DODATEK Č. 1
K DOHODĚ O FINANCOVÁNÍ
uzavřenou mezi smluvními stranami

Ministerstvo pro místní rozvoj - Česká republika
se sídlem: Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha 1
IČO: 66 00 22 22
jehož jménem jedná: Ing. Rostislav Mazal, ředitel Odboru řízení operačních programů
(dále také jako „Poskytovatel“)
a
Státní fond podpory investic
se sídlem: Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 Vinohrady
IČO: 70856788
jehož jménem jedná: Ing. Hana Pejpalová, ředitelka Fondu
(dále také jako „Správce FN IROP“)
(společně dále též jako „Smluvní strany“)

1 PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 25. června 2020 v souladu s čl. 38 odst. 4 písm. c)
Obecného nařízení1 Dohodu o financování (dále jen „Dohoda“), která je zveřejněná v Registru
smluv pod č. j.: 24520/2020-55/1. V této Dohodě se obě strany zavázaly provádět veškeré
změny a doplňky na základě oboustranně uzavřeného vzestupně očíslovaného písemného
dodatku.

1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti,
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a
Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ve znění Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018 (Omnibus).

2 ZMĚNY DOHODY
2.1

Poskytovatel rozhodl o navýšení celkové alokace pro FN IROP z původních 600 mil. Kč
na 1 mld. Kč. Tato skutečnost má vliv na následující ustanovení Dohody:
2.1.1 Změna částky v poli „Částka, kterou Řídicí orgán IROP přidělil na finanční
nástroj“ a „Částka z Evropského fondu pro regionální rozvoj“ na str. 2
Dohody.
2.1.2 V čl. 6 Dohody byla změněna částka limitu pro vklady, které Poskytovatel
vyčlenil pro vklady do FN IROP.
2.1.3 V čl. 1.2 přílohy č. 2 Dohody byla změněna částka pro alokaci do FN IROP.

2.2

V příloze č. 4 Dohody byla na str. 4 v předposledním odstavci provedena změna
smluvní strany, která bude provádět zápis do elektronického systému Evropské mise
Transparency Award Module. Nově to není Poskytovatel, nýbrž Správce FN IROP. Dále
byla následovně upravena navazující věta: „O těchto zápisech bude Poskytovatele
informovat ve Zprávě o realizaci, kterou bude Správce předkládat v souladu s Přílohou
č. 5 Dohody.“ V tomto smyslu byl také upraven čl. 2.2.1.2. přílohy č. 5 Dohody, ve
kterém byl vložen bod: „Přehled Zvýhodněných úvěrů zapsaných do elektronického
systému Evropské mise Transparency Award Module dle přílohy č. 2 této Dohody.“

2.3

Došlo k doplnění popisu možnosti kombinace zvýhodněného úvěru s grantovou
podporou. V příloze č. 2 Dohody byl v tomto smyslu vytvořen nový čl. 6.4 Kombinace
podpor.

2.4

V preambuli Dohody byla v bodě H) vyjmuta první věta.

2.5

V čl. 7.2 přílohy č. 2 Dohody byla doplněna definice nezpůsobilých nákladů vložením
následující věty: „Za nezpůsobilé výdaje jsou považovány výdaje, které nejsou
způsobilé.“

2.6

V rámci sjednocení terminologie ohledně pojmů „Finanční zprostředkovatel“ a
„Správce FN IROP“ došlo v čl. 4.3.1 přílohy č. 2 Dohody k následujícím úpravám:
2.6.1 V poslední větě byl „finanční zprostředkovatel“ nahrazen „Správcem FN
IROP“.
2.6.2 Byly vyjmutu věty obsahující výraz „Státní fond rozvoje bydlení“ či „SFRB“.
2.6.3 Byla vložena následující věta: „Správce FN IROP zároveň splňuje roli
finančního zprostředkovatele definovaném v čl. 2 odst. 34 GBER.“
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3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1

Platnost tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) nastává dnem jeho podpisu oběma
smluvními stranami. Jeho účinnost poté nastává dnem jeho uveřejnění v Registru
smluv. Tímto dnem se Dodatek stává nedílnou součástí Dohody. Všechna ostatní
ustanovení Dohody v tomto Dodatku výslovně nedotčená zůstávají nadále účinná.

3.2

Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení.

3.3

Obě smluvní strany souhlasí se zněním Dodatku a svůj souhlas potvrzují podpisem
oprávněných zástupců.

V Praze

V Praze

Dne 24. července 2020

Dne 24. července 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj

Státní fond podpory investic

Ing. Rostislav Mazal

Ing. Hana Pejpalová

ředitel odboru řízení operačních programů

ředitelka Fondu
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