
V tomto vydání newsletteru Vám z devíti 
operaèních programù (OP) Evropské územní 
spolupráce pøedstavíme Operaèní program 
ESPON 2013. Zkratka ESPON (European Spatial 
Planning Observation Network) znamená 
Evropská monitorovací sít´pro územní plánování 
a soudržnost. Program svou aktivitou navazuje 
na pøedchozí OP ESPON 2006 a zabývá se 
výzkumem v oblasti územního plánování, 
demografie, globálních otázek, klimatických 
zmìn a další.
 
Program je realizován na území 27 èlenských 
státù EU a ètyø partnerských státù: Islandu, 
Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. 
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Ministr pro místní rozvoj
Ing. Rostislav

Vondruška

Úvodní slovo
 

Vážení ètenáøi a kolegové,

zprávou tohoto mìsíce je jistì to, že Vláda ÈR 
bere na vìdomí pokraèování centrální èásti 
monitorovacího systému ve stávajícím režimu. 
Tento návrh øešení Vládì ÈR pøedložilo 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Souèasný 
monitorovací systém, který je plnì funkèní, bude 
pokraèovat po zbytek programového období 
2007-2013. Dùležité je pro nás pøedevším to,
že na tomto postupu øešení se MMR dohodlo
s Evropskou komisí, která k nìmu nemá žádné 
výhrady ani pøipomínky. 

Podle analýz MMR ušetøí resort tímto 
pokraèováním funkèního systému namísto 
budování nového systému až 590 milionù korun. 

Ušetøit významné prostøedky je také možné 
pomocí správného a efektivního zadávání 
veøejných zakázek. Informace o tomto nástroji 
naleznete rovnìž v tomto newsletteru.   

Za zmínku stojí též velký úspìch turistické 
lokality Èeské Švýcarsko. Právì ta se totiž stala 
èeským vítìzem prestižní soutìže EDEN. 

Pøeji Vám pøíjemný podzim. 
Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj
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Cena v soutìži EDEN je pøedávána na Evropském turistickém fóru, které se konalo
8. a 9. øíjna v Bruselu. Na stejné datum pøipadá i Evropský den cestovního ruchu.
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Ministerstvo pro místní rozvoj zastøešuje 
prostøednictvím odboru veøejného investování   
metodickou a informaèní podporu v oblasti 
veøejných zakázek a pøenesení evropské právní 
úpravy veøejného investování do právního øádu 
ÈR.

Elektronizace veøejných zakázek prosazovaná 
odborem veøejného investování pøinesla výrazný 
nárùst efektivity a zvýšení transparentnosti.

Národní plán zavedení elektronického zadávání 
veøejných zakázek pro období 2006 – 2010 je 
zásadním strategickým dokumentem vlády pro 
oblast zavádìní moderních informaèních
a komunikaèních technologií do procesu 
zadávání veøejných zakázek.

Stávající monitorovací systém je funkèní a bude pokraèovat
Vláda ÈR na zasedání 19. øíjna 2009 vzala na vìdomí pokraèování centrální èásti 
monitorovacího systému ve stávajícím režimu. Tento návrh øešení pøedložilo Ministerstvo pro 
místní rozvoj. Souèasný monitorovací systém tak bude pokraèovat i po zbytek programového 
období 2007-2013.
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Veøejné investování 

Èeské Švýcarsko
vítìz soutìže EDEN 2009

za Èeskou republiku
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Veøejné investování Evropská územní spolupráce

„Na znìní tohoto postupu, tedy na a nahrazovat jím tak stávající systém, který 
pokraèování stávajícího funkèního je plnì funkèní, se jeví z hlediska èerpání 
monitorovacího systému, se ministerstvo evropských penìz jako velmi 
dohodlo také s Evropskou komisí. nezodpovìdné,“ doplnil ministr Rostislav 
Ta k nìmu nemá žádné výhrady a to je pro Vondruška.
nás velmi dùležité,“ doplnil ministr Rostislav 
Vondruška. Ministerstvo pro místní rozvoj se dále Vládì 

