Praha dne 8. června 2020
Č. j.: MZP/2020/320/451

Dodatek č. 2
k Výzvě č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
___________________________________________________________________________
Výzva č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu
Životní prostředí ve znění dodatku č. 1 s účinností od 1. října 2018 (dále jen „výzva“) se upravuje
takto:
I.

V rámci celého textu výzvy se ve spojení s odpadními vodami mění slovo "přečištění" na
"čištění" a slovo "přečištěná / přečištěné / přečištěnou / přečištěných" na "vyčištěná /
vyčištěné / vyčištěnou / vyčištěných".

II.

Údaj o výši alokace uvedený v druhém sloupci posledního řádku tabulky na úvodní stránce
výzvy zní:
"440 mil. Kč".

III.

Článek 2.14 zní:
"Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 12 měsíců před datem podání
Žádosti."

IV.

Článek 2.24 se vypouští.

V.

Článek 3.2.1 zní:
"V případě podporovaných systémů pro hospodaření se srážkovou vodou musí systém
zajišťovat odvodnění plochy odpovídající 100 % půdorysného průmětu střechy obytného
domu. Tento požadavek může být v odůvodněných případech, kdy jej není technicky
možné zajistit, snížen na minimální velikost plochy odpovídající 50 % půdorysného
průmětu střechy obytného domu. Systém může zajišťovat také odvodnění dalších
vhodných ploch (např. terasy, střechy altánů, garáží, stodol…) s výjimkou komunikací
a parkovacích ploch pro motorová vozidla."

VI.

Článek 3.2.5 zní:
"Akumulační nádrže musí být umístěny a zabezpečeny tak, aby byla zajištěna vyhovující
kvalita akumulované vody bez rizika poškození systému mrazem. Akumulovaná voda musí
být chráněna před účinky denního světla a prudkých výkyvů teplot. Doporučuje se
instalovat akumulační nádrže pod úrovní terénu nebo v určených technických prostorách
staveb."

VII. Článek 3.5, druhá odrážka vstupního textu zní:
"- systémy pro akumulaci a dočištění vyčištěné odpadní vody odtékající ze zařízení pro
čištění odpadní vody obsahující fekálie a případně moč (černé, hnědé, žluté vody) ‒
například domovní čistírny odpadních vod."
VIII. Článek 6 výzvy zní:
"Pro Výzvu je alokováno celkem 440 mil. Kč."

IX.

Článek 10.1.2, první věta zní:
"Žádosti o podporu se podávají elektronicky, a to prostřednictvím online formuláře,
který se zpřístupní po přihlášení do aplikace informačního systému této Výzvy
na webových stránkách Fondu."

Závěrečná ustanovení

I.

V příloze k tomuto dodatku se vydává aktualizovaná Výzva č. 12/2017 účinná od
8. června 2020.

II.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí, účinnosti dnem
8. června 2020 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 výzvou.

Mgr. Richard Brabec v.r.
ministr
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