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REZORTNÍ PŘEDPISY

9.

Dodatek č. 4

K Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným

od 1. 6. 2000

1)  Dodatek k Příloze č. I.1 „Specifikace opatření, na která bude Státní fond životního
prostředí ČR přijímat žádosti”
Vypouští se stávající znění programu „4.3. Program na zpracování koncepcí nakládání s odpady” a nahrazuje
následujícím zněním:

4.3  Program na zpracování koncepcí hospodaření s odpady
Cílem programu je zpracování krajských koncepcí hospodaření s odpady v jednotlivých krajích dle nově
vzniklého členění České republiky platného od 1.1.2000. Koncepce budou zpracovány dle jednotné metodiky
vydané Ministerstvem životního prostředí pod vedením Českého ekologického ústavu a musí být v souladu se
Státní politikou životního prostředí a vyjádřením rady kraje.

2)  Dodatky k Příloze č. 1.2 „Zásady pro poskytování finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí ČR”
A)  V článku I, odstavec 9., se stávající vymezení žadatelů typu A vypouští a nahrazuje následujícím
vymezením:

A   –  obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a
o změně a doplnění zákonů, v platném znění)
–  nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a
doplnění zákonů, v platném znění)

–  obce a samosprávné celky (kraje)
–  občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) a církve
–  dobrovolné svazky obcí ((dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění))

–  právnické osoby založené nebo zřízené obcemi nebo kraji (příspěvkové organizace a organizační
složky)
–  organizační složky státu mohou použít nerozpočtované prostředky poskytnuté jinou formou než jsou
dary od tuzemských právnických osob pouze v případě, že jsou určeny na reprodukci majetku.

Poznámka: Přímé financování činnosti státních příspěvkových organizací formou dotace nebo příspěvku ze
státního fondu zákon č. 218/2000 Sb. neumožňuje.

B)  Do článku I se doplňuje nový odstavec 10. s následujícím zněním:

10.  Při hodnocení žádosti o podporu Fond posoudí, zda se jedná o poskytnutí podpory podle zákona
č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění. Výsledek posouzení uvede v podkladech pro jednání
Rady Fondu a pro rozhodnutí ministra. V případě, že je nutno vést řízení o povolení výjimky s Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže, upozorní na tuto skutečnost poskytovatele podpory – Ministerstvo životního
prostředí, které dá podmět k řízení. Doba potřebná k řízení o povolení výjimky se nezapočítává do lhůty
stanovené v článku 4, odstavec /2/ Směrnice Ministerstva životního prostředí.

C)  V článku II
  v odst. „1. Přímé finanční podpory”, se v tabulce „1.A. Přímé finanční podpory” u programu 2.7.1. vypouští
typ žadatele P,



a)  v odst. „1.2. Podpora formou půjčky, se v tabulce „1.2.2. Podnikatelské subjekty” vypouští program
2.7.1. bez náhrady

3)  Dodatky k Příloze č. 1.5 „Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako
příloha k žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR”
A)  V části „Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení
žádosti” se doplňuje další odrážka:

Stanovisko místně příslušného krajského úřadu (příp. Magistrátu hl. m. Prahy) z hlediska potřeb
životního prostředí a územního rozvoje

B)  Za část „Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory” se doplňuje
další část

Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři závěrečného
vyhodnocení akce (ZVA), jsou následující:

Soupis faktur včetně jejich věcné náplně, kopie příslušných faktur a odpovídajících bankovních výpisů,
popř. účetní doklady

Protokol o předání staveniště, příp. výpis ze stavebního deníku

Protokol o předání a převzetí dokončené stavby, příp. výpis ze stavebního deníku nebo doklad
o dokončení vyplývající z podmínek SOD

Doklad o uvedení stavby do trvalého provozu ve smyslu stavebního řízení, u programu 3.1. vyjádření
orgánu státní správy

Stanovisko České inspekce životního prostředí k dokončené akci, pokud se jedná o plošnou
plynofikaci doložit počet objektů, u kterých byla k termínu ve smlouvě provedena změna vytápění z tuhých
paliv na plyn, potvrzením plynárenského podniku o počtu přihlášek k odběru (% z počtu objektů
předpokládaných k napojení).

Stanovisko projektanta k dokončené stavbě, u programu 3.1. stanovisko k realizaci akce dle projektu

Vyhodnocení zkušebního provozu jako podklad k prokázání ekologických efektů

Čestné prohlášení žadatele, že po celou dobu realizace akce nebyl plátcem DPH

U akcí plošné plynofikace, je třeba doložit smlouvu s plynárenským podnikem o provozování nebo
pronájmu vybudovaného zařízení s platností 10 let po předložení řádného ZVA

U akcí z programu „Péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů” je třeba doložit
vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, správy Chráněné krajinné oblasti ČR a správy Národních
parků ČR, odboru výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí

U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů Fond (např. vyjádření orgánu
státní správy). U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů.

4)  Společné ustanovení
Tento doklad nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2001. Žádosti registrované Fondem před nabytím účinnosti
dodatku budou vyřízeny podle dosavadní právní úpravy, pokud by však vyřízení takové žádosti podle tohoto
dodatku představovalo pro žadatele příznivější podmínky poskytnutí podpory, je přípustné vyřízené již podle
dodatku.

V Praze dne 29. 8. 2001

RNDr. Miloš Kužvart, v.r.
ministr životního prostředí