ÈR zavázalo, že ji bude pravidelnì informovat 
Ministerstvo se pro pokraèování souèasného o stavu kontrolních a øídících mechanismù
systému rozhodlo na základì analýz, a prùbìhu èerpání evropských penìz.
z kterých vyplývá, že pøi pokraèování 
stávajícího systému ušetøí až 590 milionù Obavy z toho, že Èeská republika používá 
korun. nelegální software, jsou liché. Stejný systém 

byl používán i v programovém období
Náklady na budování nového monitorovacího 2004 – 2006, kdy systém nebyl Evropskou 
systému by podle analýz MMR dosáhly komisí zpochybnìn. V období 2004-2006 se 
minimálnì 740 milionù korun. Pøestože by pøitom z fondù EU vyèerpalo témìø 42 miliard 
èást prostøedkù na nový monitorovací systém korun, tedy 98% všech možných prostøedkù.
byla hrazena z Evropské komise, jednalo by 
se o finance již alokované (urèené) pro Výbìrové øízení na nový monitorovací systém 
Èeskou republiku. Tyto peníze se ale podle bude vypsáno ihned poté, co budou známé 
ministerstva dají využít úèelnìji, napøíklad na parametry rozdìlování dotaèních titulù pro 
rozvoj regionù. nové období 2014 – 2020. Ministerstvo se ale 

zavázalo, že do poloviny roku 2011 pøedloží 
„Spouštìt zcela nový nebo i upravený vládì návrh øešení.
systém na konci programového období
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Veøejné investování 

2009. Tento návrh zákona byl pøedložen 
Poslanecké snìmovnì formou poslanecké 
iniciativy, z dùvodu nedostatku èasu pøed 
pøedèasnými parlamentními volbami. 

Elektronizace veøejných zakázek prosazovaná Dále zde najdete pøíslušné formuláøe, které jdou 
odborem veøejného investování pøinesla výrazný vyplnit on-line, nebo si k tomu mùžete bezplatnì Návrh transponuje požadavky smìrnice 
nárùst efektivity a zvýšení transparentnosti. stáhnout pøíslušný software. K dispozici jsou 2007/66/ES posílením pravomoci Úøadu na 

i podrobné metodické pokyny k vyplòování ochranu hospodáøské soutìže (dále jen ÚOHS) 
formuláøù. pøi zadávání veøejných zakázek a uzavírání 

Národní plán zavedení elektronického zadávání koncesních smluv. ÚOHS je dána návrhem 
veøejných zakázek pro období 2006 – 2010 je možnost vyslovit zákaz plnìní z již uzavøené 
zásadním strategickým dokumentem vlády pro Systém umožòuje i vyhledání zakázky podle smlouvy, která by byla uzavøena v hrubém 
oblast zavádìní moderních informaèních nejrùznìjších kritérií - napøíklad podle rozporu se zákonem o veøejných zakázkách
a komunikaèních technologií do procesu zadavatele, pøedmìtu èi hodnoty veøejné èi koncesním zákonem. ÚOHS však tento zákaz 
zadávání veøejných zakázek. zakázky. Provozovatel uveøejòovacího nevysloví, pokud existují dùvody zvláštního 

subsystému navíc nabízí pro uživatele služby zøetele pro pokraèování plnìní na základì 
bezplatný servis, který umožòuje získat pøehled uzavøené smlouvy. Po vyslovení zákazu plnìní ze 

Realizace Národního plánu spoèívá v øadì o zakázkách z urèitých oblastí. smlouvy se stává smlouva neplatnou.
opatøení a úkolù, na jejichž plnìní se podílí státní 
instituce -  Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Smìrnice 2007/66/ES rovnìž dává možnost 
Ministerstvo spravedlnosti a Úøad pro ochranu veøejným zadavatelùm využít oznámení
hospodáøské soutìže. o dobrovolné prùhlednosti ex ante jako 

preventivní opatøení proti neúèinnosti smluv.
Na stránkách Informaèního systému V pøípadì, že nebylo zveøejnìno oznámení

