Smlouva č. 1191300023
o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany
Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem:
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční adresa:
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
IČO:
00020729
zastoupený:
Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR
bankovní spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
40002-9025001/0710
(dále jen „Fond")
a
ALFECU s. r. o.
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 16994
se sídlem:
Čepirohy 152, 434 01 Most
IČO:
254 18 866
zastoupená:
Vladimírem B u r i á n k e m, jednatelem
bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „příjemce podpory")
se dohodly takto:
I.
Předmět a účel smlouvy
1) Tato Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen
„Smlouva“) se uzavírá na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 1191300023 o poskytnutí
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 24. 5. 2021 a Směrnice
Ministerstva životního prostředí č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí (dále jen
„Směrnice MŽP“), platné ke dni podání žádosti.
2) Příjemce podpory potvrzuje, že se seznámil se Směrnicí MŽP (včetně jejích příloh) a Výzvou č. 13/2019 k
předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, vydanou podle
článku 3 Směrnice MŽP (dále jen „Výzva“), a že náležitosti akce odpovídají podmínkám stanoveným touto
Směrnicí MŽP a Výzvou.
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3) Podpora je určena výhradně na akci:
„ALFECU s.r.o.“
(dále jen „projekt“ nebo „akce“) realizovanou v roce 2020. Akce je neinvestiční.
4) Podpora podle této Smlouvy je poskytována v souladu s „Nařízením Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18.
prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis,
zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013.
II.
Výše dotace
1) Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory podporu formou dotace ve výši 495 750,00 Kč (slovy:
čtyři sta devadesát pět tisíc sedm set padesát korun českých) za řádně předané odpady (komodity) z
vybraných autovraků převzatých za kalendářní rok 2020 do zpracovatelských zařízení určených ke
zpracování odpadů z autovraků s materiálovým nebo energetickým využitím.
2) Při určování způsobilých výdajů akce a z nich odvozené výše podpory se vychází ze znění čl. 8 Výzvy.
III.
Platební podmínky
1) Podpora bude poskytována bankovním převodem peněžních prostředků z bankovního účtu Fondu na
bankovní účet příjemce podpory.
2) Fond je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování podpory, pokud zjistí, že příjemce podpory neplní
některou z povinností stanovených touto Smlouvou, či je plnění některé povinnosti vážně ohroženo.
Ustanovení článku V bodu 1 tím není dotčeno.
IV.
Základní závazky a další povinnosti příjemce podpory
1) Příjemce podpory:
a) prohlašuje že:
-

v období od 1/2020 do 12/2020 řádně předal odpady (komodity) z vybraných autovraků převzatých
do zpracovatelských zařízení určených ke zpracování odpadů z autovraků s materiálovým nebo
energetickým využitím a splnil cíle opětovného použití a využití nejméně 95 % průměrné hmotnosti
všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovného použití a recyklace nejméně
85% průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok,
Příjemce podpory bere přitom na vědomí, že pokud toto prohlášení není pravdivé, bude přijetí
podpory podle této Smlouvy považováno za neoprávněné použití finančních prostředků
poskytnutých ze státního fondu ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a
o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a že mohou být
uplatněny sankce podle tohoto zákona.

b) zavazuje se k tomu, že:
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-

bude dodržovat ustanovení Směrnice MŽP a Výzvy,
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-

bude nakládat s autovraky v souladu se zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a
o její nápravě, v platném znění, a s nařízením vlády č. 295/2011, o způsobu hodnocení rizik
ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění, v platném znění,

-

umožní provádět kontrolu na místě realizace akce (ve své provozovně) včetně kontroly souvisejících
dokumentů osobám pověřeným Fondem případně jiným oprávněným kontrolním orgánům,

-

bude bezodkladně informovat Fond o všech provedených kontrolách ze strany kontrolních orgánů
odlišných od Fondu, jakož i o uložených opatřeních k nápravě a jejich splnění,

