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MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.:

SFZP XXXXXX/2021

Rozhodnutí
o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí České republiky
v rámci Programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu
Podle § 12 odst. 3 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 1/2020 Sb. a podle § 1 odst. 5 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu
životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“), ve znění pozdějších předpisů rozhoduji
o poskytnutí:
podpory formou dotace celkem:

(výše podpory) Kč

na podporu projektu:

(název projektu (dále jen „projekt“ nebo „akce“)

číslo žádosti:

(číslo žádosti)

z Programu „Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)“ financovaného z prostředků
Modernizačního fondu (dále jen „Program“), v rámci výzvy ModF - HEAT č. x/202x k předkládání žádostí
o poskytnutí podpory z prostředků Modernizačního fondu (dále jen „Výzva“).
(dále jen „akce“)
pro příjemce podpory:
obchodní firma nebo název příjemce, IČO, sídlo, případně další identifikační údaje)
za těchto základních podmínek:
1. Akce bude realizována v souladu s Výzvou a tímto rozhodnutím v předpokládaném rozsahu dle
předložené žádosti a jejích příloh.
2. Příjemce podpory uzavře se Státním fondem životního prostředí České republiky /dále jen
„Fond“), podle článku 2 odst. 1. bodu 1.6 Statutu Fondu Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Smlouva“), která bude obsahovat další
podmínky poskytnutí podpory.
3. Podpora je poskytována na základě tohoto rozhodnutí a řádně uzavřené Smlouvy.
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4. Pro uzavření Smlouvy mezi Fondem a příjemcem podpory je nutné doložit nezbytné doklady,
které musí být Fondu doručeny nejpozději do 6 měsíců od vydání tohoto rozhodnutí. Po uplynutí
této lhůty, pokud nebude lhůta prodloužena, pozbude toto rozhodnutí platnosti a Fond
Smlouvu neuzavře. Lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena. O prodloužení je
nutné požádat Fond, a to výhradně písemně a nejpozději poslední den stanovené lhůty. Na
později podané žádosti o prodloužení nebude brán zřetel. Fond posoudí důvody a možnosti
prodloužení lhůty a žadatele o výsledku informuje.
5. Celková absolutní výše podpory uvedená v tomto rozhodnutí, je maximální a může být
Smlouvou s Fondem dále upřesněna, spolu s termíny realizace a možnosti specifikace akce na
investiční a neinvestiční část. Případné zvýšení upřesněných rozpočtových nákladů (nad základ
pro stanovení podpory) hradí příjemce podpory z vlastních zdrojů.
6. Výše poskytované podpory musí být slučitelná s právními předpisy EU ve vztahu k veřejné podpoře a v tomto smyslu bude výše podpory, odpovídajícím způsobem, upřesněna ve Smlouvě.
7. Příjemce podpory je povinen při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu s povinnostmi uvedenými v bodu 11 Výzvy.
8. Fondu se vyhrazuje právo změn ve financování předmětu podpory, zejména pak změn v závislosti na objemu disponibilních finančních prostředků.
9. Projekt musí být realizován nejpozději do XX měsíců od vydání tohoto rozhodnutí.
10. Toto rozhodnutí je platné XX měsíců ode dne vydání tohoto rozhodnutí (ustanovení bodu 4 není
dotčeno). Pokud příslušná Smlouva nebude uzavřena do tohoto data nebo z důvodů neplnění
podmínek stanovených tímto rozhodnutím nebo Výzvou, Fond Smlouvu neuzavře.

Poučení o opravném prostředku
Žadatel může podat prostřednictvím Fondu proti tomuto rozhodnutí věcně odůvodněný rozklad, a to
v listinné podobě ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. O rozkladu rozhodne ministr.

Mgr. Richard Brabec
ministr životního prostředí
podepsáno elektronicky
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