M U D N A R O M E MM U D N A R O M E

CIRKULÁRNÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
I SOUKROMÝCH ZAKÁZEK

1. Memorandum nabízí společnostem, občanům a organizacím příležitost spolupracovat s veřejnou
správou na udržitelné ekonomice. Cílem Memoranda je realizovat v praxi principy cirkulární ekonomiky
a stimulovat český trh k udržitelnému využití vzácných surovin, opětovnému použití materiálů
a předcházení vzniku odpadu.
2. Tímto Memorandem chtějí její účastníci přispět k realizaci cirkulární ekonomiky prostřednictvím
zadávání cirkulárních veřejných a soukromých zakázek. Hlavním cílem je vyvinout metody zadávání
cirkulárních zakázek založené na praktických zkušenostech z pilotních projektů, a pomoci tak veřejným
i soukromým zadavatelům i dalším subjektům podílejícím se na procesech nákupů
a investování, získat praktické zkušenosti, dovednosti a znalosti v oblasti cirkulárního nákupu.
3. Za výše uvedeným účelem si zadavatelé účastnící se tohoto Memoranda stanovili za cíl zahájit
s pomocí dalších účastníků Memoranda v roce 2020 alespoň jeden proces cirkulárního zadávání
a sdělit ostatním účastníkům této dohody dosažené znalosti a zkušenosti v dané oblasti.
4. Účastníci tohoto Memoranda mají zájem podniknout kroky v následujících oblastech:
a. Zajištění vstupů a implementace: V letech 2020–2022 hodlají účastníci této dohody zahájit
provádění pilotních projektů cirkulárního veřejného a soukromého zadávání.
b. Výměna znalostí: V letech 2020–2022 mají účastníci této dohody zájem vyměňovat si znalosti
v oblasti cirkulárního veřejného a soukromého zadávání formou pracovních skupin, workshopů,
seminářů a jiných metod výměny praktických příkladů, sdílení znalostí a zkušeností konkrétních
projektů.
c. Podpora povědomí široké veřejnosti: Účastníci této dohody hodlají sdílet a zveřejňovat poznatky
a zkušenosti týkající se faktorů úspěchu a neúspěchu při cirkulárním veřejném
i soukromém zadávání s širokou veřejnosti.
d. Udržitelná spolupráce: Účastníci této dohody hodlají zkoumat, jak může být navázána další
spolupráce po skončení pilotních projektů.

5. Výměna informací a údajů mezi účastníky Memoranda, případně poskytování informací navenek ve
vztahu ke třetím stranám či široké veřejnosti, bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy,
zejména s ohledem na ochranu hospodářské soutěže, ochranu důvěrných informací
a obchodního tajemství.
6. Účastníci Memoranda výslovně prohlašují, že cíle a závazky formulované v této dohodě mají povahu
přihlášení se k obecným hodnotám cirkulární ekonomiky a nejsou právně závazná.
7. Role a činnosti účastníků Memoranda při naplňování cílů této dohody jsou podrobněji vymezeny
v pracovní příloze „Memorandum: multiplikace hodnoty“, která je součástí této dohody.
8. Toto Memorandum nabývá platnosti den po podpisu a končí 30. září 2022.
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