MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V Praze dne 28. srpna 2017
Č. j.: MZP/2017/110/174

Dodatek č. 20
ke Směrnici MŽP č. 4/2015
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu
Životní prostředí
_______________________________________________________
Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí ze dne
13. dubna 2015 č. j.: 1051/M/15, 25457/ENV/15 (dále jen „směrnice“) se upravuje takto:
I.

Článek 6 odst. 4 směrnice zní:
„4. Žadatel je kdykoliv od vydání Rozhodnutí, až do předložení Závěrečného
vyhodnocení akce, případně uzavření Smlouvy (u Výzev, kde není Závěrečné
vyhodnocení akce vyžadováno), oprávněn písemně požádat ministra
prostřednictvím Fondu o vydání nového rozhodnutí, kterým dojde ke změně
původního Rozhodnutí. Novým rozhodnutím nelze měnit účel poskytnuté
podpory. Změna žadatele může být provedena pouze se souhlasem
a za podmínek stanovených Fondem, a to na základě řádně podané žádosti,
a pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, jako např. v případě
úmrtí žadatele a následného dědického řízení, změny v údajích nebo osobě
žadatele ze zákona, nebo rozhodnutím soudu či jiného orgánu veřejné správy,
přičemž nový žadatel musí splňovat podmínky pro oprávněného žadatele
definovaného Výzvou či programem. Za změnu žadatele se nepovažuje změna
v kontaktních údajích, odpovědných osobách a statutárních orgánech,
pokud žadatelem zůstává fyzická osoba (zachovává RČ) a právnická osoba
(zachovává IČ).“.

II.

Článek 7, odst. 2 směrnice zní:
„2. Výše a forma podpory přiznané žadateli je uvedena v Rozhodnutí, kritéria pro její
poskytování jsou stanovena podmínkami Výzvy a jejích příloh.“.

III.

Článek 7, odst. 3 směrnice zní:
„3. Podle podmínek zveřejněných ve Výzvě může mít podpora po dobu realizace
opatření charakter zálohy, a to až do doby vyúčtování čerpání prostředků
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a vyhodnocení splnění smluvních podmínek (po předložení Závěrečného
vyhodnocení akce), nebo může být poskytnuta přímo v plné výši.“.
IV.

Článek 9, odst. 3 směrnice zní:
„3. Po kontrole a odsouhlasení předložených žádostí o uvolnění finančních prostředků
Fond, uvolňuje podporu tuzemským bezhotovostním převodem finančních
prostředků v českých korunách na bankovní účet příjemce uvedený ve Smlouvě
podle postupu realizace projektu a v procentuální výši dle přiznané podpory.“.

V.

Článek 9, odst. 5 směrnice zní:
„5. Podpora se poskytuje dle způsobilých výdajů projektu do výše finančního objemu
definovaného Smlouvou.“.

VI.

Článek 10, odst. 1 směrnice zní:
„10. Podklady pro Závěrečné vyhodnocení akce předkládá příjemce podpory v termínu
podle Smlouvy. Fond vyhodnotí předané podklady do 6 měsíců ode dne doručení
posledního vyžádaného podkladu žadatelem a vydá Protokol o definitivním
přiznání podpory.“.

VII.

Článek 10, odst. 2 směrnice zní:
„2. Při vyhodnocení plnění podmínek Smlouvy Fond zhodnotí dodržení podmínek
Smlouvy jak v oblasti nakládání s finančními prostředky (dodržení souladu
s rozpočtem, princip efektivnosti, formální správnost), tak v oblasti dodržení
technických parametrů a smluvně závazných indikátorů.“.

VIII.

Do článku 10 směrnice se doplňuje odst. 3, který zní:
„3.

IX.

V případě Výzev, kdy je Smlouva uzavírána ex post po vyhodnocení splnění
podmínek podpory u dokončené akce, se vyhodnocení plnění podmínek Smlouvy
dle ustanovení článku 10, odst. 1 a 2 neprovádí.“.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí, účinnosti
dnem 28. 8. 2017 a je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva a ředitele
Státního fondu životního prostředí České republiky, který přijme ve své působnosti
konkrétní opatření a zabezpečí pracovní postupy zaměstnanců Státního fondu životního
prostředí České republiky v souladu s touto směrnicí.

Odborný gestor: odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Zpracovala: Ing. Monika Nejedlá

Mgr. Richard Brabec
ministr
podepsáno elektronicky
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