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I. Úvod 
Publikace, kterou máte v ruce, byla připravena za účelem představení cirkulárních 
veřejných zakázek a soukromých nákupů. Jejím hlavním tématem je udržitelná 
spotřeba, protože všichni jsme spotřebitelé a způsob, jakým produkty 
nakupujeme, je v rámci udržitelného rozvoje velmi důležitý. 

Cirkulární zadávání veřejných zakázek představuje jeden z prvních kroků  
k realizaci cirkulární ekonomiky v praxi. Veřejná sféra by se měla ujmout vedení  
a jít příkladem. Ve světle současných výzev (negativní dopady změny klimatu, 
neudržitelné využívání primárních / přírodních zdrojů, rychlé vyčerpávání zdrojů, 
rostoucí populace) je cirkulární ekonomika považována za klíčové řešení těchto 
problémů. Hlavním principem cirkulární ekonomiky je maximalizace využití 
materiálů (tedy druhotných zdrojů), úspora primárních zdrojů a předcházení 
vzniku odpadů obecně. Proto je nesmírně důležité změnit naše spotřební návyky  
a najít nové způsoby, jak minimalizovat naše negativní dopady na globální životní 

prostředí. 

Tato metodika vznikla v rámci projektu Erasmus+, do kterého se zapojili čeští, 
španělští a slovenští partneři, a zaměřili se tak na tyto konkrétní země. Jeho cílem 
je přiblížit téma cirkulárního zadávání veřejných zakázek a soukromých nákupů  
a oslovit jak veřejné instituce, tak i soukromé firmy či jednotlivce a přimět je  
k cirkulárnějšímu a udržitelnějšímu myšlení. Věříme, že naše zkušenosti pomohou 
nastartovat potřebnou systémovou změnu myšlení. Je také dobře známo, že 
nedostatek informací a případů osvědčených postupů je velmi často důvodem, 
proč lidé nechtějí měnit zajeté koleje. Tato metodika by tedy měla pomoci nejen 
propagátorům udržitelných alternativ, ale i těm, kteří jsou stále v procesu hledání 

či váhání. 
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II. Obecný úvod do cirkulární 
ekonomiky 
Současný stav globálních a evropských environmentálních limitů 

Globální rovina 

Rychlost globálních změn v přírodě za posledních 50 let je v historii lidstva bezprecedentní. Přímé hnací síly změn  
v přírodě s největším globálním dopadem jsou: změny ve využívání půdy a moří, přímé využívání organismů, 

klimatická změna, znečištění a invaze cizích druhů. Těchto pět přímých hybných sil vyplývá z řady základních příčin 
– nepřímých hybatelů změn – které jsou zase podpořeny společenskými hodnotami a chováním, zahrnujících 
modely výroby a spotřeby, dynamiku a trendy lidské populace, obchod, technologické inovace a globálního 
vládnutí.1  

Za posledních pět desetiletí se naše globální populace zdvojnásobila, těžba materiálů ztrojnásobila a hrubý domácí 
produkt se zčtyřnásobil. Během této doby jsme ani jednou nezažili delší období stabilizace nebo poklesu celosvětové 
materiálové poptávky. Od roku 1970 do roku 2017 vzrostla roční celosvětová těžba materiálů z 27 miliard tun na 92 
miliard tun, za tu dobu se ztrojnásobila a nadále roste.2 

Kromě toho se v posledních dvou desetiletích zrychlila těžba a zpracování přírodních zdrojů a dnes představuje více 
než 90 % naší ztráty biologické rozmanitosti a nedostatku vody a přibližně polovinu našich dopadů změny klimatu.3 

V posledním desetiletí rostly emise skleníkových plynů (GHG / Greenhouse Gas) tempem 1,5 % ročně a pouze mezi 
lety 2014 a 2016 se stabilizovaly, ale jen krátce. Celkové emise skleníkových plynů, včetně započítání změn ve 
využívání půdy, dosáhly rekordních 55,3 Gt CO2e (gigatun ekvivalentu CO2) v roce 2018.4 

Atmosféra se otepluje a klima se každým rokem mění.5 Příroda na většině zeměkoule se nyní výrazně změnila, 
přičemž velká většina ukazatelů ekosystémů a biologické rozmanitosti vykazuje rychlý pokles. Odhaduje se, že lidé 
do roku 2017 způsobili pozorované oteplení přibližně o 1,0 °C ve srovnání s předindustriálními úrovněmi, přičemž 
průměrné teploty za posledních 30 let vzrostly o 0,2 °C za desetiletí. Četnost a intenzita extrémních povětrnostních 

jevů a požárů, záplav a sucha, které mohou způsobit, se za posledních 50 let zvýšila, zatímco celosvětová průměrná 
hladina moří vzrostla od roku 1900 o 16 až 21 cm, a to rychlostí více než 3 mm ročně za poslední dvě desetiletí. 
Klimatické změny jsou přímou hybnou silou, která stále více zhoršuje dopad jiných hybatelů na přírodu a kvalitu 
lidského života.6 

  

 

1 IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.   
2 Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want: The International Resource Panel 
3 Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want: The International Resource Panel 
4 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y   
5 Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC 
6 IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Evropské limity 

Dnes v EU každý člověk ročně spotřebuje 16 tun materiálů. Podniky čelí rostoucím nákladům na základní suroviny  
a nerosty, jejich nedostatek a kolísání cen mají škodlivý dopad na ekonomiku. Zdroje nerostů, kovů a energie, stejně 
jako zásoby ryb, dřeva, vody, úrodné půdy, čistého vzduchu, biomasy, biologické rozmanitosti jsou pod tlakem, 
stejně tak jako stabilita celého klimatického systému.7 

Průmysl EU se pomalu začal měnit, ale stále tvoří 20 % emisí skleníkových plynů v EU. Zůstává příliš „lineární“  
a závisí na množství nových materiálů, a to těžených, obchodovaných a zpracovávaných na zboží, a nakonec 
likvidovaných jako odpad s efektem vypouštěných emisí. Pouze 12 % materiálů, které používá, pochází z recyklace.8 
To lze pozorovat při pohledu na Sankey diagram materiálových toků Eurostat (obrázek 1),9 který představuje toky 
materiálů, jak procházejí hospodářstvím EU, dokud nejsou nakonec vypuštěny zpět do prostředí. Jen malé množství 
z nich je znovu vráceno do procesu průmyslového zpracování. 

Obr.1 Sankey diagram materiálových toků 

„Take-make-dispose“ (vezmi, použij a vyhoď) je model našeho současného ekonomického modelu založeného na 

lineární ekonomice. Prakticky řečeno, tento lineární systém zahrnuje řetězec, který začíná tím, že společnosti těží 
materiály potřebné k výrobě produktů, které se prodávají zákazníkům v pozdější fázi, a skladují je, dokud již 
nebudou potřeba, a poté je zlikvidují (Ellen MacArthur Foundation, 2013).10 

Současný systém vytváří velké množství odpadů, které jsou nerovnoměrně rozmístěny v různých typech 
ekonomických činností. Jak ukazuje obrázek 2, v roce 2018 tvořilo stavebnictví v EU-27 36,0 % z celkového objemu, 
následovala těžba (26,2 %), zpracovatelský průmysl (10,6 %), odpadové a vodní hospodářství (9,9 %) a domácnosti 
(8,2 %); zbývajících 9,1 % tvořily odpady z ostatních ekonomických činností, zejména služeb (4,2 %) a energetiky 
(3,5 %).11 Existuje tak velký potenciál pro snížení odpadu v odvětvích, jako je stavebnictví, těžba a výroba. 

