předběžné zhodnocení projektu z ekonomického a finančního
pohledu;
• je připraven plán následujících aktivit při přípravě projektu.
Pokud na konci identifikační fáze zůstávají nejasné otázky, pak je vhodné shromáždit další odpovídající informace (zacelit informační mezery) ve spolupráci
s partnery a cílovými skupinami, případně připravit další specifické studie, které
by toto vyřešily. Pokud se nepodaří získat relevantní informace, pak jednou
z možností je i odmítnutí dalšího postupu v přípravě daného projektu, což je
však až krajní situace.
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3.2.2 Formulace projektu
Důvodem této (druhé) části přípravy projektu je:
• vyhodnotit variantní řešení daného problému;
• potvrdit relevanci vůči politikám a programům a potvrdit proveditelnost
projektového záměru (studie proveditelnosti);
• připravit detailní návrh projektu včetně řídících struktur, finančního plánu,
cost–benefit analýzy, řízení rizik, monitoringu a hodnocení;
• připravit finanční návrh projektu (rozpočet).
Role a odpovědnosti různých projektových partnerů jsou stanoveny na základě
mnoha vnějších faktorů, včetně toho, jak mají být začleněny do partnerství
i místní instituce, a včetně dohod mezi partnery. Dalším významným faktorem
je schopnost partnerů koordinovat a řídit samotný běh projektu (včetně případného spolufinancování a financování).
Délka fáze formulování projektu se může lišit podle jednotlivých okolností projektu, což je dáno přístupností informací o okolí projektu, kapacitami zúčastněných partnerů a také politickou a administrativní podporou dotčených institucí.
Menší, méně komplikované nebo urgentní projekty mohou být formulovány
a připraveny v časovém řádu týdnů či měsíců. U velkých projektů komplikovanějšího charakteru, jejichž potřeba není urgentní, se může stát, že jejich příprava zabere měsíce, a v některých případech i roky.
Nástroje, které mohou být použity k podpoře kvalitních projektů zahrnují:
• hodnocení kvality;
• přístup logického rámce (popis projektu, předpoklady a rizika, ukazatele
a zdroje ověření);
• hodnocení institucionální kapacity partnerů zařazených v projektu;
• řízení rizik;
• zkvalitnění vzájemné komunikace;
• řízení finančních toků, vnitřní kontrola a podávání zpráv;
• finanční a ekonomické analýzy.
Hodnotící kritéria
Význam projektu je nutné opětovně ověřit, i přestože již jisté ověření proběhlo
ve fázi identifikace projektu. Sledován je vztah k postojům, politikám a programům donorů. V tomto případě jde o Evropské Společenství, programy České
republiky, krajů, případně dalších donorů. Opětovně je ověřována jasná definice
cílové skupiny a schopnosti projektu vyhovět jejich potřebám a analýza řešených
problémů s využitím předchozích zkušeností a stávajících projektů.
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Proveditelnost projektu se zaměřuje na zhodnocení projektu z pohledu toho,
zda je kvalitně připraven a je schopen dodat hmotné výsledky a udržitelné přínosy pro cílové skupiny.
Celkový cíl, specifické cíle, výsledky a dopady společně s aktivitami musí být jasné
a logické, zároveň však musí přesně odpovídat potřebám cílových skupin. Celkový
cíl musí souhlasit s odpovídající politikou či programem a měl by jasně ukazovat,
jakým způsobem přispívá k dlouhodobým výstupům v této oblasti. Častým příkladem je, že celkový cíl projektu je přeformulovaným cílem konkrétní priority.
Specifické cíle vedle celkového cíle jasně definují přímé přínosy projektu pro
cílové skupiny. Zároveň však musí být patrný vztah specifických cílů se závěry
z analýzy problémů. Mezi celkovým cílem a specifickými cíli existuje těsná
vazba. Splnění specifických cílů musí napomáhat k dosažení celkového cíle
a tato vazba musí být jasná a poměrně úzká.
Výsledky projektu jasně popisují zlepšení služeb, zprostředkování znalostí, které
přímo podpoří dosažení specifických cílů projektu. Zároveň k tomu je nutná
odpovídající a proveditelná sestava projektových aktivit, které jsou realistické
nejen věcně, logisticky, ale i časově.
Takto napsaný projekt není jen výhledem do budoucnosti, ale musí umožňovat
pružné změny, pokud to bude nutné (o této možnosti je však nutné uvažovat již
v této fázi, protože příliš mnoho změn během implementace projektu ukazuje
na neprofesionalitu řešitele).
Náklady a zdroje projektu jsou známy, projekt je životaschopný z finančního
pohledu a má kladnou ekonomickou hodnotu. K tomu je nutné mít jasně definované zdroje (personální, technické i materiálové vybavení), které jsou požadovány pro realizaci projektu, včetně analýzy příspěvků od jednotlivých
partnerů projektu.
Investiční a běžné výdaje projektu jsou analyzovány do dostatečně detailní
podoby, včetně účasti různých partnerských organizací.
Jsou popsány periodicky se opakující náklady a z nich plynoucí povinnosti a bylo
provedeno hodnocení lokální kapacity dostát těmto nákladům na konci financování ze strany Evropské unie.
Je připravena dostatečná finanční a ekonomická analýza projektu (cost–benefit
analýza), která umožňuje prokázat, že projekt je finančně životaschopný a má
pozitivní ekonomické výsledky (tato problematika je podrobně rozvedena v druhém dílu publikace).
Řízení projektu a finanční vztahy jsou jasné a podporují posílení kapacit na
místní úrovni.
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Je nutné jasné rozdělení řídících odpovědností (za každou aktivitu je odpovědná konkrétní osoba, či instituce) na základě analýzy institucionální kapacity.
Nástroje koordinace aktivit mezi jednotlivými partnery jsou definovány a prakticky zabezpečeny a umožňují manažerům projektu přístup k podpoře z výše
položené rozhodovací úrovně (jde například o vztah například projektoví manažeři – řídící komise, rada). Jsou připraveny nástroje pro pravidelný přehled, operační plán a rozpočtování odpovídající místním systémům a podporující
schopnost manažerů odpovědět odpovídajícím způsobem na měnící se vnější
situaci projektu.
Nástroje finančního řízení jsou jasně specifikovány (částečně také pro provádění
odpovídající úrovně vnitřní kontroly) se zdůrazněním odpovědnosti a transparentnost.
Systém monitoringu a hodnocení pro potřeby projektu je jasně definovaný
a použitelný v praktickém řízení projektu. Jde zejména o to, aby byli řešitelé
schopni již v průběhu projektu sledovat naplňování globálních a specifických
cílů projektu. Významný je zde zejména prvek včasné výstrahy v okamžiku, kdy
by se měl projekt odvíjet jiným než požadovaným směrem.
Logický rámec projektu obsahuje ukazatele a zdroje pro jejich ověření (pro celkový cíl a specifické cíle), které poskytují manažerům projektu dostatečné informace
pro řízení projektu. Zároveň jsou tyto ukazatele jsou zdroji pro dobře realizované
projektové řízení, případně informují o problémech při realizaci projektu. Podávají informace o tom, zda se projekt skutečně blíží ke svému cíli, či nikoliv.
Aby takový systém fungoval k prospěchu realizace projektu, je nutné definovat
role a odpovědnosti pro shromažďování, zaznamenávání a použití informací
a systémů, které slouží k průběžnému hodnocení projektu.
Informačním potřebám cílových skupin je dána odpovídající priorita a projektový cyklus zahrnuje nástroje, kterými je zajištěno vyslyšení a zahrnutí názorů cílových skupin.
Efektivní protikorupční systém monitorování byl zaveden. Tento prvek souvisí
nejenom se zadáváním veřejných zakázek, ale vzhledem k efektivitě aktivit je
vhodné zavedení určitých pravidel i v soukromých společnostech, přestože to
není povinností.
Předpoklady a rizika projektu jsou identifikovány a zhodnoceny a je zvoleno
odpovídající řízení rizik. V tomto případě je opět vhodné použít nástroje logického rámce k osvětlení klíčových vnějších faktorů, které nejsou pod přímou kontrolou projektu, ale které mohou mít potenciálně vliv na jeho úspěšnou realizaci
a ohrožují dosažení celkového cíle.
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Důležitost různých rizik je zhodnocena, včetně míry případných negativních
dopadů, které by mohly ohrozit dosažení cílů projektu. Zároveň jsou definovány
postupy pro řešení těchto rizik.
Projekt je udržitelný z pohledu technické realizace, životního prostředí a sociálních dopadů. Z tohoto důvodu byly nachystány odpovídající analýzy dopadů na
životní prostředí.
Projekt je technicky realizovatelný, splňuje odpovídající technické standardy
a používá technologie, které odpovídají potřebám a omezením cílových skupin.
Zároveň je zajištěno, aby výsledky a dopady projektu byly přiměřeně rozděleny
mezi cílové skupiny.
Projekt je ještě nutné zhodnotit z pohledu řízení, zda prošel odpovídajícím hodnocením z pohledu projektového cyklu s použitím odpovídajících hledisek kvality. Významné jsou podoby klíčových dokumentů, které vystupují v této fázi
přípravy projektu (zprávy, finanční návrhy, výběrová řízení, návrh projektu).
Tento prvek je důležitý i pro průběžné sledování průběhu projektu.

3.2.3 Implementace projektu včetně monitoringu a reportingu
Důvodem realizace projektu je zlepšení situace vybrané cílové skupiny prostřednictvím dodání výsledků projektu a hlavně dosažení celkového cíle (prostřednictvím specifických cílů) při efektivním řízení dostupných zdrojů (pod kontrolou
monitoringu pokroku projektu). Realizace projektu je z pohledu projektového
cyklu dosti významná, protože právě v této části jsou dodány význačné plánované
přínosy cílovým skupinám a z tohoto pohledu mohou být ostatní fáze považovány
za méně významné. (I když je nutné mít se před takto zjednodušeným pohledem
na pozoru, protože chyby v přípravné fázi se projeví právě ve fázi realizační).
Zahájení:
• příprava procesů pro uzavírání kontraktů v projektu;
• mobilizace zdrojů;
• potvrzení ustanovení pracovních vztahů mezi partnerskými organizacemi
(naplánovanými již v předchozích fázích);
• uspořádání úvodního semináře;
• zhodnocení pracovního plánu;
• příprava monitorovacího a hodnotícího systému.
Realizace (probíhá průběžně v této fázi):
• kontrahování a umístění zdrojů (technických, personálních, finančních);
• implementace aktivit a dodání výsledků;
• monitorování a hodnocení postupů k dosažení cílů projektu;
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• změny operačních plánů v případě, že si to zkušenosti a okolnosti vyžádají;
• podávání zpráv o postupu projektu.
Závěrečná fáze, kdy projekt končí:
• předání odpovědností místním partnerům, je–li plánováno;
• zajištění údržby aktivně uplatňovaných plánů;
• zajištění odpovídajících dovedností a jejich efektivního převodu;
• pomoc se zajištěním stále se opakujících pravidelných nákladů.

3.2.4 Řízení projektů
Pod pojmem řízení projektů, respektive pod samotným pojmem projekt, si představuje široká veřejnost právě tuto jednu specifickou část celého projektového cyklu.
Tento fakt je vcelku pochopitelný i s ohledem na dlouhodobě zkreslený pohled na
to, co je obsahem projektů (zejména pouze technické řešení určitých aktivit).
Operační manuál pro Fond soudržnosti definuje projekt jako ekonomicky nedělitelnou sérii prací naplňující přesnou technickou funkci s jasně identifikovanými
cíli, ze kterých je možno usuzovat, zda je projekt v souladu s kritérii obsaženými
v čl. 10 nařízení Rady (ES) č. 1164/1994.
Pro kvalitu projektu je velice důležité definování odpovědnosti jednotlivých
zúčastněných osob. Je naprosto nepřípustné, aby odpovědnost byla kolektivní,
protože v takovém případě nese odpovědnost více lidí, ale ve skutečnosti ji
nenese nikdo. Velmi často pak nastávají situace, které lze charakterizovat jako
„úspěch má mnoho otců, neúspěch žádné“.
Klíčové odpovědnosti při realizaci projektu spočívají na manažerech projektu.
Jde zejména o následující výčet aktivit.
Projektová dokumentace
Přípravu dokumentace k projektu, jakou jsou například příprava výběrových
řízení na dodávky.
Monitoring projektu
Monitorování průběhu projektu (včetně podávání zpráv o naplňování cílů projektu) a případné navrhování korekcí, pokud to vyžaduje průběh projektu. Vždy
je však třeba brát ohled na jeho hospodárný a efektivní průběh. Tato činnost je
významná zejména ve chvílích, kdy se realizace projektu odchýlí od plánovaného postupu. Nežádoucí změnu lze vysledovat prostřednictvím průběžného sledování naplňování celkového cíle a specifických cílů. Projektoví manažeři mohou
některé z aktivit zajistit z vnějších zdrojů, pomocí externích dodavatelů. Nicmé77
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ně i přesto na nich zůstává odpovědnost za realizaci projektu. Vnější pohled na
projekt jim ovšem nabízí objektivní perspektivu, která může odhalit případné
nedostatky, jež jsou „zevnitř“ projektu jeho manažery těžko odhalitelné.
U mnohých projektů je vytvořen tzv. řídící výbor, který umožňuje hodnocení projektu s jistým odstupem, neboť členy tohoto výboru jsou nejen manažeři odpovědní za vedení projektu, ale též zástupci cílových skupin a také zástupci financujících
organizací. Důležitá rozhodnutí strategického významu pak činí právě řídící výbor
na základě podkladů, které pro něj připravují projektoví manažeři.
Úpravy projektu
S předchozí aktivitou souvisí i úprava a aktualizace plánu činností. Pokud jsou
zjištěna fakta, která ovlivňují projekt, pak je nanejvýš vhodné je promítnout do
plánu realizace aktivit projektu. Obvyklé je, že čím delší je průběh projektu nebo
čím více aktivit je v projektu realizováno, tím vyšší je pravděpodobnost, že
původně plánovaný průběh bude nutné určitým způsobem modifikovat. Někdy
to též znamená změny i v rozpočtu projektu.
Reporting
Vedení administrativních úkonů spojených s projektem a záznamů o nich je jednou z významných aktivit. S tím je spojeno i podávání zpráv a poskytování informací partnerským organizacím zapojeným do projektu a zvláště pak
spolufinancujícím investicím a investorům.
Při zpracování dokumentace jde zejména o:
• informování zúčastněných institucí o průběhu projektu (a srovnání s původně plánovaným průběhem), překážkách, které se objevily i o tom, jaká řešení jsou navrhována k jejich překonání;
• zajištění formální dokumentace k projektu a jeho aktivitám (průkaznost
zajišťovaných aktivit). Tato dokumentace se následně používá při revizích
projektu a také při jeho vyhodnocování;
• přípravu schválených budoucích aktivit, které jsou rozdílné oproti tomu, jak
byl projekt připraven před svým zahájením;
• zajištění transparentnosti a sledovatelnosti aktivit projektu;
• proplácení nákladů projektu dle plánu a provedených prací či dodávek
a vyhodnocování jejich kvality;
• organizace průběžných hodnocení a auditu projektu. Pokud se to jeví jako
vhodné, pak i v průběhu samotného projektu, kdy takovéto kontroly nebyly
původně plánovány.
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Všechny tyto aktivity slouží k úspěšnému řízení projektu v rámci omezených
zdrojů, kterými jsou zde zejména čas, personální vstupy a finanční a materiálové
vstupy. Zároveň neplatí, že čím více informací, tím lépe. Důležitější je jejich kvalita a přehlednost.
Zajištění průběhu projektu
K tomu, aby aktivity a projekt samotný probíhaly zdárně, je vhodné se řídit
následujícími několika postupy. (Jde o základní poznámky. Konkrétní situaci je
třeba řešit podle okolností, které ji vyvolaly.)
• Průběžně hodnotit projekt podle kritérií kvality,
• konzultovat průběh projektu s logickým rámcem,
• realizace podle plánu prací na projektu ve spojení s plánem zdrojů pro projekt,
• řízení rizik.
Kritéria pro hodnocení kvality projektu v průběhu jeho implementace
Význam projektu a jeho cílů.
• Poskytuje projekt plánované výstupy a užitky?
• Je projekt správně řízen?
• Zůstává projekt v souladu s prioritami Fondu soudržnosti a Strategiemi pro
oblast životního prostředí a dopravy?
• Odpovídají cíle a postup projektu potřebám cílových skupin pro které byl
připravován? Jsou cílové skupiny jasně definovány?
• Jsou výsledky projektu dosahovány podle časového plánu? Jsou v dostatečné kvalitě potřebné pro projekt? Odpovídají jednotlivé cíle a výsledky potřebám cílových skupin? Mají cílové skupiny skutečně z projektových výsledků
užitek?
• Odpovídají výsledky projektu důvodům, pro které byl projekt připraven?
Řízení projektu
• Jsou vstupy projektu dodávány včas a v souladu s rozpočtovými omezeními?
• Jsou projektoví partneři schopni realizovat svou část aktivit?
• Jsou aktivity v projektu realizovány v plánovaných termínech?
• Jsou odpovídající informace o průběhu projektu k dispozici zainteresovaným
skupinám (cílové skupiny, investoři, partneři projektu) v dostatečné vypovídací hodnotě? Naplňuje projekt své předem stanovené cíle?
• Jsou aktualizovány pracovní plány, včetně rozpočtů a řízení rizik, podle skutečného vývoje projektu?
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• Poskytuje ekonomický a účetní systém odpovídající informace? Využívají se
pro hospodárné vedení projektu?
• Přispívá realizace projektu k celkovým cílům? (vyplnění předpokladů) Jsou
změny zapříčiněny realizací projektu? (neexistuje jiný vnější vliv, který je silnější než projekt?)
• Byly identifikovány další významné vnější faktory, které původně uvažovány
nebyly (revize rizik)?
Udržitelnost projektu
• Je zajištěna finanční udržitelnost aktivit i po skončení financování ze strany
Evropské unie?
• Jsou jasně vymezena vlastnická práva?
• Odpovídá zvolená technologie řešení projektu místním podmínkám? Bude
možno ji využívat i po skončení financování ze strany Evropské unie.
• Jsou zhodnoceny faktory udržitelnosti z pohledu životního prostředí a sociálních aspektů?
• Je zabezpečena institucionální kapacita pro udržitelnost aktivit?
• Budou mít cílové skupiny přístup k výsledkům projektu?
V průběhu projektu i po jeho skončení probíhá celá řada kontrolních mechanismů, které mají za úkol zabezpečit bezproblémové dosažení výsledků projektu.
Podle toho kdo je realizuje a kdy se rozlišují monitoring, hodnocení a audity
projektů. Definování rozdílů mezi monitoringem, hodnocením a auditem je
znázorněno v následující tabulce 12.
TABULKA 12 – Rozdíly mezi monitoringem, hodnocením a auditem
Zajišťováno

Monitoring

Hodnocení

Audit

Kým?

manažery projektu
(na všech úrovních)

zajišťováno externě

vnější

Kdy?

průběžně

periodicky
(uprostřed projektu,
na závěr (ex–post)

realizováno před, v průběhu
a po skončení projektu
(v závislosti na typu projektu)

Proč?

ověřuje postup
projektu, příprava
nápravných opatření,
aktualizace plánů

slouží ke zjištění zkušeností
využitelných v jiných
projektech a programech
k zajištění odpovědností

ukládá zajištění aktivit
a odpovědnost partnerů,
zajišťuje doporučení pro
zlepšení budoucích projektů

odpovídající
část logického
rámce

vstupy, aktivity,
výsledky

výsledky,
specifické cíle,
celkový cíl

vstupy, aktivity
a výstupy
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3.3

Řízení rizik

Cílem této kapitoly je zejména poukázat na to, že projekty se ve své navržené podobě ne vždy zrealizují a proto je vhodné být připraven na možná rizika, která jsou spojena s realizací konkrétního projektu. Schopnost vypořádat se s riziky závisí zejména
na znalosti oboru a okolí daného projektu a schopnosti odhadnout variantní scénáře vývoje okolní situace a přípravy náhradních řešení pro takto vzniklé situace.
Dosažení projektových cílů bývá obvykle ovlivněno vnějšími podmínkami, které
nejsou projektoví manažeři schopni ovlivnit. To samo o sobě nemusí znamenat
vážnější problémy pro projekt samotný. Důležitým aspektem je včasné rozpoznání hrozícího rizika a reakce na něj. Samozřejmě není v silách žádného z projektových manažerů odhadnout všechna rizika, ale dobří projektoví manažeři
dokáží identifikovat ty nejdůležitější a připravit projekt v takové podobě, že jeho
realizace nebude ohrožena (případně připravit takové kroky, které dopady
nechtěné situace zmírní na minimum).
Již ve fázi přípravy projektu lze pomocí SWOT analýzy identifikovat vnější hrozby
mimo přímou kontrolu realizátora projektu (tato rizika jsou ve SWOT analýze
uváděna právě pod hrozbami).
V průběhu realizace projektu mohou původně zmiňovaná rizika odeznít, ale
také může zesílit jejich naplnění, a případně se mohou objevit nová rizika, která
v předchozích fázích nebyla zvažována. Proto je vhodné při průběžném monitorování realizace projektu přehodnocovat i SWOT analýzu a zejména vnější hrozby projektu s ohledem na aktuální vývoj situace okolí projektu.
Obdobně jako u přípravy je vhodné zhodnotit míru nebezpečí pro projekt, spojenou s daným ohrožujícím faktorem, a podle míry nebezpečnosti rizika se rozhodnout o dalším postupu projektu. V následujícím schématu je uvedena
i možnost zastavení projektu. Je uvedena kvůli tomu, že někdy by další pokračování v projektu jen dále zvyšovalo finanční ztrátu, případně nechtěné dopady na
cílové skupiny. V takovém případě je lepší tento stav dále neprotahovat a přikročit k zastavení projektu.
V rámci plánu řízení rizik jsou definovány následující prvky:
• riziko samotné,
• potenciální dopad na projekt,
• pravděpodobnost naplnění tohoto rizika,
• variantní scénář řešení projektu pro případ naplnění rizikové situace,
• konkrétní odpovědnost za tento variantní scénář.
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OBRÁZEK 8 – Projektové riziko

Popis samotného rizika se zaměřuje na definování situace, která je hrozbou pro
realizaci projektu. Její popis je samozřejmě širší než samotné uvedení ve SWOT
analýze.
Potenciální dopad na projekt je popisem nechtěné situace, která nastane, pokud
dojde k naplnění výše uvedeného rizika. Dopady se projevují na úrovni celkového cíle a dílčích cílů. Záleží samozřejmě, na jaké úrovni logického rámce je riziko
pociťováno. Nechtěná situace může mít vliv na specifický cíl, ale musí ovlivnit cíl
celkový. Pokud by tomu tak nebylo, je vhodné si položit otázku, zda není specifický cíl zbytečný pro realizaci celého projektu.
Pro lepší identifikaci rizik je uváděna i předpokládaná míra jejich naplnění. Dle
výše uvedeného schématu jsou rozlišovány tři úrovně, ale samozřejmě záleží na
projektových manažerech, jakou stupnici si zvolí.
Variantní scénář řešení projektu je reakcí na situaci, kdy došlo k naplnění dané
nechtěné situace. Vzhledem k tomu, že jsou uvažována rizika, která svým dopadem
nezapříčiní ukončení projektu, existují určité metody, jak danou situaci vyřešit.
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3.4

Použití logického rámce při přípravě a řízení
projektu

3.4.1 Úvod do problematiky, historie a pojmosloví
Logický rámec je úzce spjat s historií vývoje strategického managementu, kde
plní úlohu účelné pomůcky k utřídění závěrů strategické analýzy a jasnému
vyznačení logických vazeb mezi nimi.
Přístup z hlediska logického rámce byl vyvinut v šedesátých letech minulého století
v USA za účelem zdokonalení projektového plánování a systému evaluace. Mnoho
agentur řešících rozvojové programy přijalo tento přístup za svůj a Společenství jej
ustanovilo jako součást řízení projektového cyklu. Od té doby se vyskytly různé
podoby a úpravy ve formátování, terminologii a nástrojích, které tento přístup používá, nicméně základní analytické principy zůstávají stejné. Znalost těchto principů
je zásadní při navrhování a implementaci projektů podporovaných Společenstvím.
Matice logického rámce je produktem použitého analytického procesu. Je to
maticová tabulka s pevnými logickými vazbami mezi jednotlivými poli, které
sumarizují klíčové elementy projektového plánování.
TABULKA 13 – Matice logického rámce (typická základní struktura logického rámce)
Popis projektu

Indikátory

Zdroje ověř. indikátorů Předpoklady

Globální cíle-dopad:
Čím poslouží projekt
k naplnění cílů programu?

Jak bude globální cíl
změřen s ohledem na
kvantitu, kvalitu, čas?

Kde budou informace
dostupné a kdy?

Účel:
Jak bude účel změřen
Přímý prospěch pro cílo- s ohledem na kvantitu,
vou skupinu (skupiny)
kvalitu, čas?

Kde budou informace
dostupné a kdy?

Pokud bude dosaženo
účelu, jaké předpoklady
musí být naplněny
k naplnění globál. cíle?

Výsledky:
Konkrétní produkty
nebo služby poskytnuté projektem

Jak budou výsledky
změřeny s ohledem na
kvantitu, kvalitu, čas?

Kde budou informace
dostupné a kdy?

Pokud bude dosaženo
výsledků, jaké předpoklady musí být naplněny k naplnění účelu?

Aktivity:
Jednotlivé úkoly které
musí být provedeny
k naplnění výsledků

Vstupy:
Jaké vstupy (zdroje) je
zapotřebí k naplnění
jednotlivých úkolů?

Náklady:
Jaké náklady pokryjí
specifikované vstupy?

Pokud budou naplněny
aktivity, jaké předpoklady musí být naplněny
k naplnění výsledků?
Jaké předpoklady musí
být splněny k vykonání
aktivit (úkolů)?
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Některá pole jsou často v materiálech Společenství nevyplněná. Je to z toho
důvodu, že popis se vztahuje (jak již bylo zmíněno v úvodním textu) k sektorové
úrovni, tedy k projektům většího rozsahu. Výsledky, reprezentované různými
produkty, soubory produktů, souborem služeb apod., jsou potom kontraktovány jen ve formě komponentu. Manažer v takovém případě kontroluje tyto kontrakty namísto toho, aby sám zajišťoval tyto vstupy a náklady, které jsou tímto
přeneseny na dodavatele kontraktu.

3.4.2 Přístup z hlediska logického rámce
Vazba logického rámce k řízení projektového cyklu
a jeho klíčovým dokumentům
Přístup z hlediska logického rámce je v současné době základním pojetím v řízení projektového cyklu.
• V identifikační fázi řízení projektového cyklu umožňuje analyzovat existující
situaci, prozkoumat relevanci navrženého projektu a identifikovat potenci
projektových cílů a strategií.
• Ve fázi formulace projektu pomáhá v přípravě a plánování aktivit v souladu
s jasně naformulovanými cíli, měřitelnými výsledky, strategií risk managementu a nadefinovanými úrovněmi odpovědnosti v řízení.
• Ve fázi implementace projektu/programu tento přístup poskytuje klíčové
nástroje k podpoře výběru dodavatelů, plánování operací a monitorování.
• Ve fázi evaluace a při auditu poskytuje sumarizované informace o tom, co
bylo plánováno (cíle, indikátory a klíčové předpoklady). Tyto informace
slouží jako základ pro zhodnocení výkonnosti a dopadů.
Běžným problémem aplikace přístupu z hlediska logického rámce (konkrétně
příprava matice logického rámce) je to, že se děje odděleně od ostatních požadovaných dokumentů, např. identifikačního formuláře (fiche) nebo finančního
návrhu. Obyčejně je vyhotovována posléze jako nutný doplněk.
Nicméně pokud je postupováno opačně, skýtá logický rámec velkou výhodu
v tom, že prvním krokem je stanovení globálního cíle, od něhož se posléze odvíjí celý zbytek projektu. Ve skutečnosti realitě je v podstatě jedno, zda je projekt
připravován nejprve od logického rámce, nebo od projektové fiche. V obou případech stejně učiní tvůrci několik úprav, až se jim podaří připravit logicky vnitřně provázaný projekt s jasně definovanými parametry.
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Přehled použití logického rámce ve fázi formulace, implementace a evaluace
Fáze projekt. cyklu

Použití logického rámce

Formulace

Matice logického rámce poskytuje sumarizaci klíčových elementů projektu ve
standardním formátu.
Nástroje, které tvoří logický rámec, mohou být aplikovány k rozložení navrhovaného projektu za účelem hlubšího testování jeho relevance a pravděpodobné proveditelnosti.
Cíle specifikované v matici logického rámce dovolují spolu s plánem aktivit,
zdrojů a nákladů další ekonomickou analýzu (Cost–Benefit analýzu).
Plán nákladů dovoluje ohodnotit peněžní toky a rozsah finančních dohod.

Implementace

Matice logického rámce poskytuje podklady na kontrahování aktivit s jasně
definovanou odpovědností manažerů projektu i „stakeholders“.
Matice logického rámce spolu s ostatními přidruženými dokumenty poskytuje podklady pro operační plány.
Indikátory a zdroje jejich ověřování poskytují rámec pro detailnější monitorovací a evaluační plány.
Předpoklady poskytují podklad pro řízení rizik.
Výsledky, indikátory, zdroje ověření a popřípadě aktivity spolu se zdroji
a náklady dávají rámec pro přípravu zpráv o postupu projektu (srovnání
toho, co bylo plánováno a čeho bylo dosaženo).
Matice logického rámce a příslušející dokumenty musí být pravidelně revidovány k zajištění jejich relevance.

Evaluace a audit

Tím, že matice logického rámce jasně specifikuje, čeho mělo být dosaženo
(jmenovitě na úrovni výsledků a účelu), je poskytnut rámec pro hodnocení.
Matice logického rámce proto také poskytuje strukturu pro přípravu ToR pro
evaluační studie a pro audity činností.

Dva kroky při sestavování matice logického rámce
Sestavování matice logického rámce má dva hlavní kroky – analýzu a plánování.
Tyto kroky probíhají postupně ve fázi identifikace a formulace v projektovém
cyklu.
V kroku I – analýze – probíhají čtyři úkony, navazující na sebe a vzájemně se
ovlivňující. Tyto úkony měly být vnímány jako interaktivní proces, kde úkon
následující a informace nově získaná může zpětně ovlivnit úkon předcházející.
V tomto kroku proběhne:
• analýza „stakeholders“ zahrnující hodnocení instituční kapacity, gender
analýzu a analýzu potřeb dalších znevýhodněných skupin obyvatel;
• analýza problémů (vztah příčiny a efektu);
• analýza cílů (představa budoucí napravené situace);
• analýza strategií (porovnání možností řešení dané situace vedoucí k naplnění cílů).
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V kroku II – plánování – výsledky analýzy jsou přeneseny do operačního plánu
použitelného k bezprostřední následné implementaci. V tomto kroku:
• je připraven náčrt matice logického rámce pro následnou detailní analýzu
a doladění jednotlivých idejí;
• jsou definovány a naplánovány aktivity a požadavky na zdroje;
• je navržen rozpočet.
OBRÁZEK 9 – Dva základní kroky přístupu z hlediska logického rámce

3.4.3 Krok I – analýza
a) Přípravná analýza
Před započetím detailní analytické práce je pro ty, kdo se podílí na identifikaci
a formulaci projektu, naprosto nutná dostatečná znalost institucionálního kontextu a politik, zvláště pak v relevanci k sektoru, ve kterém je projekt koncipován.
Cílem je použít existující informace v závislosti na jejich kvalitě a dostupnosti
a zajistit soulad idejí projektu s prostředím, na které je vázán.
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b) Analýza „stakeholders“
Základním účelem, k němuž slouží tato analýza je porozumět vztahům, kapacitám a zájmům pokud možno všech „stakeholders“ a explicitně je specifikovat.
Takováto znalost umožní dobrou orientaci při identifikaci problému, stanovení
cílů a výběru strategií. Klíčové otázky kladené v rámci této analýzy jsou:
• Čí problémy a příležitosti vlastně zkoumáme?
• Kdo bude profitovat či ztrácet z aplikace navrhovaného projektu a jak?
Tyto otázky potom míří ke snaze maximalizovat sociální, ekonomický a institucionální prospěch vůči cílovým skupinám a konečným uživatelům a minimalizovat
potenciální negativní dopady vyvolané navrhovaným projektem.
Hlavní aktivity, které analýza „stakeholders“ zahrnuje, jsou:
• Identifikace zvažovaného problému nebo příležitostí.
• Identifikace všech skupin, u kterých by mohl mít zamýšlený projekt výrazně
pozitivní ohlas.
• Prozkoumání jejich předpokládaných rolí, zájmů, relativní potence a kapacit
se účastnit (slabé a silné stránky).
• Identifikace rozsahu spolupráce nebo možného konfliktu mezi jednotlivými
„stakeholders“.
• Interpretace poznatků a jejich zahrnutí do návrhu projektu s ohledem na:
–zdroje a potřeby prioritních skupin;
–koordinaci vazeb s příslušnými „stakeholders“;
–explicitní vyjádření konfliktních zájmů relevantních „stakeholders“.
Existuje mnoho nástrojů, které mohou přispět k sofistikované analýze „stakeholders“, nicméně nejsou primárně vyžadovány, ale mohou napomoci ke kvalitnějšímu řešení projektů.
• Matice analýzy „stakeholders“; Způsoby práce s maticí analýzy je uvedena
v následující části textu.
• SWOT analýza;
• Vennův diagram; Vennův diagram umožňuje znázornění charakteristik
a společných prvků všech začleněných institucí. Příkladem Vennova diagramu je například průnik množin.
• Hvězdicový diagram. Jde o diagram, do kterého jsou uváděny jednotlivé sledované charakteristiky do os se společným počátkem (např. u čtyř charakteristik má diagram tvar kříže, u pěti charakteristik pak tvar hvězdy). Na
každou z ose se poté vynáší hodnoty pro danou charakteristiku.
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TABULKA 14 – Ukázka typické matice analýzy „stakeholders“
"Stakeholder"
a jeho základní
charakteristika

Zájmy a jak je ovlivněn Kapacita a míra
řešeným problémem
motivace k nastolené
změně

Možnost jak oslovit
zájmy "stakeholders"

Zemědělská oblast cca
5000 rodin, nízký příjem, rodinné podniky,
organizováni do družstev, ženy ak-tivně
zapojeny do výroby.