Všechny dùležité informace o veøejných o veøejných zakázkách naleznete: o zakázce v TED u urèených druhù zadávacího 
zakázkách a koncesích jsou poskytovány øízení, zadavatel má možnost zveøejnit oznámení 
na Portálu o veøejných zakázkách a koncesích, - Seznam systémù certifikovaných dodavatelù vyjadøující úmysl uzavøít smlouvu, ve kterém 
kde jsou k dispozici informace z oblasti práva uvede informace o pøedmìtu smlouvy, 
a spolupráce z této oblasti. - Statistické výstupy o veøejných zakázkách odùvodnìní svého rozhodnutí zadat zakázku bez 

a koncesích pøedchozího oznámení a informace o dodavateli, 
kterému byla zakázka zadána.

- Klasifikace a èíselníky, které souvisí s metodikou
a validací uveøejòovacích formuláøù

- Rejstøík koncesních smluv Rejstøíky pro nepoctivé

Nad rámec transpozice se do zmínìných zákonù 
novì zavádí rejstøíky, ve kterých budou zapsáni 

Seznam kvalifikovaných dodavatelù dodavatelé, jimž bude uložen zákaz na plnìní 
veøejných zakázek èi koncesních smluv. Zápis

Souèástí Informaèního systému o veøejných do tìchto rejstøíkù je pro dodavatele sankcí
zakázkách je rovnìž Seznam kvalifikovaných za spáchání správního deliktu, jehož skutková 
dodavatelù – což je seznam dodavatelù, kteøí podstata spoèívá v poskytnutí nepravdivých 
splnili základní a profesní kvalifikaèní kritéria informací èi dokladù pøi prokazování splnìní 
a jejich splnìní doložili ministerstvu pro místní kvalifikaèních pøedpokladù. Do rejstøíkù budou 
rozvoj pøíslušnými doklady. dodavatelé zapsání na základì rozhodnutí ÚOHS 

na 3 roky. Tyto rejstøíky povede MMR.

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelù 
mùže dodavatel v zadávacím øízení nahradit 
doklady prokazující splnìní základních Návrhy zmìn koncesního zákona nad rámec 
a profesních kvalifikaèních kritérií. Zadavatel je transpozice smìrnice
povinen výpis ze seznamu uznat, pokud není 
starší než 3 mìsíce. Od 1. 1. 2009 je možné výpisy Návrh dále v koncesním zákonì zakotvuje 
ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelù získat na základní procesní zásady, které musí být
kontaktních místech Czech POINT. v koncesním øízení dodrženy. Tyto zásady musí 

být dodrženy i dle souèasné právní úpravy, 
protože analogicky plynou ze zákona

V souèasné dobì odbor veøejného investování o veøejných zakázkách. Úèelem úpravy tìchto 
zpracoval návrh zákona, jímž se mìní zákon zásad v koncesním zákonì je posílení právní 

Jedním z úspìšných opatøení je veøejnì è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách jistoty pøi uzavírání koncesní smlouvy
pøístupný Informaèní systém o veøejných v platném znìní a zákon è. 139/2006 Sb. v koncesním øízení.
zakázkách, který obsahuje základní pøehledy, o koncesních smlouvách a koncesním øízení
statistiky a rejstøíky z oblasti veøejných zakázek v platném znìní. Úèelem návrhu zákona je 
v Èeské republice. Jeho souèástí je i Uveøejòovací transpozice smìrnice Evropského parlamentu
subsystém, ve kterém se zveøejòují informace a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, Návrhy zmìn zákona o veøejných zakázkách 
o veøejných zakázkách. Na tìchto stránkách která na èlenských státech vyžaduje, aby zvýšily nad rámec transpozice smìrnice
zadavatelé naleznou všechny formuláøe úèinnost pøezkumného øízení pøi zadávání 
k zajištìní povinného zveøejnìní. veøejných zakázek a v koncesním øízení. Tato V rámci zjednodušení zadávacího øízení 

povinnost musí být splnìna do 20. prosince nebudou povinni dodavatelé pøedkládat 

Na www.portal-vz.cz naleznete:

- Národní i evropské právní pøedpisy k veøejným
zakázkám a koncesím

- Metodiky a stanoviska k otázkám zadávání
veøejných zakázek a koncesí

- Informace o elektronickém zadávání veøejných
zakázek na národní a evropské úrovni