 

 

7 COM(2011) 571 
8  https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_srm030&plugin=1    
9https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/circular_economy/sankey.html?geos=EU27&year=2018&unit=G_T&materials=T
OTAL&highlight=0&nodeDisagg=0101100100&flowDisagg=false&translateX=200&translateY=70&scale=0.7&language=EN&xyz=
89&material=TOTAL  
10https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-
Circular-Economy-vol.1.pdf  
11 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics#Total_waste_generation  

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_srm030&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/circular_economy/sankey.html?geos=EU27&year=2018&unit=G_T&materials=TOTAL&highlight=0&nodeDisagg=0101100100&flowDisagg=false&translateX=200&translateY=70&scale=0.7&language=EN&xyz=89&material=TOTAL
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/circular_economy/sankey.html?geos=EU27&year=2018&unit=G_T&materials=TOTAL&highlight=0&nodeDisagg=0101100100&flowDisagg=false&translateX=200&translateY=70&scale=0.7&language=EN&xyz=89&material=TOTAL
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/circular_economy/sankey.html?geos=EU27&year=2018&unit=G_T&materials=TOTAL&highlight=0&nodeDisagg=0101100100&flowDisagg=false&translateX=200&translateY=70&scale=0.7&language=EN&xyz=89&material=TOTAL
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics#Total_waste_generation


 7 

Obr. 2: Produkce odpadu 

Zdroj: Eurostat (env_wasgen) 

Predikce 

Při současné úrovni spotřeby jsou zdroje využívány neudržitelným tempem. Ne každá země však spotřebovává 
zdroje stejným způsobem. To může být ilustrováno dnem překročení hranice zdrojů v jednotlivých zemích. To 
představuje datum, na které připadá “Den přestřelení Země”, kdyby celé lidstvo spotřebovávalo zdroje jako lidé  

v této zemi. Obrázek 3 ukazuje data odpovídající dnům překročení v různých zemích pro rok 2022. 12 Země jako 
Katar, Lucembursko, Spojené arabské emiráty a Kanada jsou jedny z prvních, které dosáhly dne překročení, 
zatímco jiné země s nižší spotřebou na hlavu, jako je Indonésie, Ekvádor nebo Nikaragua dosáhnou svých 
„přestřelovacích“ dnů až v prosinci (přesahovým dnem pro Česko je 17. duben a 13. květen pro Slovensko). 

 

 

  

 

12 https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/  

https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/
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Obr. 3: Overshoot Day 2022 jednotlivých zemí 

 

Zdroj: www.overshootday.org  

Co tedy můžeme podle toho, co nyní víme, očekávat? Zde je několik předpovědí: 

• Pokud do roku 2050 dosáhne světová populace 9,6 miliardy, může být k zajištění přírodních zdrojů 
potřebných k udržení současného životního stylu zapotřebí ekvivalent téměř tří planet.13 

• Pokud budeme pokračovat v našich současných vzorcích, očekává se, že se globální spotřeba materiálů 
jako je biomasa, fosilní paliva, kovy a nerosty, v příštích čtyřiceti letech zdvojnásobí,14 přičemž se 
předpokládá, že roční produkce odpadu vzroste do roku 2050 o 70 %.15 

• Odhaduje se, že každý rok skončí jedna třetina všech vyrobených potravin – ekvivalent 1,3 miliardy tun – 
hnijící v popelnicích spotřebitelů a maloobchodníků nebo se zkazí v důsledku špatných postupů při přepravě 
a sklizni. Skládkováním bioodpadu bez přístupu vzduchu navíc vzniká metan, plyn s druhým největším 
podílem na změně klimatu po CO2.16 

 

13 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/  
14 OECD (2018), Global Material Resources Outlook to 2060 
15  World Bank (2018), What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. 
16 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/  

http://www.overshootday.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
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Udržitelný rozvoj a jeho 3 pilíře (environmentální, ekonomický a sociální)  

Udržitelný rozvoj je způsob rozvoje, který uspokojuje naše aktuální potřeby, ale bez dalších omezení pro budoucí 
generace. První definice zazněla v roce 1987 v tzv. Brundtland zprávě,17 kde se udržitelný rozvoj stal jedním  
z nejdůležitějších politických aspektů pro přemýšlení o dlouhodobých důsledcích, jak lidé ovlivňují svět a sebe 
navzájem. Udržitelný rozvoj podstatě zohledňuje tři pilíře a to environmentální, ekonomický a sociální. 

EU potřebuje urychlit přechod k modelu regenerativního růstu, který planetě vrátí více, než si od ní bere. Potřebuje 
také směřovat k udržení spotřeby zdrojů v rámci planetárních mezí, a proto je třeba usilovat o snížení stopy naší 
spotřeby a zdvojnásobit cirkulární využití materiálu.18 

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a cirkulární ekonomika 

17 cílů udržitelného rozvoje rozpracovaných do 169 plánů vyvažuje základní pilíře udržitelného rozvoje: ekonomický, 
sociální a environmentální.19 Aktivity cirkulární ekonomiky by mohly potenciálně přímo přispět k dosažení značného 
počtu cílů udržitelného rozvoje. Nejsilnější vazby jsou zřejmé mezi cirkulární ekonomikou a cíli 6 (pitná voda  
a kanalizace), 7 (dostupná a čistá energie), 8 (důstojná práce a ekonomický růst), 12 (odpovědná spotřeba  
a výroba) a 15 (život na souši) viz. obrázek 4.20 

Obr. 4 Cíle udržitelného rozvoje 

SDG V praxi SDG V praxi 

 

Čištění vody v malém měřítku, 

udržitelná sanitace, zacházení  

s odpadní vodou, využívání 

vody a recyklace, obnova živin, 

systémy bioplynu  

Dostupné, obnovitelné a čisté energie: 

biomasa v malém a lokálním měřítku, 

 2. generace biopaliv, využívání 

zbytkového tepla, energetické úspory 

 

Nové cirkulární byznys modely 

jako hlavní zdroj efektivity 

využívání zdrojů, odpad chápán 

jako zdroj, zelená pracovní 

místa  

Důraz na 3 pilíře udržitelnosti – 

ekonomický, environmentální a sociální; 

ekodesing, důraz na celý životní cyklus 

výrobků 

 

Obnova životního prostředí, 

přijetí adaptačních opatření pro 

změnu klimatu, regenerativní/ 

obnovovací zemědělské  

a lesnické postupy s důrazem 

na ochranu biodiverzity a 

vracení živin zpět do půdy 

  

 

Zdroj: OSN 

 

17 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf  
18 COM(2020) 98 
19 Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, General Assembly of the United Nations, 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  
20https://www.researchgate.net/publication/344220320_The_Relevance_of_Circular_Economy_Practices_to_the_Sustainabl
e_Development_Goals  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.researchgate.net/publication/344220320_The_Relevance_of_Circular_Economy_Practices_to_the_Sustainable_Development_Goals
https://www.researchgate.net/publication/344220320_The_Relevance_of_Circular_Economy_Practices_to_the_Sustainable_Development_Goals
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Co znamená pojem cirkulární ekonomika? 

Evropský parlament definuje cirkulární ekonomiku jako „model výroby a spotřeby, který bere v potaz sdílení, 
leasing, opětovné použití, opravy, renovaci a recyklaci stávajících materiálů a produktů, a tím umožňuje udržet 
materiály v oběhu všude tam, kde je to možné. V oběhovém hospodářství se odpad sám stává zdrojem, a tudíž 
dochází k minimalizaci množství odpadu. Opakem je lineární model, který je založen na principu „vyrobit – 
spotřebovat – vyhodit“.21 

Podle J. Kirchherra22 popisuje cirkulární ekonomika ekonomický systém založený na obchodních modelech, které 
prodlužují životnost snižováním potřeb, opakovaným použitím, recyklací a obnovováním materiálů ve výrobních, 
distribučních a spotřebních procesech. To se děje díky spolupráci na mikroúrovni (produkty, firmy, spotřebitelé), 
mezoúrovni (eko-průmyslové parky) a makroúrovni (město, region, stát..) s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje, 
zohledňujícího kvalitu životního prostředí, ekonomickou prosperitu a sociální spravedlnost ve prospěch současných 
i budoucích generací. 

