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Mezinárodní přístup

Agenda 21 (rezoluce přijaté v roce 1993 v RdJ)

▪ podněcování efektivnosti využívání energie a 
zdrojů

▪ minimalizace produkce odpadů (omezení 
nehospodárných obalů)

▪ podpora environmentálně šetrnějších výrobků 
(EŠV 1994, EU květina 1992, severské ekoznačení
1989, německý koncept Der Blauer Engel 1978)

▪ poskytování příkladu prostřednictvím státních 
nákupů



Evropská doporučení a postupy

20 produktových kategorií - kritéria 
pro veřejné zakázky (GPP)

http://ec.europa.eu/environment/gpp
/eu_gpp_criteria_en.htm

www.jrc.ec.europa.eu 



Zelené nakupování –průvodce EU

„Než začnete se zadáváním
veřejné zakázky, je nezbytné
vyhodnotit skutečné potřeby
organizace a uvědomit si při
tom možný dopad zakázky na
životní prostředí. Včasnou
diskusí s uživateli se může
zjistit, že pro chod úřadu
postačí menší množství
určitého zboží nebo že je
možné použít environmentálně
příznivější řešení. V některých
případech je totiž nejlepším
řešením nenakupovat.“



ČR - Metodika 3E Ministerstva financí



Zelené nakupování

„…postup, pomocí kterého se veřejné orgány snaží 
obstarat zboží, služby a práce, jejichž dopad na životní 
prostřední je po dobu celého jejich životního cyklu nižší 
než u výrobků, služeb a prací se stejnou prvotní funkcí, 
které by obstaraly jinak.“

• Sdělení Komise KOM(2008) 400 v konečném znění: 
„Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího 
životního prostředí“ 



Vývoj zeleného/odpovědného 
nakupování v ČR

V roce 1994 vyhlášen národní program EŠV 

V roce 2000 usnesení 720/2000 o podpoře rozvoje 
prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků

V roce 2010 usnesení 465/2010 o pravidlech uplatňování 
environmentálních požadavků v rámci VZ a nakupování 
státní správy a samosprávy

V roce 2017 usnesení 531/2017 o odpovědném 
nakupování



Jaká je role MŽP?

Odpovědné zadávání a nakupování je dobrovolné

MŽP sleduje vývoj v oblasti zeleného zadávání,
zprostředkovává informace a poskytuje podporu
veřejným institucím; zároveň začleňuje aspekty
zeleného/odpovědného nakupování a VZ do dalších
politik a strategií



Usnesení vlády 531/2017

Ministerstvo životního prostředí

bod III/1a + III/1b
• zpracovat metodiku pro environmentálně odpovědný 

přístup při zadávání VZ a nákupech a průběžně ji 
aktualizovat

bod III/1d
• Připravit školení, jehož obsahem budou principy 

ochrany životního prostředí a environmentálně 
odpovědného chování



Usnesení vlády 531/2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí

III/2a+III/2b
• uveřejnit metodiku pro sociálně odpovědný přístup při 

zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy 
a samosprávy a průběžně ji aktualizovat  

III/2c
• zajistit metodickou podporu, konzultace a školení 

určené veřejným zadavatelům



www.sovz.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí se
k tématu odpovědného veřejného
zadávání hlásí od roku 2014.

Jako orgán veřejné správy považuje za
důležité, aby prostředky, které v rámci
veřejného nakupování vynakládá, byly
vynakládány také v souladu
s prioritami MPSV v oblasti sociálních
věcí a životního prostředí.



Metodika pro envi-odpovědný přístup

• připravujeme na úrovni MŽP

• rozešleme členům pracovní skupiny k připomínkám

• koncepce metodiky 

běžný provoz jakékoli instituce



Běžný provoz institucí

nákup a používání IT vybavení, kancelářské techniky, 
čisticích prostředků a služeb, osvětlení, stravování a 
občerstvení, hospodaření s vodou, energiemi



Energie a nakupování 

přímá souvislost – spotřebiče

nepřímá souvislost

• spotřeba energie při souvisejících 
činnostech (čistidla)

• dopravě
• dopravě a likvidaci obalů apod.



Ekoznačení

je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu
celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k
životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich
kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni.



Evropská ekoznačka 



Ekologicky šetrný výrobek



http://www.zeleneuradovani.cz/

• úvod, legislativa, kritéria a jejich použití
• ekoznačky a sociální standardy
• zahraniční inspirace
Metodiky pro nákup:
• kancelářského papíru a zadávání tisku
• kancelářské potřeby a archivační systémy
• kancelářská a výpočetní technika
• nábytek a vybavení interiérů
• občerstvení a cateringové služby
• zakládání a údržba veřejné zeleně
• elektrické energie.
• úklidové prostředky a služby

•

http://www.zeleneuradovani.cz/


Otázka promítnutí kritéria energetické 
úspornosti/udržitelnosti do VZ a nákupů

• Jednoduchá osvětlovací 
příručka pro obce

Doporučení pro moderní 
šetrné osvětlování 
(MŽP a SMO ČR, 2017)



EMS/EMAS/ISO



Příklady MŽP

zateplení budovy + výměna oken

od roku 2005 odebírá ministerstvo 
v rámci služeb poskytovaných 
dodavatelem energie ze 100 % 
elektřinu z obnovitelných zdrojů

2006 instalace fotovoltaické
elektrárny na střechu budovy 

používání energeticky úsporných 
spotřebičů a výpočetní techniky

osvětlení – čidla



Prostor pro vaše dotazy…


