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1. Historie

Fond soudržnosti1 vznikl v roce 1993 ustanovením Maastrichtské smlouvy v rámci příprav na 
Hospodářskou a měnovou unii. Podmínkou účasti členských států v Hospodářské a měnové 
unii je snížení deficitu veřejných financí a kontrola veřejného dluhu. Méně prosperující země 
ovšem musejí značně investovat, aby dohonily své nejrozvinutější sousedy a zvýšily svou 
kapacitu růstu. Fond soudržnosti tedy vznikl proto, aby méně prosperujícím zemím umožnil 
přiblížit se konvergenčním kritériím, a zároveň pokračovat v investování do infrastruktury 
s pomocí podpor udělovaných Fondem soudržnosti. 

Čl. 161-2 Smlouvy stanoví, že: „Fond soudržnosti vytvořený Radou (...) finančně přispívá 
na realizaci projektů v oblasti životního prostředí a transevropských sítí týkajících se dopravní 
infrastruktury“.
Cílem je proto vytvořit fond, který by doplňoval ostatní nástroje Společenství pro rozvoj 
regionů v oblasti životního prostředí a dopravních infrastruktur ve společném zájmu, který 
podpoří hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.

EP vždy obhajoval význam a existenci Fondu soudržnosti a jeho přínos pro hospodářský růst 
v Evropě.

Nárok na podporu z tohoto fondu mají pouze ty členské státy, jejichž hrubý národní důchod 
(HND) na obyvatele činí méně než 90 % průměru Společenství a které zavedly program 
zaměřený na splnění hospodářských konvergenčních kritérií stanovených v článku 104 
Smlouvy o založení Evropského společenství.

Od rozšíření EU k 1. květnu 2004 se Fond soudržnosti vztahuje až do konce období 2000-
2006 na deset nových členských států a na tři příjemce z řad členských států Patnáctky 
(Španělsko, Portugalsko a Řecko). Irsko přestalo být příjemcem k 1. 1. 2004. Podle 
předpovědi Evropské komise (Eurostat) přestane k 1. 1. 2007 splňovat kritéria pro nárok na 
financování z Fondu soudržnosti Španělsko.

2. Prezentace návrhu nařízení o založení Fondu soudržnosti

Ve své třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti2 a ve svém návrhu reformy politiky 
soudržnosti ve formě obecného nařízení3 Evropská komise předpokládá, že v období 2007-
2013 se priority její politiky soudržnosti soustředí na tři základní cíle: konvergenci, 
konkurenceschopnost a spolupráci. 
Nařízení o založení Fondu soudržnosti představuje zvláštní nařízení, které doplňuje obecná 
ustanovení o Strukturálních fondech a Fondu soudržnosti. 
Cílem tohoto nařízení je upřesnit poslání Fondu soudržnosti a konkrétní podmínky jeho 
uplatňování, zejména pokud jde o pole působnosti fondu a o podmíněnou pomoc.

  
1 Nařízení (ES) č. 1164/94, upravené nařízeními (ES) č. 1264/1999 a (ES) č. 1265/99.
2 Sdělení Evropské komise. Třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti. COM (2004) 107 final, ze dne 17. 
2. 2004.
3 COM (2004) 492
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Komise navrhuje, aby bylo Fondu soudržnosti pro období 2007/2013 přiděleno 62,99 miliard 
eur – tj. 23,86 % prostředků přidělených na cíl konvergence1-, což představuje výrazné 
navýšení prostředků Fondu soudržnosti ve srovnání s 18 miliardami eur pro období 2000-
2006.