V Ellen MacArthur Foundation zachytili podstatu cirkulární ekonomiky na níže uvedeném diagramu, kterému se dle 
jeho podoby přezdívá „motýlí diagram“23 (obrázek 5). Diagram se snaží zachytit tok materiálů, látek a produktů, 
přičemž přidává i finanční rámec. Je postaven na několika myšlenkových tocích a nejviditelněji je ovlivněn dvěma  
materiálovými cykly na základě tzv. Cradle to Cradle designu (od kolébky do kolébky),24 který představuje: 

• Posun od lineárního přístupu k výrobě a spotřebě ke kruhovému designu, kde je hodnota zachována 
uzavřením produktových a materiálových smyček/toků. 

• Čím menší smyčka, tím větší environmentální a ekonomický přínos. 

• Přístup, který klade maximální možné nároky na využití materiálu: 

○ delší zachování hodnoty uzavřením smyček materiálu (s tím jsou spojené důsledky uhlíkové stopy: 
čím menší smyčky, tím větší zachování hodnoty); 

○ využívání obnovitelné energie;  

○ použití čistých materiálů. 

 

  

 

21 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html  
22 Kirchherr, J., Reike, D. and Hekkert, M., 2017. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. 
Resources, Conservation and Recycling, 127, pp.221-232. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835  
23https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-
Circular-Economy-vol.1.pdf  
24  https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail
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Obr. 5: Motýlí diagram - cirkulární ekonomika v praxi 

Zdroj: Ellen MacArthur Foundation 

Cirkulární ekonomika v praxi: Přístup 9R 

• Cirkulární přístupy přímo či nepřímo přispívají k efektivnímu využívání zdrojů a snížení negativních dopadů 
lidské činnosti na životní prostředí v rámci celého řetězce. Toho lze dosáhnout uplatněním jedné nebo více  
z následujících strategií nebo principů cirkulární ekonomiky, označovaných jako 9R. Existují různé typy “R” 
přístupů, jako například 3R, 4R, 6R a 9R. Nicméně všechny varianty R mají jako hlavní rys společnou 
hierarchii, přičemž první R je považováno za prioritní vůči druhému R a tak dále, typ 9R představuje 
nejpropracovanější a nejúplnější přístup, jak je popsáno níže:25 

• R0 - Odmítnout (Refuse): Výrobek se stane nadbytečným tím, že se vzdáte jeho využití nebo nabídnete 
stejnou funkci radikálně odlišným produktem nebo službou (snižujeme množství toho, co reálně opravdu 
potřebujeme). 

• R1 - Přehodnotit (Rethink): Zintenzivnění používání výrobku (např. sdílením výrobku). 

• R2 - Omezit (Reduce): Zvýšení efektivity výroby nebo používání produktu při menší spotřebě přírodních 
zdrojů a materiálů. 

• R3 - Znovu použít (Reuse): Opětovné použití vyřazeného výrobku, který je stále v dobrém stavu a plní svou 
původní funkci, jiným spotřebitelem. 

• R4 - Opravit (Repair): Oprava a údržba vadného výrobku, aby mohl dále plnit svoji původní funkci. 

• R5 - Renovovat (Refurbish): Obnovení starého výrobku do stavu odpovídajícímu současné potřebě 
(například v nábytku). 

 

25 Přejato z Potting et al. (2017, p.5) cited by Kircher et al. (2017) 
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• R6 - Repasovat (Remanufacture): Uvedení vyřazeného výrobku v nový výrobek se stejnou funkcí. 

• R7 - Předefinovat (Repurpose): Využití vyřazeného výrobku nebo jeho části v nový výrobek s jinou funkcí. 

• R8 - Recyklovat (Recycle): Zpracovat materiály k dalšímu využití ať ve stejné (vysoká úroveň) nebo nižší 
(nízká úroveň) kvalitě. 

• R9 - Obnovit (Recover): Spalování materiálu s energetickým využitím. 

Cirkulární business model 

V závislosti na uplatňovaných cirkulárních principech lze oběhové hospodářství rozdělit na různé typy obchodních 
modelů. Zpráva Social Circular Economy (2017) rozděluje obchodní modely cirkulární ekonomiky do následujících 
pěti obecných skupin:26  

• Dematerializace: digitalizace, výroba na zakázku a uplatnění opakovaně použitelných výrobků vedou ke 
snížení množství zdrojů potřebných k vytvoření výrobků. Např. Netflix (vizuální obsah je dostupný online,  
a nikoli prostřednictvím hmotných předmětů, jako jsou DVD) a Kindle (nahradil papírové výrobky 
dostupností v online prostředí). 

• Cirkulární vstupy: obchodní modely v této kategorii využívají k výrobě obnovitelnou energii (např. solární 
energii), plně biologicky odbouratelné materiály (např. neošetřené dřevo), které jsou vyrobeny udržitelným 
způsobem (např. palmový olej z řádných zdrojů) a/nebo recyklovatelné materiály (např. čistý polyethylen 
vysoké hustoty). 

• Prodloužení životnosti výrobků: cirkulární principy jako jsou design nabízející odolnost a modularitu, princip 
údržby a opravy, opětovného použití, obnovy, renovace, repasování, předefinování umožňují prodloužit 
životnost výrobků. Příkladem je společnost Patagonia, která opravuje své oděvy, nebo společnost 
Fairphone, která navrhuje telefony vyrobené s ohledem na odolnost a modularitu prostřednictvím etických 
dodavatelských řetězců. 

• Obnova zdrojů: je dosažitelná prostřednictvím recyklace, biochemické extrakce, anaerobní digesce  
a kompostování (např. ve společnosti Toast Ale využívají při vaření piva přebytečný chléb, v ČR 
spolupracuje např. Plzeňský Prazdroj s Biopekárnou Zemanka, která využívá zbytkovou pivovarskou 
surovinu - mláto - na výrobu krekrů). 

• Výrobek jako služba nebo systém kombinující výrobek se službou (zahrnuje i systém sdílení): do této skupiny 
patří pronájem, platby odpovídající odvedenému výkonu („platba za úspěch”), sdílení zdrojů  
a vzájemné půjčování (sdílení kancelářských prostor, vozového parku..). 

Klíčové elementy cirkulární ekonomiky 

Podle organizace Circle Economy27 definuje cirkulární ekonomiku osm klíčových principů. Ty identifikovala na 

základě zmapování nejrůznějších termínů a definic používaných více jak 20 klíčovými institucemi - neziskovými 
organizacemi, vládními agenturami, akademickou sférou nebo konzultantskými firmami. 

ZÁKLADNÍ PRVKY 

Základní prvky cirkulární ekonomiky se přímo týkají oběhového nakládání s materiálovými a energetickými toky, 
například uzavírání smyček, prodlužování životních cyklů výrobků a zvyšování intenzity využívání. 

I. PRIORITIZOVAT REGENERATIVNÍ ZDROJE: Zajistit efektivní využívání obnovitelných, opakovaně 
použitelných a netoxických zdrojů na materiály a energii. 

II. PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST: V průběhu používání zdrojů zajistit údržbu, opravu a modernizaci k maximalizaci 
jejich životnosti a případně poskytnou nový život prostřednictvím zpětného odběru. 

