
10.

Dodatek č. 6

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 seznamu „Přílohy”: v úvodních ustanoveních Příloh I
Do seznamu „Přílohy”: na konci úvodních ustanovení Příloh I Směrnice MŽP o poskytování finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen SFŽP ČR) platným od 1. 6. 2000
se doplňuje položka „Příloha č. I.12: Podpora opatření souvisejících s výskytem nemoci BSE v ČR”.

2)  Dodatek k Příloze č. I.1 „Specifikace opatření, na která bude SFŽP ČR přijímat
žádosti”

Zavádí se nový oddíl programů „7. Podpora opatření souvisejících s výskytem nemoci BSE v ČR a dále
program 

7.1  Program na zneškodnění rizikového materiálu živočišného původu
Cílem programu je podpora opatření souvisejících s prokázaným onemocněním nebezpečnou nákazou
spongiformní encefalopatií skotu (BSE) v České republice.

Podpora se týká výlučně některých činností spojených s plněním mimořádných veterinárních opatření
nařízených individuálně určeným fyzickým a právnickým osobám okresní, resp. Státní veterinární správou
nebo Ministerstvem zemědělství, a to konkrétně sběru, přepravy a termického zneškodnění poražených nebo
utracených těl skotu, který byl prokazatelně nakažen BSE.

Bližší specifikace zásad pro poskytování finanční podpory, postup při předkládání žádostí o podporu, při
uzavírání smlouvy o podpoře, výše podpory a další podmínky jsou uvedeny v Příloze č. I.12.

3)  Dodatky k Příloze č. I.2 „Zásady pro poskytování finančních prostředků ze SFŽP
ČR”

A)  Do článku II, tabulky „1.A. Přímé finanční podpory”, se doplňuje řádek

Číslo
Programu Název programu Typ

žadatele
Max.limit

% podpory/dotace ze základu pro
výpočet Podpory

7.1. Program na zneškodnění rizikového
materiálu živočišného původu

P,E 100/100

B)  Do článku II, tabulky „1.2.1. Nepodnikatelské subjekty, obce a města” a tabulky „1.2.2.
Podnikatelské subjekty” se doplňuje řádek

Číslo
Programu Název programu

Výše
půjčky

v % ze zákl.
Podpory1)

Max. Kč

Úrok úvěru
v %2) p.a.

Doba
splatnosti
v letech

Odklad
půjčky
v letech

7.1. Program na zneškodnění rizikového
materiálu živočišného původu

0
-

- - -

4)  Vydává se Příloha č. I.12 „Program na zneškodnění rizikového 
materiálu živočišného původu”



Příloha č. I.12

PROGRAM NA ZNEŠKODNĚNÍ RIZIKOVÉHO MATERIÁLU ŽIVOČIŠNÉHO
PŮVODU

Článek I

PŘEDMĚT PROGRAMU

1. Cílem programu je podpora opatření souvisejících s prokázaným onemocněním nebezpečnou nákazou
spongiformní encefalopatií skotu (BSE).

2. Podpora se týká výlučně činností spojených s plněním mimořádných veterinárních opatření nařízených
individuálně určeným fyzickým a právnickým osobám okresní, resp. Státní veterinární správou nebo
Ministerstvem zemědělství, a to konkrétně sběru, přepravy a termického zneškodnění poražených nebo
utracených těl skotu, který byl prokazatelně nakažen BSE.

3. Další mimořádná opatření nařízená ve smyslu § 54 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. náklady spojené s jejich
realizací, nejsou předmětem podpory v rámci tohoto programu.

Článek II

SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY
1. Finanční podpora na realizaci opatření podle programu 7.1. se poskytuje podnikatelům, jejichž

podnikatelská činnost přímo souvisí s chovem a zpracováním skotu, a dále i fyzickým osobám
nepodnikajícím, kteří vlastní těla poraženého nebo utraceného skotu, u kterého bylo prokázáno
onemocnění BSE.

2. Realizaci činností vyplývajících z mimořádných veterinárních opatření uložených individuálně určeným
právnickým a fyzickým osobám okresní resp. Státní veterinární správou nebo Ministerstvem zemědělství
mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby a subjekty. V případě využití dodavatelské činnosti
mohou tyto práce provádět pouze ti dodavatelé, kteří odpovídají požadavkům ve smyslu § 2b odst. 1
zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Termické zneškodnění rizikového materiálu musí být prováděno pod veterinárním dozorem výhradně ve
spalovnách s odpovídajícím technickým a technologickým vybavením. Termické zneškodnění uvedeného
rizikového materiálu musí být umožněno provozním řádem dané spalovny, odsouhlaseným příslušným
okresním úřadem na základě stanoviska okresní hygienické stanice a okresní veterinární správy.

