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1. Zlepšení kvality ovzduší

2. Urychlení čerpání z Operačního programu Životní
prostředí

3. Úpravy programu Zelená úsporám

4. MŽP vstřícné a průhledné

Priority resortu ŽP



Priorita 1
Zlepšení kvality ovzduší

Zdroj: ČHMÚ

Úrovně PM10
(µg/m3); 2008

Úrovně B(a)P 
(ng/m3); 2008



Priorita 1
Zlepšení kvality ovzduší

Zdroj: ČHMÚ



Priorita 1
Zlepšení kvality ovzduší
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Priorita 2
Urychlení čerpání z OPŽP

Zdroj: SFŽP



Priorita 3
Úpravy programu Zelená úsporám

K 19.4.2010 bylo zaregistrováno a připraveno ke 
schválení 13 262 žádostí s celkovou výší investiční
podpory 2 374 789 389 Kč
Byla poskytnuta podpora na projektovou dokumentaci 
ve výši více než 184 mil. Kč

Zdroj: SFŽP



Priorita 3
Úpravy programu Zelená úsporám

Zdroj: SFŽP

Počet zaregistrovaných žádostí kumulativně k 14.3.2010 



Priorita 3
Úpravy programu Zelená úsporám

Zdroj: SFŽP



Priorita 4
MŽP vstřícné a průhledné

Členství ve vládní delegaci RHSD

Důraz na transparentní zadávání veřejných zakázek 
v rámci OPŽP



Priorita 4
MŽP vstřícné a průhledné - důraz na transparentní

zadávání veřejných zakázek v rámci OPŽP

Metodika pro kritérium nabídková cena s vahou 
min. 80 %

Příjemce podpory (zadavatel veřejné zakázky) je v 
případě volby Ekonomické výhodnosti nabídky jako 
základního hodnotícího kritéria povinen stanovit 
nabídkovou cenu jedním z dílčích hodnotících kritérií s 
vahou minimálně 80 %

Důvod pro zavedení opatření

Opakované případy netransparentního chování
příjemců podpory OPŽP - obcházení kritéria nabídkové
ceny s vahou 60 % vedoucí k výběru nabídek s vyšší
nabídkovou cenou



Priorita 4
MŽP vstřícné a průhledné - důraz na transparentní

zadávání veřejných zakázek v rámci OPŽP

Modelový příklad netransparentního chování příjemců
podpory OPŽP při výběru nabídek
Dílčími hodnotícími kritérii veřejné zakázky na výstavbu 

kanalizace byla: 
• cena (60 %)
• smluvní pokuta / den prodlení s dokončením (30 %)
• smluvní pokuta / den prodlení s nástupem na 

odstranění vad (10 %)

Pořadí Nabídková cena Smluvní pokuta -
dokončení

Smluvní pokuta –
odstranění vad 

1. 150 mil. Kč 20 mil. Kč 10 mil. Kč

2. 90 mil. Kč 300 tis. Kč 20 tis. Kč

3. 95 mil. Kč 480 tis. Kč 30 tis. Kč



Děkuji za pozornost