Nárok na financování z Fondu soudržnosti (článek 5-3 návrhu obecného nařízení2)
Stejně jako tomu bylo v období 2000-2006, nárok na financování z tohoto fondu mají pouze 
ty členské státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele činí méně než 90 % 
průměru Společenství a které zavedly program zaměřený na splnění hospodářských 
konvergenčních kritérií stanovených v článku 104 Smlouvy o založení Evropského 
společenství. K uvedeným kritériím patří: 
- kontrola veřejných výdajů: členský stát nesmí dostávat podporu z Fondu soudržnosti, pokud 
má příliš vysoký deficit veřejných financí (více než 3 % jeho HDP)
- dodržování hospodářských konvergenčních kritérií stanovených v rámci Hospodářské a 
měnové unie (Pakt stability a růstu)

Pole působnosti podpory (článek 2 tohoto nařízení)
K prioritám intervencí Fondu soudržnosti patří i nadále především transevropské dopravní 
sítě, projekty v evropském zájmu a infrastruktury související s životním prostředím. Novinkou 
tohoto nařízení je, že v souladu s Göteborgskými prioritami bude Fond soudržnosti více 
přispívat na udržitelný rozvoj. Může proto od nynějška financovat projekty v oblasti dopravy i 
mimo transevropské sítě, jedná-li se o železnice, splavné říční a mořské komunikace, 
multimodální programy v oblasti dopravy, udržitelnou městskou dopravu, a dále v oblastech 
přispívajících k udržitelnému rozvoji s dimenzí životního prostředí, jako jsou např. klíčové 
sektory pro efektivní využívání energie a obnovitelné zdroje energie.

Podmíněná pomoc z Fondu soudržnosti (článek 4 tohoto nařízení)
V současném systému se v případě překročení povoleného deficitu veřejných financí platby 
pozastavují, a probíhající projekty jsou tudíž okamžitě zablokovány.
Podle nového nařízení se v případě překročení povoleného deficitu budou pozastavovat pouze 
závazky s účinností od 1. ledna následujícího roku, jestliže dotčený členský stát nepodnikne 
účinné kroky poté, co Rada zjistí překročení povoleného deficitu. Pozastavení závazků plateb 
povede ke zrušení budoucích projektů, a nikoli těch, které právě probíhají. Toto pozastavení 
skončí, jestliže Rada, rozhodující za stejných podmínek, shledá, že dotčený členský stát 
podnikl opravná opatření umožňující opětné nastolení stavu, který je v souladu se Smlouvou a 
s rozhodnutími Rady.

Zjednodušení (články 33 a 38 návrhu obecného nařízení)
V rámci zjednodušení realizace regionální politiky jsou intervence Fondu soudržnosti od 
nynějška zařazeny do víceletého programu Strukturálních fondů a podléhají stejným obecným 
principům3 jako intervence Strukturálních fondů. 
V budoucnu se Fond soudržnosti bude společně s Evropským fondem pro regionální rozvoj 
(FEDER) podílet na víceletých investičních programech, které budou řízeny 

  
1 Cíl 1, soudržnost, představuje 78,5 % finančních prostředků přidělených na všechny tři cíle, tj. 264 miliard eur. 
17,2 % připadá na cíl 2, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, tj. 57,9 miliard eur, a 3,94 % na cíl 3, 
evropskou územní spolupráci, tj. 13,2 miliard eur.
2 COM (2004) 492
3 Víceletý program, partnerství, hodnocení, doplňkovost, řízení, kontrola a hodnocení využívání fondů, platby a 
finanční kontroly, pravidlo N+2. 
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decentralizovaným způsobem. Bude financovat „priority“, a nebude již muset předkládat 
„jednotlivé projekty“ Komisi ke schválení. Toto financování se vztahuje i na „velké 
projekty“, jejichž hodnota přesahuje částku 25 milionů eur v případě životního prostředí a 50 
milionů eur v ostatních oblastech.

Účast Společenství a předběžné financování (články 51 a 81 návrhu obecného nařízení)
Pro každou prioritní osu programů je účast Fondu soudržnosti limitována stropem 85 % 
veřejných výdajů spolufinancovaných z Fondu soudržnosti. Na základě rozhodnutí Komise o 
schválení účasti fondů na operačním programu vyplácí Komise organizaci jmenované 
členským státem předběžné financování, které představuje 10,5 % účasti Fondu soudržnosti 
na daném operačním programu.