Očekávání od budoucí
zemědělské politiky.
Stěží udržují životní
úroveň.
Mladé rodiny se stěhují
do měst.

Zájem o biologicky
nezávadnou výrobu.
Nízká instituční
kapacita.

Podpora organizačních
a logistických kapacit.
Podpora biologicky
nezávadného
podnikání.

Výroba chemikálií.

atd.

atd.

atd.

Rodiny s dětmi
mladšími 18 let.

atd.

atd.

atd.

Agentura ochrany
životního prostředí.

atd.

atd.

atd.

atd.

c) Analýza problémů
Analýza problémů identifikuje negativní aspekty existující situace a etabluje
vztah příčina – důsledek mezi identifikovanými problémy. Tato analýza zahrnuje tři hlavní kroky:
• Definici pracovního rámce a subjektu analýzy.
• Identifikaci hlavních problémů kterým čelí cílové skupiny a příjemci pomoci.
Hlavními otázkami této identifikace jsou: Co je tím problémem? Koho/čeho
se týká?
• Vizualizaci problému ve formě diagramu nazývaného „strom problémů“
nebo „hierarchie problémů“.
Analýza je prezentována diagramatickou formou, která začíná s důsledky problému
na vrcholku diagramu a příčinami seřazenými postupně pod sebe. Tato analýza je
zaměřena na identifikaci úzkého profilu/problému v hrdle (termín označuje
a vychází ze situace, kde mnoho operací je zakončeno jednou kritickou operací, jež
na základě své vlastní maximální potence jednoznačně určuje potenci celého systému. Smysl je v tom, že pokud zvýšíme výkonnost jedné nebo i souboru operací
předcházejících, celkový výkon se nemůže zvýšit. Proto je účelné vyhledat a zaměřit
se na tuto operaci). Těmto úzkým profilům je potom přiřazena priorita ve vztahu
k „stakeholders“, kde se předpokládá, že v našem případě takto identifikovaný problém chtějí překonat. Jasně formulovaná analýza problémů potom poskytuje solidní základ, na kterém se dá postavit soubor relevantních cílů projektu.
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Sestavení stromu problémů
Vytvoření tohoto diagramu by se v ideálním případě mělo účastnit více odborníků. Každý by měl ve svém osobním formuláři definovat, jaké problémy vidí ze
svého stanoviska. Teprve potom může být každý problém rozčleněn na vztah
příčiny a účinku, nejlépe v podobě grafického schématu.
Krok 1: První krok by měl formou sběru nápadů vést k určení, kteří "stakeholdeři" se váží k danému problému a budou přináležet k prioritní skupině.
Krok 2: Na základě kroku 1 je vybrán počáteční (startovací) problém.
Krok 3: Vyhledají se související problémy k problému "startovacímu".
Krok 4: Stanoví se hierarchie příčiny a důsledku.
• Problémy, které přímo ovlivňují startovací problém, jsou umístěny pod ním.
• Problémy, které jsou přímým důsledkem startovacího problému, jsou umístěny nad ním.
Krok 5: Všechny ostatní problémy jsou dále členěny podobným způsobem,
kde řídící otázkou zůstává: "Co je příčinou?" Pokud je zjištěno více příčin se
stejným důsledkem, umístí se v diagramu na stejnou úroveň.
Krok 6: Takto vzniklý systém problémů se propojí šipkami příčina důsledek.
Krok 7: Následuje kontrola diagramu s ověřením platnosti vztahů a jeho
kompletnosti. Poté je nutné položit otázku vůči tvůrci/týmu samému: Jsou zde
další důležité problémy, které nebyly zmíněny? Pokud ano, jsou tyto problémy
opět specifikovány a umístěny podle výše uvedeného popisu do diagramu.
Krok 8: Konečný diagram je vyhotoven v několika kopiích a distribuován relevantním pracovníkům/partnerům za účelem komentáře nebo další informace.
Důležité poznámky:
• Výsledná kvalita je určena složením účastníků této analýzy a dovednostmi
řídícího manažera. Kritická je potom účast zástupců „stakeholders“, protože
jejich znalosti příslušného oboru jsou naprosto nezbytné.
• Prostředí workshopu o počtu až 25 osob je adekvátní pro vytvoření stromu
problémů, analýzu výsledků a návrhu dalších kroků.
• Není na překážku podstoupit několik oddělených analýz stromu problémů s jednotlivými skupinami „stakeholders“ za účelem určení odlišných perspektiv vzhledem ke zkoumaným problémům a zjištění, jak se podle jednotlivých představ liší.
• Proces sestavování stromu problémů je stejně důležitý jako výsledný produkt. Samotné setkání je potom nutno brát jako zkušenost pro všechny
zúčastněné a příležitost posoudit rozdílné pohledy a zájmy.
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• Produkt analýzy (strom problémů) by měl poskytnout pevnou, ale zjednodušenou verzi reality. Příliš složitá struktura diagramu může být méně použitelná v dalších fázích celkové analýzy. Strom problémů nemůže (a neměl by)
obsahovat či vysvětlovat celou komplexnost každého identifikovatelného
vztahu příčiny a účinku.
Takto sestavený strom problémů reprezentuje shrnutí existující negativní situace.
OBRÁZEK 10 – Příklad stromu problémů (analýza problému – znečištění řeky)

Zdroj: Aid Delivery Methods, Volume 1, Project Cycle Management Guidelines 2004

Analýza problémů je v mnoha ohledech nejkritičtější fází projektového plánování, protože ve svém důsledku udává rámec pro následné analýzy a rozhodování
ohledně priorit.
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d) Analýza cílů
Analýza cílů je metodologický přístup, který se používá k:
• popisu situace poté, co budou ošetřeny identifikované problémy;
• ověření hierarchie cílů;
• ilustraci koncových výsledků dosažených za použití identifikovaných prostředků (prostředek – koncový stav diagram).
OBRÁZEK 11 – Příklad stromu cílů – znečištění řeky

Negativní situace stromu problémů je přeměněna na řešení, prezentována jako
pozitivně vyřešená situace. Například situace z diagramu stromu problémů –
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/kvalita říční vody se zhoršuje/ – se neguje na – /kvalita říční vody se zlepšuje/.
Dosažení těchto pozitivních situací jsou ve skutečnosti cíle, prezentované v diagramu cílů, vymezujícím hierarchii mezi prostředky a konečným stavem. Tento
diagram je zaměřen na prezentaci jasného přehledu budoucí žádoucí situace.
Hlavní kroky sestavení stromu cílů:
Krok 1: Přeformulování negativních situací analýzy problémů na situace
pozitivní, které jsou žádoucí a dosažitelné.
Krok 2: Kontrola (prostředek - koncový stav) vztahů k ověření platnosti
a kompletnosti celé hierarchie (vztah příčina - důsledek je konvertován na
vazbu prostředek - konečný stav)
Krok 3: V případě potřeby proběhne revize celé sestavy výroků která se
může doplnit o nové cíle, pokud jsou uznány relevantními a potřebnými
k dosažení cílů následující vyšší úrovně, nebo se odstraní ty cíle, které se jeví
jako nevhodné či nepotřebné.
Opět zde platí, že analýza cílů by měla proběhnout za účasti zástupců „stakeholders“. Výsledky analýzy „stakeholders“ by také měly být vzaty v potaz, což
usnadní:
• rozvahu priorit;
• hodnocení reálnosti dosažení určených cílů;
• identifikaci dalších nutných prostředků, potřebných k dosažení žádoucího
konečného stavu.
Hlavní silná stránka této analýzy je, že odvozuje potenciální cíle projektu z pevně
stanoveného základu, postaveného na jasně vymezených prioritních problémech.
e) Analýza strategií
V posloupném řešení jednotlivých analýz jsou postupně zohledňovány různé
názory na adresované problémy se zřetelem na obtíže i výhody jednotlivých
řešení. Tyto otázky a možnosti by dále měly být podrobeny detailnější analýze ve
snaze naformulovat pravděpodobný rozsah projektu ještě předtím, než proběhnou další, podrobnější fáze postupu navrhování.
Typické otázky pro tuto fázi jsou:
• Měly by být řešeny všechny identifikované problémy a/nebo cíle, nebo
pouze vybraná část?
• Jakou kombinaci zásahů zvolit s ohledem na dosažení kýženého výsledku
a udržitelnosti předpokládaného užitku?
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• Jak je podporována vazba projektu vzhledem k lokálním aktérům s ohledem
na rozvoj kapacit lokálních institucí?
• Jaké jsou kapitálové náklady a jaká je návratnost při různě zvolených intervencích a co si realisticky můžeme dovolit?
• Jaká varianta nákladů je nejefektivnější?
• Která strategie bude mít pozitivní dopad na uspokojení potřeb sociálně slabších vrstev obyvatelstva a ostatních identifikovaných ohrožených skupin lidí?
• Jak mohou být sníženy případné negativní environmentální dopady případně jak se jim vyhnout?
OBRÁZEK 12 – Výběr strategie

Analytická část je v jistém ohledu tou nejobtížnější, protože vyžaduje rozsáhlou
syntézu faktů, vedoucí ke komplexnímu rozhodnutí o nejvhodnější implemen93
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tační strategii (souboru strategií). Tento úkol může být usnadněn, je–li dán soubor kritérií, podle kterých lze postupně zvažovat výhody jednotlivých intervencí.
Klíčová kritéria pro výběr strategie potom mohou být:
• Očekávaný přínos vzhledem ke klíčovým politickým cílům, jako je redukce
chudoby a ekonomická integrace.
• Přínos vzhledem k cílovým skupinám.
• Komplementarita (doplňkovost) s ostatními běžícími či plánovanými programy nebo projekty.
• Kapitálové a provozní náklady, jejich důsledky a především lokální schopnost splnit požadavek návratnosti.
• Finanční a ekonomický vztah – náklady vs. přínosy.
• Přínos v budování institucionálních kapacit.
• Technická proveditelnost.
• Environmentální dopad.
Použití těchto kritérií může pomoci určit co by mělo/mohlo/nemohlo být zahrnuto do projektu. Vybraná strategie bude potom použita k naformulování prvního sloupce matice logického rámce, konkrétně pro formulaci „obecného cíle“,
„účelu“ a „výsledků“.

3.4.4 Krok II – plánování
a) Sestavení matice logického rámce
Formát matice, terminologie a příprava
Výsledky analýz jsou podkladem pro sestrojení matice logického rámce, která by
měla poskytnout komplexní přehled o návrhu projektu a má obyčejně rozsah
jedné až čtyř stránek. Obecně se doporučuje aby matice zahrnovala celkové cíle,
účel a výsledky a aby indikativní aktivity byly vypsány odděleně s použitím harmonogramu aktivit.
Hlavními důvody pro tento postup jsou:
• Věnovat pozornost v rámci matice výsledkům, účelům a globálním cílům.
• Aktivity by měly být podrobovány revizím a změnám, což znamená, že
pokud je zahrneme do matice logického rámce, budeme jej nuceni častěji
v průběhu přípravy projektu častěji přepracovávat.
• Podrobný a důsledný popis aktivit je lépe zpracovat za použití např. Ganttova diagramu, doplněného podrobným popisem (Jde o klasickou tabulku,
kde v prvním sloupci jsou uvedeny jednotlivé aktivity a první řádek slouží
jako časová osa. Vyznačení polí v tabulce označuje dobu, kdy je daná aktivi94
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ta řešena v rámci celého projektu.). Nicméně, indikativní aktivity by měly být
jasně propojeny s plánovanými výsledky za pomoci referenčních čísel.
Stejně jako aktivity, je podle výsledků dosavadní praxe lepší umisťovat sumarizaci prostředků a zdrojů (náklady) na zvláštní formuláře k tomuto účelu určené.
Logická vazba a myšlenková spojitost mezi výsledky, aktivitami, prostředky
a náklady je nicméně nesporná a toto vyčlenění by ji nemělo potlačit.
Nejdůležitějším faktorem je, že rozhoduje kvalita myšlení a analytických postupů spíše, než trvání na kterémkoli specifickém formátu.
Formát a technologie
Základní matice se skládá ze čtyř sloupců a zpravidla tří až čtyř řad. Popis typu informace, poskytnuté v jednotlivých polích matice, je uveden v následující tabulce 15.
TABULKA 15 – Informace poskytnuté v matici logického rámce
Popis projektu

Indikátory

Zdroje ověření indikátorů Předpoklady

Globální cíl: Obecný
dopad pokroku ke kterému projekt přispívá na
národní úrovni nebo na
úrovni sektoru (poskytuje vazbu na uplatňovanou politiku a/nebo
kontext)

Měří rozsah, jakým bylo
přispěno k naplnění
globálního cíle. Použito
ve fázi evaluace.
Obvykle není účelem
projektu, aby shromažďoval tyto informace.

Zdroje informací
a metody k jejich získání
jakožto forma reportu
(zahrnující kdo
a kdy/jak často).

Předpoklady (faktory
z dosahu kontroly
managementu projektu), které mohou působit na vazbu účel globální cíl.

Účel: Výsledek pokroku
na konci projektu - více
specificky - očekávaný
přínos cílovým skupinám.

Pomáhá odpovědět na
otázku "Jak se dozvíme,
že je dosaženo tohoto
účelu?" Měla by být
indikována kvantita,
kvalita a čas.

Zdroje informací
a metody k jejich získání
jakožto forma zprávy
(zahrnující kdo
a kdy/jak často).

Předpoklady (faktory
z dosahu kontroly
managementu projektu), které mohou působit na vazbu výsledky účel.

Výstupy: Přímé/hmatatelné výsledky (výrobky,
služby), které jsou dodány v rámci projektu
a které jsou z valné části
pod kontrolou projektového managementu.

Pomáhá odpovědět na
otázku "Jak se dozvíme,
že je dosaženo těchto
výsledků?" Měly by být
indikovány vhodné
detaily vypovídající
o kvantitě, kvalitě a čase.

Zdroje informací
a metody k jejich získání
jakožto forma reportu
(zahrnující kdo
a kdy/jak často).

Předpoklady (faktory
z dosahu kontroly
managementu projektu), které mohou působit na vazbu aktivity výsledky.

Aktivity: Úkoly (pracovní
program), které musí být
vykonány ke splnění
naplánovaných výsledků.
(volitelná možnost vyplnění v rámci této matice)

(někdy - od této praxe
se upouští - je souhrn
zdrojů /prostředků je
poskytnut v tomto poli)

(někdy - od této praxe
se upouští - je souhrn
nákladů/rozpočet je
poskytnut v tomto poli)
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Postup při vyplňování
Příprava matice logického rámce je interaktivním procesem. Nejsou to postupné
lineárně za sebou řazené kroky. Jakmile se doplní nová část matice, předchozí
informace jsou podrobeny revizi a pokud je to potřeba, jsou pozměněny. Nicméně je zde obecný řád postupu vyplňování, který začíná popisem projektu
(shora dolů), potom předpokladů (zdola nahoru), což je následováno indikátory a zdroji ověření. Tato obecná sekvence je vyznačena v tabulce 12.
TABULKA 16 – Postup při vyplňování matice logického rámce
Popis projektu

Indikátory

Zdroje ověření indikátorů

Globální cíl
1

Předpoklady

8

9

Účel
2

10

11

7

Výsledky
3

12

13

6

Aktivity
4
Volba vyplnění

Nezahrnuto

Nezahrnuto

5
Volba vyplnění

První sloupec – intervenční logika
Příčinná závislost „jestliže – potom“
První sloupec matice logického rámce sumarizuje logiku „prostředky – konec“
závislosti (intervenční logika). Pokud je hierarchie cílů nazírána zespodu, může
být popsána v následující sekvenci příčinné závislosti:
• Jestliže jsou poskytnuty adekvátní vstupy/zdroje, potom aktivity mohou být
provedeny.
• Jestliže jsou provedeny aktivity, potom výsledky mohou být dosaženy.
• Jestliže výsledky jsou dosaženy, potom je účel naplněn.
• Jestliže je účel naplněn, potom by mělo být přispěno k dosažení globálního
cíle.
Pokud tuto logiku otočíme shora dolů, dostaneme následující vazby:
• Jestliže si přejeme dosáhnout globálního cíle, potom musíme naplnit jednotlivé účely.
• Jestliže si přejeme naplnit účel, potom musíme dosáhnout výsledků.
• Jestliže si přejeme dosáhnout výsledků, potom musíme implementovat specifické aktivity.
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• Jestliže si přejeme implementovat specifické aktivity, potom musíme identifikovat vstupy/zdroje.
Tato logika je znovu testována a doladěna v analýze předpokladů ve čtvrtém
sloupci matice logického rámce.
Ve všech případech samozřejmě platí, že není–li splněna tato příčinná závislost,
pak je nutné změnit nebo přeformulovat postupy na nižší úrovni.
Vliv managementu projektu na jednotlivé úrovně
Logický rámec pomáhá identifikovat stupeň kontroly manažerů projektu na jednotlivé úrovně projektových cílů. Manažeři projektu by měli mít značnou přímou
kontrolu vzhledem ke vstupům, aktivitám a dosažení výsledků daného projektu.
Za tyto elementy a za jejich řízení by potom měli nést patřičnou odpovědnost.
Nicméně manažeři nemohou přímo ovlivnit účel projektu řízením aktivit, které
vedou k dosažení výsledků, a logicky nemají tuto vazbu ani na dosažení globálního cíle. Mohou pouze monitorovat širší okolnosti, vedoucí k naplnění těchto cílů.
Pohled na podmínky nezbytné k naplnění vyšší úrovně cílů a podmínky dostačující může být dalším způsobem nazírání na vertikální logiku matice logického rámce:
Takto pojatá perspektiva má následující logiku:
• Dosažení účelu je nezbytné, ale ne dostačující k naplnění globálního cíle.
• Dosažení výsledků projektu je nezbytné, ale ne dostačující k naplnění účelu.
• Provedení aktivit je nezbytné a dostačující k dosažení výsledků projektu.
• Vstupy by měly být nezbytné a dostačující k implementaci plánovaných aktivit.
V kontextu této logiky je třeba si uvědomit, že manažerská odpovědnost je často
sdílena a rozložena mezi „stakeholders“. To může být vnímáno do jisté míry jako
podstata principu partnerství, ale je přitom nutné jasně definovat jednotlivé
odpovědnosti v rámci této úrovně projektu.
Výsledky projektu a „kontrahované“výstupy
V kontextu vazeb manažerských odpovědností na jednotlivé aktivity projektu
je třeba rozlišit výsledky projektu a kontrahované výstupy. Výsledek je obecně
produktem aktivit až několika různých „stakeholders“. V takovém případě
není obvykle přiměřené vztahovat odpovědnost manažerů projektu zcela
k výsledkům projektu, ale spíše ke „kontrahovanému“ výstupu (výstupům).
Kontrahovaný výstup by měl specificky definovat dodávku produktu, produktů, služby či souboru služeb nutných k dosažení projektového výsledku.
Tento koncept je nastíněn na obrázku 10.
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OBRÁZEK 13 – Vztah mezi výsledkem projektu a kontrahovaným výstupem

Komponent projektu
Může být užitečné utvořit soubory úzce souvisejících výsledků projektu, aktivit
a vstupů a vnímat je jako ucelené elementy projektu, nazvané v terminologii Společenství jako tzv. „komponenty“. Toto platí zvláště u projektů většího rozsahu či komplexnosti. Můžeme na ně nazírat jako na projektové strategie. Komponenty mohou
být identifikovány na základě mnoha kritérií a mohou být zaměřeny například na:
• technické hledisko;
• manažerskou zodpovědnost/organizační strukturu;
• geografickou pozici;
• fázování klíčových projektových aktivit.
U projektů většího rozsahu s více než jedním komponentem je možné se rozhodnout pro více než jeden účel projektu (jeden pro každý komponent). Toto může
být praktický příklad rozčlenění a umístění velkého počtu různých účelů projektu.
Strom cílů a referenční číslování
První sloupec matice logického rámce je možno u složitějších projektů prezentovat ve formě stromu cílů. Je zde jasně a zřetelně znázorněna hierarchie „prostředek – konec“. Referenční čísla jsou potom velmi vhodným doplňkem.
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OBRÁZEK 14 – Strom cílů se znázorněním komponentů a referenčních čísel

V tomto případě logického rámce stromu cílů je možno pozměnit strukturu na:
• tři jednotlivé účely (jeden pro každý komponent);
• včlenit další úroveň hierarchie cílů, např. „cíl komponentu“.
Klíčovou myšlenkou je zde ponechat odpovědným manažerům volnost k přizpůsobení formátu praktickým potřebám.
Druhý a třetí sloupec: Indikátory a zdroje ověřování
Indikátory a zdroje jejich ověření se v matici čtou napříč, proto se tato činnost
a analýzy s ní spojené nazývají „horizontální logika“.
Indikátory
Objektivně ověřitelné indikátory popisují projektové cíle pomocí operačně měřitelných ukazatelů (kvantity, kvality a času). Specifikace objektivně ověřitelných
indikátorů pomáhá prověřit proveditelnost cílů a dává podklady pro monitoring
projektu a evaluační systém. Objektivně ověřitelné indikátory jsou formulovány
formou odpovědí na otázku „Jakým způsobem se dozvíme, jestli to, co bylo plánováno, se opravdu stane? Jak ověříme úspěch?“ Objektivně ověřitelné indikátory by měly být měřitelné konzistentním způsobem a za přijatelnou cenu.
Kvalitní objektivně měřitelné indikátory by také měly být „SMART“:
• Specific – specifické k cíli, který by měly měřit.
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• Measurable – měřitelné (buď kvantitativně nebo kvalitativně).
• Available – dostupné za přijatelnou cenu.
• Relevant – relevantní k potřebám informovanosti manažerů.
• Time–bound – časově vázané, takže víme, kdy můžeme očekávat, že cíle
bude dosaženo.
Dále, indikátory by měly být nezávislé jeden na druhém, kdy každý je vztažen
pouze k jednomu cíli v rámci hierarchie intervenční logiky.
Často je potřebné specifikovat více než jeden indikátor pro každý cíl. Například
jeden indikátor může poskytovat dobrou kvantitativní informaci, která musí být
doplněna jiným indikátorem, zaměřeným na kvalitativní záležitost (například
názor cílových skupin). Nastraženou pastí, do které při tom lze spadnout, je příliš mnoho indikátorů. Řídícím principem je shromáždit minimální množství
informací nutných pro potřeby manažerů a evaluačních expertů k determinaci
faktu, zda jsou/byly stanovené cíle dosaženy. Význam termínu „objektivně ověřitelný“ indikátor spočívá v tom, že shromážděné informace nebudou závislé na
tom, kdo je shromažďuje. U kvalitativních objektivně ověřitelných indikátorů je
subjektivita uplatňována v daleko větší míře, než u kvantitativních objektivně
ověřitelných indikátorů.
Objektivně ověřitelné indikátory by měly být definovány ve fázi formulace
(někdy i předběžně v identifikační fázi).
Nicméně často je nutné je přeformulovat a detailně doladit ve fázi implementace, kdy se praktické aspekty projektu stanou více zřejmými. Terminologii použitou k vyjádření indikátorů ve vztahu k hierarchii cílů, znázorňuje tabulka 17.
TABULKA 17 – Terminologie indikátorů
Terminologie cílů

Terminologie indikátorů

Globální cíl

Indikátory dopadu

Účel

Indikátory výsledku (postupu)

Výstupy

Indikátory výstupů

Indikátory, vztažené k účelu, jsou výsledky. Tento termín je snadné zaměnit za
výstupy v terminologii cílů. Výsledek týkající se indikátoru je proto vhodné označovat termínem rozšířeným, např. výsledek postupu.
Zdroje ověření
Zdroje ověření by měly být specifikovány současně při formulaci indikátorů.
Tento postup napomůže otestovat vztah indikátoru k míře úsilí ve formě času,
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financí a vynaloženého úsilí, což nám posoudí vhodnost jeho použí. Zdroje ověření by měly specifikovat:
• Jak by měla být informace získána?
• Kdo by měl shromáždit/poskytnout informaci?
• Kdy/jak často by měla být informace poskytována?
Získávání informace by mělo být naplánováno pokud možno prostřednictvím stávajícího systému, abychom minimalizovali dodatečné náklady a vyhli se vytváření
paralelních systémů statistik. Obecná rozvaha by měla spočívat v myšlence budování na již existujícím systému či zdrojích předtím, nežli začneme budovat nový.
Klíčová otázka při specifikaci indikátorů i zdrojů jejich ověření je: „Kdo bude
používat tuto informaci?“
Indikátory a zdroje jejich ověřování na úrovni globálního cíle
Globální cíl projektu by měl vytvořit pojítko mezi specifikou intervencí projektu
a širším kontextem politik nebo sektorového programu.
Měl by indikovat cíl dlouhodobého rozvoje, ke kterému projekt přispívá.
Z pohledu manažera projektu potom není odpovědností projektu samotného
shromažďovat informace, které indikují, v jaké míře projekt přispěl ke globálnímu cíli. Není však od věci pro tyto manažery determinovat, jaké indikátory používá sektor/politické cíle a jak jsou tyto indikátory zjišťovány. Tato znalost
přispívá k celkovému rámci, v němž je projekt implementován, a k porozumění
globální vize vzhledem k danému projektu.
Z pohledu projektového manažera jsou potom nejdůležitější indikátory na úrovni výsledku a účelu a k nim relevantní zdroje jejich ověření.
Příklad indikátorů a zdrojů jejich ověření pro úroveň „účel“ z výše uvedeného
rozboru „stromu cílů“ je poskytnut níže.
TABULKA 18 – Příklad indikátorů a zdrojů ověření
Popis projektu

Indikátory

Zdroje ověření

Účel:
Zlepšená kvalita
říční vody

Indikátor: Koncentrace těžkých kovů
(Pb, Cd, Hg) a nečištěná kanalizace.
Kvantita: Zredukována o 25 % oproti
roku 2003.
Kvalita: Bude odpovídat ustáleným
zdravotním/environmentálním
národním standardům.
Čas: Konec roku 2006.

Týdenní průzkumy kvality čistoty
vody společně vykonávané
Agenturou ochrany životního
prostředí a správcem povodí
řeky a měsíční reporty místnímu
administrátorovi pro záležitosti
týkající se životního prostředí.
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Čtvrtý sloupec – předpoklady
Předpoklady jsou externí faktory, které potenciálně mohou ovlivnit (nebo také
determinovat) úspěch projektu, ale leží mimo dosah přímé kontroly manažerů
projektu. Jsou vlastně odpovědí na otázku: „Jaké externí faktory mohou ovlivnit
implementaci projektu a dlouhodobou udržitelnost užitku, a navíc leží mimo
dosah kontroly managementu projektu?“
Předpoklady jsou součástí vertikální logiky v logickém rámci. Tato logika pracuje
následovně:
• Jakmile budou aktivity projektu vykonány, a pokud předpoklady na této
úrovni budou platné, výsledků bude dosaženo.
• Jakmile výsledky a předpoklady na této úrovni budou naplněny, účel projektu bude dosažen.
• Jakmile účel a předpoklady na této úrovni budou naplněny, přínos k dosažení globálního cíle bude naplněn.
OBRÁZEK 15 – Vztah mezi předpoklady a hierarchií cílů

Předpoklady jsou obvykle identifikovány ve fázi analýzy. V této fázi vyvstane
mnoho otázek týkajících se problematiky, která může mít dopad na projekt, ale
kde projekt nemůže přímo ovlivňovat podstatu této problematiky. Některé další
předpoklady mohou být identifikovány prostřednictvím další konzultace se „stakeholders“.
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Jak naložíme s našimi počátečními předpoklady?
Pravděpodobnost toho, že předpoklady, které jsme identifikovali, se naplní, je
třeba dále analyzovat. Není zde žádné pravidlo, jak to provést, a je pravděpodobné, že rozhodnutí ponese značnou dávku subjektivity. Pravděpodobnost
a význam toho, jak se naplní externí okolnosti ovlivňující projekt, je tedy do
značné míry hodnocením, jak je projekt riskantní. Hlavní význam zde má sestavení a analýza adekvátní informace z odpovídajících zdrojů, zahrnující rozdílné
pohledy relevantních „stakeholders“.
Užitečný způsob, jak zhodnotit důležitost předpokladů, znázorňuje následný
vývojový diagram.
OBRÁZEK 16 – Hodnocení předpokladů

Poté, co jsou předpoklady zhodnoceny a panuje předpoklad, že projekt je stále
proveditelný, budou zahrnuty do matice pouze ty předpoklady, které byly identifikovány jako „možná realizovatelné“. Tyto předpoklady je nicméně třeba
pozorně monitorovat ve fázi implementace projektu. Ty se poté stanou součástí
monitorování projektu a řízení rizik projektu.
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b) Kompletace návrhu matice logického rámce
V této fázi příprav je matice logického rámce stále ještě návrhem. Další přípravy se
budou týkat analýzy indikativních aktivit, hodnocení zdrojů a určování nákladů.
Je třeba si stále připomínat, že zatímco je logický rámec (pro snadné pochopení) představován jako soubor kroků, v praxi je to neustálý interaktivní proces,
kde každý nástroj analýzy je neustále revidován a znovu aplikován po zjištění
nové informace.
Proto, přestože plánování aktivit, zdrojů a analýza nákladů nemohou být detailně
plánovány, dokud analýzy a plánování indikátorů a nejdůležitější indikátory na úrovni výsledku a účelu a k nim relevantní zdroje jejich ověření nejsou dokončeny. Určitá
předběžná práce týkající se aktivit, zdrojů a nákladů musí proběhnout současně
s analýzou účelu a výsledků projektu. Pokud tomu tak nebude, lze se dostat do situace, kdy veškerá snaha je věnována na nákladově či zdrojově neproveditelný projekt.
Jak již bylo řečeno, matice logického rámce může zahrnovat indikativní aktivity
pro každý výsledek, či nikoli. Ať je zvolena jakákoli varianta, je vždy třeba mít na
mysli, jaké by měly být klíčové aktivity. V opačném případě nemůže být hodnocena proveditelnost, konkrétně s ohledem na časový harmonogram, zdroje
a náklady. Problémem potom není, zda některé aktivity mají být zvažovány, ale
jednoduše kde a jak jsou zdokumentovány.
c) Aktivity, zdroje a plánování nákladů (prostředky a náklady)
Přehled
Plán (rozvrh) aktivit je formátovaný dokument, sloužící pro analýzu a grafickou
prezentaci projektových aktivit. Pomáhá identifikovat jejich logickou sekvenci,
očekávané trvání, jakoukoli závislost mezi aktivitami. Poskytuje podklad pro alokaci manažerské odpovědnosti. Na základě připraveného plánu aktivit se
mohou dále specifikovat zdroje a plánování nákladů probíhá posléze. Jak plánování aktivit, tak i zdrojů je třeba načrtnout ve studii proveditelnosti. Bez této
informace nemůže být studie proveditelnosti adekvátně hodnocena, zejména
s ohledem na cost–benefit analýzu (CBA). Úroveň detailu bude potom záležet
na zaměření a velikosti projektu, jeho fázi v projektovém cyklu a očekávaných
implementačních postupech. Ve fázi plánování by aktivity měly mít indikativní
charakter, a to především pokud implementace začne rok i více po návrhu.
Kontrolní otázky pro přípravu plánu aktivit
Po dokončení matice logického rámce je možné použít identifikované aktivity
(které mohou, ale nemusí být v této matici zahrnuty) k další analýze otázek nača104
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sování, závislostí, odpovědnosti za použití formátovaného dokumentu plánování
aktivit nebo Ganttova diagramu. Formát může být vždy adaptován tak, aby ponechal prostor pro různou délku trvání, a v tak detailním provedení, jaké je vhodné
a praktické. Aktivity prvního roku by měly být specifikovány detailněji (indikativní
začátek i konec v rozmezí týdnů či měsíců), zatímco plánování v následujících
letech by mělo být více indikativní (v rozmezí měsíců či čtvrtletí). Jsou to vlastně
pouze předběžné odhady, které doznávají změn po započetí implementace.
Následují jednotlivé kroky, podle kterých může být detailní plán aktivit připraven:
Krok 1 – Výpis hlavních aktivit
Sumarizace, co musí být vykonáno pro to, aby se naplnily výsledky projektu.
Krok 2 – Rozpis aktivit do zvládnutelných úkolů
Tento krok je většinou vhodné podstoupit po potvrzení financování a začátku
implementace vlastního projektu. Důvodem rozpisu je usnadnění řízení aktivit
a zjednodušení operačního přehledu. Aktivity rozepsané do jednotlivých úkolů,
kde je možno jednoznačně určit potřebný čas a zdroje, jsou přiděleny jednotlivým pracovníkům a stanou se jejich krátkodobými cíli.
Krok 3 – Vyjasnění postupů a závislostí
Po rozpisu aktivit do potřebných detailů musejí být aktivity vztaženy jedna
k druhému za účelem určení jejich:
• Postupů – v jakém pořadí mají být prováděny.
• Závislostí – je aktivita/úkol závislá na začátku nebo konci jiné aktivity?
Tento krok lze nejsnadněji přiblížit na příkladě budování základů, kdy stavba
zdiva je závislá na dostatečném zatvrdnutí betonové směsi a tudíž závislá na
konci jiné aktivity. Určení těchto vztahů nabývá na důležitosti s vyšším počtem
aktivit, kdy závislosti nemusejí být na první pohled zřejmé a jejich přidělování se
může dostat do časových rozporuplných relací.
Krok 4 – Odhad začátku, doby trvání a konec aktivit
Tato specifikace vyžaduje rozepsání realistických časových údajů a zabudování
harmonogramu aktivit s příslušnými daty do plánu aktivit. Někdy je velice obtížné odhadnout doby trvání s dostatečnou přesností. Je proto důležité provádět
tento krok za asistence příslušných odborníků. Nejčastějším problémem zde
bývá podcenění časové náročnosti některých aktivit, což může mít za následek
ovlivnění doby trvání celého projektu.
Krok 5 – Shrnutí plánování hlavních aktivit
Poté, co určíme doby trvání a závislosti všech rozčleněných aktivit, je vhodné
sestavit tyto již časované údaje zpět do souboru hlavních aktivit.
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Krok 6 – Definice milníků
Milníky mohou v zásadě poskytnout podklady pro monitorování implementace
projektu. Jsou to klíčové události, které poskytují údaje o rychlosti postupu a cíli
projektového týmu, na který by se měl v daném okamžiku zaměřit. Nejjednoduššími milníky mohou být data dokončení hlavních aktivit.
Krok 7 – Určení nutnosti expertíz
Pokud známe jednotlivé úkoly, je možno specifikovat požadované expertízy.
Tento krok často slouží jako reference, protože v mnoha případech jsou expertízy známy dopředu.
Krok 8 – Alokace úkolů uvnitř projektového týmu
S tímto krokem přichází přidělení odpovědností za dosažení určitých milníků.
Krok 9 – Odhad časových údajů a relací pro členy týmu
Tento krok vyžaduje realistický odhad času, který bude zapotřebí pro jednotlivé
týmové kolegy a může též posloužit k posouzení, zda jednotlivá časová překrytí
mezi nimi jsou alespoň zvládnutelná.
Příprava rozpisu zdrojů a nákladů
Odhady nákladů by měly být založeny na pozorné a důkladné rozpočtové kalkulaci. Tento odhad bude mít zásadní vliv na rozhodnutí o ocenění a posléze na
hladký průběh implementace, pokud bude projekt odsouhlasen. Výpis aktivit by
měl být zkopírován do pro–forma tabulky plánování zdrojů. Každá aktivita by
potom měla mít své odpovídající alokované prostředky. V této fázi by se nemělo
zapomenout na rozpočtování aktivit managementu. Z hlediska sumarizace
nákladů či prostředků by aktivity měly spadat do jednotlivých nákladových kategorií. Náklady na projekt by potom měly také dovolit přiřazení jednotlivých sum
k subjektům, které na ně přispívají. Kódování vzhledem k subjektu financování
může potom posloužit ke specifikaci jednotlivých sumarizací ke zdrojům financování. Kódování vzhledem ke kategorii může posloužit ke specifikaci jednotlivých sumarizací ke kategorii financování. Dalším úkolem je naplánování
nákladů pro jednotlivé plánovací periody. Po výpočtu celkových nákladů
bychom neměli zapomenout, že na implementační agenturu bude po ukončení
projektu uplatňován požadavek hrazení dalších možných nákladů, např. za provozování servisní činnosti. Tyto náklady mohou být pokryty (plně či částečně)
i příjmy vygenerovanými na základě projektových aktivit. Je nutné specifikovat
takovéto čisté pozdější náklady, abychom určili budoucí dopad na implementační agenturu může být determinován.
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Cílem této kapitoly je informovat o přípravě studií proveditelnosti projektů,
které musí investorům poskytnout základní ekonomické, technické, provozní,
obchodní a finanční informace pro rozhodnutí o investici, a kofinancujícím
institucím České republiky, Evropské unie, a domácím a zahraničním bankám
poskytnout spolehlivý základ pro vyhodnocení kvality záměru projektu.
Obsah je upraven tak, aby vyhověl potřebám programů Společenství a projektů
v oborech rozvoje služeb, dopravy, technické infrastruktury, životního
prostředí, hospodářského rozvoje, zemědělství a lesnictví.
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4.1