4. Dokumentace, tj. popis postupu a způsobu realizace příslušných opatření, musí odpovídat uloženým
mimořádným veterinárním opatřením a musí být odsouhlasen okresní veterinární správou.

5. Finanční prostředky budou uvolňovány na základě faktur se soupisem provedených prací. Rozsah
provedených prací musí být ověřen okresní veterinární správou.

Článek III

POSTUP PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

1. Žádost o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR podává žadatel na formuláři dle přílohy č. I.4. Směrnice MŽP o
poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR s tím, že bude vyplněn:

a) celý oddíl A. formuláře

b) celý oddíl B. formuláře

c) oddíl C.2., tab. IV., poslední řádek, formuláře

d) oddíly D.1.b), D.1.c), D.2., D.3.a) formuláře



2. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele jako příloha k žádosti o podporu ze SFŽP ČR
(upřesnění přílohy č. I.5 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR):

 Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele - aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo
jiné evidence, popř. živnostenské oprávnění u fyzických osob (podnikatelů), resp. číslo občanského
průkazu u fyzických osob

Doklady o ekonomické a důchodové situace žadatele v rozsahu dle přílohy č. I.5 Směrnice MŽP
o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR

Prohlášení žadatele zda je či není plátcem DPH

Dokumentace – popis postupu a způsobu realizace činností vedoucích k naplnění mimořádných
veterinárních opatření

Rozpočet a zdůvodnění finančních nákladů

Stanovisko okresní veterinární správy k dokumentaci z hlediska naplnění mimořádných veterinárních
opatření

Souhlas příslušného okresního úřadu k provozování spalovny, který současně obsahuje i souhlas
s provozním řádem této spalovny (na základě stanoviska OHS a okresní veterinární správy). Provozní řád
spalovny musí umožňovat zneškodnění výše uvedeného rizikového materiálu.

Odborný posudek – protokoly a vyjádření akreditované laboratoře o pozitivních výsledcích testů na BSE.

3. Žádosti musí být na SFŽP ČR uplatněny před termínem ukončení realizace opatření dle článku I.2.

Článek IV

POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O PODPOŘE
Žadatel v případě vydání kladného „Rozhodnutí” ministra životního prostředí předloží Kanceláří SFŽP ČR
podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře.

Další doklady nezbytné pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

Doklady prokazující dodržení zákona č. 199/1994 Sb. O zadávání veřejných zakázek v aktuálním
znění a kopie dodavatelských smluv. Žadatel může v tomto případě při výběru dodavatele postupovat
v souladu s § 50 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V

VÝŠE PODPORY
1. Přímá finanční podpora na realizaci opatření bude poskytována při splnění všech podmínek formou dotace

až do výše 100 % ze základu pro výpočet podpory. Součet všech SFŽP ČR poskytnutých podpor všem
žadatelům po dobu účinnosti tohoto programu může dosáhnout max. 25 mil. Kč.

2. V průběhu realizace bude dotace poskytována pouze do výše 90 % celkové výše dotace. Zbylá část bude
poskytnuta až po realizaci ochranných a zdolávacích opatření nařízených mimořádným veterinárním
opatřením, předložení stanoviska okresní veterinární správy (v souladu s § 67 odst. 4 zákona
č. 166/1999 Sb., veterinární zákon) o splnění opatření a po odsouhlasení závěrečného vyhodnocení akce
ze strany SFŽP ČR.

Článek VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pro poskytování podpory ze SFŽP ČR na realizaci opatření v rámci Programu 7.1. platí v plném rozsahu

ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a jejích Příloh na dané
období, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem k Příloze Směrnice.



2. Žádosti o podporu v programu 7.1. budou průběžně předkládány ministru životního prostředí k podpisu a
budou dodatečně projednány v Radě Fondu.

3. Žadatel předloží SFŽP ČR do 6-ti měsíců od ukončení akce závěrečné vyhodnocení akce.

4. SFŽP ČR je oprávněn na základě zjištění příslušných odborných orgánů nebo na základě výsledků vlastní
kontrolní činnosti uplatnit postih vůči příjemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou
smlouvou o poskytnutí podpory, zejména při realizaci dohodnutých opatření nevhodným způsobem
s negativním vlivem na stav životního prostředí, při finančně neúměrně náročné realizaci opatření, přičemž
je možno použít jiné vhodné, ale ekonomicky méně náročné způsoby apod.

5. Postih vůči jednotlivým příjemcům podpory může mít formu odejmutí části nebo celé přiznané podpory.
Postih je možno uplatnit do 3 měsíců po zjištění nedostatků, nejpozději však do 2 let po ukončení realizace
opatření s finanční podporou ze SFŽP ČR.

5) Společné ustanovení
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti dnem 1.8.2001 a jeho účinnost je časově omezena
do 31.12.2001.

V Praze dne 27. 7. 2001
RNDr. Miloš Kužvart, v.r.
ministr životního prostředí