III. VYUŽÍVAT ODPAD JAKO ZDROJ: Využívat toky odpadů jako zdroj druhotných surovin a zpětně získávat 
odpady pro další použití a recyklaci. 

 

26 https://www.socialcirculareconomy.com/uploads/7/3/5/2/73522419/social_circular_economy.pdf  
27 https://www.circle-economy.com/circular-economy/key-elements  

https://www.socialcirculareconomy.com/uploads/7/3/5/2/73522419/social_circular_economy.pdf
https://www.circle-economy.com/circular-economy/key-elements
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Funkční prvky 

Funkční prvky cirkulární ekonomiky podporují zavádění a využívání cirkularity odstraněním některých překážek 
vyskytujících se u základních prvků – například využívání odpadu jako zdroje je obtížné zavést kvůli nedostatku 
znalostí o množství a kvalitě toků odpadů, nicméně je možné využít digitální platformy, která odhaluje toky odpadů 
a jejich vlastnosti v určitém regionu. 

I. PŘEHODNOTIT OBCHODNÍHO MODELU: Zvážit možnosti k vytvoření větší přidané hodnoty a navázat na 
obchodní modely, které staví na interakci mezi produkty a službami. 

II. SPOLUPRACOVAT V CELÉM DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI: Interní spolupráce v rámci organizací i s veřejným 
sektorem vede ke zvýšení transparentnosti a vytvoření společné hodnoty. 

III. DESIGN BUDOUCNOSTI: Při navrhování zohlednit systémové hledisko, používat správné materiály, vytvářet 
delší životnost a dlouhodobé použití. 

IV. ZAČLENIT DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE: Sledovat a optimalizovat využívání zdrojů, posilovat vazby mezi 
účastníky dodavatelského řetězce prostřednictvím digitálních online platforem a technologií, které jim 
pomohou získat náhled a dovednosti. 

V. UPEVŇOVAT A ROZVÍJET ZNALOSTI: Rozvíjet výzkum, znalost struktury, podporovat inovační sítě a výměnu 
znalostí. 

Evropská legislativa v rámci cirkulární ekonomiky 

Evropská unie v posledních letech přijímá stále více ambiciózních iniciativ, jejichž cílem je vytvořit základy pro 
přechod k cirkulární ekonomice. 

„V roce 2020 bylo vyčleněno 206 milionů eur na projekty, jejichž cílem je přeměnit odvětví, která jsou tradičně 
energeticky náročná, na konkurenceschopná, nízkouhlíková a cirkulární a tím výrazně snížit jejich ekologickou 
stopu. 132 milionů eur podpoří vývoj a výrobu nové generace baterií v Evropě v rámci úsi lí o nízkouhlíkovou 
budoucnost a odolnost vůči změně klimatu. Deset nových témat týkajících se plastů s celkovým rozpočtem 135 
milionů eur přispívá různými způsoby k evropské strategii pro plasty“.28   

Přechod na oběhové hospodářství se významně sbližuje s mezinárodními politickými rámci, které se zaměřují na cíle 
v oblasti klimatu a udržitelnosti. V posledních několika letech vzniklo mnoho mezinárodních iniciativ a politik, které 
podporují přechod k cirkulární ekonomice v Evropě, jako např.: 

• Sedmý akční program pro životní prostředí (2013-2020) vede EU k přeměně na nízkouhlíkovou ekonomiku  
s efektivním využíváním zdrojů a také na ekologickou a konkurenceschopnou ekonomiku; 

• Pařížská dohoda o změně klimatu (COP 21 v roce 2015); 

• Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj (2015) - 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs); 

• Nová agenda pro města (UN-Habitat 2016). 

V evropském politickém rámci jsou hybnou silou přechodu k cirkulární ekonomice tři iniciativy: 

• Akční plán pro cirkulární ekonomiku 2015 

• Zelená dohoda pro Evropu 2020 

• Akční plán pro cirkulární ekonomiku 2020 

 
 

 

28 European Commission, 2019. https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-
challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en&pk_campaign=rtd_news  

https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en&pk_campaign=rtd_news
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en&pk_campaign=rtd_news
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Akční plán pro cirkulární ekonomiku 2015 

Evropská unie v roce 2015 zahájila svůj první akční plán pro cirkulární ekonomiku, který představoval první krok  
k dlouhodobému závazku vytvořit evropské oběhové hospodářství.29 Akční plán cirkulární ekonomiku z roku 2015 
byl definován jako politický nástroj s vysokou mírou replikovatelnosti/opakovatelnosti se zaměřením na spolupráci 
a komplexní opatření, která pokrývají celý životní cyklus výrobku, a tudíž je vhodný pro různý politický  

a hospodářský kontext. 

Prostřednictvím tohoto plánu se Komise snažila hlavně prolomit politickou oddělenost konceptu a rozšířit zásady 
cirkulární ekonomiky napříč politikou, a to zejména v prioritních oblastech, jako jsou plasty, biomasa, stavební  
a demoliční odpad. Usilovala také o revizi legislativního rámce hlavně v oblasti odpadů.30 Akční plán stanoví 
konkrétní akční kroky od výroby po spotřebu a nakládání s odpady a má uzavřít smyčku hodnotového řetězce 
výrobku. 

Kromě toho byl přijat Rámec pro monitorování cirkulární ekonomiky,31  který má měřit pokrok směrem k cirkulární 
ekonomice na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni a inspirovat k činnosti tvůrce politik jasně osvědčenými postupy  
a naznačením oblastí, které je třeba zlepšit. Proces monitorování je zvláště důležitý pro identifikaci faktorů úspěchu 
v členských státech a pro zvážení, jaká další opatření jsou nezbytná pro podporu dlouhodobého cíle cirkulární 
ekonomiky. 

Akční plán tak umožnil vytvořit soudržnější politický rámec pro udržitelnou výrobu a spotřebu, který vede  
k uceleným změnám v celé Evropě prostřednictvím přijetí podobných strategií v různých zemích. 

Zelená dohoda pro Evropu 2020 a Akční plán pro oběhové hospodářství 2020 

V prosinci 2019 byla představena Zelená dohoda pro Evropu a v březnu 2020 následoval návrh nového Akčního 
plánu pro cirkulární ekonomiku, který se zaměřuje na udržitelné využívání zdrojů a tvoří jeden z hlavních bloků Zelené 

dohody.32 Cirkularita je v podstatě jádrem Zelené dohody, jejímž cílem je zajistit spravedlivý a inkluzivní přechod  
k dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. 

Zelená dohoda pro Evropu navrhuje dostupné finanční nástroje a investice potřebné pro uskutečnění tohoto 
přechodu,33 který zahrnuje všechna odvětví hospodářství a předpokládá významné investice. Poskytuje plán  
s opatřeními na podporu účinného využívání zdrojů přechodem na cirkulární ekonomiku a zastavení změny klimatu, 

zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a snížení znečištění.34 Ve skutečnosti se předpokládá, že přechod k zelené 
ekonomice bude podpořen jak technicky, tak finančně, a to celkovým rozpočtem ve výši nejméně 100 miliard EUR 
na období 2021-2027.35 

Zelená dohoda pro Evropu navíc jako klíčové oblasti politiky zahrnuje témata, která jsou jádrem konceptu cirkulární 
ekonomiky, např. strategie „From Farm to Fork“ (Z farmy na vidličku) usiluje o zajištění udržitelnějších 
potravinových systémů; „čistá energie“ předpokládá příležitosti pro alternativní, čistší a obnovitelné zdroje energie; 
„udržitelný průmysl“ se zaměřuje na udržitelnější výrobní cykly respektující životní prostředí; "stavebnictví  
a renovace" uznává potřebu čistšího stavebnictví a konečně "eliminace znečištění" usiluje o účinné snížení 
znečištění. 

