Ministerstvo životního prostředí

Praha dne 25. listopadu 2020
Č. j.: MZP/2020/110/5241

Dodatek č. 4
ke směrnici MŽP č. 10/2017
pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu
péče o krajinu v letech 2018-2020
Směrnice MŽP č. 10/2017 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče
o krajinu v ietech 2018-2020 ve znění dodatku č. 3 č. j. MZP/2020/110/229 ze dne 28. ledna
2020 (dále jen „směrnice") se upravuje takto:
I.

Kapitoia III článek 5 odst. 4 pododst. 4.1 a 4.2 zní:
„4.1 převodem finančních prostředků ze státního rozpočtu do územních rozpočtů. Obcím,
krajům a jimi zřízeným organizacím jsou finanční prostředky poskytovány z účtu
ministerstva č. 7628001/0710 transferem přes účet krajského úřadu, a to po
ukončení realizace opatření a jeho převzetí místně příslušným sběrným místem
(vyjma přiznaných dílčích plateb). Místně příslušné sběrné místo předloží protokol
o převzetí realizovaného opatření spolu s vyúčtováním v členění podle rozpočtových
položek či provedení prací (činností) dle Nákladů obvyklých opatření MŽP uvedených
v příloze č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků odboru obecné ochrany
přírody a krajiny ministerstva z přílohy č. 3 této směrnice jako podklad pro finanční
vypořádání, a to vždy do 20 dnů po převzetí prací, u typu opatření „sečení travního
porostu a rákosin" s výjimkou luk s výskytem vzácných druhů rostlin kvetoucích
v podzimních měsících (čl. 6) nejpozději do 15. 10. aktuálního roku, u ostatních typů
opatření nejpozdějl do 30. 11. aktuálního roku,
4.2

převodem finančních prostředků z účtu ministerstva č. 7628001/0710 na účet
žadatele u právnických a fyzických osob. Převod se uskutečňuje po ukončení realizace
opatření (vyjma přiznaných dílčích plateb) a jeho převzetí místně příslušným
sběrným místem. Místně příslušné sběrné místo předloží protokol o převzetí
realizovaných opatření spolu s vyúčtováním v členění podle rozpočtových položek či
provedení prací (činností) dle Nákladů obvyklých opatření MŽP uvedených v příloze
č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků odboru obecné ochrany přírody
a krajiny ministerstva z přílohy č. 3 této směrnice jako podklad k finančnímu
vypořádání, a to vždy do 20 dnů po převzetí prací, u typu opatření „sečení travního
porostu a rákosin", s výjimkou luk s výskytem vzácných druhů rostlin kvetoucích
v podzimních měsících (čl. 6) nejpozdějl do 15. 10. aktuálního roku, u ostatních typů
opatření nejpozději do 4. 12. aktuálního roku.".

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra a účinnosti dne 30. 11. 2020 a platí
pro rok 2020.

III.

Dodatek je závazný pro všechny zaměstnance Ministerstva životního prostředí a pro
ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, který zabezpečí postup svých
zaměstnanců v souladu s tímto dodatkem.

Odborný gestor: odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Zpracovatel: Ing. Linda Stuchlíková

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 133861571-257981-201126104135, že tento
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřující osoba: Irena Hrabalová - Sekce politiky a mezinárodních vztahů
Vystavil: Ministerstvo životního prostředí
V Praze dne 26.11.2020
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