Metodický rámec

Popis metodického postupu pro zpracování studie proveditelnosti projektů připravovaných pro kofinancování z Fondu soudržnosti orientované na investice
sektoru životního prostředí, zejména v oboru veřejných služeb vodního hospodářství, byl zpracován s přihlédnutím k metodice používané v softwaru Comfar
a manuálu pro přípravu studií proveditelnosti průmyslových staveb publikovaného organizací UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)22.
Analýza proveditelnosti a investičních příležitostí (Feasibility and Options Analysis) by měla být východiskem pro zadávání průzkumů a studií (rozložení a vývoje
poptávky, výběru stavenišť a jejich vlastností, technických nebo technologických
studií) a dílčích posouzení zkoumaných variant, včetně posouzení příjmové situace obyvatelstva a ochoty platit za připravované služby. Tyto práce orientované
na vyhodnocení variant a na volbu výsledné alternativy ve srovnání s předchozím
stavem (situací) bez projektu a s možnými alternativami pro uspokojení stejné
poptávky by měly vyústit do Studie investičních příležitostí (Opportunity study)
a do předběžné studie proveditelnosti (Preliminary feasibility study, nebo také
Pre–feasibility study).
U všech projektů by se měly zvážit nejméně tyto tři alternativy:
• nestavět nic (nového, spokojit se s dosavadním stavem
• stavět co nejméně (např. provést jen nejnutnější rozsah, např. provést opravu nebo rekonstrukci dosavadního zařízení)
• stavět něco (t.j. rozumná alternativa, změna oproti dosavadnímu způsobu
výroby nebo služby – projekt založený na alternativní technologii nebo
koncepci).

22

Aktuální verze programového souboru COMFAR III Expert (pro Windows) je dostupná i v české verzi, a umožňuje práci s postupující hloubkou vstupních údajů a datových výstupů (studie příležitostí, předběžná studie proveditelnosti a studie
proveditelnosti), ale i pro několik typů projektů včetně infrastruktury a projektů životního prostředí. Materiály UNIDO jsou již po dvě desetiletí základem pracovních
modelů a hodnotících postupů mnoha mezinárodních finančních institucí a rozvojových bank a slouží k růstu kvality projektových řešení, snižování nákladů výstavbové
i provozní fáze, ke zmenšování rizik investorů i financujících institucí. Umožňují také
zpracování samostatných dílčích problémů (např. čistá národohospodářská přidaná
hodnota investice, ochota platit - consumer's willingness to pay) a usnadňuje analýzu
citlivosti a analýzu rizik.
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Vývoj metodických pomůcek v roce 2004 značně pokročil vydáním zcela přepracované příručky Guide to cost Benefit Analysis of investment projects (Structural
Fund – ERDF, Cohesion Fund and ISPA), která nahradí dosavadní Guide to Cost
Benefit Analysis of Major Projects, vydanou v roce 1997 (Prof. M. Florio). V příloze G je uvedena vzorová osnova Studie proveditelnosti.
Vedle toho byla v průběhu roku 2004 zpřístupněna na internetu (adresa
www.fintools.cz) řada školicích materiálů a pracovních pomůcek a jiných výstupů twinningového projektu MŽP „Finanční nástroje pro implementaci acquis
v oblasti životního prostředí“. Projekt dosud probíhá a výstupy jsou doplňovány
a postupně publikovány i v češtině. Pro zpracování přípravných dokumentů bude
využíván balíček 7, obsahující návrh Metodického pokynu pro hodnocení vodohospodářských projektů a Podkladovou databázi pro vodohospodářské projekty
žádající o podporu z Fondu soudržnosti.
O tématu zpracování analýzy nákladů a užitku (CBA) bude pojednávat další příručka této řady. Význam sociálně ekonomické analýzy CBA je zvláště výrazný
u projektů (staveb) veřejných investorů a provozovatelů, a u staveb realizovaných partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, a to jak v oboru dopravy,
tak u projektů v oboru životního prostředí.
V následující části této kapitoly se zaměříme na podmínky pro vypracování studií proveditelnosti projektů, které spadají do působnosti Fondu soudržnosti
(zejména v oboru životního prostředí).
Definice klíčových pojmů studie proveditelnosti
Proveditelnost (angl. feasibility):
Řeší problém, zda mohou být dlouhodobé cíle projektu reálně splněny.
Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
Studie proveditelnosti, prováděná ve fázi formulace projektu, ověřuje, zda je
navrhovaný projekt dobře založen, a zda je pravděpodobné, že splní potřeby
své cílové skupiny (příjemců pomoci). Studie by měla navrhnout projekt do
všech provozních podrobností, s uvážením všech politických (t.j. strategických),
technických, ekonomických, finančních, institucionálních, řídicích, environmentálních, sociálně–kulturních a genderových (rovnost postavení obou pohlaví)
aspektů. Studie by měla dát Evropské komisi a partnerské vládě dostatečné
informace pro zdůvodnění přijetí žádosti, pro návrh úprav nebo pro odmítnutí
projektu navrhovaného k financování.
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Finanční analýza
Finanční analýza obsahuje srovnání skutečných nákladů projektu (investičních
a provozních výdajů) s užitky, které projekt přinese (výnosy, které bude generovat).
Dohoda o financování (Financing Agreement)
Je to dokument podepsaný mezi Evropskou komisí a partnerskou (členskou)
zemí nebo zeměmi memoranda jako výsledek finančního rozhodnutí (financing
decision). Obsahuje popis příslušného projektu nebo programu, který má být
financován, a představuje závazek Evropské unie a partnerské (nebo členské)
země financovat popsaná opatření.
Požadavky na hodnocení projektů ex ante:
Uvádějí se v příloze II článku B uvedeného Nařízení 1194/1994:
1. Komise může přezkoušet žádosti o pomoc, aby se přesvědčila zejména o tom,
že administrativní a finanční mechanizmy odpovídají efektivní implementaci
projektu.
2. Podle článku 13 (3) musí Komise přezkoumat projekty, aby prošetřila jejich
předpokládané působení v podmínkách cílů Fondu soudržnosti, kvantifikované
pomocí vhodných ukazatelů.
Členský stát přijímající pomoc musí poskytnout všechny potřebné informace
To je stanoveno v čl. 10 (4), včetně výsledků Studií proveditelnosti a vyhodnocení ex ante, aby toto vyhodnocení bylo tak efektivní, jak je možné. Členský stát
také musí poskytnout výsledky hodnocení vlivu na životní prostředí v souladu
s právem Společenství, a jejich provázanost s celkovou environmentální
a dopravní strategií v úrovni územně správní jednotky nebo sektoru, a kde je to
zapotřebí:
• informaci o možných variantách, které nebyly vybrány;
• souvislosti mezi projekty s podobným účelem, rozmístěné podél stejné
dopravní cesty.
Důraz na princip „znečišťovatel platí“ a na uvážlivé využívání zdrojů:
Nařízení (ES) č. 1264/1999 doplnilo článek 7 Nařízení č. 1164/1994 týkající se
míry účast zavedením prvku modulace, aby vzalo v úvahu uplatňování principu
„znečišťovatel platí“.
Rada EU přijala rozhodnutí upravit Nařízení 1264/1999 a Komise stanovila
základní pravidla pro použití tohoto principu, shodná pro Fond soudržnosti
i pro strukturální fondy. Úmyslem Komise je podnítit systémy, ve kterých pone110
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sou environmentální náklady znečištění a preventivních opatření ti, kdo znečištění působí.
Při sledování tohoto cíle musí Komise respektovat dlouhodobé cíle strategie
soudržnosti, a proto bude tento systém rozvíjen postupně a ve spolupráci
s dotčenými členskými státy.
Fáze identifikace projektu, zvláště jeho potřeb a hlavních cílů, jak ji definuje metodika PCM (Project Cycle Management) Komise EU, předchází vlastnímu zpracování Studie proveditelnosti. V této fázi se shromáždí a vyhodnotí
výsledky dílčích průzkumů, technických a ekonomických studií, posouzení
variant a analýz dalšího postupu (dokončených i probíhajících). U velkých
a nákladných projektů, jako jsou projekty v působnosti Fondu soudržnosti,
by měla předcházet studie investičních příležitostí (Oportunity study)
a předběžná studie proveditelnosti (Pre–feasibility study), která všestranně
posoudí a vyhodnotí varianty, kterými je možné plnit cíle projektu. V závěru
fáze identifikace projektu se propracovává technické a provozní řešení jednotlivých zkoumaných alternativ. Vybere se z nich nejlepší, a výběr se doloží
průkaznými argumenty – např. výsledky technického porovnání a analýzy
investičních a provozních nákladů, hodnocením vlivů na životní prostředí,
atd.
V navazující fázi formulace projektu se již přípravné práce soustřeďují na
výslednou koncepční alternativu. Na podkladě probíhající koncepční optimalizace se rozpracuje studie proveditelnosti, postupně se dokončí hodnocení
vlivů na životní prostředí, a probíhá analytická činnost a optimalizace v rámci
studie proveditelnosti. Na podkladě jejich výsledků a výběru staveniště se
dokončí projektová dokumentace a proběhne stavební řízení. To umožní
dokončit Závěrečnou zprávu studie proveditelnosti, vypracovat a podat žádost
o podporu z Fondu soudržnosti a národních zdrojů s přílohami k přezkoumání ex–ante. Práce na studii proveditelnosti je v průběhu této formulační fáze
projektu tvůrčí činností, která poskytuje závažné podklady pro rozhodovací
procesy a pro koordinaci dalších činností, a významnou měrou ovlivňuje ekonomiku projektu a kvalitu technického a provozního řešení. Proto ji není
možné chápat jako rutinní vypracování jedné z povinných příloh žádosti, která
se provede na závěr prací před podáním žádosti.
Zpracování analýzy proveditelnosti a výsledné zprávy Studie proveditelnosti
má předcházet vyplnění žádosti o podporu z Fondu soudržnosti, aby v ní bylo
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možné používat hodnot a informací, které jsou výstupem ze studie proveditelnosti a výsledkem dalších činností, zejména studie EIA a hodnocení vlivů na ŽP.
Proveditelnost projektu a reálná uskutečnitelnost jeho cílů
Reálná proveditelnost musí být potvrzena v technických i ekonomických výsledcích a důsledcích. Musí se provést všechny potřebné finanční úvahy s náležitou
a povinnou péčí a důsledností (evropské předpisy to vyjadřují anglickým výrazem „due diligence“). Musí být jisté, že v projektu nejsou skryty žádné zárodky
nezdravého vývoje, a musejí se identifikovat všechna rizika projektu, aby mohla
být zmírněna a ovládnuta hned při náznaku jejich výskytu. Také se musí zajistit
schopnost plně dostát závazkům dluhové služby.
Technická proveditelnost je podložena schopností navrženého technologického procesu a jiných technických prostředků realizovaných projektem využívat
výhod současného stavu techniky k realizaci dalších zdokonalení. Stejně tak by
se měly uvážit technické schopnosti personálu, a využít možností transferu technologií mezi oblastmi světa, bude–li to prospěšné a kulturně přijatelné (to je
uplatnění hlediska kulturní proveditelnosti).
Řídicí proveditelnost využívá schopnosti infrastruktury v okolí výrobního nebo
podobného procesu, realizovaného projektem, dosahovat zlepšení tohoto procesu, a to dlouhodobě. K tomu je zapotřebí podpora poskytnutá managementem, i odhodlanost a oddanost pracovníků.
Ekonomická proveditelnost. Je to schopnost projektu vytvářet ekonomický prospěch. Důležitými aspekty hodnocení ekonomické proveditelnosti nových projektů průmyslového charakteru jsou analýza nákladů a užitku, a analýza bodu
zvratu. Hmotné a nehmotné aspekty projektu by měly být přeloženy do ekonomických pojmů, aby se vytvořila konsistentní základna pro hodnocení. Tyto
techniky najdou svoje uplatnění i při formulaci rozsáhlých projektů rehabilitace
území po průmyslu a těžbě, krajiny povodí a vodních toků.
Finanční proveditelnost by se měla odlišit od ekonomické proveditenosti.
Finanční proveditelnost zahrnuje schopnost projektové organizace shromáždit
náležité prostředky potřebné k realizaci navrhovaného projektu. Financování
projektu může být velkou překážkou v rozsáhlých společných projektech kvůli
objemu vyžadovaného kapitálu – investičních prostředků. Dosažitelnost půjček,
úvěrová způsobilost, vlastní kapitál a struktura úvěrů jsou důležitými aspekty
analýzy proveditelnosti.
Kulturní proveditelnost závisí na kompatibilitě navrhovaného projektu s kulturním prostředím projektu. V pracovně intensivních projektech musí být plánova112
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né funkce začleněny do místní kulturní praxe a do místního přesvědčení. Tak
např. co je jednotlivec ochoten dělat nebo nedělat, mohou určovat národní
a rodinné tradice.
Sociální proveditelnost se dotýká vlivů, které může mít navrhovaný projekt na
sociální systém v prostředí projektu. Sociální struktura v okolí projektu může být
taková, že v některých kategoriích může být nedostatek pracovníků, nebo
nemusí být vůbec dostupní. Proto musí být vyhodnocen vliv projektu na sociální situaci účastníků projektu, aby se zajistila kompatibilita (slučitelnost) výsledku projektu s prostředím. Mělo by se vědět, že pracovníci v některých oborech
mohou být představiteli určitého společenského postavení.
Bezpečnostní přijatelnost. Dalším důležitým aspektem, který by se měl při plánování projektu uvážit, je bezpečnostní přijatelnost. To vyžaduje analyzovat, zda
je možné projekt bezpečně realizovat a provozovat, s minimálními nepříznivými
vlivy na životní prostředí. Bohužel se u složitých projektů někdy nebere na životní prostředí náležitý ohled. Tak například byla v roce 1993 po uvážení právních
důsledků možných vlivů projektů podniknutých podle této smlouvy na životní
prostředí, dočasně pozastavena účinnost smlouvy NAFTA (the North Americal
Free Trade Agreement) mezi USA, Kanadou a Mexikem.
Politická proveditelnost. Politicky uskutečnitelný projekt může být chápan jako
„politicky korektní projekt“. Politické důvody často diktují zaměření připravovaného projektu. To platí zejména pro velké projekty celostátního významu, které
mohou mít významnou vládní podporu a politické důsledky. Např. politická
nezbytnost může být důvodem k podpoře projektu bez ohledu na podstatu
projektu. Na druhé straně se mohou hodnotné projekty setkávat s nepřekonatelným odporem prostě kvůli politickým faktorům. Politická analýza proveditelnosti vyžaduje vyhodnocení slučitelnosti projektových cílů s převažujícími cíli
politického systému.
Environmentální proveditelnost. Odpůrcem projektů mohou být ti, kdo prosazují environmentální zájmy protahováním schvalovacích procesů a důslednou
aktivní opozicí. To je hledisko hodné opravdové pozornosti už v nejranějších
fázích projektu. Musí se věnovat pozornost a podnikat akce, aby se nezanedbal
ani jediný uplatněný environmentální ohled, aby se uvážily všechny předvídatelné situace. Příkladem je Disneyův pokus vybudovat tématický park ve Virginii.
Přes vynaložení mnoha prostředků a úsilí nemohl Disney překonat místní opozici proti environmentálnímu vlivu, který by projekt mohl mít na areál historického bojiště Manassas.
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Tržní uskutečnitelnost. Jiným vážným problémem je proměnlivost trhu a vliv
trhu na projekt. Tato oblast by neměla být zaměňována s ekonomickou
proveditelností. Trh je potřeba analyzovat, aby se ukázaly možné důsledky tržní
poptávky, konkurenční aktivity atd., a možné přesměrování tržního zájmu. Také
se musejí analyzovat aktivity cenového boje vedeného konkurenty, ať už lokálními, regionálními, celostátními nebo mezinárodními, kvůli financování nepředvídaných událostí, a vést jednání o dluhové službě již v přípravné fázi, při rozběhu
stavby a rozběhu komerčního provozu.
Rozsah analýzy proveditelnosti
Při práci na studii proveditelnosti by se měla provádět řada analytických činností a zkoumání:
Analýza potřeby. Tou je poznání potřebnosti projektu. Potřeba může ovlivňovat
investorskou organizaci samotnou, jinou organizaci, veřejnost nebo vládu
a územní samosprávu. Aby se potvrdila a vyhodnotila potřeba, provede se předběžná studie proveditelnosti (Pre–feasibility study). Pak se provede návrh, jak
může být tato potřeba uspokojena. Měly by být zodpovězeny tyto relevantní
otázky:
• Je potřeba natolik významná, aby ospravedlňovala navržený projekt?
• Bude tato potřeba stále ještě existovat v době, kdy bude projekt dokončen?
•Jaké jsou jiné (alternativní) prostředky uspokojení potřeby?
•Jaké jsou ekonomické, sociální, environmentální a politické důsledky této
potřeby?
Příprava výroby nebo provozu. Patří sem předběžná analýza provedená pro
určení, co bude zapotřebí pro uspokojení potřeby. Práce může být provedena
konzultantem, který je v oboru projektu expertem. Předběžná studie často obsahuje systémové modely nebo prototypy. U technologicky zaměřených projektů
se pro ilustraci celkových charakteristik využívá perspektivního zobrazení
a zmenšených modelů výrobního zařízení. Může být provedena simulace navrženého systému, aby se daly předvídat důsledky, než začne skutečný provoz.
Projektování – zahrnuje podrobnou technickou studii navrženého projektu.
Je–li to zapotřebí, od dodavatelů a subkontraktorů se získají písemné nabídky.
Podle potřeby se vyhodnotí technologické možnosti a schopnosti. V této době se
také mohou provést potřebné konstrukční práce.
Odhadování nákladů projektu se musí provádět na přijatelné úrovni přesnosti.
Tato úroveň projektového plánu je od –5% do 15%. Do cenového odhadu se
zahrnují jak počáteční přípravné náklady, tak provozní náklady. V dokumentu
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odhadu nákladů mohou být dále obsaženy také odhady investičních nákladů
(kapitálové investice) a návratné a nenávratné investice. Aby bylo zřejmé, jak citlivý je projektový plán na nákladové hodnoty, provádí se analýza citlivosti na
tyto odhadnuté nákladové hodnoty.
Finanční analýza hodnotí finanční zdroje vynakládané na realizaci záměru projektu ve výstavbové fázi a jejich návratnost, oběžné prostředky, náklady a výnosy v provozní fázi, výnosovou a ziskovou schopnost projektované činnosti; dále
hodnotí schopnost plnit finanční závazky, průběh toku hotovosti (cash flow)
projektu, a navrhuje opatření pro zmírnění finančních rizik. Analýza by tedy
měla reflektovat míry návratnosti, inflace, investiční zdroje (zdroje kapitálu)
a oběžné prostředky, doby splatnosti, bod zvratu, zůstatkové hodnoty, sestavovat scénáře a podle nich zkoumat citlivost na změny.
Výsledky projektu
Tato část studie proveditelnosti vyhodnocuje vliv navrhovaného projektu. Environmentální, sociální, kulturní, politické a ekonomické důsledky mohou být
některými z faktorů, které budou určovat, jak bude projekt přijímán veřejností.
Také by měl být hodnocen potenciál přidané hodnoty projektu. Daň z přidané
hodnoty by měla být hodnocena na základě ceny produktu (výrobku, poskytované služby) a nákladů použitých surovin. Vybraná daň se pak ukáže jako příjem
státní pokladny (státního rozpočtu) v analýze nákladů a užitku CBA.
Závěry a doporučení z analýz proveditelnosti
Studie proveditelnosti by měla končit všeobecným závěrem analýzy projektu.
Ten by měl ukázat potvrzení – souhlas s projektem nebo neschválení projektu.
V této části studie proveditelnosti by mělo být obsaženo doporučení, jak postupovat dále.
Z předchozích odstavců vyplývá význam přípravných fází projektů, a zvláště pak
význam kvality obsahu technických, finančních a ekonomických studií (spolehlivosti vstupních údajů, analýz, výsledků a závěrů) pro správnost rozhodnutí, učiněných na jejich podkladě.
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4.2

Jednotlivé části studie proveditelnosti

Ve většině případů bude výsledná zpráva studie proveditelnosti členěna do následujících deseti kapitol v členění shodném se skutečně potřebným obsahem studie:
• Přehled výsledků
• Současný stav a historie projektu
• Analýza nabídky a poptávky, koncepce odbytu
• Materiálové vstupy potřebné k projektované činnosti
• Lokalita a okolí
• Technické řešení
• Organizace a režijní náklady
• Vlastnická struktura a zaměstnanci (lidské zdroje)
• Harmonogram realizace projektu
• Finanční analýza a potřeba investičních prostředků
Různost projektů a nutnost uzpůsobovat obsah jednotlivých složek práce v přípravné fázi projektů vede k odlišnostem v pracovních a hodnotících postupech
a ve výsledné skladbě dokumentů. Projevují se odlišnosti v pořadí kapitol.
Někdy je některá z následujících částí vyčleněna do samostatné přílohy, nebo je
sloučena s jinou kapitolou, pokud je to odůvodněno jejich významem a rozsahem v určitých projektech:
• Nákladová a výnosová analýza
• Sociálně ekonomická analýza nákladů a užitku (Cost–benefit analýza)
• Analýza rizik
• Analýza citlivosti.
Také struktura vstupních a výstupních dat, se kterou se v průběhu analýzy proveditelnosti pracuje, může být standardizována jen v hlavních rysech a cílech.
V datových strukturách projektových komponent a alternativ, stejně jako v navazujících výpočtových postupech, je zapotřebí značná pružnost pracovních prostředků i zpracovatelů, zejména schopnost reagovat na nové potřeby a možnosti
v průběhu prací.
Tabulkové součásti studie proveditelnosti
• Celkové kapitálové investiční náklady
• Celkové kapitálové investiční náklady v členění podle původu finančních
zdrojů
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• Celkové předprovozní výdaje
• Celkové předprovozní výdaje v členění podle původu finančních zdrojů
• Celkové roční náklady na prodané služby a produkty
• Celkové roční náklady na prodané služby a produkty
• Celkové roční náklady na prodané služby a výrobky v členění na variabilní
a fixní náklady
• Potřeba čistého pracovního kapitálu
• Potřeba čistého pracovního kapitálu s vyznačením vlivu zahraniční a domácí
podpory z veřejných zdrojů
• Výpočet potřeb pracovního kapitálu s ohledem na sezónní výkyvy
• Výpočet krátkodobé likvidity; průběhu požadavků na likviditu v kritických
obdobích projektu, hotovost a saldo na účtech
• Celkové investiční náklady
• Celkové investiční náklady, členěné podle původu finančních zdrojů
• Přehled finančních zdrojů
• Prognóza toku hotovosti; členění podle let v období výstavby, náběhu provozu a plného výkonu
• Prognóza toku hotovosti; členění podle let v období výstavby, náběhu provozu a plného výkonu a podle původu finančních zdrojů
• Celková dluhová služba
• Celková dluhová služba, domácí a zahraniční úvěrové zdroje
• Dluhová služba jednotlivých úvěrů
• Cash–flow pro finanční plánování
• Cash–flow pro finanční plánován; členění podle původu finančních zdrojů
• Diskontovaný cash–flow, celkový investovaný kapitál
• Diskontovaná návratnost investovaného kapitálu
• Výsledovka
• Rozvaha

4.2.1 Přehled výsledků – shrnutí
Obsahem je stručné a přehledné shrnutí obsahu celé studie a rekapitulace
výsledků (hodnot a doporučení) v členění kapitol – stručný přehled výchozí
situace a potřeb, toho, co je plánováno, čeho se projektem dosáhne (rozsah
a cíle projektu), rámcový popis rozhodujících omezení projektu – shrnutí projektového plánu a konečných výsledků analýzy proveditelnosti. Shrnutí by mělo
uvést, jak projekt doplňuje cíle organizace, města, kraje a státu, jaký je objem
rozpočtu, a které jsou hlavní milníky.
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4.2.2 Současný stav a historie projektu
Tato kapitola pojedná o koncepci a historii projektu, o jeho cílech, a představí
jeho předkladatele a zpracovatele studie proveditelnosti a jejich přístup k projektu; uvede souhrn nákladů vynaložených na přípravné studie a průzkumy:
Cíle projektu
Základní údaje o projektu a lokalitě, o potřebách, které vedly k jeho vzniku, specifikace požadavků na výkon nebo kapacitu. Charakteristika projektu, jeho strategie
a cíle. Měly by být srozumitelně charakterizovány všeobecné a specifické cíle projektu, aby bylo zřejmé, co se od projektu očekává, a jak očekávané výsledky přispějí k naplňování všeobecných strategických cílů rozvojového fondu (FS) a sektoru.
Přehled zásad uplatněných ve studii
Při přípravě studie proveditelnosti se uvádí soupis výchozích informací pro přípravu a vypracování studie; přehled získaných podkladů.
Projektové cíle a popis strategického záměru projektu. Výchozí podmínky pro
uplatnění nabídky výroby nebo služby v konkrétní lokalitě. Charakteristika tržního
prostředí – analýza příjmové situace podniků a obyvatelstva (demografická
charakteristika, ochota a schopnosti platit). Struktura obdobných služeb v okolí,
jejich rozsah, kvalita a výsledky průzkumu cen. Způsob uplatnění zásady 'znečišťovatel platí'.
Přehled předpokládané vlastní nabídky služeb nebo výrobků, charakteristika míst(a),
kde budou nabízeny a poskytovány; orientační harmonogram jejich realizace.
Popis vztahů mezi hospodářskou politikou státu a projektem (ekonomická, finanční, obchodní, průmyslová, sociální a společenská hlediska).
Charakteristika vztahu projektu k území (v úrovni vnitrostátní (místní, regionální)
i mezinárodní – např. vliv na kvalitu a hladinu podzemních vod, na tok až po
zaústění do moře, na koncentrace škodlivin v ovzduší a na dálkové atmosférické
přenosy, aj. – podle specifického charakteru projektu.
V závěru je možné zdůraznit hlavní ekonomický a oborový přínos projektu, způsob a míru ovlivnění sociálního a životního prostředí.
Předkladatel projektu
Základní údaje: název a adresa předkladatele projektu a název a typ společnosti pověřené jeho realizací; adresa, telefon, fax, e–mail; výše základního jmění,
přehled vlastníků a předmětů podnikání. Podrobnější informace jsou uváděny
v příloze: zda jde o novou společnost nebo čím se společnost zabývala od
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svého založení a čím nyní, vztahy k jiným společnostem, skupinám a fyzickým
osobám; které projekty (město, společnost, ap.) realizovaly, které právě realizuje, které připravuje a které další projekty byly nebo budou realizovány se
spoluúčastí veřejných rozpočtových nebo fondových zdrojů (domácích nebo
zahraničních).
Historie projektu
Informace o vývoji projektu: popište genezi – vznik a vývoj projektu, data a události, které měly pro projekt zásadní význam). informujte o vývoji projektu
a o jeho současném stavu. Uveďte přehled studií a provedených průzkumů,
jejich náklady. Přehled zpracujte do tabulky. Na závěr shrňte rozhodnutí přijatá
na základě předchozích studií a šetření.
Zpracovatel Studie proveditelnosti
Uveďte název a adresu společnosti, která studii proveditelnosti zpracovala,
a název a adresu objednatele studie.
Způsobilost investora a zpracovatele studie k realizaci projektu
Stanovisko zpracovatele k obtížnosti úkolu na základě a srovnání s dosavadní
zkušeností hlavních partnerů; charakteristika technických možností, datového
vybavení, technologické obtížnosti, inovační náročnosti úkolu.
Náklady na přípravné studie a průzkumy
Dosavadní rozptyl v hloubce průzkumů, analýz a koncepčních studijních prací
v přípravné fázi projektů je příliš velký na to, aby bylo možné vytvořit dostatečně
spolehlivé nákladové ukazatele. Hodnoty uváděné v manuálech pocházejících ze
západu uvádějí u přípravné dokumentace velkých projektů hodnoty mezi
1–1.5%, ale i více z objemu investičních nákladů, a kolem 5% pro náklady projektové dokumentace. V našich podmínkách se cena studie proveditelnosti projektů
kategorie ISPA a FS odvozují spíše od reputace zpracovatele. Doba na zpracování
závěrečné zprávy Studie proveditelnosti by měla být kalkulována min. 3 až 6
měsíců, při současném zpracovávání průzkumů a dílčích technických a ekonomických studií a jednání o finančních zdrojích.
Tabulky:
• Vstupy pro analýzu;
• Přehled předinvestičních studií, průzkumů a expertních posudků s uvedením nákladů, zpracovatele a doby zpracování.
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Disponibilní finanční zdroje pro realizaci projektu
Přehled disponibilních finančních zdrojů pro realizaci projektu (státní, krajské,
městské rozpočtové a jiné dotace, např. SFŽP, zdroje EU; vlastní zdroje, úvěry,
a jiné zdroje) je obvykle uváděn v tabulce.