2) Příjemce podpory je dále povinen:
a) vést o použití poskytnutých prostředků samostatnou průkaznou evidenci v souladu s právními
předpisy,
b) vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část do 30 dnů poté, co odpadl účel akce, pro
který je podpora poskytována; stejně je povinen postupovat i v případě, že oprávněná potřeba použít
poskytnuté peněžní prostředky odpadne pouze na přechodnou dobu,
c) umožnit osobám pověřeným Fondem provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace
akce i po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), aby
mohly být objasněny všechny okolnosti, týkající se této Smlouvy,
d) bez zbytečného odkladu a před uplynutím smluvního termínu požádat Fond o změnu Smlouvy
v
případě takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve Smlouvě, které by příjemci
podpory znemožnily dodržet podmínky Smlouvy (splnit jeho povinnosti stanovené touto Smlouvou),
e) informovat Fond o všech změnách a dalších okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění
povinností příjemce podpory podle této Smlouvy,
f) uvádět pouze pravdivé, nezkreslené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se tato Smlouva
zabývá. V této souvislosti příjemce podpory prohlašuje, že rovněž veškeré podklady
a
informace, které Fondu poskytl před uzavřením této Smlouvy, byly pravdivé, nezkreslené a
úplné. Příjemce podpory přitom bere na vědomí, že pokud kterékoliv jeho prohlášení nebo tvrzení
(popřípadě oboustranné konstatování vycházející z jím podané informace) uvedené v této Smlouvě
není pravdivé, bude považováno za porušení jeho povinnosti stanovených touto Smlouvou.
V.
Porušení smluvních podmínek a sankce
1) Jestliže příjemce podpory nesplní některý ze závazků stanovených touto Smlouvou, bude Fond
postupovat ve smyslu příslušných ustanovení rozpočtových pravidel.
2) Porušení povinností podle článku IV bodu 1 písm. a) nebo b) nebo podle článku IV bodu 2 písm. b) bude
postiženo sankcí ve výši 100 % z poskytnuté podpory.
3) Porušení ostatních povinností podle této Smlouvy bude postiženo sankcí ve výši 1 % z poskytnuté
podpory.
VI.
Závěrečná ustanovení
1) Pokud dojde ke změně obecně závazných právních předpisů týkajících se vztahů vyplývajících z této
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Smlouvy, uzavřou smluvní strany k této Smlouvě dodatek, kterým bude zajištěn její soulad s obecně
závaznými předpisy a Směrnicí MŽP. V případě neuzavření takového dodatku má Fond právo uplatnit
postup podle článku V bodu 1.
2) Pro snazší identifikaci budou smluvní strany při veškeré korespondenci (včetně elektronické) týkající se
akce, uvádět vždy číslo této Smlouvy, a to již v označení věci, které se daná korespondence bude týkat.
3) Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou smluvních stran v písemné formě.
Změnu Smlouvy může Fond podmínit krácením nebo nepřiznáním nároku na podporu, a to zejména
tehdy, kdy bude docíleno nižších přínosů (nebo dojde k jejich opoždění), než jak tato Smlouva původně
předpokládala.
4) Jednostranně je možno tuto Smlouvu vypovědět pouze za podmínek stanovených zákonem či touto
Smlouvou.
5) Vztahy dle této Smlouvy neupravené veřejnoprávními předpisy se řídí příslušnými ustanoveními platného
občanského zákoníku, zejména jeho části čtvrté.
6) Pro účely této Smlouvy má povinnost příjemce podpory stejný význam jako závazek příjemce podpory.
7) Pro účely této Smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podání informace v AIS SFŽP ČR, v
písemné podobě, případně e-mailem příslušnému projektovému manažerovi nebo datovou schránkou.
8) Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pokud zveřejnění této Smlouvy
tento zákon ukládá.
9) Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotovena ve dvou listinných
exemplářích a podepsána vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana
obdrží jeden exemplář.
V:

V Praze dne:

dne:

…………………………………………….
zástupce příjemce podpory

……………………………………
zástupce Fondu
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