- Informace o mezinárodní úrovni v oblasti
zadávání veøejných zakázek 

- Výukový program pro seznámení se zákonem
o veøejných zakázkách a koncesním zákonem

- Info-forum – otázky a odpovìdi k zákonùm

- Základní informace o partnerství veøejného
a soukromého sektoru

Ministerstvo pro místní rozvoj zastøešuje prostøednictvím odboru veøejného investování   
metodickou a informaèní podporu v oblasti veøejných zakázek a pøenesení evropské 
právní úpravy veøejného investování do právního øádu ÈR.

www.isvz.cz



prohlášení o vázanosti nabídkou, protože obchodních praktik ve veøejném sektoru. MMR Tato fáze projektu pøedstavuje vytvoøení 
dodavatel je již vázán podepsaným návrhem klade velký dùraz na využití všech dosavadních navržené infrastruktury, zahájení pilotního 
smlouvy a tento dokument je tedy nadbyteèný. pozitivních zkušeností i nástrojù a vysokou míru provozu u reprezentativního vzorku veøejných 

efektivnosti zamýšlených investic. zadavatelù a následnou implementaci na 
národní úrovni.

Pomalý proces elektronizace vyplývající ze 
statistických ukazatelù i vyhodnocení S ohledem na významný finanèní objem v rámci 
zpracovaných strategií významných zadavatelù veøejných investic a na skuteènost, Národní infrastruktura pro elektronické zadávání 
vedl MMR k iniciaci nového opatøení Národního že pøipravovaná øešení budou používat všechny veøejných zakázek se stane nedílnou souèástí 
plánu, kterým je projekt vytvoøení národní kategorie zadavatelù podle zákona o veøejných eGovernmentu - bude zajištìna návaznost na 
infrastruktury pro elektronické zadávání zakázkách, bude v první fázi projektu v roce ostatní projekty (napø. komunikace 
veøejných zakázek v ÈR (NIPEZ). 2009 zpracován návrh variant realizace prostøednictvím datových schránek, Národní 

uvedeného zámìru, vèetnì studie digitální archív, základní registry
proveditelnosti formou Cost Benefit a analýzy a informaèní systém územní identifikace.

Cílem projektu je vyvinout programové øešení, všech variant.
metodickou a technickou podporu pøi zavedení 
elektronického zadávání veøejných zakázek na Potøebné finanèní zdroje na realizaci druhé fáze 
všech úrovních státní i veøejné správy pro Tato fáze bude hrazena z Operaèního programu budou hrazeny z Integrovaného operaèního 
všechny kategorie zakázek podle zákona lidské zdroje a zamìstnanost. V letech 2010 až programu.
è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách. 2011 je plánována druhá fáze projektu
Vytvoøením celonárodní infrastruktury chce – realizace vybrané varianty. 
ministerstvo urychlit rozvoj elektronických 

Soutìž Vesnice roku 2009

Cena v soutìži EDEN je pøedávána
na Evropském turistickém fóru, které
se konalo 8. – 9. øíjna v Bruselu. Na stejné 
datum pøipadá i Evropský den cestovního 
ruchu.
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Èeské Švýcarsko
vítìz soutìže EDEN 2009

za Èeskou republiku

Evropská komise v rámci projektu Èeské Švýcarsko je inspirativní destinací pro 
zamìøeného na trvale udržitelný rozvoj ostatní zainteresované turistické destinace
v oblasti cestovního ruchu vyhlašuje od v EU.
2006 soutìž EDEN (European Destination
of ExcelleNce). Letos soutìžící dostali za Snahou je zejména rozšíøit oblast 
úkol pøipravit turistický produkt, který speciálních ekovýchovných projektù pro 
akcentuje zvláštnosti chránìného území školní mládež. Edukace je jedním
v souladu s principy udržitelného rozvoje. z nejúèinnìjších nástrojù pro zvýšení 

