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1. S japonskou stranou (firma Mitsui & Co.) uzavřena 
smlouva o prodeji dalších 2 mil. jednotek AAU.

2. V programu je nyní k dispozici necelých 18 mld. Kč
pro realizaci opatření ve stávajících i navrhovaných 
oblastech. 

3. MŽP intenzivně vyjednává o rozšíření programu 
rovněž na veřejné budovy.

ČR je v prodeji jednotek AAU a využití výnosů
z nich dlouhodobě nejúspěšnějším státem!

Nový prodej,nové prostředky, 
nové možnosti



Zelená úsporám
Zelená pro efektivní opatření a pro překonání krize

� Denně registrováno v průměru 180 nových žádostí.

� Aktuálně evidováno více než 19 tisíc žádostí s 
celkovou podporou zhruba 4,1 mld. Kč. 

� Z celkového počtu žádostí přitom připadá více než
95 % na rodinné domy.



Zelená úsporám
Zelená pro efektivní opatření a pro překonání krize

Zdroj: SFŽP

Typ objektu Počet žádostí
Investiční podpora     

(v mil. Kč) 
Podpora na projekt 

(v mil. Kč) 

Bytové domy celkem 636 1 060 33
    z toho nepanelové 430 393 17
    z toho panelové 206 667 17
Rodinné domy 14 419 1 633 177
Celkem 15 055 2 694 210



OPŽP
Podpora environmentálních projektů, 
příležitost pro malé a střední podniky

� Na poslední jednání ŘV OPŽP dne 29.4.2010 bylo 
schváleno 648 projektů v s celkovými náklady 
přesahujícími 13 mld. Kč.

� Za poslední 3 týdny byla uvolněna téměř 1 mld. Kč.



OPŽP
Podpora environmentálních projektů, 
příležitost pro malé a střední podniky

Prokázaný protikrizový efekt OPŽP:

� Více než 1 200 mikropodniků se podílí na téměř 3 
tisících projektů.

� Více než 500 malých podniků se podílí na téměř jedné
tisícovce projektů.

� Cca 300 středních podniků se podílí na přibližně 800 
projektů.

� Celkem malým a středním podnikům přinesl OPŽP 
efekt v celkovém objemu přesahujícím 30 mld. Kč.



OPŽP
Důraz na transparentnost

Nové závazné podmínky pro hodnocení zakázek:

� Již od 29.4.2010 byly na webu SFŽP zveřejněny 
aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory z OPŽP.

� Nabízená cena představuje 80 % hodnocení a ostatní
kritéria pak pouze 20 %. 

� Zavedena byla rovněž přesná vymezení pro využití
dalších hodnotících kritérií (termíny, záruky apod.).

� Je vyloučeno použití sankcí jako hodnotícího kritéria.



Děkuji za pozornost