4.2.3 Analýza nabídky a poptávky, koncepce odbytu
Tato kapitola pojednává o trhu (na podkladě průzkumu trhu, na kterém se má
projektovaná služba nebo produkt uplatnit (zjišťění poptávky). Charakterizuje
obchodní strategii poskytovatele služby, zákazníků a konkurence a porovnává je.
Zabývá se možností získání zákazníka, uvádí přehled zdrojů předpokládaných
výnosů z provozu, výčet druhů nákladů na marketing a odbytové činnosti, očekávanou situaci ve výběru inkasa, vymáhání plateb; odhad ztrát z nedobytných
pohledávek.
U projektů asanačního charakteru (dekontaminace území, rehabilitace území po
těžbě, toků a povodí, konverze území opuštěných průmyslem, těžbou a armádou
„brownfields“) charakterizujte způsoby vyjádření společenské poptávky.
Vždy shrňte očekávané přímé a nepřímé náklady, výnosy a užitky jako výchozí
údaje, ze kterých vychází studie nákladů a užitků CBA.
Průzkum trhu
Uvádějí se výsledky průzkumu nabídky a poptávky, poptávka po výstupech
projektu (výrobcích, službách) a existující nabídka (kapacita výroby nebo služby); místo projektu na trhu výrobků nebo služeb: lokalizace projektu a podíl
nabízených služeb na domácím a zahraničním trhu. Uvedou se výsledky analýzy nabídky a poptávky na cílovém trhu, návrh vymezení marketingové strategie
a obchodních cílů: Jak projekt ovlivní dosavadní trh – odstraní nebo zmenší
nedostatek nabídky v místě lokalizace projektu, v regionu a v ČR? Obchodní
orientace – např. nabídka služby dalším obcím v okolí, struktura území pro
poskytování služeb.
Dále pak:
Doba pořízení a původ vstupních dat, tj. zda byla pořízena:
• od stolu (např. ze statistických ročenek, vlastních nebo jiných studií obdobného charakteru nebo z jiných zdrojů);
• průzkumem v terénu – kdo a jak ho prováděl.
Struktura trhu: co nabízí projekt a navrhovatel, kdo si službu nebo produkt
koupí a proč (motivace zákazníka), kdy bude služba nebo produkt nabízen
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(sezónní vlivy), jaké množství je předpokládané k prodeji, kde bude služba
poskytována a produkt prodáván, jak budou prováděny platby za poskytnuté
služby a prodané produkty; popisován je i způsob záruk poskytnutých zákazníkovi, způsob sankcí za nedodržení kvality služeb.
Obvyklou formou je specifikace nabízené položky, ceny a očekávaných příjmů
v tabulce.
Obchodní strategie
Základní údaje o cenách dodávek a služeb poskytovaných a nakupovaných
v regionu a v oboru (v tuzemsku, v zahraničí). Poskytovatel výrobku nebo služby
popíše své cíle (předpokládaný obrat, podíl na trhu a image, očekávaný zisk),
popř. protimonopolní opatření s vlivem na dosažitelnou cenu).
Dále se prošetří charakteristika sociálního a ekonomického prostředí a stanoví
koncepce odbytu: podmínky veřejné služby a jejího uplatnění. Analýzuje se
a popíše ochota a schopnost zákazníka platit za poskytnuté služby, provede se
odhad rizik spojených s předpokladem vývoje výše poplatků za služby nebo
prodejní ceny. Je nutné popsat způsob komunikace se zákazníky a stanovit
náhradní řešení pro kritické situace (vliv ročních období, počasí, možné změny
pořadí důležitosti a obchodních priorit apod.); podmínky pro využití budované
kapacity v průběhu typického roku a směry vývoje poptávky v průběhu životního cyklu projektu.
O konkurenci je nutné uvést, kdo provozuje stejné nebo obdobné služby, a jak
může konkurence ovlivnit cíle projektu a jejich dlouhodobou udržitelnost. Je
třeba odhadnout strategii konkurentů, a to i v dosud systémově monopolním
prostředí. Proto je nutné uvážit i jiné alternativy splňující potřeby potenciálních
zákazníků (např. zásobování z vlastních zdrojů, vlastní čisticí zařízení, instalace
bezodpadových technologií).
Program projektu získání zákazníků
Struktura zákazníků podle druhu: občané města a okolí, stav a směry vývoje chování průmyslových zákazníků v regionu, vliv cestovního ruchu a turistické sezóny (individuální nebo organizovaný cestovní ruch, sezónní sportovní aktivity
a frekventanti kurzů, z ČR, z příhraničí.
Odhadovány jsou vlastní náklady zákazníka, které musí vynaložit, aby mohl
nabídku využít a zaplatit za produkt. Důležité jsou zejména reálné motivační
faktory zákazníka a popis programu oslovování a získávání zákazníků, kteří se
mají stát zdrojem výnosů.
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Obchodní náklady a výnosy
Náklady (popř. i výnosy) činností popsaných v předchozích odstavcích této kapitoly studie proveditelnosti; půjde zejména zejména o jednorázové výdaje, neobsažené v obvyklé v pravidelně se opakujících činnostech a jejich nákladech ani
v obvyklé provozní režii (např. propagační a osvětové akce před začátkem provozu, školení provozního personálu obchodních služeb, inkasních středisek a pod.).
Výnosy v této kategorii mohou pocházet z přidružených obchodních nebo servisních činností prováděných za úplatu.
Tabulky:
• vstupy pro analýzu;
• silné a slabé stránky poskytovatele služeb;
• projekce očekávaných budoucích výnosů v časové řadě životního cyklu projektu;
• odhad vlivu přímých a nepřímých nákladů na odbyt;
• projekce odbytových nákladů (marketing, distribuční a obchodní náklady)
v časové řadě celého životního cyklu projektu (včetně nákladů uplatněných
v předstihu – již ve výstavbové fázi projektu).

4.2.4 Materiálové dodávky potřebné k projektované činnosti
Tato kapitola uvádí klasifikaci hmotných dodávek a energie, specifikuje požadavky
na dodávky pro provoz projektu (výroba, poskytování služeb apod.), jejich
dostupnost, kvalitu; navrhněte a uveďte časový plán nákupu a spotřeby v členění
na spotřební místa v provoze (nákladová střediska), charakterizujte problematiku
předzásobení (bezpečná udržitelnost provozu za kritických technologických, klimatických, obchodních a j. situací), cena podle množství a místa odběru, specifikace ostatních nákladů na dopravu a manipulaci včetně cel a poplatků); uvádí se
souhrn nákladů na hmotné dodavky v životním cyklu projektu. U provozu soustav
pro zásobování vodou, zařízení na čištění, ukládání a zpracování odpadů je nutné
přihlížet k závislosti objemu služeb nebo výroby na intensitě odběru vody v zásobovacím vodovodním systému, přítoku odpadních vod do ČOV a k množství
odpadu k zpracování a k uložení. Nákupní náklady v těchto případech budou
nulové, je však nutné vyčíslit a kalkulovat náklady provozu rozvodných a sběrných
soustav a přivaděčů, a náklady svozu tuhého odpadu do spalovny a na skládky pro
příslušné objemy výroby nebo služby. Začlenění těchto položek do jednotlivých
kapitol bude záležet na tom, budou–li to vlastní investice a výkony, nebo zda se
bude jednat o služby zajišťované okolím projektu (externími subdodavateli nebo
kooperujícími účelovými organizacemi, městem nebo svazkem obcí).
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Druhy hmotných dodávek pro provoz, dopravní a rozvodná zařízení
Hmotné dodávky pro potřeby a realizaci projektu jsou suroviny, polotovary,
kompletační výrobky a dodávky, obchodní a servisní služby potřebné k provozování výroby nebo služby.
Ty lze rozdělit na dodávky uskutečňované vnitřní a vnější infrastrukturou:
Dodávky energie a hmot prostřednictvím rozvodů technické infrastruktury
a trvalých dopravních zařízení v objektu (elektřina, plyn, voda, palivo apod.)
z vlastních zdrojů (generátorů, jímacích, stáčecích a vykládacích objektů a zařízení); a dále hmotné dodávky prostřednictvím zařízení vně objektu – externí
technické infrastruktury (např. přípojky a přípojné řády vody, plynu a kanalizace, vlečky, přístupové komunikace apod.). U projektů spaloven a zařízení pro
zpracování a ukládání tuhého komunálního odpadu je nutné navrhnout svozovou oblast, organizační předpoklady svozu odpadu a dopravní prostředky, t.j.
začlenit jejich počty, pořizovací (včetně stanovení životnosti a obměny vozového
a strojního parku a zařízení překladišť) a provozní náklady v průběhu životního
cyklu.
Specifikace požadavků na hmotné dodávky pro provoz
Zpracovatel studie popíše strukturu toku hmotných dodávek, které budou
potřeba k provozování výroby a služby. Definují se požadavky na jejich množství
a kvalitu, a časový plán dodávek (velikost zásob a jejich obrátkovost); specifikují
se kvalitativní parametry hmotných dodávek.
Dostupnost a způsoby krytí potřeb hmotných dodávek
Nejen samotné dodávky a způsob jejich dodání jsou významné, klíčovou roli
hrají i dodavatelé samotní. Proto je třeba popsat okruh dodavatelů hmotných
dodávek a charakterizovat jejich spolehlivost (sezónní vlivy, cenová rozpětí,
výkyvy kvality od objednávkové specifikace, podmínky dosahování množstevních slev). Cílem analýzy a marketingové strategie upevňování dodavatelských
vztahů je minimalizace nákladů.
Náklady na hmotné dodávky
Tabulky:
• Vstupy pro analýzu;
• Odhad nákladů na hmotné dodávky (nákup);
• Odhad nákladů na hmotné dodávky (manipulační a dopravní náklady);
• Projekce nákladů v čase.
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4.2.5 Lokalita výstavby a životní prostředí
Tato kapitola popisuje lokalizaci projektu – umístění stavby a podmínky pro její
realizaci a provozování. Zabývá se také vlivem realizace projektu na životní prostředí, shrnuje výsledky hodnocení vlivu na životní prostředí EIA, analyzuje sociální a ekonomické prostředí projektu, hodnotí infrastrukturu v lokalitě, popisuje
staveniště, uvádí souhrn nákladů na pozemky a zařízení staveniště.
Detailní lokalizace projektu
Zde jsou uvedeny údaje o území a správní příslušnosti v souladu s fiší projektu
nebo s žádostí o spolufinancování z jiného finančního nástroje společenství
(např. úvěrem EIB, IB/WB a pod.), popř. s objasněním důvodů a důsledků
u odchylek od původních předpokladů. Popis je doplněn situačním plánkem.
Další část kapitoly tvoří popis způsobu výběru vhodné lokality nebo charakteristika
lokality předurčené pro projekt. Zdůrazněna jsou kritéria výběru lokality z hlediska
okolní přírody, geofyzikálních podmínek, požadavků na projekt (výrobní, provozní,
odbytové, dopravní); stavu okolní infrastruktury, ekologického dopadu realizace
projektu, sociálního prostředí a hospodářského rozvoje, veřejného zájmu – charakteristika variant regionálního rozvoje a jejich důsledky na projekt, vztah projektu
k územnímu plánu a probíhajícímu a očekávanému urbanistickému vývoji.
Jsou zde popsány i klimatické podmínky a přírodní zvláštnosti v lokalitě, které
mají vztah k projektu.
Vliv projektu na životní prostředí
Tato kapitola informuje o posouzení vlivu na životní prostředí. EIA se vypracovává, pokud musí být záměr posouzen podle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování
vlivu na životní prostředí. Hodnocení dopadů na životní prostředí se věnuje
samostatná následující kapitola. Studie EIA a výsledky hodnocení budou samostatnou součástí dokumentace projektu a přílohou žádosti o podporu; do studie
proveditelnosti budou zapracovány její výsledky a důsledky. Ve všech případech
je uváděna ve studii proveditelnosti charakteristika životního prostředí před
začátkem realizace projektu, v průběhu jeho realizace (výstavby), vliv realizovaného projektu na životní prostředí při provozu, popř. po jeho ukončení. Uvádějí
se zde opatření, která byla posuzována a byla potvrzena projednáním a jsou
obsažena v závěrech hodnocení vlivu projektu na životní prostředí:
• Vliv projektu na životní prostředí v době jeho přípravy (před začátkem
výstavby): přehled opatření, která musí být zakotvena do projektu, aby se
včas zabránilo nepříznivým vlivům na životní prostředí.
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• Vliv projektu na životní prostředí v době výstavby: konflikty, kritéria, specifikace nezabranitelných negativních vlivů, ocenění důsledků.
• Vliv projektu na životní prostředí v době provozu vybudovaných zařízení: přehled konfliktů, kritérií, specifikací nevyhnutelných negativních vlivů, ocenění.
Sociální a ekonomické prostředí
Role veřejné politiky: zhodnocení přijetí projektu občany města a regionu, vliv
na zaměstnanost, kdo je odpovědný za práci s veřejností a kdo ji bude provádět.
Daňová politika: popis zásad obecně závazných předpisů (zákona o dani z příjmů, z přidané hodnoty, celních tarifů apod.) s uvedením předpokladů daňového vývoje a decentralizace v období života projektu.
Ostatní právní hlediska: současná omezení a očekávaný vývoj v době životnosti projektu.
Infrastruktura
Vazba na infrastrukturu v okolí: stav a rozvoj silniční sítě, železnice, např. dopravní
podmínky pro cestovní ruch, zdravotnické služby, kapacita a kvalita současných služeb a předpoklady jejich rozvoje, stav technické infrastruktury a služeb v obci, např.
telefonní sítě apod. Další uváděnou charakteristikou je potenciál pracovních sil.
Stávající stav technické infrastruktury v lokalitě: jde o stavbu na zelené louce?
O obnovu či rekonstrukci objektu? Je vhodné připojit charakteristiku stavu existující technické infrastruktury.
Řešení odpadů: postup vzniku odpadů a volba způsobu jejich likvidace tak, aby
mohly být odhadnuty budoucí náklady a výnosy. Např. kalové hospodářství
ČOV (varianty technologie a ekonomické důsledky).
Služby a činnosti potřebné pro udržení funkcí infrastruktury v životním cyklu
projektu: popište jednotlivé kroky tak, abyste mohli odhadnout budoucí náklady na zajištění provozních funkcí projektu.
Lokalita a staveniště
Výběr lokality: kritéria pro výběr lokality (širší územní vztahy, návaznost na jiné
obdobné projekty v okolí, např. v regionu, ve spádové oblasti, v povodí apod).
Hodnocení lokality: způsoby vyhodnocení sledovaných lokalit, popis nevybrané lokality.
Charakteristika staveniště: geologické podmínky, průzkumy, zvláštní opatření,
přístupové cesty, dostupnost stavebního materiálu, zařízení staveniště, dostupnost pracovních sil a pod.
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K popisu lokality je nutné vymezit i majetkoprávní vztahy, popis břemen, která
se váží k vlastnictví nebo pronájmu objektů a pozemků, ocenění nákladů na
dekontaminaci a jinou environmentální asanaci, na demolice, přeložky a výstavbu náhradních objektů, včetně ceny výkupu pozemku a nemovitostí.
Odhad nákladů na pozemky a zařízení staveniště
Pro odhad nákladů na pozemky a zařízení staveniště je nutné kalkulovat pravidelné roční a přepočtené občasné náklady spojené s pozemkem a jeho ochranou (např. zpevňování svahů a skalního podloží, speciální odvodnění,
zalesňování a údržba porostů, jiná ochrana).
Dále je třeba provést kalkulaci ročních nákladů spojených s pozemkem a jeho
využíváním (např. placení nájmu, daní z nemovitostí, za jiná uživatelská práva –
nájem přístupové silnice, plochy na parkovaní aut a autobusů, poplatky za jiné
služby, práva průchodu a pod).
Kromě výše uvedeného je nutné uvést i náklady na nákup nebo pronájem
pozemku, platby daní a poplatků, poplatky za užívací práva. Náklady obnovy
a rozšiřování v pozdějších letech – koordinace územních potřeb dalších výstavbových etap v územním plánu, vyklizení prostor a demolice nepotřebných
objektů a zařízení, environmentální dekontaminace staveniště, terénní úpravy
pozemků, výstavbové předinvestice a nákup potřebných zařízení v předstihu,
apod.
Tabulky:
• Vstupy pro analýzu;
• Odhad investičních nákladů na pozemky a zařízení staveniště;
• Odhad investičních nákladů na ochranu životního prostředí;
• Odhad provozních nákladů na staveništi (např. snižování hladiny podzemní
vody čerpáním, ochrana proti vodní nebo větrné erosi);
• Odhad provozních nákladů na ochranu životního prostředí.

4.2.6

Technické řešení projektu

Tato kapitola pojednává o technickém řešení objektů v rozsahu potřebném
pro odhad investičních a provozních nákladů: technické nároky a možnosti,
program výrobní činnosti a služeb; charakteristika provozu, technologických
postupů a zařízení, materiálových potřeb a nároků na technickou infrastrukturu, popis dispozičního řešení prostor potřebných pro poskytování služby, přehled hlavních objektů investice, popis hlavních stavebních prací a budoucí
údržby.
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Provozní program a rozsah činností
Pro identifikaci provozního programu je třeba uvést, jaké technické prostředky si
realizace projektu vyžádá (pro uvažované varianty technologické i stavební části
stavby) a jsou–li tyto prostředky dostupné na domácím trhu, nebo je bude nezbytné dovézt ze zahraničí (ze zemí mimo EU). To je nutno rozlišit v nákladovém členění s ohledem na podmínky přijatelnosti k úhradě z prostředků Fondu soudržnosti
(eligibility). Řešitel musí zjistit a uvést, zda jsou tyto prostředky spojeny se specifickými vlastnickými právy know–how (licence, patentová ochrana apod.).
Dalším krokem je stanovení parametrů uvažované technologie (potřebná kapacita pro rozsah podle analýzy trhu, s ohledem na možnou kapacitu technologického zařízení a s přihlédnutím k omezením daným výkonovými řadami strojů,
výkony zpracovatelských nebo výrobních linek, ekonomickými kritérii, např.
efektivností využití jednotlivých stupňů výrobního cyklu, rozvozovými a spádovými vzdálenostmi) v jednotlivých fázích životního cyklu projektu, zejména
s ohledem na vývoj poptávky.
Dále je porovnávána kvalita a množství vstupů a výstupů podle parametrů uvažované technologie:
• se vstupy podle kapitoly – hmotné dodávky;
• s výstupy (především odpady) podle kapitoly – lokalita a životní prostředí.
Výběr technologie pro provoz
Výběr vhodné technologie a know–how je nejdůležitější částí studie proveditelnosti. Výběr je třeba provést na podkladě porovnání více alternativ. Hodnocení
jednotlivých alternativ však nemusí být zahrnuto do této studie a může být objednáno a připojeno ke Studii proveditelnosti jako nezávislé hodnocení. Výběr vhodné varianty však má úzkou vazbu na způsoby analýzy prováděné v předchozích
kapitolách (marketing, hmotné dodávky, lokalita výstavby a životní prostředí).
Pro vztah mezi technologiemi a životním prostředím jsou popsány vazby vybrané technologie na okolní prostředí (technická infrastruktura, přírodní podmínky,
přijatelnost technologie pro obyvatelstvo) a jsou popsány vlivy výstavby a provozování vybrané technologie na životní prostředí (např. charakter odpadů,
způsoby jejich likvidace). Uváděny jsou vážné střety vybrané technologie
s životním prostředím ve vybrané lokalitě (v době výstavby a v době provozu).
V této fázi je potřeba upřesnit čísla v tabulkách kapitoly věnované lokalitě
výstavby a životnímu prostředí.
Výrobci a dodavatelé technologie: je nutné, aby investor veřejné zakázky při přípravě a realizaci projektu postupoval uvážlivě, s vědomím nutnosti dodržovat
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zákon o veřejných zakázkách a podmínky předpisů EU, zajišťujících volný pohyb
zboží a služeb. Pro technické a finanční úvahy bude účelné zpracovat nezávazný
přehled domácích i zahraničních dodavatelů osvědčených v kvalitě a technické
úrovni, a v tabulce uvést přehledné porovnání cenových nabídek, které byly získány buď přímým dotazem, nebo pomocí nepřímých metod (z katalogu, srovnáním s obdobným zařízením v okolí apod.).
Charakteristika navržené technologie: přednosti a zápory (silné a slabé stránky) vybrané technologie, hodnocení kvality a ceny technologie ve vztahu
k lokalitě výstavby (je nová technologie standardní, nadstandardní, případně
mimořádná). Sociální a hospodářský dopad vybrané technologie do lokality
a jejího okolí je záležitostí samostatné ekonomické analýzy (cost–benefit analysis), nicméně studie proveditelnosti nemůže opomenout souvislosti vlivu
vybrané technologie na lokalitu – na území, které bude ovlivněno výstavbou
a provozem projektu.
Mohou zde být využity zkušenosti z obdobných aplikací v ČR a v zahraničí. Ve
studii je doporučeno uvést stručnou charakteristiku srovnatelných příkladů.
Podmínky pro získání a provozování technologie
Získání a provozování technologie je obchodní záležitostí. Studie proveditelnosti se zaměřuje na možnosti, postupy a na strategii, jak vybranou technologii získat a provozovat.
Je třeba uvést břemena spojená s nákupem technologie (patentová ochrana,
poplatek za know–how, jiná práva k vybrané technologii).
Popíše se doporučený postup nákupu technologie (nákup licence, pronájem
nebo nákup technologie, spoluúčast na licenci formou majetkové spoluúčasti –
Joint Venture, uplatnění desagregace, tj. rozložení technologie na dílčí segmenty a stanovení poplatku za know–how jen u klíčových komponent technologického procesu a technologického zařízení, nebo zda je nutné dát přednost
nákupu jako celku pro získání plné záruky za výkonové a spolehlivostní parametry, zda je možná nebo nutná adaptace technologie do domácích podmínek, zda
to bude možné provést s podporou autora nebo výrobce – držitele práv apod.).
Uvedou se termíny pro podepsání kontraktu a smluvní podmínky v rámci dané
situace, po př. předpokládaný termín pro podepsání kontraktu, analyzují se
podmínky, za jakých bude kontrakt podepsán (definice předmětu dodávky,
doba dodání, záruky, podmínky pro zlepšení parametrů dodávané technologie,
majetková práva dodavatele, platební podmínky, exkluzivita práv prodeje, zajištění dodávek jednotlivých částí technologie).
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Dále jsou uvedeny náklady na technologii: sledování nákladů na pořízení technologie, na zabezpečení technických podmínek provozu a údržby (jsou základní linií celé studie proveditelnosti); výsledky průzkumů, porovnání a propočty
jsou shrnuty v tabulkách této kapitoly a v kapitole věnované finanční analýze.
Postup přípravy projektové dokumentace a přípravy stavby
Po rozmístění objektů v návrhu zastavovacího plánu, po vypracování předběžného
technologického návrhu a disposičního rozvrhu zařízení a objektů s předběžným
určením funkcí a činností se zpracuje dispozice každého objektu a navrhne se
postup jejich výstavby. Pokud dojde při zpracování projektové dokumentace a ve
stavebním řízení k nutnosti odchýlit se od těchto předpokladů s důsledky na pořizovací a provozní náklady, bude nutné provést úpravu vstupních hodnot a výsledků
a ověřit nebo upravit závěry v dotčených částech studie. Koncepce přijatá a ověřená
studií bude závazným zadáním pro zpracovatele projektové dokumentace i pro zhotovitele. Uváděn je výčet objektů, provozních souborů a jejich podstatných částí
(subprojekty a aktivity) pro plánovací účely a pro práci s tabulkami této kapitoly.
Pro potřeby studie proveditelnosti se projektová dokumentace rozpracovává do
podrobností, které umožňují dosáhnout potřebné hloubky a spolehlivosti technických, ekonomických, finančních a legislativních analýz: situační výkres (v měřítku
1:1000 nebo 1:2000), technické výkresy objektů a technické infrastruktury, funkční schémata a technické výkresy dopravy osob, materiálu a paliv, energie, výrobků
a odpadů, příjezdových vozovek, parkovišť, odstavných ploch a chodníků a vozovek mezi objekty, dále zdroje a velikost emisí, schéma a situační výkres spádové
nebo zásobované oblasti, popř. rozvodné sítě nebo sítě provozoven, a další technické dokumenty o rozsahu služeb a vlivu na bezprostřední i širší okolí apod. Průzkumy a projektová dokumentace pro ověření vybrané varianty musí být hotovy
v dostatečném předstihu před zpracováním poslední kapitoly – finanční analýzy.
Výběr strojů a zařízení
Na podkladě technické dokumentace podle kapitoly věnované lokalitě výstavby
je zpracován výčet rozhodujících strojů a zařízení, které jsou základem vybrané
technologie, ekonomiky a spolehlivosti provozu. Výběr usnadní upřesnění nákladů a časových potřeb realizace projektu. V této fázi přípravy projektů jsou odhalována četná kritická místa projektu (návaznost specifikovaných strojů a zařízení
na výkonové parametry a skutečné provozní podmínky jiných částí projektu, vlivy
na průběh a souběh prací na staveništi a na jeho okolí – přístupové cesty, vazba
na technickou infrastrukturu, potřeba pracovních sil, spolehlivost a bezpečnost
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provozu, životnost provozu, zařízení a objektů, nároky na opravy a údržbu a jiné
nezbytnosti a omezení). V návaznosti na předchozí kapitoly a po upřesnění jednotlivých komponent strojů a zařízení jsou prováděny výše popsané specifikace.
Souběžně s těmito pracemi je upřesňována příprava podmínek budoucího kontraktu v oboru dodávek strojů a zařízení. Získané podklady budou využity při přípravě tendrové dokumentace a při vyhodnocování nabídek.
Stavební práce
V této části studie proveditelnosti je stanoven rozsah stavebních prací (jejich cena,
časová potřeba a kritéria pro stanovení a kontrolu kvality prací). Analyzovány jsou:
zařízení staveniště, budovy hlavní a pomocné, výstavba inženýrských sítí provizorních i trvalých (energie, voda, spoje, přístupové cesty a komunikace), dále elektroinstalace, vzduchotechnika a skladové plochy, skládky nebo skladovací zařízení
odpadu, oplocení, zařízení a konstrukce pro ostrahu a další nezbytné komponenty stavby. Upřesňovány jsou charakteristiky a rozsah hmotných dodávek (kapitola
věnovaná materiálovým dodávkám), potřeba pracovních sil a speciálních montážních postupů. Podklady se zpracovávají do hloubky dané potřebami studie
proveditelnosti. Detailní prováděcí výkresy se v této fázi přípravy projektu nezpracovávají, pokud nejsou součástí přípravy tendrových dokumentů jako podklady
pro vypracování výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu.
Opravy a údržba
Vyznačena jsou místa v projektu, která v sobě soustřeďují významné požadavky
na údržbu a opravy a jsou stanoveny potřebné náklady na jejich provádění. Do
této částky jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se zaškolením pracovníků,
kteří budou údržbu a opravy provádět; nákup pomůcek a nástrojů; potřeba
vybudování montážních a skladovacích ploch.
Odhad celkových investičních nákladů
Tabulky – vstup pro analýzu:
• Odhad nákladů na nákup technologie (know–how, licenční a jiné poplatky);
• Odhad investičních nákladů na stroje a zařízení;
• Souhrnný přehled nákladů na stroje a zařízení;
• Odhad investičních nákladů na stavební a montážní práce;
• Souhrnný přehled nákladů na stavební a montážní práce;
• Odhad nákladů na pořízení investice;
• Prognóza nákladů v čase.
130

Fond soudržnosti

4.2.7 Organizační a režijní náklady výstavby a provozu
Tato kapitola pojednává o organizaci výstavby a o vedení a organizaci provozu
(služeb, výroby). Charakterizuje organizaci odpovědnou za poskytování služeb,
popisuje odpovědnost vedení organizace vlastníka a provozovatele – správce
hodnot vytvořených projektem. Zatímco předchozí kapitoly mapovaly přímé
náklady, zaměřuje se tato kapitola na nepřímé náklady, především režijní.
Organizace výstavby
Uvádí se popis organizace výstavby a rozdělení odpovědností za koordinaci, vedení a monitorování výstavby. Většinou se asi bude uplatňovat investorský model se
smlouvou, jejíž součástí je prováděcí dokumentace s položkovým rozpočtem,
s fakturací prací skutečně provedených výměr za rozpočtové jednotkové ceny (tzv.
červená kniha FIDIC). Dodavatelský model se u investic spolufinancovaných
z veřejných zdrojů dosud vyskytuje jen výjimečně (v projektech kofinancovaných
Fondem soudržnosti se však může uplatnit i žlutá kniha nebo tzv. Jednoduchý
kontrakt (zejména u opakovaných staveb a etap, a u liniových staveb).
Charakterizuje se úloha investora v rámci projektu a uvádí se, zda a jak dojde
k vytvoření investorské skupiny pro vedení projektu. Sestaví se matice odpovědností, naplánuje se celý průběh přípravy a realizace projektu (stavby) po jednotlivých krocích s jejich časovým a nákladovým ohodnocením, počínaje
zajištěním financování projektu a dokončením projektové dokumentace a stavebního řízení přes přípravu tendrových dokumentů a výběrového řízení na
zhotovitele stavby, přípravu kontraktu na dodávku a celé období realizace až po
přejímací procedury, závěrečné zprávy spolufinancujícím stranám a závěrečné
zúčtování.
Vedení a organizace provozu
Pro vedení a organizaci provozu je nutné, aby bylo popsáno vedení a organizace provozu (výroby nebo služeb) a ujasněny základní vztahy mezi vlastníkem,
provozovatelem a investorem. Dále musejí být navrženy vhodné formy organizace (např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, obecně prospěšná společnost ap.). Je vhodné se soustředit na budoucí management
a definici vlastností, kterými by měly disponovat osoby ve vedení společnosti.
Je třeba navrhnout způsob vyhledání osob a jejich začlenění do projektu již
v době výstavby.
V této fázi je připraven návrh organizace, kde jsou definovány funkce, které musí
být zajištěny pro dosažení cílů organizace, i návrh jejího organizačního schéma131
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tu; podrobně jsou popsány činnosti jednotlivých útvarů (vedení, koordinace,
kontrola); jsou určeny klíčové pracovní profese, navržena organizace náboru
a programy zaškolení.
Je dobré spolupracovat s organizačními odborníky – pro návrh struktury a hierarchie organizace, stanovení počtu pracovníků, návrh informačního systému pro
řízení organizace a provozu a stanovení zásady delegování odpovědností a způsob kontroly.
S využitím dat a charakteristik z ostatních kapitol studie je proveden odhad nákladů na řízení organizace:
• Režie provozu, náklady na mzdy, energie, vodu, dopravu, pronájmy, obnovu
vybavení provozoven a údržbu;
• Administrativní režie – náklady na platy, pronájmy, vybavení kanceláří, telekomunikace, pojištění, daně a režijní náklady spojené s výstavbou (rozlišeny jsou
režijní náklady v detailech, například u centrální administrativy náklady na
vedení provozu, na finanční vedení a účtárnu, na právní útvar, útvar dopravy,
údržby, útvar styku s veřejností apod.);
• Režie marketingu – náklady na mzdy, reklamu, inzerci, vzdělávání apod.;
• Odpisové náklady;
• Finanční náklady – úroky z půjček.
Pro potřeby studie proveditelnosti postačí sledovat nákladové položky v agregovaných blocích, s rozlišením podle míry ovlivnění nákladů a výnosů v jednotlivých
fázích životního cyklu projektu.
Režijní náklady
Přehledy a tabulky – vstupy pro analýzu:
• přehled: Přehled hlavních nákladů;
• přehled: Přehled režijních nákladů;
• tabulka: Odhad režijních (nepřímých) nákladů;
• tabulka: Projekce režijních nákladů v čase.