 

29 European Commission’s “Circular Economy Action Plan” https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29808  
30 Circular Economy for Climate Neutrality: Setting the Priorities for the EU 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3493573  
31 https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework  
32 Circular Economy Action Plan - For a cleaner and more competitive Europe  https://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf  
33 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39984   
34 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420  
35 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24  

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29808
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3493573
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39984
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
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Akční plán cirkulární ekonomiky z března 2020 se ve svém rámci snaží o produkci udržitelnějších výrobků a zároveň 
o aktivní zapojení občanů do cirkulární ekonomiky a jejich přínosů. Zaměřuje se na opatření usilující o to, aby 
cirkulární ekonomika fungovala pro lidi a obce, aby se posílilo postavení spotřebitelů a zároveň aby se veškeré 
výrobky vyráběly udržitelněji. Proto cílí na odvětví náročná na zdroje jako je elektronika, obaly, plasty, stavebnictví, 
textil, potraviny, voda a výživa. 

Nový Akční plán vyhlašuje iniciativy přistupující k celému životnímu cyklu výrobků, zaměřené například na jejich 

design, podporu procesů oběhového hospodářství, podporu udržitelné spotřeby a snahu zajistit, aby použité zdroje 
zůstaly v hospodářství EU co nejdéle. 

Důraz na oběhové hospodářství a udržitelnost, stejně jako Zelená dohoda pro Evropu a Akční plán pro cirkulární 
ekonomiku jsou v centru pozornosti investičních iniciativ v oblasti výzkumu a inovací, které se plánují v následujících 
letech v rámci programu Horizon 2020. Dotační výzvy Zelené dohody v rámci stávajícího rámcového programu 
Horizont 2020 mají rozpočet blížící se 1 miliardě eur. 
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III. Obecný úvod do 
cirkulárního zadávání 
1. Terminologie 

Počátek odpovědného a cirkulárního zadávání zakázek a hodnotících kritérií začíná rokem 2005 v Nizozemsku. 
Koncept udržitelného zadávání veřejných zakázek není nový. V letech 2010 a 2011 zveřejnily Spojené království  
a Francie zásady udržitelnosti a v roce 2013 byl založen ISO (Mezinárodní výbor pro normalizaci) za účelem 
vypracování mezinárodních standardů. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) používá termín „odpovědné 
veřejné zadávání“, které upřednostňuje sociální a environmentální aspekty při zadávání veřejných zakázek.  

Evropská komise (EK) používá termín zelené veřejné zakázky (Green Public Procurement / GPP), aby poukázala na 
situace, kdy přímo spotřebitelé využívají svoji kupní sílu při výběru zboží, služeb a prací šetrných k životnímu 
prostředí. 

Organizace Copper8 definuje cirkulární veřejné zakázky (CVZ) takto: „Cirkulární zadávání veřejných zakázek je 
proces, při kterém je produkt, služba nebo projekt poptáván v souladu s principy oběhového hospodářství. V tomto 
procesu jsou technické aspekty produktu co nejvíce cirkulární, přičemž jsou zohledňovány zásady udržování  
a vrácení produktu na konci jeho životního cyklu. Stejně tak jsou zvažovány finanční stimuly k zajištění cirkulárního 
využití.“36 

Podle Evropské komise „cirkulární zadávání veřejných zakázek stanovuje přístup k zelenému zadávání veřejných 
zakázek, který věnuje zvláštní pozornost nákupu stavebních/zemních prací, zboží nebo služeb, které se snaží přispět 

k uzavírání energetických a materiálových toků v rámci dodavatelských řetězců za minimalizace, v nejlepším 
případě vyhnutí se negativním dopadům na životní prostředí a vzniku odpadu během celého životního cyklu“.37 

Je třeba brát v potaz, že koncept oběhového hospodářství stojí na třech principech udržitelnosti – ekonomickém, 
sociálním a environmentálním a zároveň podporuje všech 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Koncept cirkulárního 
zadávání veřejných zakázek pracuje se všemi těmito aspekty udržitelnosti. Cirkulární zadávání se zaměřuje na 
opětovné využívání zdrojů, efektivní využívání materiálů a znovu použitelnost výrobků a jeho hlavním cílem je posílit 
pozitivní dopad procesu cirkulárního nakupování. Toto zadávání nestanovuje pouze kritéria udržitelnosti, ale 
podporuje zcela novou formu interakce mezi zadavatelem a dodavatelem (dodavateli) s cílem nalézt nové inovativní 
způsoby, jak dosáhnout pozitivních dopadů na ekonomický a environmentální rozvoj a docílit kvalitního života. 

2. Vlastnosti cirkulárního zadávání 

V reakci na současné zacházení se zdroji spojené s nedostatkem zdrojů a neudržitelným vyčerpáváním primárních 
zdrojů se cirkulární veřejné zakázky (CVZ) jeví jako ideální (přesto ne snadný) krok k implementaci principů cirkulární 

ekonomiky v praxi. Pomocí CVZ by mělo dojít ke stimulaci poptávky po udržitelnějším zboží, což představuje silný 
impuls zejména pro sociální nebo ekologické inovace. 

Proces zadávání zakázek je důležité chápat z širšího pohledu – nejde pouze o proces specifikace poptávky  
a nákupu. Jedná se o celý proces přehodnocení našich potřeb (a možné nové definice) a zvážení životního cyklu 
produktu nebo jiných možností (pronájem, služba, opětovné použití..). Nejen veřejný zadavatel potřebuje změnit 
přístup, ale i celé instituce a dodavatelské společnosti (ve svém důsledku i celá společnost), jejichž myšlení je třeba 
změnit směrem k udržitelnějšímu smýšlení a přijetí principů cirkularity v každodenním životě. 

 

36 Copper8: Circular procurement in 8 steps: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Circular-
Procurement-in-8-steps-oktober2018.pdf 
37 EK: https://ec.europa.eu/environment/gpp/circular_procurement_en.htm 

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Circular-Procurement-in-8-steps-oktober2018.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Circular-Procurement-in-8-steps-oktober2018.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/circular_procurement_en.htm
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Cirkulární zadávání není jen o nakupování cirkulárních produktů, je potřeba uvažovat také nad cirkulárním 
využitím produktu. To znamená, že pokud si pořídíte recyklovaný produkt, který by po svém užití skončil na 
skládce, není cirkulární. Musíte vzít v úvahu, jak jej lze znovu použít, upcyklovat nebo demontovat. To je 
hlavní rozdíl mezi recyklací a oběhovým hospodářstvím. 

Před zahájením jakéhokoli procesu zadávání veřejných zakázek je potřeba dodržet základní zásady:38 

• Řízení rizik – identifikace, stanovení priorit a řízení rizik udržitelnosti souvisejících se zadáváním zakázek 

• Pečlivost – řešení nepříznivých dopadů na udržitelnost 

• Stanovení priorit – úsilí zaměřené na řízení rizik 

• Vyhýbání se spoluúčasti – vyhýbání se účasti na protiprávním jednání 

• Uplatňování vlivu – ovlivňování chování dodavatelů a dalších zúčastněných stran (být správných 
příkladem) 

Existují tři klíčové aspekty cirkulárního zadávání: technické, organizační a finanční. Technické aspekty se zaměřují 
na snížení požadovaného materiálu, design pro demontáže a prodloužení životnosti produktu. Organizační aspekty 
zahrnují interní a externí spolupráci a dlouhodobé partnerství. Finanční aspekt zdůrazňuje hodnotu na konci 
životnosti (dlouhodobé vytváření hodnoty), dlouhodobé obchodní modely a přechod od produktu ke službě. 