návštìvnosti èeských destinací.
Za podpory Agentury ochrany pøírody
a krajiny ÈR vybrala odborná porota tøi Novinkou jsou také procházky do obtížnì 
nejlepší turistické oblasti: Èeské Švýcarsko – dostupných míst s certifikovanými prùvodci 
vítìz soutìže EDEN 2009, Orlicko- na území Národního parku Èeské Švýcarsko. 
Podorlicko a Králický Snìžník. Podobnì napøíklad koordinují své turisty

v Nìmecku, Rakousku èi ostatních 
Letošní nositel titulu EDEN pro Èeskou evropských zemí. Nedochází k poškozování 
republiku bude v Bruselu mít možnost krajiny a lidé se mohou bezpeènì 
prezentovat svou marketingovou strategii pohybovat na vyznaèených trasách.  
rozvoje. Odkaz na webové stránky Èeského 
Švýcarska bude na všech portálech Evropského dne cestovního ruchu se 
Evropské komise. zúèastnili také odborní novináøi

a vydavatelé periodik v oblasti cestovního 
Cílem je rovnìž zapojit místní partnery ruchu k propagaci pøíkladù dobré praxe. 
v destinaci, kteøí se podíleli na pøípravì 
ukázkového modelu optimálního 
usmìròování návštìvnosti. www.ceskosaske-svycarsko.euHøensko

CzechTourism.com

Pravèická brána
CzechTourism.com
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V tomto vydání newsletteru Vám z devíti 
operaèních programù (OP) Evropské územní 
spolupráce pøedstavíme Operaèní program 
ESPON 2013. Zkratka ESPON (European Spatial 
Planning Observation Network) znamená 
Evropská monitorovací sít´pro územní plánování 
a soudržnost. Program svou aktivitou navazuje 
na pøedchozí OP ESPON 2006 a zabývá se 
výzkumem v oblasti územního plánování, 
demografie, globálních otázek, klimatických 
zmìn a další.
 

- Sekundární póly rùstu v územním rozvoji
- Evropské perspektivy specifických druhù území perspektiv územního rozvoje, 
- Územní rozmìr inovativní a znalostní ekonomie konkurenceschopnosti a soudržnosti.
- Kontinentální územní struktury a toky 

(globalizace) Rozpoèet: 2 000 000 EUR
- Evropská moøe v územním rozvoji
- Ukazatele a perspektivy služeb všeobecného Možný poèet projektù: 7

zájmu v rámci územní soudržnosti a územního 
rozvoje Veškeré výstupy - zprávy, mapy, databáze jsou 

- Územní a regionální citlivost na smìrnice EU zdarma dostupné na www.espon.eu a mohou 
sloužit jak politikùm, úøedníkùm, podnikatelùm 
tak uèitelùm a studentùm. 

Program je realizován na území 27 èlenských 
státù EU a ètyø partnerských státù: Islandu, Priorita 2 – Výzva k vyjádøení zájmu Ve spojitosti s touto výzvou probìhl 6. øíjna 2009 
Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Výzva na pøedkládání myšlenek-témat v Brnì semináø pro potenciální žadatele.

a vyjádøení zájmu (tzv. Expression of Interest - V nejbližší dobì také vydáme novou informaèní 
Finanèní prostøedky, které je možné èerpat EoI) pro cílenou analýzu založenou na poptávce brožuru o programu, která bude dostupná
v programovém období 2007 - 2013 jsou ve výši uživatelù. EoI znamená vytvoøení výzkumného na www.strukturalni-fondy.cz. 
necelých 45 mil. EUR a výzkumné projekty jsou projektu v rámci EU/Evropy. Následnì, pokud 
100% hrazeny tímto programem. Podporované bude projekt vybrán, postoupí do další výzvy,
aktivity v rámci tohoto programu jsou rozdìleny ve které bude vybrána nejlepší nadnárodní 
do ètyø prioritních os. projektová skupina. Ta bude projekt realizovat

a úzce spolupracovat s vámi – tvùrci projektu.
Do výzkumu se mohou zapojit veøejné, 
veøejnoprávní a novì i soukromé instituce, které Rozpoèet: 3 500 000 EUR
se danou problematikou zabývají. Je zde 
uplatòován princip vedoucího partnera - bìžnì Možný poèet projektù: 10
se totiž do projektu zapojují tøi instituce
z rùzných státù.