4.2.8 Vlastnická struktura a zaměstnanci (lidské zdroje)
Tato kapitola pojednává o vlastnické struktuře a zaměstnancích v souvislostech
projektu. Uvádí se, jedná–li se o vlastnictví soukromé, nebo veřejné, představuje
se vlastník a popíše se jeho role v projektu. Vlastník financuje projekt a přebírá
závazky za jeho financování. Měl by hrát hlavní roli v projektu, tedy i při zpracování studie proveditelnosti. Do kapitoly patří i náklady spojené s výběrem a zapracováním zaměstnanců (specifikace funkcí a zařazení zaměstnanců organizace,
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požadavky na kvalifikaci a sociální charakteristiku zaměstnanců, struktura mzdových nákladů). Ve studii se s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů a na
bezpečnost osob a majetku neuvádějí osobní jména ani jiné podrobnosti, které
jsou pro posouzení proveditelnosti projektu nevýznamné.
Náklady vlastníka společnosti
Náklady vlastníka závisí na velikosti a typu organizace, na podnikatelské strategii vlastníka a na pravidlech daných zákonným rámcem zejména veřejných rozpočtů ČR a EU – předpisů Fondu soudržnosti. U projektů kofinancovaných
Fondem soudržnosti, na které se orientuje tato kapitola, se jedná převážně
o vlastnictví veřejné.U partnerských organizací v úplném soukromém vlastnictví
jde o soukromou záležitost vlastníků jen pokud nepřijímají granty z veřejných
zdrojů; u organizací veřejných nebo zčásti veřejných vlastníků jsou tyto náklady
předmětem veřejného zájmu.
Při přípravě této části studie proveditelnosti jsou odhadnuty náklady orgánů
investora (popř. jeho partnerů), přiměřené pro danou formu společnosti (režijní
náklady představenstva, dozorčí rady, odměny), a je uvedena strategie nakládání se ziskem v etapách životního cyklu projektu: dividendy, reinvestovaný zisk,
příděly do účelových – rozvojových a reservních fondů – v náběhové fázi, v produktivní fázi, v inovačním nebo likvidačním období apod.).
Kategorie a funkce zaměstnanců
Stanovena je kategorizace zaměstnanců (plán lidských zdrojů): stálí zaměstnanci (např. manažeři, technici, dělníci apod.), zaměstnanci najímaní příležitostně
(např. poradci, lektoři, speciální dělnické profese apod.), zahraniční zaměstnanci s nadprůměrnými, průměrnými nebo podprůměrnými mzdovými požadavky
pro stanovení personálních nákladů.
Sociální, ekonomické a kulturní prostředí
Personální náklady nejsou závislé pouze na technicko–ekonomických, finančních nebo obchodních hlediscích – velmi často jsou určovány sociálními a ekonomickými podmínkami a kulturním prostředím v lokalitě nebo v celé ČR,
pokud jde o zaměstnance místní nebo ze zahraničí. Pro každý specifický případ
je uvedeno hodnocení a porovnání pracovních podmínek, pracovních a jiných
norem a standardů, zabezpečení zdravotní péče, pojištění a bezpečnosti práce
v místě, odkud pracovník přichází, s místem, kde bude zaměstnanec pracovat.
Tyto vlivy je nutné zohlednit ve výši personálních nákladů.
133

Příprava a řízení projektů Fondu soudružnosti
Díl I. Projektové řízení Fondu soudružnosti

Požadavky na odbornost
Při stanovování požadavků na kvalifikaci zaměstnanců je zapotřebí respektovat
měnící se strukturu zaměstnanců v jednotlivých fázích projektu (výstavba, náběhová fáze provozu, produktivní provozní fáze, inovační období, inovační fáze apod.).
Tyto fáze jsou uváděny v souvislosti s výnosy a náklady a s průběhem hotovostní
situace (cash–flow), popř. strategií rozvoje společnosti (kapitola Marketing).
Dostupnost zaměstnanců
Nejen plán, ale i skutečné získání pracovníků jsou zásadním prvkem projektu, proto
je nutno zajistit reálné podmínky pro získání zaměstnanců s potřebnou kvalifikací,
např. lektorů pro určitý program, zjistit skutečný personální náklad (včetně ostatních osobních nákladů), který bude v daném případě vynaložen, a porovnat jej
s předpokládaným příspěvkem k celkovému výnosu za dané období. Dále je stanovena optimální varianta kritérií a těmto kriteriím je podřízen nábor pracovníků.
Plán zaškolování
K vybavení projektu personálními silami je nutno analyzovat potřebu vzdělávání
zaměstnanců (přehledy zpracované s využitím poznatků z předchozích kapitol,
zejména kapitoly o historii projektu a analýze trhu). Odhadněte náklady spojené
s touto činností a zohledněte je v tabulce.
Mzdové a ostatní náklady
Přehledy a tabulky – vstupy pro analýzu:
• přehled: Plán lidských zdrojů;
• přehled: Specifické personální náklady;
• tabulka: Kategorie vlastníků a zaměstnanců;
• tabulka: Odhad personálních nákladů.

4.2.9 Harmonogram realizace projektu
Tato kapitola podává souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik
projektu – pojednává o harmonogramu přípravy a realizace projektu. Harmonogram postihuje všechny činnosti od prvního rozhodnutí investovat do daného
oboru až po první výnosy z jejich prodeje. Do časových relací jsou uváděny
všechny činnosti analyzované v předchozích kapitolách. Přehledný a účinný
systém pro monitorování a kontrolu aktuálního stavu prací (spotřebovaných
zdrojů – nákladů, času, dosahované kvality) v průběhu realizace projektu je nutným předpokladem k dokončení této aktivity.
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Cíle plánu realizace projektu
Realizační tým projektu, jeho velikost a pracovní zaměření závisí na typu a velikosti projektu, na vlastnických poměrech a zvoleném dodavatelském systému.
Předmět činnosti realizačního týmu je předurčen potřebou vést, monitorovat
a usměrňovat vývoj projektu (založení a výstavba společnosti, finanční plánování,
výběr technologie a inženýrská podpora, příprava a vyhodnocení výběru dodavatele, příprava a podpis kontraktu, podrobná projektová dokumentace, získání
pozemku, územní a stavební povolení, monitorování prací na staveništi a kontrola fakturace, legislativní podpora, předprovozní marketing, výběr managementu
a příprava personálu, příprava a zahájení provozu).
Investorská skupina je odpovědná za výstavbové práce na staveništi. Její složení
a početnost závisí na typu projektu, jeho velikosti a složitosti. Její úlohou je připravovat realizaci v souladu s kontraktem a koordinovat, monitorovat a usměrňovat
průběh realizace podle pokynů realizačního týmu projektu. Jsou však možná i jiná
organizační schémata.
Etapy realizace projektu
Podrobný rozpis etap realizace projektu umožní odhadnout celkové investiční
náklady.
Časový a nákladový plán realizace projektu
Užívány jsou odpovídající technické prostředky pro časové a nákladové plánování
a vedení přípravy a realizace projektu (na trhu je celá řada programových produktů
vhodných pro tyto účely). Z předchozích kapitol je dostatek vstupních informaci pro
práci s těmito produkty. S pomocí harmonogramů získají projektové přípravné a realizační investorské týmy možnost analyzovat vzniklé situace, porovnávat je s původními
záměry a se skutečností, předvídat vývojové trendy, odhalovat časová a zdrojová rizika,
řešit nečekané kritické situace, napravovat nežádoucí vývoj, zmenšovat rizika apod.
Náklady na realizaci
Přehledy a tabulky – vstup pro analýzu:
• přehled: Přehled nákladových položek realizace projektu;
• tabulka: Odhad investičních nákladů – realizace projektu.

4.2.10 Finanční analýza a potřeba investičních prostředků
Tato kapitola obsahuje finanční a základní ekonomické vyhodnocení investice:
vyhodnocení finančních podmínek, dostupnosti zdrojů, koncepce financování,
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výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů, souhrn kriterií a indikátorů pro
posouzení investice, přehled celkových investičních a provozních nákladů, přehled
financování projektu; závěry finanční analýzy. Finanční analýza vyhodnocuje předchozí rozbory standardními postupy finanční analýzy pomocí ukazatelů, které
vypovídají o věcné, ekonomické a finanční kvalitě projektu, a výsledky integruje do
ucelené představy. Závěry této kapitoly jsou důležitými vstupy pro zásadní rozhodnutí v přípravě a realizaci projektu, jsou výchozí srovnávací základnou pro měření
úspěšnosti projektu v krizových i úspěšných etapách jeho životního cyklu.
Zaměření a cíle finanční analýzy
Finanční analýza se zaměřuje na prokázání úspěšnosti proměny likvidních finančních prostředků – těch, které vlastní investor, které si vypůjčí nebo získá jako podporu darem. Jde tu o přeměnu likvidních finančních prostředků (investičních
zdrojů) na trvalá aktiva, reprezentovaná nově pořízeným investičním majetkem
a pracovním kapitálem. Produktivní trvalá aktiva prokazují svou úspěšnost tvorbou dalších likvidních prostředků. Cílem studie proveditelnosti je prokázat, že:
• byla vybrána nejlepší možná varianta z možných řešení;
• byla identifikována rizika, získána schopnost odhalovat pozdější nová rizika
z nečekaného vývoje a předcházet krizovým situacím;
• potřebné finanční prostředky na výstavbu, spuštění provozu a provoz byly
odhadnuty dostatečně přesně atd.;
• projekt bude realizován v režimu minimálních nákladů.
Základní hlediska a postup prací při ocenění investice
Pro ocenění investice jsou identifikovány strany zúčastněné na projektu a obory
jejich zájmu:
• vlastník (investor), který vyžaduje průkaz zhodnocení jeho finančních prostředků vložených do projektu;
• půjčovatel finančních prostředků, který vyžaduje prokázat návratnost
vynaložených prostředků podle dohodnutého splátkového kalendáře;
• poskytovatel grantu, který vyžaduje průkaz širších vlivů projektu do jeho
okolí při plnění strategických cílů fondu nebo programu.
S úspěšností projektu je spojeno i vyplácení odměn stranám zúčastněným na
projektu. Je nutné rozlišovat nákladové položky od různých forem rozdělení
a použití zisku.
Základní kritéria pro rozhodnutí o investici:
• návratnost investovaného kapitálu;
136

Fond soudržnosti

• nepřímé pozitivní důsledky (zlepšení životního prostředí, zkvalitnění služeb,
politická stabilita, sociální smír apod.).
Při zpracování studií proveditelnosti se předpokládá, že účetní systém
a pojmy použité ve studii vycházejí z osvědčených a obecně platných standardů a definic. V případech, kdy se vyskytnou rozdíly oproti domácí praxi,
oproti postupům a definicím pojmů, je prospěšné na odlišnosti upozornit,
nebo posoudit obě varianty a uvážit míru závažnosti rozdílu pro studii jako
celek. Přestože je pravděpodobný vývoj směrem ke sjednocování účetních
a daňových systémů v členských zemích, budou i zahraniční posuzovatelé
studií a žádostí o spolufinancování, pracující pro evropské instituce, uznávat
postupy dodržující tuzemský zákonný rámec a sazby (zdanění, stanovení
odpisů, pojištění).
Také je nutné mít na zřeteli podmínky Společenství na přijatelnost (uznatelnost,
eligibility) nákladů pro financování z jednotlivých evropských a národních veřejných rozpočtových zdrojů a nezahrnovat nepřijatelné položky a jejich součty do
celkových součtů s přijatelnými položkami.
Ocenění vstupů a výstupů projektu je možné provést několika standardními
způsoby a jejich kombinacemi. Identifikace a ocenění položek pro analýzu bude
vyžadovat značnou zkušenost, odpovědnost a všestrannost.
Plánovaná životnost projektu se stanovuje pro projekt jako celek. Zároveň je však
zapotřebí stanovit ekonomickou a fyzickou životnost hlavních komponent projektu a sladit rozdílné životnosti komponent z těchto aspektů:
• ekonomického (volit správnou odpisovou politiku);
• technického (nezanedbat rozvoj a zvyšovat produktivitu práce);
• finančního (nepřipustit úvěrové přetížení);
• obchodního (např. neodrazovat zákazníky).
Protože je pravděpodobné, že příprava mnoha projektů bude trpět nedostatkem
spolehlivých historických dat (výsledky, víceleté charakteristiky a ukazatele),
bude důležitým prvkem přípravy projektu analýza rizik.
Celkové investiční náklady
Celkové investiční náklady jsou součtem všech investičních komponent, jak jsou
popsány v předchozích kapitolách.
Financovaní projektu
Financování projektu charakterizuje všechny dosavadní předpokládané finanční
zdroje a předpokládané objemy. Pro finanční plánování se používá prognóza
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hotovostních toků. Do souhrnného přehledu jsou proto vkládány součty předpokládaných hodnot ročních finančních nákladů.
Celkové provozní náklady
Celkové provozní (výrobní) náklady jsou vypočteny sumarizací nákladových
položek popsaných v dřívějších kapitolách. Začleňují se do nich i režijní náklady.
Z celkových nákladů se vypočítávají jednotkové náklady.
Finanční a ekonomické vyhodnocení
Pro projekty se vypočítávají kritéria komerční ziskovosti a finanční ukazatele:
čistá současná hodnota (NPV) investice, vnitřní míra návratnosti (IRR), doba
návratnosti aj. Provádí se analýza bodu zvratu a citlivostní analýza.
Národohospodářské vyhodnocení
Uvedou se výsledky a prospěchu (sociálně ekonomické cost–benefit analýzy),
analýz agregátní spotřeby, nepřímých prospěchů a nákladů ve vztahu k agregátní spotřebě, redistribuce zisku, popř. dalších metod UNIDO, OECD a EU pro
ekonomické (národohospodářské) hodnocení.
Při zpracování výsledků analýzy proveditelnosti do závěrečné zprávy Studie proveditelnosti je nutné mít na paměti, že se všechny její závěry stanou součástí
projektové žádosti – obsahem formuláře této žádosti i celá studie jako její příloha. To má několik závažných důsledků:
Uvedené výchozí hodnoty a vypočtené výkonové a nákladové hodnoty se stávají ukazateli pro hodnocení výsledků realizace projektu – jednou z výchozích
podmínek úspěšného a účinného monitorovacího procesu projektů přijatých
pro financování z Fondu soudržnosti.
Formulář přihlášky projektu obsahuje informaci o implementační (realizační)
fázi projektu, o souladu projektu a jeho cílů s právem EU a informace o celém
projektu, včetně jeho předpokládaných nákladů, tak jako Studie proveditelnosti.
Jsou to rozhodující základní informace pro dotčenou veřejnost.
Zároveň však se zveřejněním obsahu a struktury nákladových položek odkrývá
i cenová úroveň rozpočtu dodávek stavby, předpokládaná investorem, a to ještě
před uskutečněním výběrového řízení na zhotovitele stavby. Aby se předešlo
neodůvodněnému zvýšení cenových nabídek, je proto nutné tuto skutečnost
uvážit před zveřejněním Finančního memoranda a výše zmíněných dokumentů,
a před rozhodnutím o obsahu tendrových (zadávacích) dokumentů. Nejlépe by
bylo tuto situaci upravit jednotným předpisem.
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Protože proces posouzení vlivů na životní prostředí musí být nedílnou součástí
většiny návrhů projektů, tedy i jednotlivých návrhů projektů určených k čerpání prostředků z Fondu soudržnosti, je cílem následující kapitoly je seznámit čtenáře se základními principy a postupy procesu posuzování vlivů záměrů na
životní prostředí.
V úvodu kapitoly jsou shrnuty základní východiska, principy a legislativní
úprava posuzování. Další část stručně charakterizuje systém posuzování rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (SEA). Hlavní částí kapitoly je
rozbor posuzování vlivů záměrů – staveb a technologií – na životní prostředí
(EIA), vymezení předmětu posuzování a jeho rozsahu, popis jednotlivých etap
procesu posuzování s odhadem délky a nákladů na proces posuzování.
Samostatnou částí je charakteristika systému NATURA 2000 a jeho důsledky
pro proces posuzování záměrů na životní prostředí. V závěru kapitoly jsou pak
uvedeny základní požadavky a struktura jednotlivých etap a dokumentů
procesu posuzování.
Cílem posuzování vlivů na životní prostředí je posoudit vlivy určitého záměru
nebo koncepce na životní prostředí předtím, než je rozhodnuto o jeho uskutečnění. Na základě principu prevence v oblasti životního prostředí nelze omezovat
regulaci činností pouze na následné vlivy na životní prostředí, ale je nutná jejich
organizovaná a plánovaná činnost. Proto je nutné zohledňovat vliv na životní
prostředí již ve fázích rozhodování. Nedochází k posuzování pouze konkrétních
činností, které bezprostředně ovlivní životní prostředí, ale i základních koncepcí
a jejich vlivu na životní prostředí. Hlavními principy, které jsou v rámci procesu
posuzování uplatňovány, jsou zásada prevence, předběžné opatrnosti, informovanosti, účasti veřejnosti a odbornosti. Především zásada prevence vedla k prosazení procesu posuzování vlivů na životní prostředí i do rámce přípravy
projektů na čerpání finančních prostředků Fondu soudržnosti.
Rozlišujeme dva základní přístupy posuzování vlivu na životní prostředí, kterými
je koncepční – strategické posuzování – posuzování vlivů realizace koncepčních
dokumentů a plánů, popř. dalších materiálů (SEA), a posuzování záměrů – projektové posuzování, jehož předmětem je posuzování vlivů určitých konkrétních
záměrů – staveb apod. (EIA).
Základem mezinárodní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí je Úmluva
o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice státu, tzv. dohoda
Espoo (1991, nabyla účinnosti v roce 1997), která vymezila základní prvky procesu EIA, které musejí smluvní strany promítnout do svých právních řádů. Jedná
se o případy významných vlivů na životní prostředí přesahujících hranice státu.
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Jedním z charakteristických rysů posuzování vlivů na životní prostředí je možnost účasti veřejnosti v procesu posuzování, který vychází z Úmluvy o přístupu
k informacím, účasti veřejnosti při rozhodování a přístupu k právní ochraně –
Aarthus, 1998 (Domahorský, 2003).
V rámci Společenství je posuzování vlivů na životní prostředí upraveno již několik
let, první směrnicí upravující problematiku posuzování byla směrnice Rady (EHS)
č. 337/1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Tato směrnice byla významně doplněna směrnicí Rady (ES) č. 11/1997.
Posuzování vlivů konkrétních záměrů na životní prostředí je tedy upraveno již relativně dlouho, naproti tomu posuzování koncepcí představuje spíše nový prvek,
vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 42/2001 o posuzování
vlivů některých plánů a programů na životní prostředí – strategická EIA – SEA.
Základním cílem vyplývajícím ze směrnice Rady (EHS) 337/1985 je identifikace
záměrů s významnými vlivy na životní prostředí (pomocí příloh a zjišťovacího
řízení), záměry identifikovat, popsat, vyhodnotit a současně navrhnout opatření, která budou minimalizovat vliv na životní prostředí při jeho realizaci. Jak již
bylo uvedeno výše, základním a důležitým rysem posuzování je účast veřejnosti
a dotčených správních úřadů, které mohou v průběhu posuzování vznášet své
připomínky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 42/2001 – SEA upravuje požadavky na posuzování koncepčních dokumentů a vychází z obdobných předpokladů jako EIA. Základní rozdíl mezi posuzováním záměrů a koncepcí však
spočívá v rozdílné časové souslednosti. Zatímco při posuzování záměrů je záměr
předáván do procesu posuzování již v základních obrysech, posuzování koncepčních dokumentů by mělo probíhat současně s jejich přípravou, začátek
posuzování se posouvá na začátek přípravy, zpracování dokumentu a jeho posuzování by mělo probíhat souběžně a vzájemně se ovlivňovat.

5.1

Posuzování vlivů koncepcí – rozvojových koncepcí
a programů na životní prostředí – SEA – Strategic
Environmental Assessment

Směrnice Rady (EHS) č. 337/1985 v oblasti EIA je do českého práva již v zásadě
implementována, avšak právní úprava posuzování koncepčních dokumentů
byla ještě donedávna nedostatečná. Právní úprava posuzování vlivů koncepcí na
životní prostředí platila sice již od roku 1992, představoval ji zákon č. 244/1992
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Sb. o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí,
podoba právní úpravy však byla nevyhovující a velmi rámcová.
V průběhu roku 2002 probíhalo hodnocení vlivů programových dodatků, především operačních programů, na životní prostředí. Samo zpracování těchto dokumentů je nezbytnou podmínkou pro čerpání finančních prostředků z Fondu
soudržnosti v letech 2004–2006. Procedura SEA, která byla v těchto případech
použita, byla poměrně specifická, avšak umožnila zvýraznit některé aspekty, které
by se měly při standardním průběhu procedury vždy projevit. Zkušenosti byly promítnuty do novely zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
č. 93/2004 Sb. která nabyla platnosti od 1. května 2004.
Cílem tohoto posuzování je získat objektivní a komplexní informace o možném
vlivu zamýšlených aktivit na životní prostředí.
Předmětem posuzování jsou koncepce předkládané a schvalované na úrovni
ústředních orgánů státní správy, zpracované v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními
vodami, v oblasti energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství,
telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje
a životního prostředí včetně ochrany přírody, koncepce, u nichž je nutnost jejich
posouzení s ohledem na možný vliv na životní prostředí (vyplývá ze zvláštního
právního předpisu), a dále koncepce spolufinancované z prostředků fondů
Evropských společenství, tedy i Fondu soudržnosti. Tyto koncepce podléhají
posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více než
jedné obce. Posuzování mohou podléhat také koncepce u nichž je dotčené
území tvořeno pouze jednou obcí, pokud je tak stanoveno ve zjišťovacím řízení,
a změny koncepce (Bajer, 2002).
Procesu SEA tak podléhají koncepce, na jejichž základě se požaduje podpora
z Fondu soudržnosti. U těchto koncepcí je proces posouzení podmínkou k získání příspěvku.
Posuzování koncepce zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro období jejího předpokládaného provádění. Posuzování koncepcí se provádí podobně jako
posuzování záměrů (viz dále). Podrobný postup posuzování koncepcí viz zákon
č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí).
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5.2

Posuzování vlivů záměrů – staveb, činností
a technologií – na životní prostředí – EIA
– Environmental Impact Assessment

Právní úpravou upravující posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je zákon
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, který nabyl účinnosti 1. ledna 2002. Zákon zajišťuje kompatibilitu se směrnicí Rady (EHS) č. 337/1985 ve znění směrnice Rady (ES)
č. 11/1997 a Espoo dohody. Posuzování vlivů na životní prostředí bylo zakotveno
již v zákoně č. 17/1992 Sb. o životním prostředí a následně zákonem č. 244/1992
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Od 1. května 2004 jsou koncepce
a záměry posuzovány již podle novely zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí č. 93/2004 Sb.
Z hlediska čerpání prostředků z Fondu soudržnosti musí být součástí návrhů
projektů studie proveditelnosti a posouzení vlivu záměru na životní prostředí
– EIA.

5.2.1

Základní východiska procesu posuzování vlivů
na životní prostředí

Zákon 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů upravuje posuzování vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických a právnických osob, správních
úřadů a územních samosprávných celků při jeho posuzování. Účelem posuzování
je získat objektivní odborný podklad pro vydání správních rozhodnutí, popřípadě
opatření. Odborný podklad je jedním z neopomenutelných podmínek potřebných pro následná správní rozhodnutí. Správní rozhodnutí pak nelze vydat bez
stanoviska, které plní funkci obligatorního podkladu v řízeních podle zvláštních
právních předpisů, má zásadní význam pro proveditelnost záměru a vydání dalších povolení. Mezi tyto povolení patří zejména územní rozhodnutí, povolení
těžby, stavební povolení apod., z čehož plyne, že EIA probíhá před vydáním příslušných povolovacích rozhodnutí, nejčastěji ještě před jejich zahájením.
Předmětem posuzování jsou v zákoně vymezené záměry, které zahrnují stavby,
činnosti a technologie, které by mohly závažně ovlivnit životní prostředí. Jejich
přehled je uveden v příloze č. 1 k zákonu 100/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. V příloze jsou rozlišeny záměry, které posuzování obligatorně podléhají – kategorie I – a záměry, které podléhají posuzování v případě, že je tak stanoveno v zjišťovacím řízení (viz dále) – kategorie II. Kategorie I představuje
záměry, které podléhají posuzování vždy a k nimž je vydáváno stanovisko.
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Naproti tomu kategorie II představuje záměry, u kterých je povinné oznámení
a u kterých se na základě zjišťovacího řízení rozhodne o dalším postupu.
Klasická EIA musí být součástí těch návrhů, které patří do kategorie I nebo II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále platí, že
v případě, že je potřeba stavební povolení na nějakou činnost, musí být provedeno posouzení stavby na životní prostředí – EIA. V praxi se ostatní případy,
tedy ty které nespadají do kategorie I ani kategorie II, řeší způsobem zpracování
stručné studie vlivů na životní prostředí, která již nemá klasický charakter EIA
zahrnující jednotlivé fáze posuzování – viz dále (studii zpracovává autorizovaná
osoba – viz dále – zpravidla se nejedná o nákladnou záležitost). S novelou zákona 100/2001 Sb. byly provedeny některé úpravy v příloze č. 1 ve vymezení jednotlivých záměrů. Změny se týkají převážně přidání některých nových záměrů
do procesu posuzování a jejich definice.
Do kategorie I patří například trvalé odlesnění, odběr vody nebo převod vody
mezi povodími, čerpání podzemní vody, stavba přehrad a nádrží, čistíren odpadních vod, vodohospodářské úpravy, dále chov hospodářských zvířat, kafilérie,
těžba surovin, spalovny, jaderné elektrárny, výroba či úprava kovů, průmyslová
výroba papíru, cementárny, výroba chemikálií, ropy, výbušnin, uhlí, výstavba
letiště, zařízení k farmaceutické výrobě, výrobě hnojiv, výstavba železničních tratí,
novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic, novostavby, rekonstrukce a přeložky silnic o čtyřech a více jízdních pruzích delších než 10 km nebo místních komunikací
o čtyřech a více jízdních pruzích delších než 1 km, zařízení pro nakládání s odpady, s nebezpečnými odpady apod. Některé výše uvedené záměry jsou limitovány
určitým množstvím, kapacitou či jinou měrnou jednotkou, například posuzování
podléhají vždy novostavby železničních tratí delší než 1 km, podrobněji viz příloha č. 1 zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie II zahrnuje záměry podobného charakteru jako záměry kategorie I,
záměry kategorie II jsou však charakterizovány nižšími limitními hodnotami než
kategorie I. Kategorie II je co do množství vymezených záměrů rozsáhlejší, zahrnuje například i pivovary, lihovary, drožďárny, cukrovary, výrobny cukrovinek,
krematoria, tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek, rekreační areály, hotelové komplexy, sportovní areály, sjezdové tratě, průmyslové
a obchodní zóny, skladiště železného šrotu, kompletní seznam s podrobnější
specifikací viz příloha č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem posuzování jsou rovněž změny výše uvedených záměrů, pokud má
být zvýšena jejich kapacita či rozsah o 25 % a více nebo pokud se významně
mění technologie záměru, řízení provozu nebo způsob užívání. Novela zákona
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doplňuje předmět posuzování o změny každého záměru uvedeného v příloze
č. 1, pokud jimi bude dosaženo příslušné limitní hodnoty nebo záměr vlastní
kapacitou nebo rozsahem dosáhne limitní hodnoty a záměru, u něhož se žádá
o prodloužení lhůty na vynesení stanoviska. Změny podléhají posuzování v případě, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. (Z posuzování jsou vyloučeny ty
záměry, u kterých to stanoví vláda, avšak za předem stanovených podmínek –
jedná se například o vyloučení určitého záměru z posuzování za situace nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného stavu, podrobněji viz zákon č. 100/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů.)
Rozsahem posuzování se rozumí určitý okruh právem chráněných zájmů. Posuzování podléhají jednak vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí – živočichy,
rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu,
přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy, a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Z následujícího výčtu
plyne, že posuzování přesahuje rámec ochrany životního prostředí, neboť zahrnuje i vlivy na hmotné statky vytvořené člověkem.
Procesu posuzování se účastní celá řada subjektů. Účastníkem procesu posuzování je především oznamovatel – fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provést
určitý záměr. Na druhé straně stojí správní úřad, který vede proces posuzování
(tj. kraj nebo MŽP) a dotčené správní úřady, které v jeho rámci hájí veřejné zájmy
(dotčeným územně samosprávným celkem je územně samosprávní celek, jehož
správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území). Státní správu v procesu posuzování vlivů na životní prostředí vykonávají ministerstvo životního prostředí (konkrétně odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC) a orgány krajů (odbor
životního prostředí, popřípadě životního prostředí a zemědělství). Ministerstvo
životního prostředí zajišťuje proces posuzování u záměrů uvedených v příloze č. 1
a označených písmenem A, záměry, které předkládá ministerstvo dopravy, záměry, u nichž si to ministerstvo životního prostředí vyhradilo, a záměry, které přesahují hranice státu. Ostatní záměry jsou v kompetenci krajů. (V případě, že existují
pochybnosti o zařazení záměru do kompetencí různých úřadů, rozhodne ministerstvo životního prostředí).
Ministerstvo životního prostředí má ze zákona povinnost vést souhrnnou evidenci, veškeré informace týkající se procesu posuzování, autorizovaných osob apod.
Informace lze nalézt na internetových stránkách ministerstva životního prostředí
nebo Českého ekologického ústavu: viz http://www.ceu.cz/EIA/EIA2.asp, informační systém EIA viz http://www.ceu.cz/eia/is.
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Poněkud problematickým se může v praxi stát vymezení dotčeného území, které
určuje příslušný úřad. Zákon definuje dotčené území jako území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být zásadně ovlivněno provedením záměru. Dotčené správní úřady vystupují prostřednictvím písemných vyjádření, která mohou
v průběhu jednotlivých fází vydávat. Na základě vymezených dotčených území
pak příslušný úřad komunikuje s příslušnými dotčenými samosprávnými celky
a správními úřady. Dotčeným správním úřadem je při posuzování vlivů na životní
prostředí z hlediska vlivů na obyvatelstvo ministerstvo zdravotnictví a místně příslušné orgány hygienické služby. V určitých případech vymezených zákonem
může být dotčeným úřadem i Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Novela zákona doplňuje vymezení dotčeného správního úřadu o ty správní úřady, které hájí
zájmy chráněné zvláštními právními předpisy a jejichž územně správní obvod
alespoň z části tvoří dotčené území, a o Českou inspekci životního prostředí.
Charakteristickým rysem posuzování je možnost účasti veřejnosti. Každá fyzická
nebo právnická osoba má právo se zúčastnit posuzování a vyjádřit své připomínky, účast osob je limitována pouze lhůtami pro podání připomínek v jednotlivých fázích posuzování nebo účastí na veřejném projednání.
Právo na informace spolu se svobodou projevu patří mezi základní práva, která
jsou garantována ústavou. Důležitým mezinárodním dokumentem, který upravuje právo na informace o stavu životního prostředí a účasti veřejnosti, je Úmluva
o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v záležitostech životního prostředí – tzv. Aarhuská úmluva (Aarhus,
1998). Smluvní strany úmluvy jsou povinny zaručit, aby v zájmu ochrany každého
člena současné i budoucí generace bylo zajištěno právo na přístup k informacím
o životním prostředí, podíl na rozhodování o otázkách životního prostředí
a dostupnost právní ochrany. K základnímu právnímu předpisu na úrovni Společenství patří směrnice Rady a Evropského parlamentu č. 2003/4/ES, o přístupu
k informacím o životním prostředí, směrnice obsahuje podobné principy a východiska jako Aarhuská úmluva. V rámci České republiky jde o zákon č. 123/1998 Sb.
o přístupu na informace o životní prostředí a o zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Zákony upravují právo každého občana vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat informace, které mají orgány veřejné správy k dispozici. Odepřít poskytnutí informací lze jen z důvodů výslovně uvedených v zákoně. Informacemi se v tomto textu rozumí informace o stavu a vývoji životního prostředí,
o příčinách a důsledcích tohoto stavu, o stavu jednotlivých složek životního prostředí, o vlivech staveb, činností a technologií na životní prostředí, o správních
řízeních ve věcech životního prostředí (Domahorský, 2003). (Listina základních
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práv a svobod článek 35 odst. 2 upravuje právo každého na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.)
Všechny kategorie veřejnosti, tj. různé typy právnických nebo fyzických osob,
mají v procesu posuzování záměrů stejné postavení.
Privilegované postavení mohou mít některé obecně prospěšné společnosti,
občanská sdružení až pro následná správní řízení, která jsou vedena podle zvláštních právních předpisů. Za splnění daných podmínek mohou nabývat postavení
účastníků řízení a podílet se na rozhodování o realizaci záměru. (Podmínkou je
aktivní účast příslušné právnické nebo fyzické osoby v procesu posuzování podáním písemného vyjádření v některé z fází procesu – podrobněji viz dále jednotlivé
etapy – a existence chráněného veřejného zájmu, který může být ohrožen.)
Účast veřejnosti a ostatních subjektů je podmíněna zpřístupněním informací
o jeho konání a průběhu, příslušný úřad má povinnost zpřístupňovat informace
o konání a průběhu posuzování. Úřad musí zveřejnit jednotlivé dokumenty na
úředních deskách, v rozhlase nebo jiným způsobem, na internetu. Vzhledem
k tomu, že dokumentace jsou ve většině případů velice rozsáhlé, zveřejňují se
informace pouze o tom, kde jsou dokumenty veřejně přístupné, úplná znění
dokumentu se zveřejňují až v případě závěrů zjišťovacího řízení a stanoviska příslušného úřadu. (Úplná znění se zároveň rozesílají příslušným správním úřadům
a dotčeným samosprávním celkům.) Dotčené úřady z těchto dokumentů vycházejí při formulaci svých závěrů a vyjádření.
Možnost veřejnosti ovlivnit výsledek posuzování záměrů na životní prostředí
spočívá především v možnosti zasílat vyjádření k jednotlivým zveřejňovaným
dokumentům (lhůta pro zaslání vyjádření je většinou 20 dnů od zveřejnění
dokumentu). Zasílat lze vyjádření k oznámení, které je pak spolu se všemi písemnými vyjádřeními podkladem pro zjišťovací řízení a vypracování dokumentace. Písemná vyjádření k dokumentaci jsou zase podkladem pro vydání posudku.
Pokud následně obdrží úřad nesouhlasná vyjádření k posudku, musí zajistit jeho
veřejné projednání, kde může veřejnost opět vznést své námitky proti záměru.
Na základě dokumentace, případně oznámení, posudku, vyjádření a veřejného
projednání a jeho podkladů je vydáno stanovisko příslušného úřadu, které je
podkladem pro vydání dalších rozhodnutí – podrobněji viz dále.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí zahrnuje zjištění, popis, posouzení
a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí. Vychází se ze stavu životního prostředí
v dotčeném území v době oznámení záměru, hodnotí se ale i vlivy při přípravě,
provedení, posuzování i jeho ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace
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a sanace nebo rekultivace území. Zahrnuty musí být i možné havárie. Hodnocení všech fází vychází z principu komplexnosti, který je v rámci posuzování vlivů
na životní prostředí uplatňován. Součástí je i návrh opatření předcházející
nepříznivým vlivům, nebo alespoň zajišťující jejich minimalizaci, a návrh opatření ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí provedením záměru. Hodnotí
se i vlivy neprovedení záměru.