3. Připomínky a návrhy 

V programovacím období 2007-2013 projde realizace Fondu soudržnosti výraznými 
změnami, které jsou důsledkem vývoje pravidel realizace v letech 1993 až 2003. Již v roce 
1999 vedla významná reforma Fondu soudržnosti ke změnám v jeho pravidlech a k zavedení 
strategičtějšího přístupu, dále pak ke zlepšení právní úpravy, řízení a finanční kontroly 
projektů. V uplynulých letech se proto pravidla Fondu soudržnosti postupně přibližovala 
pravidlům Strukturálních fondů, v důsledku čehož obsahuje nový návrh Komise sloučení 
pravidel Fondu soudržnosti s pravidly Strukturálních fondů. Toto zjednodušení by mělo vést 
k větší efektivitě procesu řízení jednotlivých fondů. 
Vzhledem k problémům současného období a v zájmu lepšího fungování do budoucna 
doporučujeme nicméně zařadit do nařízení o Fondu soudržnosti výslovně pravidla týkající 
se velkých projektů, které představují nejvýznamnější nástroj intervence Fondu soudržnosti a 
které jsou upraveny články 38-40 návrhu obecného nařízení. Stejně tak by bylo zapotřebí určit 
v tomto nařízení financování technické podpory (studie, hodnocení, odborné posudky, 
statistiky atd.), které se řídí článkem 43 návrhu obecného ustanovení.

V období 2007-2013 se v případě infrastruktur souvisejících s dopravou a životním 
prostředím bude na Fond soudržnosti a FEDER v zájmu lepší synergie vztahovat jednotný 
systém programování. Velké projekty, jejichž celkové náklady přesahují 25 milionů eur 
v případě životního prostředí a 50 milionů eur u ostatních oblastí, bude sice Komise 
schvalovat odděleně, ale budou řízeny v rámci programů, které k nim přísluší. Bylo by 
žádoucí, aby v rámci členských států zveřejňoval Fond soudržnosti vlastní priority, 
oddělené od priorit fondu FEDER. 

Zvýšení finanční obálky Fondu soudržnosti 18 (pro období 2000-2006) na 62,99 miliard eur
je významné vzhledem k tomu, že příjemci Fondu soudržnosti je více než polovina členských 
států. Rozšíření pole působnosti Fondu soudržnosti je součástí Göteborgské perspektivy 
udržitelného rozvoje a umožní reagovat na významné potřeby financování nových členských 
států v oblasti životního prostředí a dopravy. Rozdělení financování Společenství mezi sektor 
životního prostředí a dopravy musí být vyvážené. Přesto je v zájmu určité flexibility v 
působení fondu důležité, aby se toto působení přizpůsobovalo potřebám jednotlivých 
členských států. 

Článek 3-3 tohoto nařízení počítá s tím, že z výdajů majících nárok na financování bude 
vyloučen nákup pozemků za částku vyšší než 10 % celkových oprávněných výdajů příslušné 
operace. Bylo by však vhodné zařadit do tohoto článku ustanovení o flexibilitě, které by 
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umožňovalo v některých případech získání výjimky, a tudíž větší pružnost při určování 
oprávněných výdajů. 

Zjednodušení a větší efektivita procesů řízení navrhované Komisí představují vítané změny. 
Návrh Komise počítá s tím, že při vytváření programů je třeba uplatňovat strategičtější 
přístup, postavený na „strategických orientacích Společenství v oblasti soudržnosti“, a také na
prioritách Komise a nových strategicky referenčních rámců členských států. Tyto referenční 
dokumenty nahrazují současné podpůrné rámce Společenství (CCA), jednotné programové 
dokumenty (DOCUP) a programové doplňky. 
Přesto by však bylo žádoucí mít ve fázi vytváření programů k dispozici seznam 
indikativních priorit vypracovaný Komisí, v zájmu kvality a hodnocení výsledků projektů a 
efektivity financování v rámci Společenství. 

