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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                                                                       
    V Praze dne 21. září 2018

Č.j.:  ENV/2018/59919                
MZP/2018/320/974

Dodatek č. 1
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 ze dne 7. srpna 2017 (dále jen „výzva“) se upravuje takto:

I. Text článku 2.2 výzvy se nahrazuje za nový, který zní:

„Obytným domem se pro účely této Výzvy rozumí stavba pro bydlení ve smyslu 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. rodinný dům dle bodu 2.3 a bytový dům dle bodu 2.4, který 
je svým stavebním uspořádáním určen pro trvalé bydlení. Za obytný dům se 
nepovažují stavby, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány 
v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, ubytovny, penziony, 
kanceláře apod.) a také stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem, 
stavby dočasné a výrobky plnící funkci stavby.“

II. Text článku 2.3 výzvy se nahrazuje za nový, který zní:

„Rodinným domem se pro účely této Výzvy rozumí obytný dům, v němž jsou 
nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží 
a podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely této Výzvy považovány též stávající 
stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty, obytná část zemědělské 
usedlosti (statku) a stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro 
trvalé rodinné bydlení (tuto skutečnost je žadatel povinen prokázat).“

III. Na závěr článku 2.14 výzvy se vkládá nový odstavec, který zní:

„V případě Žádostí podaných v rámci aktivity 1.5.B.1 - Akumulace a využití 
srážkových vod v segmentu obytných domů – Systémy pouze pro zálivku, které 
nejsou realizovány v obcích ohrožených suchem ve smyslu bodu 2.24, je datum pro 
stanovení způsobilosti výdajů stanoveno nejdříve na 1. října 2018.“

IV. Článek 2.22 výzvy se zrušuje a navazující odstavce se přečíslovávají.

V. V tabulce uvedené v článku 3.1 výzvy dochází k následujícím změnám:

- Označení aktivity 1.5.1.B nově zní: „1.5.B.1 Systémy pouze pro zálivku“

- Text omezení pro aktivitu 1.5.B.1 Systémy pouze pro zálivku nově zní: „Pouze 
pro stávající obytné domy.“
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VI. Z textu článku 3.2.10 výzvy se ruší poslední souvětí, celý článek nově zní:

„Podpora je poskytována formou dotace až do výše 50 % celkových způsobilých 
výdajů, která je dána součtem její fixní části odpovídající zvolenému 
technologickému řešení a její proměnné části dle vypočteného minimálního objemu 
nádrže.“

VII. Mění se nadpis článku 3.3 výzvy, který nově zní:

„Aktivita 1.5.B.1 - Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů 
– Systémy pouze pro zálivku“

VIII. Z textu prvního odstavce článku 3.3 výzvy se vypouští poslední část, celý odstavec nově 
zní:

„Tato aktivita je zaměřena na podporu instalace systémů pro zachycení, akumulaci 
a využití srážkových vod pro zálivku v segmentu stávajících obytných domů.“

IX. Z textu článku 3.3.1.2 výzvy se vypouští poslední část, celý článek nově zní:

„Podporu v této aktivitě je možné čerpat pouze pro stávající obytné domy.“

X. Z textu článku 5 výzvy se vypouští poslední odstavec.

XI. Text článku 6 výzvy se nahrazuje za nový, který zní:

„Pro Výzvu je alokováno celkem 240 mil. Kč.“

XII. Text článku 7 výzvy se nahrazuje za nový, který zní:

„Projekt musí být realizován nejpozději do 12 měsíců (stávající obytné domy), resp. 
24 měsíců (novostavby obytných domů) ode dne akceptace žádosti. Tato lhůta může 
být v odůvodněných případech prodloužena na základě včas podané písemné žádosti 
o prodloužení.“

XIII. Z textu první odrážky článku 8.4 se vypouští poslední část, text odrážky nově zní:

„Nákup výrobků, zařízení a technologií (např. akumulační nádrže, čerpadla, filtrační 
členy, zařízení pro hygienizaci užitkové vody).“

XIV. Text článku 8.7 se nahrazuje za nový, který zní:

„Výdaje na práce prováděné svépomocí, s výjimkou výdajů na nákup materiálu a 
zapůjčení nezbytných nástrojů, nejsou způsobilé.“

XV. Na konec textu článku 10.1.3 se vkládá nový odstavec, který zní:

„Doručení v listinné podobě není nutné v případě dokumentů, které byly při evidenci 
Žádosti přiloženy k Žádosti v elektronické podobě, nebo dokumentů zaslaných 
prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Fondu (IDDS: favab6q).“

XVI. Ze třetího odstavce článku 10.2.3 se vypouští poslední věta.
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XVII. Text prvního odstavce článku 10.3.1 se nahrazuje za nový, který zní:

„Dokumenty se předkládají (osobně nebo doporučenou zásilkou) v listinné podobě 
na krajské pracoviště Fondu, na kterém je Žádost administrována. nebo 
prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky 
Fondu (IDDS: favab6q). Požadované dokumenty jsou uvedeny v kapitole č. 11.2. U 
Žádostí podaných před realizací nebo v jejím průběhu musí žadatel dodržet lhůtu na 
doložení stanovenou ve zprávě o akceptaci žádosti. U Žádostí podávaných po 
realizaci podporovaných opatření jsou dokumenty požadované k uzavření Smlouvy 
předkládány současně s podáním Žádosti.“

XVIII. Ze třetího odstavce článku 10.3.2 se vypouští poslední věta.

XIX. Text článku 10.4 výzvy se nahrazuje za nový, který zní:

„Žádost, u které nebyly v rámci Závěrečného vyhodnocení Žádosti zjištěny 
nedostatky, předloží Fond, společně se svým stanoviskem, k projednání Radě 
Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Rada Fondu“), která následně 
předloží svá doporučení ministrovi životního prostředí (dále jen „ministr“).

O podpoře rozhoduje ministr.“

XX. První odstavec článku 11 výzvy se nahrazuje za nový, který zní:

„Doklady, které jsou požadovány jako přílohy k formuláři Žádosti a ke Smlouvě, v 
platném znění, žadatel předkládá v prosté kopii v jednom vyhotovení, není-li 
stanoveno jinak. V případě, že jsou dokumenty předkládány v jiném jazyce než 
českém nebo slovenském, je žadatel povinen, na vyžádání Fondu, doložit jejich 
úřední překlad.“

XXI. První a třetí odrážka článku 11.1.2 výzvy se zrušují.

XXII. Na konec článku 11.1.2 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„Dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k 
trvalému rodinnému bydlení – pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru 
nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci. Samotná evidence místa 
trvalého pobytu na adrese předmětné nemovitosti není dostačující.“

XXIII. Na konec článku 11.2.1 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv 
dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v 
žádosti.“

XXIV. Čtvrtá odrážka článku 11.2.2 výzvy se zrušuje.

XXV. První odrážka článku 13.8 výzvy se zrušuje.
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Závěrečná ustanovení

I. V příloze k tomuto dodatku se vydává aktualizovaná Výzva č. 12/2017 účinná od 
1. října 2018. 

II. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí, účinnosti 
dnem 1. října 2018 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

            ministr  

Přílohy: 

Výzva č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu 
Životní prostředí ve znění tohoto dodatku


		2018-09-21T12:56:42+0000
	Not specified