5.2.2 Fáze posuzování vlivu záměrů na životní prostředí
První fází procesu posouzení je podání oznámení, druhou zjišťovací řízení, další
částí je zadání a zpracování dokumentace, zadání a zpracování posudku a vydání stanoviska.
OBRÁZEK 17 – Fáze posuzování vlivu záměrů na životní prostředí

Každý záměr, který je uveden v příloze č. 1, je zahajován podáním oznámení,
které podává oznamovatel příslušnému orgánu kraje nebo ministerstvu životního prostředí.
Příslušný úřad a dotčené správní úřady jsou povinny, pokud je o to oznamovatel
požádá před podáním oznámení, projednat s oznamovatelem záměr a doporu148
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čit mu tzv. předběžné projednání s dalšími dotčenými správními úřady a územními samosprávnými celky a dalšími subjekty. Úřady jsou povinny podat oznamovateli příslušné informace o stavu životního prostředí. Předběžné projednání
není povinné, ale pro oznamovatele může být velice užitečné, neboť ho uvede
do základní orientace v procesu, ale také může na základě této možnosti předběžně projednat s příslušnými úřady podrobněji svůj záměr. Úřadům však zákon
nevymezuje žádné lhůty vzhledem k předběžnému projednání.
Oznámení musí obsahovat celou řadu údajů o oznamovateli, záměru, stavu životního prostředí dotčeného území, o vlivech záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a dalších vlivech, porovnání variant řešení, doplňující údaje a všeobecně
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru. Oznámení musí být zpracováno
podle přílohy č. 3 k zákonu, (podrobněji také Metodický pokyn odboru posuzování vlivů na životní prostředí ministerstva životního prostředí pro zpracování přílohy
č. 3 Náležitosti oznámení zákonu č. 100/2001 Sb.). V téže lhůtě 10 pracovních dnů
je oznámení rozesláno dotčeným správním úřadům (dotčený správní úřad je ten,
jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území) v téže lhůtě zveřejní příslušný úřad informace o oznámení (na úředních deskách, v rozhlase nebo jiným
způsobem, na internetu). Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace a stanoviska na úřední desce krajského úřadu. Dotčené samosprávné
celky jsou povinny informace a stanoviska neprodleně vyvěsit na své úřední desce
po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět přitom příslušný úřad (tj. MŽP nebo orgán
kraje). Ode dne zveřejnění oznámení může každý občan do 20 dnů zaslat své
písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. K později zaslaným vyjádřením se nepřihlíží. (V případě, že oznámení nemá patřičné náležitosti, vyzve příslušný úřad oznamovatele k odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě.)
Druhou fází posuzování vlivu na životní prostředí je zjišťovací řízení. Cílem zjišťovacího řízení je u záměrů, u kterých se vždy posuzují vlivy na životní prostředí,
upřesnění informací, které bude muset obsahovat dokumentace (faktory, metody apod.). U ostatních záměrů a u změn záměrů je cílem tohoto řízení zjištění,
zda vůbec budou posuzovány vlivy na životní prostředí. Příslušný úřad může
stanovit, že dokumentaci není třeba zpracovávat, a oznámení bude považováno
za dokumentaci, popřípadě úřad navrhne, jak je třeba oznámení dopracovat,
aby mohlo nahradit dokumentaci. V případně, kdy je to účelné a z technických
hledisek možné, může úřad navrhnout zpracování variant záměru (ty se mohou
lišit umístěním, kapacitou, použitou technologií apod.). Zjišťovací řízení se provádí na základě podaného oznámení a vyjádření k němu – viz příloha č. 2 zákona. Při posuzování daného záměru vychází příslušný úřad z povahy daného
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záměru, charakteru jeho vlivů a jeho umístění. Zjišťovací řízení ukončí příslušný
úřad nejdéle do 35 dnů ode dne zveřejnění oznámení, respektive do 45 dnů,
pokud bylo oznámení předloženo přímo jako dokumentace.
Po ukončení zjišťovacího řízení musí příslušný úřad zaslat neprodleně svůj písemný závěr oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územně
samosprávným celkům a zveřejnit ho (pro všechna zveřejnění platí stejný proces
a lhůty uvedené u oznámení).
Další fází je zajištění zpracování dokumentace oznamovatelem a její předložení
příslušnému správnímu úřadu. Na základě oznámení, vyjádření k oznámení
a závěru zjišťovacího řízení zajistí oznamovatel zpracování.
Podrobnější přehled požadavků na zpracování a základní struktura dokumentace viz příloha č. 4 k zákonu.
Zpracování dokumentace zajišťuje oznamovatel a doručuje příslušnému úřadu
v elektronické a písemné podobě. Dokumentaci může zpracovávat pouze
osoba, která je držitelem příslušné autorizace udělované ministerstvem, důležitou skutečností však je, že odpovědnost za úplnost dokumentace a pravdivost
údajů v ní uvedených nese v procesu posuzování oznamovatel. Informace
o držitelích autorizace lze nalézt na stránkách Českého ekologického ústavu
v sekci EIA – http://www.ceu.cz, přesněji http://kaeo.ceu.cz/eia/eia.asp, kde
jsou k dispozici i odkazy na jednotlivé programy a koncepce posuzované z hlediska vlivu na životní prostředí a další.
Zpracování dokumentace představuje nejvýznamnější část posuzování, protože
obsahuje údaje, které jsou smyslem celého procesu EIA. Dokumentace musí být
proto zpracována na patřičné úrovni jak po stránce formální, tak obsahové.
Příslušný úřad má pak právo vrátit nevyhovující dokumentaci zpět k dopracování.
Ke zpracování dokumentace není stanovena žádná limitující časová lhůta pro její
předložení, lhůta je plně v moci oznamovatele a bude záviset na charakteru
záměru a jeho lokalizaci. Následující lhůty začínají běžet ode dne, kdy byla dokumentace předložena.
Dokumentace odpovídající požadavkům zákona je předmětem zpracování
posudku, a proto je příslušným úřadem doručena zpracovateli posudku. Tomu
musejí být zároveň doručeny i vyjádření k dokumentaci, respektive oznámení,
a vyjádření k oznámení a musí mít k dispozici podklady, které byly použity při
zpracování dokumentace.
Součástí procesu posuzování je i následující fáze – vypracování posudku. Posudek
představuje nezávislou expertízu, která posuzuje úplnost a pravdivost zpracované dokumentace a vlivy záměru na životní prostředí. Nezávislost této expertízy –
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posudku spočítá v tom, že zpracování posudku zadává příslušný úřad, náklady na
zpracování posudku však hradí jeho oznamovatel. Posudek zpracovává opět
osoba k tomu oprávněná – autorizovaná osoba (seznam jednotlivých osob viz
http://kaeo.ceu.cz/eia/eia.asp). Nezávislost posudku je zajištěna tím, že na zpracování posudku se nemůže podílet autorizovaná osoba, která zpracovává dokumentaci. Jde tedy o osobu vybranou nezávisle příslušným úřadem. (Při zadávání
zpracování posudku je třeba respektovat příslušná ustanovení zákona o zadávání
veřejných zakázek.)
Obsahové náležitosti posudku jsou opět vymezeny v příloze č. 5 k zákonu
č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zpracovatel posudku zpracovává posudek sám, ale může si nechat dílčí podklady zpracovat jinými odborníky, kteří se však nesmějí podílet na zpracování oznámení či dokumentace, tak aby byla zajištěna nezávislost hodnocení. Doba na
vypracování posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy mu byla dokumentace včetně ostatních vyjádření doručena (v odůvodněných případech
může být lhůta prodlužena o 30 dní). Vypracovaný posudek se opět zasílá příslušnému úřadu, který do 10 dnů rozešle posudek dotčeným samosprávným
celkům a správním úřadům a zároveň zveřejní posudek, ke kterému je každý
oprávněn zaslat písemné vyjádření (do 30 dnů). Pokud příslušný úřad obdržel
nesouhlasné vyjádření k dokumentaci nebo k posudku, zajistí veřejné projednání posudku a zároveň dokumentace.
Specifickou fázi posuzování představuje veřejné projednání. Veřejné projednání
se musí konat nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro vyjádření k posudku,
informace o jeho konání musí být zveřejněna minimálně 5 dnů před jeho konáním. Příslušný úřad může ukončit veřejné projednání v případě neúčasti oznamovatele, zpracovatele dokumentace nebo posudku. Příslušný úřad zároveň
pořizuje ze zasedání zápis, který musí opět rozeslat dotčeným subjektům a zveřejnit ho na internetu (předmětem veřejného projednání nejsou skutečnosti
chráněné zvláštními právními předpisy).
Příslušný úřad zajišťuje zveřejnění informací týkajících se procesu posuzování.
Jedná se o zveřejnění informací o oznámení, dokumentaci a posudku – kdy
a kde je do nich možno nahlížet, místo a čas konání veřejného projednávání, vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění, zveřejnění závěru zjišťovacího
řízení a stanoviska.
Zpracovatel posudku vypořádá obdržená písemná vyjádření z veřejného projednání a na jejich základě popřípadě upraví návrh stanoviska (vypořádání předá
příslušnému úřadu do 10 dnů).
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Poslední fází posuzování je vydání stanoviska, které vydává příslušný správní úřad
na základě dokumentace, popřípadě oznámení, veřejného projednání, posudku
a vyjádření k dokumentaci podaných. Hlavní součástí stanoviska je vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska vlivů na životní prostředí s případným uvedením podmínek pro realizaci záměru nebo zdůvodněním nepřijatelnosti záměru.
Stanovisko k posouzení vlivů vydá příslušný úřad ve lhůtě 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Pokud by úřad rozhodl v delším časovém horizontu, stanovisko nabývá platnosti i po uplynutí této doby, avšak oznamovatel se
může domáhat škod z nesprávného úředního postupu.
Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k zákonu. Stanovisko příslušný
úřad opět rozešle oznamovateli a příslušným úřadům a zveřejní ho na internetu
(do 7 pracovních dnů od jeho vydání).
Stanovisko předkládá oznamovatel jako jeden z podkladů pro navazující řízení, je
podkladem pro vydání dalších rozhodnutí – stavebního povolení. Nelze tedy podat
rozhodnutí o provedení záměru, pokud neproběhl proces posuzování. Správní
úřad posuzuje stanovisko jako odborný podklad spolu s dalšími podklady a může
dojít k závěru, že záměr je lepší nerealizovat. Negativní stanovisko nebo omezující
podmínky nejsou pro daný správní úřad závazné, správní úřad posuzuje stanovisko
jako odborný podklad spolu s dalšími podklady, ve svém rozhodnutí musí však zvolené rozhodnutí odůvodnit, stejně jako případné odchylky od stanoviska.
Platnost stanoviska je dva roky a může být o stejnou dobu prodloužena, a to
i opakovaně pokud nedošlo k podstatným změnám realizace, podmínek,
k novým informacím týkajících s věcného obsahu dokumentace a vývoje nových
technologií. Výsledné stanovisko EIA není správním rozhodnutím, ale pouze
odborným podkladem, který není věcně závazný. Správní úřad, který vydává
rozhodnutí nebo jiné opatření podle zvláštních právních předpisů zahrne do
svého rozhodnutí požadavky na ochranu životního prostředí vyplývající z procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí je modifikován i pro případy posuzování záměrů s přeshraničními vlivy. Jestliže je Česká republika státem původu,
pak musejí být především o zahájení procesu posuzování, ale i o dalších procesech informovány státy dotčené. Posuzování zajišťuje vždy ministerstvo životního
prostředí.
Dotčený stát může své připomínky sdělovat prostřednictvím svého vyjádření
nebo v rámci konzultací. Připomínky jsou pak podkladem pro zpracování
posudku a stanoviska. Proces posuzování přeshraničních vlivů na životní prostředí je podobný procesu posuzování záměrů.
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OBRÁZEK 18 – Shrnutí jednotlivých etap procesu posuzování
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5.2.3 Náklady spojené s veřejným posuzováním vlivů
na životní prostředí
Náklady spojené s veřejným posuzováním vlivů na životní prostředí, s výjimkou
nákladů spojených s projednáváním a zveřejňováním, hradí oznamovatel.
Vypracování oznámení – oznámení si může vypracovat oznamovatel sám,
může však již v této fázi požádat o pomoc autorizovanou osobu, která mu bude
dokumentaci zpracovávat.
Zpracování dokumentace – jak již bylo uvedeno výše, oznamovatel si najímá
autorizovanou osobu na zpracování dokumentace. Cena za zpracování dokumentace může být různá, záleží především na charakteru posuzovaného záměru, na tom, do které kategorie je záměr zařazen. V případě, že jde o jednoduché
případy, může být cena kolem 50 tisíc Kč, v případě složitých případů se však
cena pohybuje až v řádu 100 tisíc Kč, (500 tisíc Kč například výstavba spalovny ).
Zpracování posudku (hradí oznamovatel) – za zpracování posudku náleží autorizované osobě odměna stanovená podle obchodního zákoníku. Příslušný úřad
vyúčtuje částku oznamovateli, která se rovná výši odměny uhrazené zpracovateli posudku do 15 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku (oznamovatel
je povinen vyúčtovanou částku zaplatit příslušnému úřadu do 10 dnů ode dne
obdržení vypořádání). Pokud oznamovatel částku neuhradí, příslušný úřad
nevydá stanovisko a stanoví sankci. Za zaplacení odměny zpracovateli posudku
je však odpovědný výhradně příslušný úřad, neboť smlouva o zpracování
posudku nemůže zavázat třetí osobu. Tato složitá konstrukce se snaží dosáhnout
maximální nezávislosti zpracovatele posudku na oznamovateli. Přes dobrý
záměr konstrukce tohoto systému plateb mohou v praxi nastat situace, kdy zpracovatel posudku posoudí záměr jako nepřijatelný z hlediska vlivů na životní prostředí a oznamovatel nebude očividné neprůchodnosti svého záměru chtít
částku uhradit. Úřad mu sice nevydá stanovisko, ale sankce je v tom případě
neúčinná, neboť oznamovatel již nemá o stanovisko zájem. Cena za zpracování
posudku může být různá, záleží na mnoha skutečnostech, o jaký charakter
záměru se jedná – zda si autorizovaná osoba musí najmout dodavatele části
posudku (například odborníky na chemické složení látek) apod. Příslušný úřad
v praxi často vybírá nejlevnější autorizovanou osobu, většinou však jde o osobu,
která se již v posuzování vlivů záměrů osvědčila.
Cena za celkové posuzování vlivu záměru na životní prostředí tak může představovat 30 – 50 tisíc Kč, ve složitějších případech se však může pohybovat
v řádech stovek tisíc korun. Odhadnout cenu před posuzováním bývá složité,
velice záleží na prostředí v okolí záměru, ale i na samotném charakteru záměru.
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5.2.4 Odhadovaná doba posuzování
Celková doba, která je potřeba na posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
může být v praxi různá, samozřejmě se vychází ze základních ustanovení zákona, který vymezuje pro jednotlivé etapy časové limity, záleží však na rychlosti
práce jednotlivých krajů (ministerstva životního prostředí), ale i na rychlosti
autorizovaných osob, ať jde již o vyhotovení základní dokumentace nebo
posudku. Celkovou dobu ovlivňuje také kvalita předkládaných dokumentů, zda
jsou při prvním podání v pořádku, nebo zda jsou vráceny k dopracování.
Jak již bylo uvedeno výše, na délku procesu má vliv i charakter samotného záměru,
pokud se jedná o záměry uvedené v příloze č. 1 v kategorii I. nebo II. V případě, že
je v průběhu zjišťovacího řízení rozhodnuto, že oznámení může nahradit dokumentaci, tzn., že nemusí být prováděno vlastní posuzování, je proces kratší, může
trvat zhruba jeden až dva měsíce. Pokud však záměr podléhá posuzování, tak jak je
uvedeno například v příloze č. 1 v kategorii I., musí být proveden celý proces posuzování. Nejkratší dobu celého procesu lze odhadnout na 6 měsíců, celý proces však
může být daleko delší vzhledem k charakteru záměru – zda je třeba provést různá
šetření, monitorování apod., ale i vzhledem k dalším skutečnostem uvedeným výše.
Celková doba posuzování se tak může protáhnout až na 1 rok.

5.3

Posuzování vlivů na životní prostředí v porovnání
se systémem NATURA 2000

V souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí je důležité vymezit dotčená území. Charakter dotčených území, tj. území, v nichž se bude záměr nacházet, výrazně ovlivňují konečný výsledek stanoviska. Při tvorbě záměrů je důležité
posoudit lokalitu umístění z hlediska charakteru její ochrany, tj. zda se záměr
nebude nacházet v chráněných územích nebo do nich svou činností zasahovat.
Stávajícími kategoriemi zvláště chráněných území jsou:
• Národní parky.
• Chráněné krajinné oblasti.
• Národní přírodní rezervace.
• Přírodní rezervace.
• Národní přírodní parky.
• Přírodní památky.
V souvislosti s naším členstvím v Evropské unii je nutné posoudit i vztah k novému
systému, který se v rámci Společenství vytváří a jímž je systém NATURA 2000. Zavá155
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dění systému a naplňování odpovídajících směrnic (viz dále) se v posledních letech
stalo široce diskutovaným tématem, zavedení systému NATURA 2000 do praxe
s sebou zároveň přináší i dopady na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Soustava NATURA 2000 se liší od vymezení ostatních chráněných území především svým postupem výběru. Zatímco chráněná území byla většinou vymezována na základě obecného povědomí o kvalitě území, území soustavy NATURA
2000 jsou vybírána cíleně a na základě vybraných chráněných fenomémů podle
předem stanovených pravidel.
NATURA 2000 je soustava chráněných území evropského významu, v nichž se
vyskytují ohrožené druhy rostlin, živočichů a cenné biotopy. Prostřednictvím
systému NATURA 2000 se chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy planě
rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a také tzv. přírodní stanoviště (určité
typy prostředí – například rašeliniště, horské bučiny, skalní stepy apod.), která
se vyskytují na území Evropské unie.
Členské státy Evropské unie jsou povinny vybrat nejhodnotnější území s výskytem určitých rostlin, živočichů a přírodních stanovišť a zajistit jejich zákonnou
ochranu. Cílem soustavy Natura 2000 je zachovat biologickou rozmanitost
v rámci celé Evropské unie, především však těch vybraných druhů rostlin a živočichů, které jsou ohroženy lidskou činností nebo patří k nejvzácnějším.
Hlavními právními předpisy v oblasti ochrany přírody, které upravují problematiku
NATURA 2000, jsou: směrnice Rady (EHS) č. 409/1979 o ochraně volně žijících
ptáků (směrnice o ptácích) a směrnice Rady (EHS) č. 43/1992 o ochraně přírodních
stanovišť (směrnice o stanovištích). Hlavním úkolem, který vyplývá z těchto směrnic, je pro Českou republiku vytvoření soustavy chráněných území NATURA 2000.
Podle první směrnice – směrnice o ptácích – vzniká povinnost vyhlašovat tzv.
oblasti zvláštní ochrany pro místa významného výskytu – zimní stanoviště, hnízdiště, tahové zastávky a místa soustředění velkých populací pro druhy ptáků
(pravidelně sídlící ptáci a stěhovavé druhy ptáků), které jsou předepsány v seznamu, který je přílohou směrnice. V rámci těchto území musí být nastolen takový
režim, který zabrání jejich poškozování, v lepším případě umožní ptačím druhům
zlepšit své stavy a populaci. Předpokládá se, že ptačí oblasti budou v některých
případech zahrnovat rozsáhlé plochy.
V rámci druhé směrnice – směrnice o stanovištích – jde o vymezení chráněných
území v rámci Evropského společenství. Soustava NATURA 2000 je složena z lokalit pro vymezení území do národního seznamu a lokalit ptačích oblastí, tzn. že
jde o průnik oblastí lokalit v rámci typů přírodních stanovišť a lokalit výskytu
druhů. Směrnice o stanovištích zahrnuje přílohu I, která obsahuje seznam čítající
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necelých dvou set typů přírodních stanovišť. Lokality vymezení území jsou vybírány pro vybrané druhy rostlin a živočichů a také tzv. typy přírodních stanovišť –
vzácné a ohrožené na úrovni Společenství (Poth, 2001).
Na základě analýz se odhaduje, že soustava NATURA 2000 bude pokrývat přibližně 18 % území České republiky. Je zřejmé, že značná část lokalit se bude překrývat s existujícími národními parky, chráněnými krajinnými oblastmi
i maloplošnými zvláště chráněnými územími, zároveň je však zřejmé, že mnoho
lokalit bude ležet i ve volné, dnes ještě nijak nechráněné krajině. Počítá se s tím,
že se existující soustava chráněných území výrazně rozšíří. Území, kde bude
opravdu velice přísná ochrana, však nebude mnoho, ochranný režim by měl být
ve většině případů spíše méně přísný než v současných chráněných územích.
Nepůjde přitom jen o plošné rozšíření, soustava NATURA 2000 vnese do ochrany přírody a krajiny spoustu nových prvků.
Chráněná území zahrnutá v soustavě NATURA 2000 mohou být jak státní, tak soukromá. Vytvořená soustava zejména ovlivní a bude se týkat vlastníků a uživatelů
dotčených pozemků – tj. jak obcí, zájmových sdružení, organizací (lesníci, zemědělci, myslivci apod.), tak i soukromých vlastníků. Protože byl již vytvořen předběžný seznam lokalit – viz dále, budou s ním v nejbližší době seznámeny obce,
kraje, vlastníci pozemků a významná sdružení, která budou zároveň moci zasílat
své připomínky. Poté bude návrh projednáván v mezirezortním řízení a po schválení vládou zaslán Evropské komisi.
Soustava NATURA 2000 by měla představovat nejdokonalejší systém kombinované
ochrany území a druhů, měla by být nadnárodním systémem ochrany, který bude
nadřazen politickým, ekonomickým a sociálním vlivům s důsledným dodržováním
ochranného režimu. Soustava má však zároveň brát v úvahu všechny socioekonomické a kulturní požadavky a regionální charakteristiky daných území, protože převážná většina těchto území je závislá na pravidelném obhospodařování. Pro území
zařazená v soustavě NATURA 2000 to však také znamená, že budou podporovány
pouze ty činnosti, které přispívají k zachování stávajících přírodních podmínek
a které jsou důležité pro ochranu ohrožených druhů živočichů a rostlin. NATURA
2000 dává prostor rozumnému lesnímu a zemědělskému hospodářství.
Zařazení území do soustavy NATURA 2000 vytváří zároveň předpoklady pro možnosti získání finančních prostředků ze státního rozpočtu, případně z některých
fondů Společenství na šetrné hospodaření, které zabezpečí uchování a obnovu
chráněných fenoménů. Podpory mohou být například pro zemědělce jednou
z možností, která nabízí finanční podporu šetrnému hospodaření vůči životnímu
prostředí. (V současné době začíná vyplácet podpory Státní zemědělský intervenč157
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ní fond, jedná se o dotace na hospodaření v méně příznivých oblastech a regionech s ekologickými omezeními. Postupně se začínají vyplácet příspěvky v rámci
Horizontálního plánu rozvoje venkova, který kromě méně příznivých regionů zahrnuje podporu hospodaření šetrného k přírodě a dotace na zalesňování.)
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie musí být v den vstupu připraven národní seznam evropsky významných území. Ministerstvo životního prostředí již dokončilo národní seznam evropsky významných lokalit, což
byla jedna z podmínek pro vstup do EU (viz mapa dále).
Zatímco ptačí oblasti mohou být vyhlašovány nezávisle na rozhodnutí Evropské
komise (dnem vstupu ČR se ptačí lokality stávají lokalitami soustavy NATURA
2000), seznam navrhovaných lokalit podle směrnice o stanovištích musí být nejprve zaslán k posouzení Evropské komisi. Evropská komise následně rozhodne,
která území budou do systému NATURA 2000 skutečně zahrnuty. Ty pak musejí
členské státy do 6 let od schválení vyhlásit jako zvláště chráněná území podle
svých národních zvyklostí a předpisů.
Největší negativní dopady bude mít systém NATURA 2000 na investory. Z důvodu
ochrany lokalit nebude možné realizovat některé rozvojové projekty, například
v obcích, a to i přestože byly již dříve schváleny. Dosud není jasné, v jakém rozsahu
bude mít NATURA 2000 vliv na investiční záměry, je však zřejmé, že půjde převážně
o dopady na velké investory a jejich investice, a to včetně liniových staveb.
Podle článku 6 směrnice o stanovištích se na lokalitách soustavy NATURA 2000 od
okamžiku nahlášení do Bruselu zavádí velice přísný režim, týkající se i plánů a projektů, které by mohly poškodit předmět ochrany. Odpovědné úřady mají v takovém případě povinnost zjistit, zda neexistuje alternativní možnost řešení. Je–li
odpověď kladná, projekt je bez možnosti výjimky zamítnut. V kladném případě je
nutné nalézt taková řešení, která co nejméně poškodí předmět ochrany území.
Kromě toho směrnice zavádí povinnost realizace kompenzačních opatření, čímž se
rozumí kompenzace dodatečných negativních efektů záměru, tj. to, co musí investor realizovat mimo vlastní investici, aby kompenzoval negativní dopady projektu.
Praxe z evropských zemí ukazuje, že náklady kompenzace mohou snadno překročit náklady vlastní výstavby. Cílem tohoto postupu je, aby si investor dobře zvážil,
zda je pro něj výhodnější projekt realizovat, či zda nebude ekonomicky výhodnější od projektu ustoupit.
Směrnice o stanovištích v článku 6 v této souvislosti zmiňuje i zajištění studií
o dopadech jakýchkoliv potenciálně ohrožujících činností či záměrů na lokality
soustavy Natura 2000 – (poněkud modifikovaná EIA) – i v těch případech, kdy
se záměr nachází mimo vymezené lokality. „Jakýkoliv plán nebo projekt, který
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s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude
mít na tuto lokalitu pravděpodobně významný vliv, a to buď samostatně, nebo
v kombinaci s jinými plány nebo projekty, musí být předmětem odpovídajícího
hodnocení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. S přihlédnutím
k výsledkům uvedeného hodnocení důsledků pro lokalitu a s ohledem na ustanovení odstavce 4 schválí příslušné orgány dotčeného státu tento plán nebo projekt
teprve poté, když se ujistí, že nebude mít záporný vliv na celistvost příslušné lokality a když si v případě potřeby opatřili stanovisko veřejnosti.“ V praxi to bude znamenat, že potenciální investor bude nejprve povinen zjistit, na které lokality
soustavy může mít jeho záměr vliv. Může jít i o působení na velké vzdálenosti –
například emise, vliv na dolním toku řeky apod. Pro každou takto ohroženou lokalitu bude muset být zpracována studie EIA. To znamená, že veškeré plány a investiční záměry musejí být předmětem hodnocení z hlediska jejich vlivů na chráněné
druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť.
Nastavení tohoto systému neznamená, že by nemohlo v praxi dojít ke schválení
žádného projektu, který bude mít škodlivý vliv na soustavu NATURA 2000. Takové případy však musejí být v souladu s veřejnými zájmy a jejich prosazení bude
poněkud složitější.
S praktickým naplněním směrnice si prozatím nevědí rady ani jiné členské státy
Evropské unie. Česká republika se snaží sbírat jejich zkušenosti a vyvarovat se tak
případným negativním zkušenostem.
Za celkovou přípravu soustavy NATURA 2000 odpovídá v České republice ministerstvo životního prostředí, které pověřilo přípravou odborných podkladů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Křivoklátsko
Doupovské hory
Vodní nádrž Nechranice
Novodomské rašeliniště
- Kovářská
Východní Krušné hory
Labské pískovce
Českolipsko-Dokelské
pískovce a mokřady
Jizerské hory
Krkonoše
Rožďalovické rybníky
Žehuňský rybník
a Žehuňská obora
Bohdanečský rybník
Komárov

14. Broumovsko
15. Orlické záhoří
16. Králický sněžník
17. Jeseníky
18. Litovelské Pomoraví
19. Libavá
20. Poodří
21. Heřmanský stav Odra-Poolzí
22. Beskydy
23. Horní Vsacko
24. Hostýnské vrchy
25. Bzenecká Doubrava
- Strážnické Pomoraví
26. Hovoransko-Čejkovicko
27. Soutok a Tvrdonice

28. Lednické rybníky
29. Pálava
30. Střední nádrž vodního díla
Nové Mlýny
31. Jaroslavické rybníky
32. Podyjí
33. Třeboňsko
34. Údolí Otavy a Vltavy
35. Řežabinec
36. Hlubocké obory
37. Českobudějovické rybníky
38. Dehtář
39. Novohradské hory
40. Boletice
41. Šumava
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Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, která by měla sdělovat
aktuální informace týkající soustavy NATURA 2000.
Následující obrázky znázorňují mapy s rozložením ptačích oblastí a návrhem
evropsky významných oblastí. Podrobnější seznamy těchto lokalit lze nalézt
opět na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny.
OBRÁZEK 19 – Přehled ptačích oblastí

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny (http://ptaci.natura2000.cz/)

OBRÁZEK 20 – Návrh evropsky významných lokalit

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny (http://stanoviste.natura2000.cz/)

160

Fond soudržnosti

5.4

Požadavky na jednotlivé dokumenty
a postupy v procesu EIA

Oznámení (příklad – kompostárna)
Struktura a náležitosti oznámení:
• Údaje o oznamovateli – obchodní firma, IČ, sídlo (bydliště), jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele.
• Údaje o záměru
–Základní údaje – název záměru, kapacita/rozsah záměru (plocha, počet
zaměstnanců, provozní doba), umístění záměru (kraj, obec, katastrální
území – např. charakteristika původního prostoru, současný majitel pozemku), charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry (podloží kompostárny, inženýrské sítě, úpravy pozemků; popis způsobu propojení navržené
stavby s okolními stavbami – návaznost na doposud fungující skládku komunálního odpadu, popis otázky kumulace vlivů na životní prostředí), zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění (realizace komplexního centra na
zneškodňování a využívání odpadů – kompostárna a skládka – omezení
skládkování biologicky rozložitelných odpadů) včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí (varianty – např. varianta umístění v jiné lokalitě, varianta
ekologicky optimální, varianta předkládaná), stručný popis technického
a technologického řešení záměru (popis stavebních objektů – skládka, záměr
– panelová plocha pro umístění drtiče odpadů, návazné konstrukční vrstvy,
elektropřípojka atd.), předpokládaný termín zahájení realizace záměru
a jeho dokončení, výčet dotčených územně samosprávných celků.
–Údaje o vstupech – například zábor půdy – dané plochy, odběr a spotřeba
vody (celková spotřeba vody – maximální a minimální spotřeba, zdroj vody),
surovinové a energetické zdroje (zdroje pro výstavbu – např. štěrk, zemina,
elektrická energie a její spotřeba závislá na množství čerpání vody, provoz
drtiče, osvětlení, rozstřik atd.), nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
apod.
–Údaje o výstupech – například množství a druh emisí do ovzduší (množství
vznikajících plynů, jejich řešení – jímání a spalování, doprava – zdroje znečištění jejich kategorií a jejich emisí, předpoklad vývoje, podrobné výpočty
a odhady pro jednotlivé varianty), množství odpadních vod a jejich znečištění (při výstavbě, provozu, riziko ohrožení pro povrchové a podzemní vody,
čištění dešťové vody, odhady množství – její jímání a návrh řešení odpadních
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vod, čištění), kategorizace a množství odpadů (odpady vzniklé při výstavbě,
provozu, způsob zajištění likvidace – tj. vznik odpadů, které nelze kompostovat z hlediska norem, výčet kompostovaných odpadů, množství zpracovávaných odpadů), dále například vliv hluku (vibrace z dopravy, výstavby a další
činnosti) záření a popis rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek
a technologií (například nebezpečí požáru, úniku nebezpečných látek, srážka vozidel a preventivní či nápravná opatření).
• Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území – výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (popis lokalizace,
chráněné území, popis vodních toků, zda se jedná o historické území, kulturní, archeologické, zalidnění, staré ekologické zátěže, geologické podloží
apod.), stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny ovzduší a klima –
předpokládané hodnoty ovlivňující kvalitu, ovlivnění kvality vody, její využití, ovlivnění kvality půdy, krajiny, přírodní zdroje, fauna, flóra, ekosystémy,
obyvatelstvo a hmotný majetek – např. kulturní památky).
• Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí – charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti), rozsah vlivů vzhledem
k zasaženému území a populaci, údaje o možných významných nepříznivých
vlivech přesahujících státní hranice, opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů (představuje nejsložitější aspekt celého hodnocení, velmi často se projevuje subjektivní faktor
zpracovatele a často i obtížně definovatelné podmínky hodnocení, k hodnocení jsou používány různé metody) – celkový vliv na obyvatelstvo, ovzduší
a klima a další složky uvedené výše.
• Porovnání variant řešení záměrů (pokud byly předloženy) – údaje podle
kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem přeloženou variantu řešení záměru.
• Doplňující údaje – mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení, další podstatné informace oznamovatele.
• Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru.
• Příloha – vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.
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Zpracování oznámení může být v některých částech pro běžného laika obtížné,
proto navrhovatel záměru již v této části často využívá odborné pomoci autorizované osoby.
Zásady pro zjišťovací řízení
V rámci zjišťovacího řízení zjišťuje úřad, jak vážně může záměr ovlivnit životní
prostředí a obyvatelstvo. Při posuzování využívá příslušný úřad níže uvedená kritéria, která charakterizují záměr a příslušné zájmové území a potenciální vlivy
z toho vyplývající.
• Charakteristika záměru – parametry záměru musí být zváženy zejména
s ohledem na – velikost, kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů
(realizovaných, připravovaných, uvažovaných), využívání přírodních zdrojů,
produkci odpadů, znečišťování životního prostředí a vlivy na veřejné zdraví,
rizika havárií zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií.
• Umístění záměru – parametry území, které může být ovlivněno záměrem,
musejí být zváženy zejména s ohledem na dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání, relativní zastoupení, kvalitu
a schopnost regenerace přírodních zdrojů, schopnost přírodního prostředí
snášet zátěž se zvláštní pozorností věnovanou na – územnímu systému ekologické stability krajiny, zvláště chráněným územím, územím přírodních
parků, významným krajinným prvkům, územím historického, kulturního
nebo archeologického významu, územím hustě zalidněným, územím zatěžovaným nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží).
• Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a veřejné
zdraví prostředí – potenciálně významné vlivy záměru musí být zváženy ve
vztahu ke kritériím uvedeným v bodech I a II zejména s ohledem na – rozsah
vlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahování státních hranic, velikost a složitost vlivů, pravděpodobnost vlivů, dobu
trvání, frekvenci a vratnost vlivů.
Náležitosti dokumentace
• Údaje o oznamovateli – viz oznámení
• Údaje o záměru – viz oznámení
• Údaje o vstupech – půda (druh, třída ochrany, velikost záboru), voda (např.
zdroj vody, spotřeba), ostatní surovinové a energetické zdroje (druh, zdroj,
spotřeba), nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb).
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• Údaje o výstupech – ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh
a množství emitovaných škodlivin, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek), odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod a místo
vypouštění, vypouštění znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost), odpady
(například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady), ostatní (hluk, vibrace, záření, zápach, jiné výstupy –
přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení atd.), doplňující
údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny).
• Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území – výčet nejzávažnějších charakteristik v dotčeném území (například územní systémy ekologické
stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné
prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu,
území hustě zalidněná, zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území), charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (například ovzduší
a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky), celkové
zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení.
• Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměrů veřejné zdraví
a životní prostředí – charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti –
vlivy na obyvatelstvo, sociálně ekonomické vlivy, vlivy na ovzduší a klima,
hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky,
vlivy na povrchové vody a podzemní vody, vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje, vlivy na faunu a flóru a ekosystémy, krajinu, hmotný
majetek a kulturní památky. Komplexní charakteristika vlivů záměru na
životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů, charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech, charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace.
• Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
• Závěr
• Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
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• Přílohy – například vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Obsah dokumentace je podobný obsahu oznámení, dokumentace však bývá
propracovanější a podrobnější než oznámení a na rozdíl od oznámení může
dokumentaci zpracovávat pouze autorizovaná osoba.
Náležitosti posudku
• Základní údaje.
• Posouzení dokumentace – úplnost dokumentace, správnost údajů uvedených v dokumentaci, pořadí variant, hodnocení významných vlivů a záměrů
na životní prostředí přesahujících státní hranice.
• Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí.
• Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
• Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci (oznámení).
• Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí.
• Návrh stanoviska.
Náležitosti stanoviska
• Identifikační údaje.
• Průběh posuzování.
• Hodnocení záměru – souhrnná charakteristika vlivů na životní prostředí
z hlediska jejich významnosti, hodnocení technického řešení, návrh opatření
k prevenci, snížení, kompenzaci vlivů, pořadí variant, vypořádání vyjádření
k dokumentaci (oznámení), posudek, stanovisko úřadu.
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Monitoring Fondu soudržnosti

6

Celá kapitola vychází z aktuálního stavu monitorovacího systému a je možné,
že v budoucnu dojde k úpravám vztahujícím se k MSSF; nyní je v diskusi
zejména vyjasnění některých částí týkajících se IS–BENEFIT; v kapitole je
uveden ve vztahu k IS-BENEFIT předpokládaný cílový stav.
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6.1

Monitorovací systém

Evropské Společenství současně s realizací strukturální politiky zavazuje státy,
jimž je pomoc poskytována, k důslednému managementu poskytování pomoci
Společenství. Státy musí vědět jak nejlépe (nejúčinněji) pomoc vynaložit
(plánovat), jaký je stav realizace programů pomoci i jaké jsou výsledky (dopady,
výstupy) realizace strukturální politiky (vyhodnocovat).
Za tímto účelem všechny státy, které pomoc Společenství čerpají, vytvářejí
a zavádějí systém, který umožňuje tzv. monitoring realizace strukturální politiky.
Jeho nedílnou součástí je i software.
V České republice se tento systém nazývá Monitorovací systém Strukturálních
fondů (MSSF). I přes toto jméno se týká i Fondu Soudržnosti.
Protože vznikl v období přípravy ČR na vstup do EU, tedy s dostatečným časovým předstihem, byl vytvořen jako jednotný, vertikálně a horizontálně komplexní a centralizovaný systém pro monitoring veškeré pomoci Společenství v České
republice, což je jeho nespornou výhodou oproti původním členským státům
EU, kterým se takového stupně integrace mezi monitoringem jednotlivých
nástrojů pomoci nepodařilo dosáhnout.

