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ISPA 2000-2003
 Finanční nástroj určený kandidátským zemím usilujícím
o vstup do EU
 Představoval formu přípravy na čerpání prostředků z
FS, protože věcné zaměření i procedury byly
analogické postupům při administraci projektů Fondu
soudržnosti
 Po vstupu ČR do EU pokračovala implementace
projektů schválených v režimu ISPA 2000-2003 plynule
v režimu FS včetně spolufinancování schválených
projektů, které bylo nadále hrazeno z alokace Fondu
soudržnosti 2004-2006
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Fond soudržnosti 2004-2006
 Zřízen v roce 1993 za účelem poskytování pomoci na
realizaci investičně náročných projektů v oblasti
životního prostředí a dopravy
 Podmínky účasti členských států EU
 Hrubý národní produkt na obyvatele měřený paritou
kupní síly nižší než 90% průměru EU
 Realizace programu hospodářské konvergence
 Primárně podporovány projekty s celkovými
investičními náklady vyššími než 10 mil. EUR

 V programovém období 2007-2013 je podpora z Fondu
soudržnosti nedílnou součástí OPŽP
3

ISPA a FS – schválené projekty
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ISPA a FS – problémy (1) – veřejné zakázky
 Veřejné zakázky
 soulad s požadavky legislativy ČR a EU (kvalifikační a hodnotící
kritéria, zveřejňování v TED)
 realizace výběrových (zadávacích) řízení časově velmi náročná posun harmonogramu realizace + navýšení skutečných nákladů na
realizaci oproti hodnotám uvedeným v žádostech schválených EK

 Reflexe do OPŽP
 použití hodnotících kritérií musí být příjemcem odůvodněno, resp.
doložen ekonomický přínos, dále byl stanoven striktní požadavek
na aplikaci hodnotícího kritéria na cenu zakázky s vahou 80% u
staveb a 60% u služeb
 možnost vyhlásit výběrového řízení již není vázána u tzv. velkých
projektů na vydání rozhodnutí EK, ale na tzv. akceptaci žádosti ze
strany SFŽP ČR
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ISPA a FS – problémy (2) – Kurzové ztráty
 Vývoj kurzu CZK/EUR
 skutečná podpora z FS jednotlivým projektům nižší
oproti žádostem mj. vlivem délky implementace od
předložení žádosti do proplacení poslední faktury

 Reflexe do OPŽP
 náklady projektu v eur se stanovují dle kurzu platného v
měsíci předložení žádosti na EK
 s ohledem na možnost budoucích výkyvů kurzu je
zároveň aplikován tzv. „kurzový polštář“ ve výši 5%
(např. je-li skutečný kurz 25 CZK/EUR, použije se pro
přepočet kurz 23,75 CZK/EUR)
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BIP – Best International Practice
 Vyžaduje v oblasti vodního hospodářství zejména:
 stanovení kritérií (předem) zaručujících optimální kvalitu poskytovaných
služeb včetně jejich monitorovacího systému;
 definování povinností provozovatelů vůči odběratelům a stanovení
sankcí (předem) za jejich nedodržení;
 nastavení výpočtu ceny s cílem podpořit efektivitu poskytovaných
služeb;
 stanovení výše nájemného tak, aby byla do budoucna umožněna
přiměřená obnova VHI a případný přiměřený rozvoj nové VHI – vždy s
ohledem na sociálně únosnou úroveň ceny;
 úpravu doby trvání smluv tak, aby nedocházelo k narušení hospodářské
soutěže;
 respektování směrnic 2000/60/ES ustanovující rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky, 91/271/EHS o čištění městských
odpadních vod, 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě a
dalších;
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BIP a projekty ISPA a FS 2000-2006
Podmínka BIP
Projekt

FS

schválena EK

Klatovy – čisté město



Karviná – rozšíření kanalizace



Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun



Karlovy Vary – regionální projekt



Rekonstrukce ÚV, ČOV a kanalizace v povodí Lužické Nisy



předloženo EK

2004

Doplnění VH infrastruktury města Plzně



Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí Radbuzy

?

Olomouc – kanalizace – II. etapa

?

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – 1. fáze



Revitalizace povodí Olše

?

Náprava stavu kanalizační soustavy - Táborsko

2006
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BIP ve FS a aplikace do OPŽP
 FS (2004-2006) – jednotlivé projekty schváleny EK pod
podmínkou úpravy provozní smlouvy do doby ukončení realizace
těchto projektů
 EK předem avizovala, že jednou z podmínek schválení
Programového dokumentu OPŽP je nalezení nad způsobem
systémového řešení této problematiky u projektů v oblasti
vodohospodářské infrastruktury
 OP ŽP (2007-2013) - Příloha č. 7 Operačního programu ŽP
(schválena EK prosinec 2007)  představuje dohodu s EK nad
tzv. podmínkami přijatelnosti zpracovaných MŽP
 Příloha č. 7 se vztahuje na všechny projekty (včetně velkých nad
25 mil. EUR) s oddílným modelem provozování
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ISPA a FS – financování projektů
 Mezi datem schválení projektu a zahájením
skutečného čerpání prostředků FS existuje prodleva v
řádu několika let
 Posun termínu uznatelnosti nákladů byl proto často
hlavním důvodem pro překládání žádostí o modifikaci
rozhodnutí na EK
 Na přelomu let 2006-7 byl zahájen proces
předfinancování uskutečněných výdajů projektů ze SR
– významný dopad na úvěrování (cash flow)
konečných příjemců
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Prostředky FS – alokace a skutečně čerpání
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ISPA a FS – zajímavosti
 v období 2000-2006 bylo schváleno 38 infrastrukturních projektů
s celkovou alokací z FS téměř 600 mil. EUR
 podpora zaměřena na plnění požadavků směrnice Rady č.
91/271/EHS (ČOV a kanalizace) - hlavní náplň 34 projektů
 dále podporovány projekty se zaměřením na pitnou vodu,
zpracování odpadů a monitoring vod
 Konkrétně:
 vybudováno celkem 14 nových ČOV
 rekonstruováno 53 ČOV a 6 úpraven vod
 rekonstruováno a nově vystavěno celkem 1144 km kanalizací a
139 km vodovodů
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Poděkování (1)
 Ministerstvu pro místní rozvoj v roli Řídícího orgánu pro
projekty Fondu soudržnosti v ČR
 SFŽP v roli Realizačního orgánu pro projekty Fondu
soudržnosti v sektoru životního prostředí
 Ministerstvu financí v roli PCO - Platební a
certifikačního orgánu a CHJ - Auditního orgánu
 Za vzájemnou spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí v roli Zprostředkujícího subjektu při
administraci projektů FS
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Poděkování (2)
 Evropské komisi (DG Regio, DG Envi) za spolupráci
 Konečným příjemcům za úspěšnou realizaci projektů,
která v konečném důsledku přestavuje naplňování cílů
politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v
oblasti životního prostředí
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