Øídící orgán, sekretariát (tzv. Koordinaèní Priorita 2 – Výzva k podání žádosti 
jednotka) a další orgány sídlí v Lucembursku.  Výzva na pøedkládání myšlenek a témat 
Ministerstvo pro místní rozvoj zastupuje (vybraných v rámci EoI) pro cílenou analýzu 
v programu ESPON funkci Národního založenou na poptávce uživatelù.
koordinátora a Ústav územního rozvoje v Brnì 
funkci Národního kontaktního místa. Èeská Rozpoèet 360 000 EUR
republika je do programu plnoprávnì zapojena 
od roku 2004. Možný poèet projektù: 2

Témata:
Od 16. záøí 2009 probíhá tøetí výzva, která - Potenciál venkovských regionù
potrvá do 11. listopadu 2009. V tomto - Metoda nadnárodní podpory pro evropskou 
termínu je možno podat zpracovaný návrh spolupráci
projektu na výzkum. Dostupné prostøedky
na tuto výzvu èiní témìø 15 mil. EUR a mùže 
být vybráno až 31 nových projektù.

Priorita 3 – Vìdecká podpora
Tato priorita pøedstavuje základní prvek
ve znalostní bázi vytvoøené programem ESPON. Témata pro tuto výzvu jsou následující:
Realizované projekty fakty a metodologiemi, 
díky kvalitní evidenci, podpoøí procesy rozvoje 
politik. Navíc pøispìjí k sestavení evropských Priorita 1 - Aplikovaný  výzkum
souborù dat, ukazatelù a nástrojù, jež vytvoøí Projekty podpoøí rozvoj politik vytvoøením 
základy pro vìdeckou obec v rámci evropské celoevropských porovnatelných informací
územní vìdy. a prokázáním územní dynamiky, potenciálù

a výzev zamìøených na rozvojové možnosti 
Rozpoèet:  400 000 EUR regionù a mìst. Projekty aplikovaného výzkumu 

jsou tematicky vymezeny na základì požadavkù 
Možný poèet projektù: 1tvùrcù politik. 

Téma:Rozpoèet 8 650 000 EUR
- Územní ukazatele/indexy

Možný poèet projektù: 11 

Témata:
Priorita 4 – Nadnárodní sít’ové aktivity - Atraktivita evropských regionù a mìst pro
národních kontaktních míst ESPON obyvatele a návštìvníky
Nadnárodní sít’ové aktivity poskytnou cílenou - Evropské vzory využití území
nadnárodní kapitalizaci, informovanost a šíøení - Územní spolupráce v nadnárodních oblastech
výsledkù programu ESPON se zvláštním zøetelem a pøes vnitøní/vnìjší hranice
na tvùrce politik, odborníky z praxe- Dopravní dostupnost v regionálním/místním 
a vysokoškoláky a na propagaci evropských mìøítku a  evropské vzory

Kontakty

Národní koordinátor ESPON 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Odbor evropské územní spolupráce 
Mgr. Jana Huberová
Staromìstské námìstí 6
Kanceláø: Na Pøíkopì 3-5
110 00 Praha
Tel. 234 154 410
jana.huberova@mmr.cz
www.mmr.cz

 
Národní kontaktní místo ESPON
Ústav územního rozvoje
Ing. arch. Lubor Fridrich
Jakubské nám. 3
601 00 Brno
Tel.: 542 423 116
Fax: 542 423 190
fridrich@uur.cz
www.uur.cz

Národní orgán pro koordinaci (NOK) 
Staromìstské námìstí 6, 110 15, Praha 1

nok@mmr.cz
www.strukturalni-fondy.cz

„EUROFON“ 800 200 200
bezplatná telefonní linka pro informování o EU 

e-mailová adresa k zasílání dotazù o evropských 
fondech: info@strukturalni-fondy.cz

Evropská územní spolupráce a OP ESPON 2013 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Dotaznik-pro-zadatele-o-dotace-z-OP
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