Hierarchie cirkulárního zadávání veřejných zakázek 

Hierarchie nákupu je založena na hierarchii odpadu. Prvním krokem je SNÍŽENÍ množství toho, co kupujete,  

a posouzení toho, co skutečně potřebujete (omezení obalů a odpadu, upřednostňování opakovaně použitelných  

a znovu naplnitelných produktů, kde je to možné). Druhým krokem je ZNOVUPOUŽITÍ produktu na konci jeho 

životního cyklu (např. předem zasmluvněné systémy zpětného odběru: zejména IT vybavení nebo nábytek) nebo 

prodloužení životnosti produktu prostřednictvím speciálních ustanovení o plnění smluv týkajících se údržby, oprav 

a recyklace. Třetím krokem je RECYKLACE produktu, pokud jej nelze znovu použít a vytvořit nový produkt (např. ve 

stavebnictví: požadavek na recyklovaný beton při zadávání veřejných zakázek). Dalším krokem je VYUŽITÍ odpadu 

pro jiné účely prostřednictvím konkrétních kritérií stanovených ve veřejné soutěži. 

Existuje šest principů cirkulárního zadávání, které je třeba dodržovat ze strany zadavatele: 

I. Nediskriminace – nikoho nelze vyloučit na základě národnosti nebo regionálního původu. 

II. Rovné zacházení – každý dodavatel musí obdržet stejné informace. 

III. Transparentnost – jasná komunikace nastavených očekávání. 

IV. Přiměřenost – postup a předmět musí být přiměřené povaze a rozsahu nabídky. 

V. Spolupráce – překonání tradiční propasti mezi kupujícím a dodavatelem pomocí tenderu. 

VI. Inovace – usnadnění principů inovace a cirkularity v praxi. 

Projekt Circular PP39  navrhuje šest doporučení na podporu cirkulárního zadávání zakázek v celé EU na základě 
výzkumu a implementace pilotních zakázek v praxi: 

I. Zvýšení základní úrovně udržitelného a cirkulárního zadávání v Evropě zavedením minimálních povinných 
kritérií zelených veřejných zakázek, například povinných doložek o sběru a opětovném použití při zadávání 
zakázek v oblasti ICT (informační a komunikační technologie) a nábytku. 

II. Zkoumání inovativních přístupů k monitorování zaměřenému na výstup a dopad, včetně inovativních 
digitálních přístupů, s využitím velkých dat a umělé inteligence. 

III. Propagace kalkulace životního cyklu prostřednictvím vývoje dalších standardizovaných, volně přístupných 
měřicích nástrojů LCC (Life Cycle Costing), včetně výpočtu uhlíkové stopy produktů a služeb. 

 

38 Action Sustainability webinar (Česko, 2021) 
39 Circular PP: http://circularpp.eu/six-recommendations-to-boost-circular-procurement-across-the-eu/ 

http://circularpp.eu/six-recommendations-to-boost-circular-procurement-across-the-eu/
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IV. Pokračování v poskytování a rozšiřování ekoznačení EU, včetně ekoznačky pro služby, jako jsou stravovací 
služby nebo služby sběru ICT. 

V. Podpora budování kapacit (zvyšování vzdělávání) pro zadavatele i dodavatele se zvláštním zaměřením na 
učení se praxí prostřednictvím implementace pilotních zakázek. 

VI. Být dobrým příkladem cirkulárního zadávání v rámci EU institucí a ukazovat funkční postupy cirkulárního 
zadávání nezbytné pro usnadnění přechodu na cirkulární ekonomiku. 

 

Obr. 6: Proces cirkulárního zadávání – zdroje, produkce, užití, odpad a recyklace 

Source: CircularPP Project 

Shrnutí: Cirkulární veřejné zakázky by se měly zaměřit na tyto cirkulární obchodní modely: 

I. Cirkulární dodavatelé: zásobování obnovitelnými, recyklovatelnými nebo biologicky odbouratelnými zdroji. 

II. Obnova zdrojů: eliminace úniku materiálu a maximalizace ekonomické hodnoty návratových toků 
produktu. 

III. Prodloužení životnosti produktu: opravitelnost, upcyklace nebo další prodej / opětovné použití. 

IV. Platformy pro sdílení: stimulace spolupráce mezi uživateli produktů. 

V. Produkty jako služba: produkty používá jeden nebo více zákazníků skrze pronájem a/nebo platby za použití. 
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3. Zaměření na environmentální, sociální a ekonomickou udržitelnost 

Realizace cirkulární ekonomiky v praxi prostřednictvím CVZ může přinést mnoho pozitivních dopadů. CVZ pro 

veřejnou správu představují efektivní cestu směrem k udržitelnému rozvoji na ekonomické, environmentální  

a sociální úrovni a přispívají k naplňování cílů EU v oblasti nízkouhlíkové ekonomiky. 

Ekonomická úroveň: 

• průmyslové pobídky k inovacím 

• podpora technologií šetrných k životnímu prostředí 

• nové obchodní příležitosti 

• dlouhodobá úspora nákladů 

• stimulace cirkulárních ekonomických aktivit 

• nová pracovní místa 

Environmentální úroveň: 

• udržitelné využívání primárních a sekundárních zdrojů + uzavírání materiálových smyček 

• úspory energie 

• vyšší ochrana biodiverzity 

• menší produkce odpadu 

• zmírnění negativních dopadů změny klimatu 

• důraz na ochranu životního prostředí 

Sociální úroveň: 

• vyšší povědomí o otázkách životního prostředí 

• snížení potřeb a poptávky 

• odpovědnější spotřeba 

• sociální začleňování 

• důraz na blahobyt, rovnost žen a mužů a odstraňování nerovností 
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IV. Výhody a problémy 
cirkulárního zadávání 
veřejných zakázek 

 

Cirkulární zadávání veřejných zakázek může institucím uplatňující jeho principy přinést mnoho výhod, jako je 
transparentnost nebo sociální a environmentální benefity, protože nejnižší cenová nabídka v tomto případě není 
jediným kritériem hodnocení, které je třeba splnit. Cirkulární zadávání zakázek ukazuje způsob, jak splnit 
environmentální a sociální standardy nastavením měřitelných požadavků a upuštěním od kritéria nejnižší ceny při 
nákupu či jeho překročením. 

Zavádění cirkulárního zadávání je stále v mnoha zemích EU z důvodu nedostatečné připravenosti novinkou. Jedním 
z problémů je trh, kdy chybí společnosti poskytujících služby nebo výrobky, které splňují cirkulární kritéria. Pro 
instituci zadávající zakázku není snadné definovat měřitelné požadavky, což je důvod, proč je obtížné tyto 
požadavky vůbec splnit. V některých zemích jsou hlavními problémy byrokracie a legislativní překážky nebo také 
neznalost, skepse, neochota zavádět změny a v neposlední řadě více práce na přípravě procesu zadávání 

cirkulárních zakázek. V této kapitole se zaměříme na výhody a problémy cirkulárního zadávání zakázek. 

1. Výhody cirkulárního zadávání zakázek 

Jak je již uvedeno výše, cirkulární zadávání veřejných zakázek přináší do procesu zadávání veřejných zakázek nová 
kritéria. Uplatňováním těchto kritérií může zadávání veřejných zakázek přinést environmentální, sociální  
a ekonomické výhody. Níže uvádíme výhody, které považujeme za nejdůležitější. Všechny jsou samozřejmě spojeny 
s přínosy cirkulární ekonomiky obecně a s principy udržitelnosti. 