S takzvaným „premium system“ ve formě „rezervy Společenství pro kvalitu a výkonnost“ se 
počítá pouze u Strukturálních fondů (články 20, 48, 49 návrhu obecného nařízení). Cíl Fondu 
soudržnosti se od cíle Strukturálních fondů liší. Má totiž nahradit rozpočtové výdaje 
členských států při podpoře projektů v těch členských státech, jež jsou jeho příjemci, aniž by 
uvnitř států rozlišoval mezi regiony. Fond soudržnosti bude hrát v období 2007-2013 
nesmírně důležitou roli, neboť v důsledku rozšíření se příjemci jeho intervencí stane více než 
polovina členských států, a financování Společenství bude navíc oproti předchozímu období 
navýšeno na trojnásobek. Proto je důležité, aby byl přínos Fondu soudržnosti k realizaci 
hospodářské a sociální soudržnosti správně ohodnocen a aby byly oceněny pokroky dosažené 
nejvýkonnějšími členskými státy. 
V zájmu nastolení konkurence mezi státy a jejich územími je zřejmě nutné použít „premium 
system“ založený na třech základních kritériích: kvalita navrhovaného a dokončeného 
projektu, schopnost členského státu, který je příjemcem financování, využít rozpočtové 
obálky přidělené Fondem soudržnosti a konečně realizace projektu. Je možné uvažovat i o 
dalších kritériích tohoto „premium system“, jako je např. mezinárodní charakter projektu a 
úsilí o podporu udržitelného rozvoje, dále míra spolupráce a koordinace intervencí mezi 
členskými státy jak na úrovni dopravy, tak na úrovni životního prostředí, impulsy projektů ve 
prospěch obnovitelných zdrojů energie nebo ekologické zpracování odpadů.

V souladu s principem subsidiarity směřuje politika soudržnosti v současnosti k postupnému a 
příhodnému posilování role regionálních aktérů. Technická a administrativní kapacita na 
místní úrovni však není této nové roli v realizaci projektů vždy uzpůsobena. Pro národní a 
regionální úřady by proto bylo zřejmě užitečné připravit intervence v podobě konkrétních 
kroků, které by doprovázely a uplatňovaly systém takzvaných „best practices“, které by jim 
pomohly lépe hospodařit s přidělenými prostředky.

Díky tomu, že se na Fond soudržnosti, který nyní podléhá stejným pravidlům jako FEDER a 
Strukturální fondy, nově vztahuje pravidlo N+21 , je možné podpořit rychlejší využití zdrojů 
z Fondu soudržnosti. Zkušenost s tímto pravidlem ze současného období ukázala, že u 
Strukturálních fondů vedlo k pečlivé a přesné přípravě projektů a vneslo do hospodaření 
s finančními prostředky efektivní disciplínu. Přesto je nutné pozorně sledovat, jak se pravidlo 
N+2 bude aplikovat na intervence Fondu soudržnosti, které se svou povahou od intervencí 
Strukturálních fondů liší.

  
1 Nařízené uvolnění plateb, které nebyly vyčerpány do dvou let od vzniku závazku (článek 92-96 návrhu 
obecného nařízení) 
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V debatách o budoucnosti Fondu soudržnosti se někteří přiklánějí k mechanismu zvanému 
„phasing out“, s jakým se již počítá pro Strukturální fondy. Uplatňování tohoto typu 
mechanismu s sebou sice přináší značné potíže na finanční a technické rovině, avšak zemím, 
které v důsledku statistického efektu již nebudou po rozšíření moci pobírat podpory z Fondu 
soudržnosti, by bylo rovněž vhodné poskytnout přechodnou pomoc.