6.2

Monitoring – vymezení úloh subjektů při
poskytování pomoci z prostředků Společenství

6.2.1 Úloha ministerstev
Rolí gestorů celého procesu byly v příslušných usneseních vlády pověřeny resorty Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí.
a) Úloha Ministerstva pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj je odpovědné za celkový Rámec podpory společenství (RPS), to znamená celkově za všechnu pomoc Společenství České republice. S výjimkou finančních procesů, které má v odpovědnosti Ministerstvo
financí, zastřešuje Ministerstvo pro místní rozvoj všechny ostatní atributy pomoci Společenství České republice. Vzhledem k uvedené široké odpovědnosti bylo
Ministerstvo pro místní rozvoj určeno jako orgán odpovědný za vytvoření i za
celkový chod Monitorovacího systému Strukturálních fondů. Konkrétně náplň
gesce Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti monitoringu pomoci EU (tzn. včetně Fondu soudržnosti) zahrnuje:
168

Fond soudržnosti

• Koordinace programů Strukturálních fondů ČR (programování, definice prioritních os, priorit, opatření).
• Správa finančních prostředků určených k zabezpečování regionální politiky
ČR (finanční plány zdrojů programů).
• Zajišťování činností spojených s provozováním Monitorovacího systému
Strukturálních fondů (technické funkce ve vztahu k vlastnímu informačnímu
systému a jeho provozování).
• Zabezpečení informačních povinností vůči Evropské komisi, vládě ČR a dalším
orgánům podílejícím se na řízení předstrukturálních a strukturálních fondů.
• Prezentace Monitorovacího systému Strukturálních fondů veřejnosti na
Internetu (specifikace prezentační vrstvy pro Internet).
Zajišťované procesy v oblastech monitoringu (v Monitorovacím systému Strukturálních fondů):
Plánování:
• vypracování plánu rozvoje (NRP) podle stanovených cílů a podkladů předaných z ostatních resortů;
• plánování a návrh finančních prostředků podle programů, regionů, priorit
a opatření (ve Fondu soudržnosti lze o prioritách a opatřeních mluvit pouze
obrazně);
• specifikace popisu, popisu strategie, uvedení využití a formy finančního příspěvku v plánu;
• koordinace plánů jednotlivých fondů, operačních programů a jednotných
programových dokumentů.
Řízení:
• koordinace plánů jednotlivých fondů, operačních programů a jednotných
programových dokumentů.
Realizace:
• Ministerstvo pro místní rozvoj provádí celkové sledování a vyhodnocování
programů a hodnot ukazatelů (za Rámec podpory společenství);
Kontrola:
• vytvoření systému řízení a kontroly řídících, platebních a zprostředkujících
orgánů.
b) Úloha Ministerstva financí
Ministerstvo financí má v odpovědnosti účetní a platební procesy poskytování
pomoci EU v ČR. Mimo další odpovídá také za finanční výkaznictví vůči Evropské
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komisi. Konkrétně náplň gesce Ministerstva financí v oblasti monitoringu pomoci EU zahrnuje:
Procesy monitoringu (Monitorovací systém Strukturálních fondů) v odpovědnosti Ministerstva financí:
• Finanční kontrola – audit (definice požadavků z pohledu průkaznosti finančních toků, zajištění auditních funkcí).
• Tvorba metodiky financování programů/projektů a finančních toků (specifikace platebních a účetních funkcí v IS VIOLA, vazba IS MSSF a IS VIOLA).
• Koordinace finančních zdrojů České republiky, zajištění dat pro informační
systém státního rozpočtu.
• Zajištění informací pro systém kontrol Finančních úřadů přes poskytnuté
dotace (vazba Monitorovacího systému Strukturálních fondů a IS CEDR).
Zajišťované procesy v oblastech monitoringu (v Monitorovacím systému Strukturálních fondů):
Plánování:
• Ministerstvo financí vytváří plán programového financování;
• Ministerstvo financí plánuje a navrhuje finanční prostředky podle programů,
regionů, priorit a opatření;
• Ministerstvo financí zpracovává koncepci rozpočtové politiky s vazbou na
kofinancování programů pomoci.
Řízení:
• Ministerstvo financí metodicky řídí a spravuje toky finančních prostředků
pomoci Společenství;
• Ministerstvo financí zajišťuje metodicky rozpočtové vztahy se Společenstvím.
Realizace:
• Ministerstvo financí spravuje účty finančních prostředků pomoci Společenství, provádí celkové sledování a vyhodnocování hodnot ukazatelů;
• Ministerstvo financí zajišťuje souhrnný finanční monitoring pomoci Společenství;
• Ministerstvo financí poskytuje veřejnosti informaci o pomoci Společenství.
Kontrola:
• Ministerstvo financí vytváří systém kontroly čerpání finančních prostředků pomoci.
c) Úloha ostatních resortů Ministerstev
Jednotlivé resorty odpovídají za realizaci příslušných operačních programů,
Fondu soudržnosti, Jednotných programových dokumentů a Iniciativ, přidělených do kompetence daného ministerstva.
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6.2.2 Implementační struktura programů pomoci Společenství
Implementační struktura všech programů pomoci Společenství je podobná,
následující kapitola je aplikována na podmínky Fondu soudržnosti.
Moduly IS Monitorovacího systému Strukturálních fondů jsou popsány v následující části dokumentu.
Řídící orgán
(Ministerstvo pro místní rozvoj)
• pro svoji činnost používá informační systém Monitorovací systém Strukturálních fondů – modul IS MSSF–CENTRAL.
Zprostředkující subjekt
(Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí)
• v podmínkách Fondu soudržnosti pro svoji činnost používá informační systém
Monitorovací systém Strukturálních fondů – modul IS MSSF–CENTRAL. V případě Ministerstva dopravy také modul IS MONIT
Realizační orgán
(jedná se o Státní fond životního prostředí v sektoru životního prostředí a určené
subjekty Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty v sektoru
dopravy);
• vykonává vlastní operativní činnosti spojené s implementací programu;
• pro svoji činnost používá informační systém Monitorovací systém Strukturálních fondů – modul IS MONIT (jen SFŽP!) a modul IS MSSF–CENTRAL (jen
u SFŽP).
• Realizační orgán v sektoru dopravy MSSF nepoužívá.
Konečný příjemce
je subjekt, který realizuje projekt a přijímá prostředky pomoci Společenství;
v sektoru životního prostředí se jedná o širší množinu žadatelů ČR. V sektoru
dopravy jde o určené subjekty Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční
dopravní cesty;
• podává žádost pomocí informačního systému Monitorovacího systému
Strukturálních fondů – modulu IS BENEFIT – zatím pouze plánováno.
Platební orgán:
• s vlastním IS MSSF nepracuje – přebírá jeho data do vlastního platebního
a účetního informačního systému VIOLA. IS MSSF používá jako komplexní
zdroj informací a podílí se na přenášení dat o monitoringu ČR z IS MSSF do
informačního systému Evropské komise (SFC).
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Platební jednotka:
• s vlastním IS MSSF nepracují, pracují s informačním systémem VIOLA
v rámci pomoci Společenství a se specifickými informačním systémem
v rámci pomoci České republiky, do nichž se data dostávají automatickými
přenosy z IS MSSF–CENTRAL.

6.3

Informační zabezpečení pomoci Společenství

6.3.1 Vstupní požadavky na IS MSSF
Evropské Společenství požadovalo, aby Česká republika měla informační
systém, kde budou jednotně zaznamenána data o procesu poskytování pomoci.
Tato data slouží k zajištění průkaznosti věcného a finančního monitoringu,
k tvorbě podkladů pro kontroly, k tvorbě výstupů pro orgány a subjekty státní
správy i široké veřejnosti.
Vláda ČR požadovala vytvoření jednotného systému. IS MSSF má zajistit jednotné, souhrnné a centrální monitorování poskytování pomoci Společenství České
republice.
IS MSSF poskytuje informace o:
• Národním rozvojovém plánu;
• programech Strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, JPD a Iniciativách;
• realizovaných projektech;
• stavu plnění ukazatelů;
• stavu věcného a finančního monitoringu.
Uživateli jednotlivých modulů IS MSSF jsou:
• pracovníci ministerstev;
• pracovníci řídících a platebních orgánů;
• pracovníci zprostředkujících a realizačních subjektů/orgánů;
• žadatelé o pomoc.
IS MSSF:
• je propojen na platební a účetní systém Společenství IS VIOLA;
• poskytuje data do informačních systémů státní správy ISPROFIN, CEDR;
• poskytuje data pro Český statistický úřad;
• poskytuje informace veřejnosti pomocí Internetu;
• poskytuje data o pomoci Společenství za celou Českou republiku.
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6.3.2 Schéma funkčních celků IS MSSF a jejich použití

Pozn. Koneční příjemci jsou specifikováni v kapitole 2.3.

Pro Fond soudržnosti bude Konečný příjemce vyplňovat jen:
• základní údaje o projektu
• žádost o proplacení výdajů
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6.4

Moduly IS MSSF

Moduly monitorovacího systému jsou vytvořeny v rámci jednoho integrovaného
celku IS MSSF.
Přestože každá úroveň je určena jinému organizačnímu stupni realizace pomoci
Společenství, moduly mají zcela kompatibilní datovou základnu a jsou propojeny funkčními a bezpečnými rozhraními (XML – Extensible Markup Language).

6.4.1 IS MSSF–CENTRAL
Modul IS MSSF–CENTRAL je určen pro operativní práci Řídících orgánů – k řízení vlastních programů. V podmínkách Fondu soudržnosti, kdy jsou některé funkce Řídících orgánů delegovány na Zprostředkující subjekty i Realizační orgány je
modul MSSF–CENTRAL určen také pro jejich práci – tzn. pro Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí a SFŽP (funkce autorizace plateb). Modul
umožňuje vytvářet požadovaný rámec přístupu k řízení a kontrole čerpání ze
Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a ze zdrojů ČR na kofinancování.
a) Specifikace IS MSSF–CENTRAL
Zajišťuje výkonné činnosti přípravy a realizace vlastních programů:
• plánování rozvoje;
• programování;
• vyhodnocování operačních programů z hlediska věcného monitoringu
a finančního monitoringu;
• poskytování souhrnných informací o přípravě i stavu realizace Fondu soudržnosti i celkové pomoci Společenství v ČR.
Uživatel: IS MSSF–CENTRAL slouží jako základní centrální softwarový nástroj
pro všechny Řídící orgány jednotlivých Operačních programů, Fondu soudržnosti, JPD a Iniciativ Společenství. Je nainstalován na Ministerstvu pro místní
rozvoj a vzdáleným přístupem zpřístupněn pracovištím uvedených Řídících
orgánů, Platebního orgánu, Platebních jednotek, Zprostředkujícím subjektům
a Realizačním orgánům, na které jsou delegovány některé funkce Řídícího orgánu Fondu soudržnosti.
Prostřednictvím webového rozhraní jsou data modulu přístupná také široké
veřejnosti, avšak bez možnosti jejich editace – na webové adrese
http://mssfwww.mmr.cz/WebMSSF/About.aspx.
Akceptace: Akceptační proces softwarového modulu IS MSSF–CENTRAL byl
zahájen dnem 9. září 2003. Pro účel posouzení akceptačních kritérií byly zřízeny
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rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 114/2003 hodnotitelské komise. Jejich
úkolem bylo prověřit, zda a v jakém rozsahu softwarový produkt splňuje podmínky stanovené akceptačními kritérii, která jsou definována v dokumentu Plán
posuzování akceptačních kritérií základní verze IS Monitorovacího systému
Strukturálních fondů.
Hodnotitelská komise pro monitorovací systém Strukturálních fondů akceptovala tento informační systém na zasedání dne 26. listopadu 2003.
Atest: Aplikace IS MSSF–CENTRAL má atest shody se standardem ISVS pro:
• náležitosti životního cyklu informačního systému, verze 005/02.01;
• pro popis datových prvků verze 003/01.03;
• Katalog jednoduchých datových prvků, verze 009/02.01;
• Katalog složených datových prvků, verze 010/01.02;
• Registrační číslo atestu 06–20030903, 06–20030902. Atest provedlo Atestační středisko Relsie, Plzeňská 221, Praha 5. Atest byl vydán dne 22. září 2003.
Stupeň hodnocení „splňuje“.
Provozování:
• Modul IS MSSF–CENTRAL provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj na svých
technických prostředcích.
• Ministerstvo pro místní rozvoj umožňuje technické připojení a využití Řídícím orgánům jednotlivých Operačních programů a dalším relevantním subjektům (Zprostředkujícím subjektům a Realizačním orgánům Fondu
soudržnosti).
• Modul IS MSSF–CENTRAL pro Fond soudržnosti užívá Řídící orgán, MŽP,
MD, SFŽP, MF a platební jednotky.
• Rozvoj softwaru metodicky řídí centrálně Ministerstvo pro místní rozvoj.
• Provozování softwaru zajišťuje centrálně Ministerstvo pro místní rozvoj.
Jak se kdo připojí: Vzhledem k širokému okruhu uživatelů je IS MSSF–CENTRAL
koncipován jako systém otevřený. Vlastní software je umístěn na terminálovém
serveru Ministerstva pro místní rozvoj, na který mají přístup všichni uživatelé
sítě GovBone/GovNet. Veřejnost má přístup k datům týkajících se projektů
a Operačních programů právě přes specifickou webovou vrstvu. Třetí charakteristika otevřenosti systému spočívá ve využívaní rozhraní XML, které zajišťuje
komunikaci s ostatními systémy ve státní správě (IS VIOLA, IS CEDR, IS
ISPROFIN) bez nutnosti manuálně přepisovat data.
Bezpečnost: Bezpečnost při práci v IS MSSF–CENTRAL:
• ověření uživatele;
• přidělení uživatelské role;
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• přidělení kompetence;
• zobrazení údaje o poslední změně;
• audit změn (typ změny, kdy, kým).
Bezpečnost při přenosech dat:
• šifrování;
• autentizace odesílatele na základě certifikátu;
• integrita přenosu;
• nepopíratelnost odeslání dávky;
• nepopíratelnost přijetí dávky.
b) Technologická charakteristika IS MSSF–CENTRAL
IS MSSF–CENTRAL je vyvinut v architektuře klient–server. Jako vývojové prostředí klientské části aplikace bylo zvoleno Delphi od společnosti Borland nad databází ORACLE.
Datové přenosy – propojení XML: Komunikace IS MSSF–CENTRAL s okolím je
vytvořena standardními nástroji technologie XML včetně implementace autorizačních certifikátů k zajištění jednoznačné identifikace komunikujících partnerů.
Aplikace umožňuje připojení elektronického podpisu k realizaci důvěryhodného
a nezkresleného přenosu dat.
Vazby: Datová rozhraní k IS MSSF–CENTRAL jsou vybudována na bázi XML.
Z modulu IS MSSF–CENTRAL byla vybudována rozhraní na informační systémy
Ministerstva financí (IS VIOLA, CEDR, ISPROFIN) a informační systém Zprostředkujících subjektů (IS MONIT).
Vstupy: V modulu IS MSSF–CENTRAL se přímo interaktivně zadávají údaje programového rámce, které jsou dále distribuovány do podřízených modulů (případně podřízených informačních systémů) prostřednictvím datového interface.
Z podřízeného modulu IS MONIT jsou do IS MSSF–CENTRAL přenášeny následující informace:
• věcné a finanční informace o schválených projektech (včetně žádostí o platbu);
• přenos údajů o schválených akcích/projektech (v rozsahu formulářů IS
ISPROFIN – RA80, RA81, RA82);
• údaje jsou u Fondu soudržnosti zadávány na Zprostředkujícícm subjektu
(sektor dopravy = MD) či na Realizačním orgánu (sektor životního prostředí
= SFŽP) do modulu IS MONIT, přenášeny do centrálního modulu IS
MSSF–CENTRAL a dále do externích informačních systémů (IS ISPROFIN, IS
CEDR, IS VIOLA).
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Výstupy: Z modulu IS MSSF–CENTRAL do modulu IS MONIT jsou přenášeny
následující informace:
• číselníky (matriční soubory nutné pro pořizování dat v IS MONIT);
• údaje o programech;
• přenos údajů o schválených programech, které mají být distribuovány do IS
MONIT dle rozhodnutí správce programu (Řídící orgán).
c) Obsah IS MSSF–CENTRAL

Obrázek poskytuje prvotní přehled o obsahu modulu IS MSSF–CENTRAL.

Výběr a zobrazení dat MSSF: Umožňuje zobrazení a výběr dat podle zadaných
kritérií pro programy, projekty, strukturální operace a Platební jednotku, nabízí
možnost tvorby sestav předpřipravených a samostatný generátor tiskových
výstupů. Sestavy, pravidelně se opakující, jsou připraveny na základě specifikace
uživatelů, ostatní sestavy jsou vytvářeny ad–hoc samotnými uživateli.
Plánování strukturální operace: Umožňuje zadat strukturální operace, prioritní
osy, Operační programy (Fond soudržnosti – sektor ŽP, sektor doprava, Řídící
orgán (pro technickou asistenci)), priority, opatření, podopatření, finanční plán
a přehled. Provádí se zadávání a opravy plánovaných hodnot ze zdrojů Společenství, soukromých a veřejných.
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Programy – věcný monitoring: Umožňuje realizaci věcného monitoringu na
úrovni programu. Je možno zadat obecné údaje o programu, přiřazení priorit,
opatření a podopatření, taktéž oblastí pomoci – konkrétnímu programu. Lze
provádět evidenci rozhodnutí, přiřazení výkonných orgánů, definování grantových schémat, výzev, připojit dokumenty vztahující se k programu. (u FS se zde
definují projekty)
Programy – finanční monitoring: Realizace finančního monitoringu na úrovni
programu. Zajišťuje sledování závazků dle specifických zdrojů.
Registr žádostí: Obsahuje data o žádostech o projekt. Podává přehled o tom,
jaké projekty byly požadovány (a následně realizovány či nerealizovány). Množství dostupných údajů odpovídá projektu ve stádiu podané žádosti. Neobsahuje data o realizaci.
Vazby na ostatní systémy: Obsahuje obsluhu jednotlivých datových přenosů
mezi IS MSSF–CENTRAL a dalšími systémy se kterými jsou data vyměňována
(import, export dat).
Projekty – věcný monitoring: Věcný monitoring na úrovni projektů. U FS je zde
sledována úroveň Podprojektů (jednotlivé akce v rámci definovaných projektů).
Zajišťuje sledování údajů o projektech, zprostředkující orgány, umístění projektů, dodavatele projektů, popis projektu, opatření a ukazatele, oblasti pomoci,
dále kontroly a finanční přehled. Data jsou získávána z modulu IS MONIT, kde
jsou pořizována Realizačními orgány Fondu soudržnosti (Státní fond životního
prostředí, Ministerstvo dopravy, CRR).
Projekty – finanční monitoring: Finanční monitoring na úrovni projektů. V této
části je umožněno sledování a změny rozpočtu projektů v návaznosti na realizované platby podle zdrojů, dále sledování a plnění nároků žadatele a je možno
zakládat odkazy na dokumenty vztahující se k finančnímu monitoringu.
Autorizace plateb: Umožňuje realizaci finančních kontrol žádostí o platbu na
úrovni projektů a kontrolu bilance projektů a programů podle smluv a dodatků.
Je umožněno sledování finančního přehledu projektů v návaznosti na platby dle
zdrojů, dále sledování a plnění nároků žadatele o platby, vést evidenci – dokumenty vztahující se k finančnímu monitoringu.
Správa ukazatelů: Umožňuje zadávání a opravy ukazatelů. Umožňuje zadání
nových ukazatelů v členění po skupinách a resortech či jejich opravu rolí gestora
číselníku ukazatelů a náhled všem ostatním rolím.
Registr subjektů: Umožňuje správu adresářů a identifikačních údajů o osobách
a subjektech.
Matriční soubory: Umožňují správu matričních souborů (číselníků).
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Vazby na databázi SFC: Komunikační část aplikace, která zajišťuje výměnu dat
s informačním systémem SFC Evropské komise. Výměnu dat zajišťují gesční resorty Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí centrálně pro všechny
programy pomoci Společenství včetně dat o realizaci Fondu soudržnosti v ČR.
Vazby na ostatní systémy: Komunikační část aplikace, která zajišťuje výměnu
dat s ostatními informačními systémy státní správy ČR. Obsah vyměňovaných
dat je popsán v další části dokumentu. Výměnu dat zajišťuje gesční resort Ministerstvo pro místní rozvoj centrálně pro všechny programy pomoci Společenství
včetně dat o realizaci Fondu soudržnosti v ČR.
Správa aplikace: Umožňuje správu IS MSSF–CENTRAL z hlediska řízení přístupových práv, správy uživatelů, uživatelských rolí a kompetencí.

6.4.2 IS MONIT
Modul IS MONIT je součást informačního systému Monitorovacího systému
Strukturálních fondů, který slouží ke komplexnímu monitoringu realizace vlastních projektů ( a podprojektů) pomoci Společenství.
a) Specifikace IS MONIT
Zajišťuje následující výkonné činnosti přípravy a realizace vlastních projektů:
• příprava žádosti o projekt;
• sběr a hodnocení žádostí;
• shromažďování veškerých dat o projektech – operativní evidence projektů;
• věcný a finanční monitoring na úrovni projektu podle požadavků Společenství a ČR;
• výstupy či poskytování dat nadřízeným orgánům;
• evidence dat o programech;
• správa číselníků (ukazatele, NUTS, soubory kritérií pro hodnocení projektů,
hodnotící komise atd.);
• evidence účtů Konečných příjemců (jejich výpisů, obratů);
• evidence platebních příkazů pro platby k jednotlivým projektům;
• evidence žadatelů, partnerů a dodavatelů pro jednotlivé projekty;
• další informace nezbytné pro monitoring projektů.
Uživatel: Modul IS MONIT slouží jako základní softwarový nástroj pro Zprostředkující subjekty/Realizační orgány jednotlivých operačních programů.
V rámci Fondu soudržnosti je užíván v každém z obou sektorů na odpovídajících
subjektech, kam byly delegovány příslušné exekutivní funkce:
• v sektoru dopravy na Zprostředkujícím subjektu = Ministerstvo dopravy;
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• v sektoru životního na Realizačních orgánech = Státní fond životního prostředí a Centrum regionálního rozvoje
Přímo u těchto subjektů je IS MONIT fyzicky nainstalován a provozován.
Atest: Aplikace IS MONIT má atest shody se standardem ISVS pro:
• náležitosti životního cyklu informačního systému, verze 005/02.01;
• pro popis datových prvků verze 003/01.03;
• Katalog jednoduchých datových prvků, verze 009/02.01;
• Katalog složených datových prvků, verze 010/01.02.
• Registrační číslo atestu je: 06–20031228, 06–20031229. Atest provedlo Atestační středisko Relsie, Plzeňská 221, Praha 5. Atest byl vydán dne 22. prosince 2003. Stupeň hodnocení „splňuje“.
Provozování: IS MONIT provozují pověřené Zprostředkující subjekty/Realizační
orgány Fondu soudržnosti samostatně, na svých vlastních hardwarových prostředcích a svých databázích.
• Je instalován a provozován na každém Zprostředkujícím subjektu /Realizačním
orgánu Fondu soudržnosti, který je užívá pro své vlastní projekty (podprojekty).
• Rozvoj softwaru metodicky řídí centrálně Řídící orgán.
• Licence softwaru a provozování zajišťuje centrálně Řídící orgán.
Bezpečnost: IS MONIT pro svou bezpečnost využívá nejmodernějších technologií. Základem bezpečnosti je zvolená architektura klient–server, která nejlépe
odpovídá tomu, k čemu je aplikace určena. IS MONIT je specifický software,
který nemá být veřejně dostupný komukoli, ale pouze pověřenému uživateli
prostřednictvím adresného přístupu, který je zajištěn aplikačními prvky.
IS MONIT vedle standardních bezpečnostních prvků databáze a operačních
systémů zahrnuje propracovaný systém přístupových práv a kompetencí uvnitř
vlastní aplikace. Tato přístupová práva a kompetence jsou sloučeny do uživatelských rolí, které jsou pomocí správce přiřazovány jednotlivým uživatelům. Práva
jsou flexibilně vázatelná na libovolný krok menu či na obrazovku, příp. na datové
pole a procesy nad ním. Mimo tato práva lze přidělit také kompetentce k vybraným záznamům. Např. pracují–li vedle sebe dva projektoví manageři a každý
odpovídá za jiné projekty, pak lze nastavit pravidlo, že každý má přístup pouze ke
svým vlastním projektům a současně jejich nadřízený má přístup ke všem atd.
Mezi další prvky IS MONIT, které se podílejí na globální bezpečnosti zpracovávaných dat, patří i následná ochrana před sice autorizovanými, ale nežádoucími
změnami datové základny, která je zajišťována auditními mechanismy. Tyto
zaznamenávají jednotlivé operace tak, aby bylo možné dohledat, kdo, kdy
a který konkrétní zásah s daty provedl. Jednotlivé úkony nelze uživateli popřít.
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Bezpečnost při práci v IS MONIT:
• ověření uživatele;
• přidělení uživatelské role;
• přidělení kompetence;
• zobrazení údaje o poslední změně;
• audit změn (typ změny, kdy, kým).
Bezpečnost při přenosech dat (do IS MSSF–CENTRAL):
• šifrování;
• autentizace odesílatele na základě certifikátu;
• integrita přenosu;
• nepopíratelnost odeslání dávky;
• nepopíratelnost přijetí dávky.
b) Technologická charakteristika IS MONIT
Aplikace je vyvinuta v architektuře klient–server (dále jen C/S). Jako vývojové
prostředí klientské části aplikace bylo zvoleno Delphi od společnosti Borland,
primárně nad databází MS SQL (lze i ORACLE).
Datové přenosy – propojení XML: Komunikace IS MONIT s okolím je vytvořena
standardními nástroji technologie XML včetně implementace autorizačních certifikátů k zajištění jednoznačné identifikace komunikujících partnerů. Aplikace
umožňuje připojení elektronického podpisu k realizaci důvěryhodného
a nezkresleného přenosu dat.
Kontroly dat:
• kontrola správnosti vazeb;
• kontrola obsahu;
• validace pomocí XSLT šablony umístěné na Internetu.
Vstupy: Z IS MSSF–CENTRAL jsou do IS MONIT přenášeny následující informace:
• číselníky (matriční soubory nutné pro pořizování dat v IS MONIT);
• údaje o programech;
• přenos údajů o schválených programech, které mají být distribuovány do IS
MONIT podle rozhodnutí správce programu (Řídící orgán).
Z IS MSSF–BENEFIT jsou do IS MONIT přenášeny následující informace (zatím
nerealizováno, implementace do prostředí Fondu soudržnosti bude realizována
dle dalších rozhodnutí Řídícího orgánu FS):
• žádosti o projekt
• žádosti o platbu

181

Příprava a řízení projektů Fondu soudružnosti
Díl I. Projektové řízení Fondu soudružnosti

Výstupy: Z IS MONIT jsou do IS MSSF–CENTRAL přenášeny následující informace:
• věcné a finanční informace o schválených projektech (včetně žádostí o platbu);
• přenos údajů o schválených akcích/projektech (v rozsahu formulářů IS
ISPROFIN – RA80, RA81, RA82);
• údaje jsou zadávány na Zprostředkujícím subjektu/Realizačním orgánu Fondu
soudržnosti do systému IS MONIT, přenášeny do centrálního IS MSSF–CENTRAL
a dále do externích systémů (ISPROFIN příp. DIS, IS CEDR, IS VIOLA).
c) Obsah IS MONIT

Obrázek poskytuje prvotní přehled o modularitě IS MONIT.