Ekonomické přínosy:  

• využívání půjček nebo pronájmu 

• snižování celkových nákladů v dlouhodobém horizontu 

• podpora ekologických a digitálních inovací na trhu 

• podpora konkurenceschopnosti produktů a služeb 

• zvyšování odolnosti vůči externím šokům  

Přínosy pro životní prostředí: 

• snížení znečištění vody a znečištění ovzduší 

• snížení emisí skleníkových plynů 

• ochrana neobnovitelných zdrojů 

• ochrana ekosystémů 

• snížení odpadu 

• snížení spotřeby energie 

• podpora udržitelného zemědělství a místních produktů 

• snížení ekologické stopy 

• snížení dopadů lidské činnosti na změnu klimatu 

• snížení využívání primárních zdrojů 
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Společenské přínosy: 

• zlepšení sociálních a zdravotních podmínek pracovníků 

• zlepšení kvality života 

• zvýšení zdravotních standardů 

• zvyšování povědomí samotných pracovníků 

• zlepšení kvality potravin na pracovištích 

• tvorba cirkulárních pracovních míst (opravny, recyklační průmysl..) 

2. Problémy 

V mnoha zemích lze zavádění cirkulárního zadávání veřejných zakázek považovat za překážku z  důvodu omezení 
trhu. Avšak někdy může být hlavním problémem nastavení požadavků/kritérií pro zadávání veřejných zakázek, což 
je pro zadavatele časově daleko náročnější. Dalším problémem je mimo jiné také nedostatek povědomí o této 
problematice. 

Neznalost/nízké povědomí: 

• Zadavatel nezná všechny environmentální a sociální dopady a ekonomické přínosy produktů nebo služeb. 

• Posouzení všech informací a kritérií pro zadávání veřejných zakázek může být náročné. 

• Není k dispozici dostatek příkladů dobré praxe. 

Neochota ke změně: 

• Pracovníci odpovědní za zadávání veřejných zakázek musí disponovat konkrétními informacemi o provádění 
cirkulárního zadávání veřejných zakázek, což vyžaduje školení a semináře. 

• Je potřeba překonat zažité zvyky, což může být obtížné. 

Skepticismus: 

• Celosvětově sílící „zelená skepse“. 

• Skeptičtí zadavatelé vůči výhodám „zelených produktů“. 

• Skepticismus pramenící z nedostatku informací a obav o životní prostředí. 

Byrokracie: 

• Odpovědnost za nastavení kritérií veřejných zakázek, za nákup a údržbu/výměnu musí být sdílena  
s krajským úřadem, městskou radou apod. 

• Je nutné zapojit všechny zúčastněné strany s konkrétními úkoly. 

• Ve veřejném i soukromém sektoru může být pro zadavatele náročné jednat z vlastní iniciativy. 

Cena jako hlavní kritérium: 

• Zadavatelé často nemají znalosti o snižování nákladů v oblasti cirkulárního zadávání zakázek. 

• Pořizovací náklady jsou pro kupující stále hlavním kritériem. 
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Více práce a času: 

• Nedostatek praktických nástrojů a informací – nákupy může monitorovat třetí strana. 

• Pracovníci musí mít speciální školení pro zavádění politických a technických aspektů cirkulárního zadávání 
zakázek. 

• Formální a neformální spolupráce a výměna informací. 

• Důležitost sdílení nejen výhod, ale také problémů. 

Omezení trhu: 

• Chybějící znalosti cirkulárního know-how ze strany dodavatelů. 

• Dodávání produktů nebo služeb tak, aby splňovaly kritéria pro cirkulární zakázky v souladu se silniční 
dopravou. 

• Prodloužení životnosti nábytku v rámci zakázek na renovace a služeb po skončení životnosti není k dispozici. 

• Nedostatek koordinované výměny osvědčených postupů a sdílení příkladů dobré a špatné praxe. 

• Nedostatek jasných a ověřitelných informací o cirkulárním zadávání zakázek. 
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V. Kroky k cirkulárnímu 
zadávání veřejných zakázek  
 

Celý proces cirkulárního zadávání veřejných zakázek probíhá podle postupu definovaného v zákoně o veřejných 
zakázkách. Nicméně je potřeba provést několik dalších kroků, které nejsou podle zákona povinné, ale musí být 
použity ke splnění cirkulárních kritérií budoucího zakoupeného produktu nebo služby. 

Implementace cirkulárního zadávání veřejných zakázek vyžaduje zapojení a spolupráci různých oddělení  
a zaměstnanců napříč organizací. Pravděpodobně bude nutná diskuze mezi úředníky z  finančního, 
environmentálního (CSR) a zadávacího oddělení a také mezi dalšími specialisty z jiných sektorů. 

V dalším kroku by měl být stanoven operační prováděcí plán, který by nastiňoval konkrétní úkoly, odpovědnost  
a časový plán. Prováděcí plán by měl být sdílen a komunikován v co nejširší míře, zejména zaměstnancům  
a dodavatelům, kteří mají na starost poskytování produktů nebo služeb. 

Cirkulární zadávání veřejných zakázek by mělo být v souladu se všemi stávajícími politikami a strategiemi 
souvisejícími se zadáváním zakázek a udržitelným fungováním organizace. Vstupy interních uživatelů, dodavatelů 
a managementu jsou obvykle nutné k zajištění implementace cirkulárních zásad. Také je možné požádat o radu 
nebo vzájemné hodnocení jiné organizace veřejného sektoru implementující CVZ. 

1. Příprava, výzkum a plánování 

Prvním krokem v každém (cirkulárním) zadávání zakázek je příprava, výzkum a plánování. Zásadní je nastavení 
pravidel a harmonogramu celého procesu. 

Při rozhodování o našem nákupu v souladu s cirkulárními kritérii je nezbytné prozkoumat trh. Tento krok je velmi 
důležitý pro výsledek celého procesu zadávání zakázek a jeho dílčí výstupy. Nalezení produktů s určitými 
(cirkulárními/zelenými) certifikáty nebo službami s určitou autorizací je klíčem k nastavení kritérií pro celý proces. 

Při určování odvětví produktů, služeb a prací, které je třeba upřednostnit, je třeba mít zpočátku na paměti tři hlavní 
faktory: 

• Dopad na životní prostředí - Vyberte ty produkty nebo služby, které mají během životního cyklu pozitivní 
dopad na životní prostředí. 

• Rozpočtový význam - Zaměřte úsilí na oblasti významných výdajů. 

• Potenciál ovlivnit trh - Zaměřte se na oblasti s největším potenciálem ovlivnit trh. To může být způsobeno 
formátem zakázky nebo důležitostí pro dodavatele mít klienty z veřejného sektoru. 

Při konečném výběru sektorů by pak měla být brána v úvahu také řada dalších faktorů: 

• Politické priority. Existují konkrétní místní environmentální priority, jako je kvalita ovzduší ve městě, 
spotřeba energie/vody, nakládání s odpady nebo přizpůsobení se klimatu, na které by se dalo navázat? 

• Dostupnost alternativ šetrných k životnímu prostředí na trhu. Analýza trhu může být užitečná k určení, zda 
jsou k dispozici vhodné alternativy, které nabízejí snížený dopad na životní prostředí. Zkontrolujte příslušné 
environmentální štítky a certifikace. 

• Uvažování o nákladech. Jsou zelenější alternativy nákladově neutrální nebo ovlivní váš rozpočet? Při 
posuzování „nákladů“ by měly být brány v úvahu všechny náklady během životního cyklu: pořizovací cena, 
náklady na používání (spotřeba energie/vody, údržba) a náklady na likvidaci. V některých případech 
mohou být k dispozici investice nebo granty na investice do ekologičtějších možností. 