Registrace žádostí: Využívá se pro při příjmu žádostí o projekt z modulu IS
BENEFIT. Ve Fondu soudržnosti nebude užíváno.
Projekty: Realizace věcného monitoringu na úrovni projektu – v rámci Fondu
soudržnosti se jedná o jednotlivé podprojekty v rámci zastřešujících projektů.
Zajišťuje evidenci údajů o podprojektu, informace o žadateli, dodavatelích
a partnerech podprojektu, umístění podprojektu, popis podprojektu, opatření
a seznam ukazatelů, oblasti pomoci, výběrová řízení, smlouvy, harmonogram
realizace, zadání milníků, sledování dopadů, umožňuje nastavit a provádět hodnocení, kontroly a finanční přehled – kalendář plateb, načítání, zpracování
a odeslání žádostí o platbu, evidenci a změny rozpočtu podprojektu v návaz182
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nosti na realizované platby podle zdrojů, dále sledování a plnění nároků žadatele. Je možné zakládat odkazy na nejrůznější požadované či doplňující dokumenty vztahující se k podprojektům.
Registr subjektů: Umožňuje uživateli vytvářet a aktualizovat seznam organizací
zapojených do projektu. K organizacím zapojeným do projektu budou patřit
hlavně ty organizace, které jsou zmíněny v přihlášce projektu.
Výstupní sestavy: Umožňuje předávání včasných, věcných a přesných informací
všem adresátům pomocí pevně definovaných sestav nebo podle zadání vlastních požadavků uživatele. Slouží k zobrazení a výběru dat podle zadaných kritérií pro projekty, nabízí možnost tisku dopisů žadatelům, hodnotících zpráv a to
jak sestav předpřipravených, tak samostatný jednoduchý generátor tiskových
výstupů. Sestavy lze vytvářet přímo samotnými uživateli.
Programy: Poskytuje informace o programu. Je možno nahlížet obecné údaje
o programu, přiřazených prioritách, opatřeních, k nim příslušných ukazatelích
a oblastech pomoci. Umožňuje sledovat rozhodnutí, přiřazené výkonné subjekty, připojit dokumenty vztahující se k programu. Lze sledovat finanční monitoring na úrovni programu.
Zastřešující projekty: Zobrazuje data o vlastních projektech Fondu soudržnosti,
která do systému Monitorovacího systému Strukturálních fondů zanesl Řídící
orgán po jejich schválení Evropskou komisí. Slouží jako základní jednotka ke
které jsou vázány jednotlivé realizační akce = podprojekty Fondu soudržnosti.
Správa číselníků: Umožňuje správu číselníků. Číselník je termín sloužící k vyjádření velkého počtu údajů opakovaně používaných v různých částech systému,
které se vybírají jako položky v rozbalovacích seznamech.
Vazby na ostatní systémy: Umožňují provádět operace se soubory externích
informačních systémů – import a export předem definovaných a schválených
souborů podle specifických požadavků na periodicitu výměny dat. Vazby jsou
realizovány na systémy IS MSSF–CENTRAL a IS BENEFIT.
BenStart: Umožňuje vygenerovat žádost modulu IS BENEFIT specifickou pro
daný program pomoci Společenství. Ve Fondu soudržnosti nebude užíváno.
Správa aplikace: Část určená pro administrátora modulu – zadává uživatele
a jejich práva a kompetence.
d) Popis pracovních postupů IS MONIT – předprojekční část
Načtení programového rámce z IS MSSF–CENTRAL:
• načtení definice charakteristik programu, cílů, časových a územních podrobností;
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• načtení definice variabilní struktury programu – priority, opatření, ukazatele;
• načtení definice finančních zdrojů programu a struktury jejich plánovaného
rozdělení;
• načtení zastřešujícího projektu
• aktivace programu přeneseného z nadřazeného systému IS MSSF–CENTRAL
a doplnění požadovaných údajů pro navázání programů na projekty v systému IS MONIT.
Příprava žádostí (zatím ve Fondu soudržnosti neimplementováno):
• zadání matričních souborů nutných pro pořizování dat v IS BENEFIT;
• stanovení definice programového rámce potřebného pro podání žádosti;
• stanovení definice formálních, technických a finančních kritérií;
• stanovení definice stromů vedlejších a specifických hodnotících kritérií pro
jednotlivé prvky struktury projektů;
• nastavení významu (váhy) každého kritéria z hlediska celkového hodnocení
námětu.
Načtení žádosti (zatím ve Fondu soudržnosti neimplementováno):
• načtení formulářů;
• doplnění charakteristik projektu;
• doplnění charakteristiky žadatele;
• hodnocení podle kritérií;
• stanovení pořadí žádostí;
• předložení ke schválení;
• výběr projektů k realizaci.
e) Popis pracovních postupů IS MONIT – projekční část
Evidence věcných charakteristik projektu:
• definice věcných milníků realizace projektu;
• definice věcných cílů projektu;
• ukazatele pro hodnocení přínosů projektu;
• hodnocení plnění stanovených věcných milníků;
• hodnocení plnění věcných cílů;
• hodnocení dosažení plánovaných ukazatelů;
• hodnocení regionálních dopadů.
Evidence finančních charakteristik projektu:
• generování splátkového kalendáře;
• vazba splátek na milníky;
• evidence rozpočtu projektu (investice, provoz);
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• finanční realizace dle splátkového kalendáře s vazbou na milníky;
• žádosti o platby projektů;
• finanční bilance projektů;
• finanční bilance programů;
• žádosti o příjem peněz nadřízeným orgánům.
Realizace projektů:
• evidence charakteristik Konečného příjemce – adresy, kontakty, územní
zařazení;
• evidence výběrových řízení;
• evidence charakteristik dodavatelů;
• evidence ostatních kontaktů (např. partnerů).
Výkaznictví nadřízeným orgánům:
• tvorba výstupních reportů sloužících pro informovanost Řídících orgánů
(průběžné a závěrečné zprávy);
• podpora pro kontroly a průběžná hodnocení v průběhu realizace projektů.

6.4.3 IS BENEFIT
Neboť monitorovací systém BENEFIT není doposud ve své konečné formě, je
v následující podkapitole uveden předpokládaný cílový stav.
Softwarový modul IS BENEFIT je určen pro žadatele o finanční prostředky ze
Strukturálních fondů či Fondu soudržnosti. Distribuce tohoto softwarového programu usnadní práci Zprostředkujících subjektů/Realizačních orgánů Fondu
soudržnosti v tom, že žadatelé použijí tento program při vyplňování základních
údajů o projektu. Program usnadňuje a podporuje správné vyplnění žádosti.
Uvažuje se o tom, že modul bude v budoucnu sloužit i pro další komunikaci při
vlastní realizaci projektu – pro vyplňování žádosti o platbu.
V listopadu 2004 doposud nebyla technologie modulu IS BENEFIT ve Fondu
soudržnosti plně implementována.
Rozhodnutí o tom, zda budou části informačního systému Monitorovací systém
Strukturálních fondů týkající se jeho modulu IS BENEFIT do podmínek Fondu
soudržnosti implementovány, uskuteční Řídící orgán Fondu soudržnosti v dalším období.
V současnosti jsou v podmínkách Fondu soudržnosti procesy, které u ostatních
programů pomoci Společenství řeší modul IS BENEFIT, realizovány náhradními
postupy přímého vkládání dat do modulu IS MONIT, a to Zprostředkujícím subjektem nebo Realizačním orgánem. Příčinou tohoto je vyšší komplikovanost
a obsáhlost žádosti o podporu z Fondu soudržnosti.
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Formulář Žádosti o podporu z FS je standardizovaný a konečný příjemce jej má
možnost nalézt ve formě dokumentu Word na internetových stránkách příslušného Řídícího orgánu a dalších subjektů zapojených do implementace projektů
FS. Koneční příjemci vyplněnou žádost o podporu z FS předkládají v papírové
formě (případně na CD) Zprostředkujícímu subjektu / Realizačnímu orgánu.
IS MONIT
V současné době je koncipováno, že Konečný příjemce bude do IS BENEFIT
vkládat základní údaje o projektu, údaje o proplacených fakturách a v jednání
je i možnost vkládání dat vztahujících se k Žádosti o proplacení výdajů projektu FS.
a) Specifikace IS BENEFIT (obecná)
Zajišťuje procesy při vystavování žádostí o pomoc Společenství:
• zajišťuje integrovaná rozhraní z/do IS MSSF–MONIT;
• automatické převzetí nastavených číselníků z IS MONIT;
• načtení dat do IS MONIT a její další zpracování;
• obsahuje kontextovou nápovědu na vyplnění polí;
• obsahuje všechna pole požadovaná Společenstvím, legislativou ČR a gestory
celého monitorovacího procesu Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem financí.
Uživatel: IS BENEFIT slouží jako základní softwarový nástroj žadatele o pomoc
Společenství (o finanční prostředky ze Strukturálních fondů či Fondu soudržnosti).
Provozování (plánovaný stav): IS BENEFIT provozují žadatelé samostatně na
vlastních technických (hardwarových a softwarových) prostředcích. Licence
k užívání IS BENEFIT je jim poskytována bezplatně ze strany Řídícího orgánu
Fondu soudržnosti. Z hlediska nároků je možné provozovat IS BENEFIT na libovolném osobním počítači, které obsahuje MS Windows 95 a vyšší.
V současné době se instalace samotné aplikace IS BENEFIT vejde na jednu disketu, avšak po doplnění nezbytnými přílohami a číselníky má velikost asi 3 MB.
Z uvedeného plyne, že i na disku vlastního osobního počítače nezabere nijak
podstatnou kapacitu.
Bezpečnost: Bezpečnost při práci v IS BENEFIT:
• ověření uživatele klíčem;
• možnost elektronického podpisu;
• Bezpečnost při přenosech dat do IS MONIT:
• šifrování žádosti;
• autentizace odesílatele klíčem.
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b) Současná technologická charakteristika IS BENEFIT
Aplikace je vyvinuta v architektuře pro instalaci na jednom osobním počítači.
Jako vývojové prostředí klientské části aplikace bylo zvoleno Delphi od společnosti Borland.
Datové přenosy – propojení XML: Pro komunikaci IS BENEFIT s okolím je použita technologie XML–Encryption a šifrovací algoritmus AES–256 včetně implementace autorizačních certifikátů k zajištění jednoznačné identifikaci
komunikujících partnerů a elektronického podpisu k realizaci důvěryhodného
a nezkresleného přenosu dat.
Kontroly přenášených dat:
• validace dat pomocí XML šablony.
Vstupy: Z IS MONIT se do IS BENEFIT přenášejí:
• nastavené číselníky (matriční soubory nutné pro pořizování dat v IS
BENEFIT);
• údaje o programech (programový rámec – seznam priorit, opatření případně podopatření v rámci daného Operačního programu/Fondu soudržnosti);
• seznam příloh, které musí žadatel k žádosti o projekt přiložit.
Výstupy: Z IS BENEFIT jsou do IS MONIT přenášeny:
• žádosti o platbu (v budoucnu)
c) Popis pracovních postupů IS BENEFIT
Načtení programového rámce a matričních souborů z IS MONIT:
• načtení definice struktury programu – priority, opatření, podopatření, ukazatele;
• načtení číselníků s nastaveným obsahem.

6.5

Ukazatele v procesu monitorování

Ukazatele se používají pro monitorování a hodnocení strukturální pomoci – tedy
i pomoci z Fondu soudržnosti. Cílem je pomocí ukazatelů definovaných na
vhodných úrovních programu určit efektivitu použitých zdrojů. Ukazatele mají
nabízet logicky ucelený popis programu, počínaje aktuální úrovní (aktuální
výdaje) až po nejobecnější úroveň (výsledky dosažené těmito výdaji).
Definování ukazatelů v rámci Monitorovacího systému Strukturálních fondů pro
Operační programy a Fond soudržnosti je v kompetenci Řídících orgánů (přestože ve Fondu soudržnosti vznikají ukazatele na jednotlivých projektech, do
systému jsou zadávány centrálně Řídícím orgánem).
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Obecně se lze setkat s termíny „indikátory“ i „ukazatele“. Rozhodnutím Českého statistického úřadu byla pro ČR přijata jednotná terminologie „ukazatele“.

6.5.1 Schéma vzniku a použití ukazatelů

Procesy v Monitorovacím systému Strukturálních fondů a jejich vazby na ukazatele:
• Evropská komise definuje návrh skupin ukazatelů pro hlavní oblasti pomoci
– vyjádřené ve výstupech, výsledcích, dopadech a skupin hlavních ukazatelů
pro hlavní priority Společenství.
• V oblasti plánování Řídící orgány jednotlivých resortů stanoví ukazatele pro
programové dokumenty v členění na prioritní osy, strukturální operace, operační programy, priority, opatření.
• Na programové úrovni Řídící orgány jednotlivých resortů připraví a vyhlásí
programové dokumenty společně s nadefinovanými ukazateli.
• Na úrovni projektů pro jednotlivé programy se na Zprostředkujících subjektech/Realizačních orgánech Fondu soudržnosti evidují žádosti od Konečných příjemců (žadatelů), agregují se pod odpovídající projekty, kde se
nastavují výchozí hodnoty ukazatelů.
• V průběhu realizace projektů se na Zprostředkujících subjektech/Realizačních orgánech Fondu soudržnosti hodnoty ukazatelů průběžně monitorují,
kontrolují a vyhodnocují.
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• Po ukončení realizace projektů dochází k vyhodnocení projektů a následně
k vyhodnocení programů podle skutečných hodnot ukazatelů.
• Výsledky hodnocení se předávají v průběžných realizačních a výročních
zprávách a závěrečné hodnocení v konečné zprávě Řídícím orgánům, gestorům, vládě ČR a Evropské komisi.

6.5.2 Proces založení ukazatelů
Ukazatele musí být definovány předem nebo na začátku realizace programu do
následujících úrovní odpovídajících cílům programu:
• ukazatele vstupů nebo zdrojů vztahující se k rozpočtu (finanční ukazatele);
• ukazatele výstupů vztahující se k aktivitám (ve fyzických nebo peněžních
jednotkách);
• ukazatele výsledků vztahující se k přímým a okamžitým účinkům programu
(fyzické nebo finanční ukazatele);
• ukazatele dopadů vztahující se k následkům programu (specifické a globální dopady);
Poskytovatelem vstupních dat pro většinu ukazatelů jsou:
• Český statistický úřad (ČSÚ),
• další instituce – např. ministerstva, ČNB, státní výzkumné ústavy.
Tyto informace jsou kvantifikované a obsahují počáteční a cílovou hodnotu,
zdroj a další atributy ukazatele (instituce, popis a způsob získání informací, příp.
výpočet, spolehlivost a dostupnost ukazatele).
Prvotní zadání definovaných ukazatelů provádějí Řídící orgány jednotlivých
resortů v modulu IS MSSF–CENTRAL v části Správa ukazatelů.

6.5.3 Distribuce ukazatelů
Řídící orgány jednotlivých resortů:
• navrhnou a schválí seznam ukazatelů pro Operační programy/Fond soudržnosti;
• zajistí naplnění ukazatelů na úrovni plánování a programu do IS
MSSF–CENTRAL;
• zajistí distribuci ukazatelů přes interface do IS MONIT;
• zajistí převzetí aktualizovaných hodnot ukazatelů přes interface z IS MONIT
do IS MSSF–CENTRAL.
Zprostředkující subjekty/Realizační orgány Fondu soudržnosti pro jednotlivé
programy/Fond soudržnosti:
• doplňují hodnoty ukazatelů na úrovni projektu v IS MONIT;
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• zajistí distribuci projektových ukazatelů do IS BENEFIT pro Konečné příjemce;
• zajistí sehrání průběžných hodnot projektových ukazatelů od Konečného
příjemce pomoci naplněných v IS BENEFIT do IS MONIT a průběžně provádějí kontrolu plnění projektových ukazatelů;
• po ukončení projektu zajistí distribuci projektových ukazatelů přes interface
do IS MSSF–CENTRAL.
Žadatelé – Koneční příjemci pomoci:
• doplňují průběžné hodnoty ukazatelů na úrovni projektu v IS BENEFIT.
V současných podmínkách implementace Fondu soudržnosti předávají podklady písemnou formou.

6.5.4 Naplnění hodnot ukazatelů
Hodnoty definovaných ukazatelů zadávají pracovníci Řídících orgánů v modulu
Správa ukazatelů v rámci IS MSSF–CENTRAL rolí Gestor správy ukazatelů.
Základní informace ukazatelů:
• název a definice ukazatele;
• typ ukazatele – dopady, výsledky, výstupy;
• zařazení – prioritní osa, strukturální operace, program, priorita, opatření;
• Řídící orgán, který ukazatel definoval;
• časové vymezení platnosti ukazatele;
• zdroj dat ukazatele;
• algoritmus výpočtu pro hodnocení ukazatele;
• měrná jednotka ukazatele;
• NUTS – definice nejnižšího územního členění;
• ostatní podrobnosti pro hodnocení ukazatele – především typ hodnocení,
vazba na cíl politiky, dopad na rovné příležitosti, vliv na životní prostředí.
Detailní informace ukazatelů:
• výchozí a plánovaná hodnota ukazatele;
• typ získané hodnoty;
• kvalita ukazatele;
• průběžná a dosažená hodnota ukazatele (v rámci operačního programu);
• údaje o žadateli (v rámci projektu).
Další informace a vlastní naplnění průběžných a dosažených hodnot ukazatelů
provádějí Zprostředkující subjekty/Realizační orgány na úrovni projektů v IS
MONIT na určených záložkách Ukazatele. Monitorují se, příp. aktualizují údaje
od žadatelů (Konečných příjemců pomoci):
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• územní a oborové členění pro dopad ukazatele;
• výchozí a plánovaná hodnota ukazatele;
• průběžná a dosažená hodnota ukazatele;
• kvalita ukazatele;
• typ získané hodnoty;
• zdroj dat;
• důvěrnost;
• zeměpisné údaje;
• údaje o žadateli projektu.
Žadatelé – Koneční příjemci pomoci budou zadávat údaje o ukazatelích v IS
BENEFIT v určených záložkách Ukazatele. Jedná se např. o údaje:
• název ukazatele;
• jednotka ukazatele;
• výchozí a plánovaná hodnota;
• odhad počtu podpořených osob, klientů služeb, organizací;
• další plánované výstupy, výsledky z projektu.
Ve všech modulech informačního systému Monitorovacího systému Strukturálních fondů se pro naplnění hodnot ukazatelů využívají přednastavené číselníky.
Tyto soubory jsou definovány gestory Monitorovacího systému Strukturálních
fondů, ČSÚ a importovány do systémů. Jedná se např. o:
• měrné jednotky, NUTS – definované ČSÚ;
• skupiny (prioritní osa, strukturální operace, operační program, priorita,
opatření);
• typ úrovně ukazatele (dopady, výsledky, výstupy);
• typ hodnocení (ex ante, interim, ex post);
• frekvence ukazatele (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně, jinak);
• další – správce programu, vazba na cíl politiky, muži/ženy, dopad na rovné
příležitosti, dopad na životní prostředí.

6.5.5 Vyhodnocení ukazatelů a jejich hodnot
Informace o vyhodnocování programů na základě podkladů zjištěných pomocí
hodnot ukazatelů se předloží monitorovacím výborům odpovědných za zajištění efektivnosti a kvality realizace programů. Informace se zahrnou do hodnotících, výročních realizačních a konečných zpráv a měly by obsahovat:
• údaje z monitorovacího systému – vstupní údaje, monitorovací ukazatele;
• údaje pro hodnocení prováděné uprostřed programového období, např.
revizi ukazatelů;
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• střednědobé údaje o obecném socioekonomickém kontextu a o adicionalitě
programu.
Hodnocení programů pomocí ukazatelů jako hlavního zdroje informací lze rozdělit do tří fází:
• ex–ante – předběžné hodnocení před realizací programu;
• interim – hodnocení prováděné uprostřed programového období;
• ex–post – následné hodnocení po ukončení programu.
Hodnocení programů z hlediska plánované, průběžné a dosažené hodnoty:
• ukazatele dopadů pro hodnocení za program;
• ukazatele výsledků pro hodnocení za prioritu;
• ukazatele výstupů pro hodnocení za opatření, projekt.
Algoritmus pro výpočet hodnocení ukazatelů se uvádí v IS MSSF–CENTRAL při
založení ukazatele v modulu Správa ukazatelů. Měřitelnost některých ukazatelů
vyjádřených v procentech je nutno přesně specifikovat a metodicky upřesnit.
Pro přehled a hodnocení ukazatelů lze využívat výstupní sestavy z IS
MSSF–CENTRAL.

6.6

Praktické postupy pro konečného příjemce

Tyto kapitoly nemají za smysl suplovat metodické postupy a směrnice Fondu
soudržnosti, které jsou připraveny a zveřejněny odpovědnými subjekty. Dokument má za cíl nastínit základní procesy vykonávané Konečným příjemcem,
které mají průmět v některém z modulů IS Monitorovacího systému Strukturálních fondů.

6.6.1 Získání informací z internetu
Veškeré informace pro žadatele bude možné získat na internetu na webových
stránkách příslušného Řídícího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj), Zprostředkujícího subjektu/Realizačního orgánu (Státní fond životního prostředí,
Ministerstvo dopravy) nebo centrálního systému (www.strukturální–fondy.cz).

6.6.2 Vyplnění žádosti o projekt v elektronické podobě
(dokumentu Word)
Za současného neautomatizovaného stavu žadatel o projekt v rámci Fondu
soudržnosti vyplní žádost v elektronické verzi formuláře dokumentu Word.
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6.6.3. Smlouva o financování (projektu)
Vlastní realizace projektů financovaných z Fondu soudržnosti probíhá na základě smlouvy mezi Řídícím orgánem Fondu soudržnosti a Konečným příjemcem.
(Řídící orgán může svou kompetenci delegovat na Zprostředkující subjekty
podle jednotlivých sektorů – Ministerstva životního prostředí a Ministerstva
dopravy.)
Součástí této smlouvy jsou mimo jiné dohody o tom, jakým způsobem bude probíhat financování projektu ze zdrojů Fondu soudržnosti. Finanční plány jsou na Zprostředkujících subjektech/Realizačních orgánech Fondu soudržnosti zaneseny do
modulu IS MONIT, jehož prostřednictvím jsou distribuovány do IS MSSF–CENTRAL
nadřízeným orgánům – Zprostředkujícím subjektům a Řídícímu orgánu Fondu soudržnosti, stejně tak dále do informačních systému Ministerstva financí.
Mezi podstatné náležitosti smlouvy o financování, které jsou významné pro IS
Monitorovací systém Strukturálních fondů patří:
• vymezení smluvních stran;
• vymezení předmětu smlouvy ve struktuře sektor (životní prostředí/doprava),
projekt (podrobný popis uvádí technická a finanční příloha);
• jednoznačné určení všech subjektů podílejících se na financování projektu;
• harmonogram plnění a finanční plán projektu a platnost smlouvy;
• výše pomoci z Fondu soudržnosti (% dotace z Fondu soudržnosti a maximální částka, která může být z Fondu soudržnosti vyplacena);
• platební podmínky (identifikace bankovních účtů všech spolufinancujících
subjektů, způsob a harmonogram proplácení prostředků z Fondu soudržnosti apod.);
• finanční a technickou přílohu (podrobný popis projektu, odhady výdajů,
odhad plánovaných příjmů z výsledků projektu, stanovení hodnotících ukazatelů apod.);
• souhlas Konečného příjemce s využíváním údajů v informačních systémech
pro účely administrace Fondu soudržnosti.

6.6.4 Finanční toky Fondu soudržnosti
V rámci Fondu soudržnosti probíhají následující základní finanční toky:
• stanovení závazku Společenství a zaslání zálohové platby z Evropské komise
Platebnímu orgánu ČR;
• zasílání průběžných plateb a platba konečného zůstatku z Evropské komise
Platebnímu orgánu ČR na základě žádostí a certifikovaných výdajů;;
• platby Konečným příjemcům (prostřednictvím Platebních jednotek).
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a) Platby ze Společenství do ČR
Finanční toky ze Společenství do ČR probíhají na základě dohodnutých plánů
smluvně uzavřených projektů.
Prostředky určené pro financování prostřednictvím Fondu soudržnosti jsou alokovány Evropskou komisí ve výši specifikované v příslušném rozhodnutí Evropské komise publikovaném v Úředním věstníku EU.
Závazek týkající se první roční splátky je přijat po schválení rozhodnutí Evropské
komise o financování projektu. Výše dalších ročních závazků stanovuje Evropská
komise každý rok do 30. dubna na základě aktualizovaného finančního plánu
a odhadu výdajů na daný rok.
Řídící orgán má povinnost předložit Evropské komisi aktualizovaný odhad týkající se výdajů na projekty pro daný a následující rok. Aby bylo možné zmíněný
odhad vypracovat, je nezbytné, aby Řídící orgán identifikoval, resp. finančně
naplánoval, ve spolupráci s Realizačním orgánem a Konečným příjemcem předpokládanou výši prostředků, které budou potřebné v následujícím roce. Řídící
orgán musí tento finanční plán předložit Platebnímu orgánu do 31. března
daného roku.
Zálohová platba
Výše zálohové platby činí standardně 20 % z celkové hodnoty příspěvku Fondu
soudržnosti pro financování daného projektu. Evropská komise může ve svém
rozhodnutí stanovit vyšší procento zálohové platby.
Průběžné platby
Evropská komise provede průběžnou platbu, je–li projekt uskutečňován v souladu se schválenými podmínkami. Výše průběžné platby se rovná výši výdajů
uskutečněných v období, pro které byla provedena poslední certifikace výdajů.
Platební orgán žádá Evropskou komisi o doplnění zůstatku na účtu Fondu soudržnosti zpravidla třikrát ročně.
Žádost o průběžnou platbu zasílá Platební orgán po provedení certifikace uskutečněných výdajů.
Platba konečného zůstatku
Platba konečného zůstatku se vypočítá na základě certifikovaných uskutečněných
výdajů. Tato platba může být vyplacena, jsou–li splněny následující podmínky:
• Evropské komisi bude poskytnuto prohlášení, že byly splněny cíle projektu;
• Evropské komisi bude předložena žádost o platbu konečného zůstatku do 6
měsíců od termínu pro ukončení prací a od termínu uvedenému v příslušném rozhodnutí Evropské komise;
• Evropské komisi bude předložena schválená Konečná zpráva o realizaci projektu;
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• Evropské komisi bude předloženo certifikované prohlášení o uskutečněných
výdajích uvedených v Konečné zprávě o realizaci projektu;
• Evropské komisi bude předloženo prohlášení, že byla dodržena pravidla pro
publicitu;
• Evropské komisi bude předloženo prohlášení při ukončení pomoci, které
vypracoval útvar pro winding–up.
b) Finanční toky Konečnému příjemci
Typy formulářů k realizaci finančních toků Konečnému příjemci
• Žádost o proplacení výdajů projektu v rámci Fondu soudržnosti (dále F1).
• Osvědčení o provedené práci projektu Fondu soudržnosti (dále F2) (od 1.
listopadu 2004 zrušen).
• Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení uznatelných výdajů projektu
Fondu soudržnosti (dále F3).
• Hlášení o nesrovnalostech (dále F4).
Základní charakteristiky toku dokumentů
Následující popis procesu odpovídá stavu implementace Fondu soudržnosti
k listopadu 2004, bez užití modulu IS BENEFIT:

1. Konečný příjemce vyplní Žádost o proplacení výdajů projektu v rámci Fondu
soudržnosti (F1), vytiskne jí, doplní přílohy, žádost podepíší pověření pracovníci.
Žádost je zaslána spolu s přílohami na Zprostředkující subjekt/Realizační orgán
Fondu soudržnosti.
Konečný příjemce zasílá žádosti o provedení platby z Fondu soudržnosti na
Zprostředkující subjekt/Realizační orgán Fondu soudržnosti v intervalech, které
jsou stanoveny ve Smlouvě o financování, příp. v rozhodnutí (např. měsíčně,
čtvrtletně, po ukončení etapy projektu, po ukončení celého projektu).
Žádost v sektoru dopravy musí být doložena požadovanými doklady (zejména
zaplacenými fakturami, což je prokázáno výpisy z účtu).
Žádost je předávána na Zprostředkující subjekt/Realizační orgán Fondu soudržnosti v písemné podobě.
2. Zprostředkující subjekt/Realizační orgán Fondu soudržnosti vytvoří formulář
„F1“ v IS MONIT
Zprostředkující subjekt/Realizační orgán Fondu soudržnosti provede během
55–ti dnů od obdržení žádosti kontrolu žádosti a oprávněnosti fakturace,
a v případě schválení žádosti ji předá Platební jednotce (Ministerstvo dopravy,
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Státní fond životního prostředí) k provedení platby. Potřebné podklady vygeneruje Zprostředkující subjekt/Realizační orgán Fondu soudržnosti z modulu IS
MONIT, který obsahuje veškerá potřebná data o projektu a Konečném příjemci
a prostřednictvím dat z IS BENEFIT má také konkrétní data o řešené platbě.
Zprostředkující subjekt/Realizační orgán Fondu soudržnosti:
• zkontroluje žádost, kterou obdržel ve fyzické podobě od Konečného příjemce, zkontrolovanou žádost podepíší pověření pracovníci;
• zadá žádost do IS MONIT – na základě žádosti zaslané žadatelem vytvoří
automatizovaně elektronickou podobu formuláře F1, tu vytiskne, podepíší jí
pověření pracovníci a verzi žádosti generované z IS MONIT zašle na Řídící
orgán (pro kontrolu, že v IS MONIT byly zadány správné údaje);
• originál žádosti „F1“, kterou zaslal žadatel, předá Platební jednotce.

3. Zprostředkující subjekt/Realizační orgán vytvoří formuláře „F3“ v IS
MSSF–CENTRAL
• pracuje s modulem IS MSSF–CENTRAL – Autorizace platby;
• vidí přehled plateb ze všech zdrojů – prostředky Společenství, prostředky ČR;
• v modulu povede kontroly – na smlouvu, zdroje, financování, průběh financování, vyplní a potvrdí předepsané kontroly;
• vytvoří automatizovaně elektronickou podobu F3;
• vytiskne F3;
• podpis zástupců Zprostředkujícího subjektu/Realizačního orgánu (vystavil,
kontroloval,schválil);
• originál tisku F3 předá na Platební jednotku.
4. Zprostředkující subjekt/Realizační orgán Fondu soudržnosti předá elektronické dávky dat z IS MSSF–CENTRAL k zajištění plateb
Z modulu IS MSSF–CENTRAL jsou data po schválení a uskutečnění příslušných
operací subjekty odpovědnými za řádnou kontrolu realizace projektu automaticky přenesena do odpovídajících platebních a účetních systémů.
• Vytvoří se dávky požadavků na platby prostředků Společenství z modulu IS
MSSF–CENTRAL a odešlou k realizaci do IS VIOLA.
5. Platební jednotka a Platební orgán zpracují vlastní platbu
Platební jednotka provede po obdržení žádosti a dat do IS VIOLA kontrolu její
formální správnosti (zejména soulad s uzavřenou smlouvou o financování,
finančním plánem apod.) a schválenou žádost v IS VIOLA zaúčtuje.
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Platební jednotka jednou za 14 dní vygeneruje z IS VIOLA souhrnnou žádost
o platbu, kterou předá Platebnímu orgánu.
Platební orgán převede finanční prostředky z účtu Platebního orgánu na účet
Platební jednotky na základě žádosti o platbu obdržené od Platební jednotky do
pěti pracovních dnů od obdržení této žádosti.
Po připsání prostředků na účet Platební jednotky, proplatí tato žádosti Konečného příjemce, které byly doloženy uhrazenými fakturami, do pěti pracovních dnů.
Platby jsou Konečným příjemcům převáděny pouze na bankovní účet, který je
specifikovaný v příslušné uzavřené Smlouvě o financování, evidované v systému
Monitorovacího systému Strukturálních fondů.
Obdobné činnosti jsou provedeny v odpovídajícím účetním a platebním systému pro prostředky ČR.

6. Zpětná vazba z IS VIOLA do IS Monitorovacího systému Strukturálních fondů
Do Monitorovacího systému Strukturálních fondů jsou po vlastní realizaci plateb
předána data o realizovaných operacích.
• IS VIOLA dodává v dávce skutečnosti o provedených platbách.
• Systém na české straně bude dodávat skutečnosti na prostředky ČR.
• Skutečnosti se dohrají do modulu IS MSSF–CENTRAL a odtud do modulu IS
MONIT.
Řešení nesrovnalostí
Hlášení o nesrovnalostech („F4“)
• vypracovává Řídící orgán v případě, že došlo k nesrovnalostem;
• formulář „F4“ je ukládán ve formě přílohy v IS MSSF–CENTRAL;
• Řídící orgán formulář zasílá na Platební orgán.
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Seznam kontaktů Fondu soudržnosti v České republice
Řídicí orgán
Útvar pověřený výkonem
funkce řídicího orgánu

Ministerstvo pro místní rozvoj
odbor Řídicího orgánu Fondu soudržnosti

Sídlo
Jméno odpovědné osoby
Telefon
Fax
Email
Internetová adresa

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Ing. Radka Bučilová
+224 861 671 nebo +224 861 446
+224 811 130
radka.bucilova@mmr.cz
www.mmr.cz

Zprostředkující orgán – sektor ŽP
Útvar pověřený výkonem funkce

Ministerstvo životního prostředí
odbor integrovaného financování

Sídlo
Jméno odpovědné osoby
Telefon
Fax
Email
Internetová adresa

Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ing. Tomáš Oliva
+267 122 530
+267 126 530
tomas_oliva@env.cz
www.env.cz

Zprostředkující orgán – sektor doprava
Útvar pověřený výkonem funkce

Ministerstvo dopravy
Odbor fondů EU

Sídlo
Jméno odpovědné osoby
Telefon
Fax
Email
Internetová adresa

nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 12
Ing. Jaromír Slezák
+972 231 152
+972 231 184
slezak@mdcr.cz
www.mdcr.cz

Realizační orgán – sektor životní prostředí
Útvar pověřený výkonem funkce

Státní fond životního prostředí
úsek zahraničních vztahů

Sídlo
Jméno odpovědné osoby
Telefon
Fax
Email
Internetová adresa

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Ing. Jan Kříž
+267 994 514
+272 936 597
jkriz@sfzp.cz
www.sfzp.cz
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Realizační orgán – sektor doprava
Útvar pověřený úsek výstavby
výkonem funkce

Ředitelství silnic a dálnic

Sídlo
Jméno odpovědné osoby
Telefon
Fax
Email
Internetová adresa

Čimická 806/53, 181 21 Praha 8
Ing. Vladimír Vorel
+233 550 069
+233 552 001
vladimir.vorel@rsd.cz
www.rsd.cz

Realizační orgán – sektor doprava
Útvar pověřený výkonem funkce

Správa železniční dopravní cesty
odbor investic

Sídlo
Jméno odpovědné osoby
Telefon
Fax
Email
Internetová adresa

Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8
Ing. Michal Lehocký
+222 335 296
+222 335 325
lehocky@szdc.cz
www.szdc.cz

Platební orgán
útvar pověřený výkonem funkce

Ministerstvo financí
Odbor Národního fondu

Sídlo
Jméno odpovědné osoby
Telefon
Fax
Email
Internetová adresa

Letenská 15, 118 10 Praha 1
Ing. Jan Gregor
+257 043 193
+257 043 108
jan.gregor@mfcr.cz
www.mfcr.cz
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