 24 

• Dostupnost kritérií. Pro mnoho skupin produktů a služeb byla vyvinuta zelená nákupní kritéria, která lze 
vložit přímo do vaší nabídky, bez nutnosti dlouhého výzkumu charakteristik vlivu na životní prostředí  
a analýzy trhu. Kritéria EU GPP40 zahrnují 21 skupin produktů a služeb a jsou k dispozici v základní  
i komplexní verzi. V mnoha zemích EU jsou k dispozici také národní nebo regionální kritéria. 

• Viditelnost (komunikace tématu). Jak moc budou vaše činnosti CVZ viditelné pro veřejnost, trh, ostatní 
zadavatele a vaše vlastní zaměstnance? Poznají, že vynakládáte úsilí na zlepšení životního prostředí? 
Významné změny, jako je druh vozidel nebo přechod na biopotraviny v jídelně, mohou pomoci vybudovat 
povědomí o vaší politice CVZ a zlepšit image vaší organizace. 

• Praktické úvahy. Existují nějaké důležité zakázky, na které je možné navázat, nebo dlouhodobé smlouvy pro 
určité skupiny produktů/služeb? Jaké časové a finanční zdroje jsou k dispozici pro implementaci? Existují 
nějaké konkrétní skupiny produktů/služeb, kde již existují určité expertizy v oblasti životního prostředí? 

Stanovte si priority pro skupiny produktů a služeb, které budete řešit, a to prostřednictvím konzultací se stávajícími 
cirkulárními kritérii, ekoznačkami a dalšími zdroji. 

Poznámka: Strategické myšlení 

Jedním z prvních kroků cirkulárního zadávání je strategické zhodnocení, jak může být zakázka zahrnuta do 

existujícího systému a běžných postupů. 

• Přehodnocení potřeb – identifikujte své potřeby jako první krok před jakýmkoli přemýšlení o nákupu dalších 
výrobků. (Příklad: potřebujete opravdu 18 zelených židlí a velké modré stoly, nebo jen potřebuje otevřený 
prostor pro 10 zaměstnanců, kteří mohou pracovní místa sdílet? Nevadil by nikomu nákup nábytku z druhé 
ruky? S výsledkem nebo řešením vám může pomoci samotný dodavatel a výsledkem může být dobře 
vypadající, udržitelný a inovativní nábytek. Buďte otevření inovacím a novým netradičním řešením). 

• Prozkoumejte možnosti – zjistěte, co kdo nabízí na trhu. (Příklad: podívejte se po nových možnostech  
i v případě malých projektů. Můžete narazit na nové společnosti poskytující catering z lokálních zdrojů, 
zapojení znevýhodněných osob, poskytující znovupoužitelné vybavení místo společnosti, která vám 
zajišťovala tento druh servisu doposud. Nová soutěž vás může překvapit inovativním přístupem. Vždy máte 
možnost navštívit trhy, projít webové stránky, podívat se do katalogů. Je třeba však záměr dobře 
komunikovat široké veřejnosti.) 

• Hierarchie v cirkulárního zadávání – je třeba aplikovat hierarchii cirkulární ekonomiky v rámci nastavení 
měřitelných požadavků – odmítnout, znovupoužít, recyklovat, obnovit. 

 

2. Upozornění na předchozí informace a konzultace 

Zásadním krokem před zahájením procesu zadávání zakázek je posouzení vašich skutečných potřeb s ohledem na 
potenciální dopad zakázky na životní prostředí. Správná konzultace s interními nebo koncovými uživateli může 
odhalit, že lze snadno použít jiné možnosti šetrnější k životnímu prostředí. V některých případech může být nejlepším 
řešením nekupovat vůbec nic, když například budete moci sdílet prostředky nebo vybavení s jinými organizacemi. 
Nákup znovu použitých, recyklovaných nebo znovu vyrobených produktů může také přispět k realizaci cirkulární 

ekonomiky. 

Je také doporučeno informovat trh s dostatečným předstihem o zakázkách, které budou obsahovat právě 

environmentální kritéria. To poskytne dodavatelům dostatek času na přípravu na tyto požadavky. Jedním ze 
způsobů, jak toho dosáhnout, je zveřejnění předběžného oznámení. Můžete také zvážit zveřejnění informací na svém 
webu nebo uspořádat informační den pro zainteresované dodavatele. Budoucí potenciální dodavatelé mohou 
pomoci vyřešit nejistoty spojené s produktem nebo službami, aby zakázka úspěšně realizovala nákup produktu 
nebo služby s nejnižším dopadem na životní prostředí nebo nejlepší analýzou životního cyklu výrobku. Tento krok je 
také důležitý, když chceme vyvinout nový produkt/službu a poradit se s potenciálními budoucími dodavateli  
o možnostech vývoje takového produktu/služby. 

 

40 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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EU vypracovala zelená/cirkulární kritéria pro řadu skupin produktů a služeb, která jsou pravidelně přezkoumávána 
a aktualizována. Kritéria jsou navržena tak, aby byla vložena přímo do zadávací dokumentace a obsahovala 
informace o metodách ověřování. Většina kritérií je k dispozici ve všech oficiálních jazycích EU. 

V době psaní článku zahrnuji tyto skupiny produktů a služeb: 

• čisticí prostředky a služby 

• kopírovací a grafický papír 

• kombinovaná výroba tepla a energie (CHP) 

• kancelářské budovy 

• elektrická a elektronická zařízení ve zdravotnictví 

• elektřina 

• stravovací služby 

• nábytek 

• zahradnické výrobky a služby 

• zobrazovací zařízení 

• vnitřní osvětlení 

• kancelářské IT vybavení 

• projektování, výstavba a údržba silnic 

• sanitární vybavení 

• pouliční osvětlení a dopravní signály 

• textil 

• toalety  

• doprava 

• nástěnné panely 

• infrastruktura odpadních vod  

• ohřívače na bázi vody 

 

Poznámka: Strategické myšlení 

Pokud chceme nakupovat cirkulárněji, je dobré nastavit, co chápeme jako součást služby, co se týče údržby  

a oprav. 

• Výměna znalostí – na pracovních skupinách, workshopech, seminářích, konferencích nebo cestou 
dobrovolných dohod mezi různými aktéry, kteří mají stejný cíl. (Příklad: v Česku vzniklo z iniciativy Institutu 
cirkulární ekonomiky Memorandum cirkulárního zadávání a cirkulárních nákupů, které dle nizozemského 
vzoru sdružovalo firmy a zástupce státní správy s cílem testovat a sdílet konkrétní inovace do praxe během 
zadávání a firemních nákupů). 

• Zvyšování povědomí široké veřejnosti – účastníci této nezávazné dohody se rozhodli sdílet své zkušenosti, 
a to nejen v oblasti přínosů, ale také zkušenosti s překážkami ve veřejném cirkulárním zadávání. 

• Udržitelná spolupráce – účastníci cirkulárního zadávání mají zájem o další spolupráci. 
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3. Integrace specifikací udržitelnosti a kritéria hodnocení 

V procesu nákupu je klíčové nastavit kritéria podle vašeho výzkumu a předběžných konzultací. Při požadavku na 
určité certifikáty musí být zahrnuta oficiální schválení od patřičných úřadů přímo do kritérií požadovaného 
produktu/služby. Kritéria by měla být komplexní, aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku napříč celým procesem 
zadávání zakázek. 

Nastavte kritéria pro zadání zakázky, která uchazeče motivují k tomu, aby dosahovali ještě vyšší úrovně 
environmentálních plnění, než jaké jste uvedli, a uplatňujte je transparentním způsobem. Při porovnávání nabídek 
vyhodnoťte náklady životního cyklu a odmítněte neobvykle nízké nabídky, pokud nejsou v souladu s právními 
předpisy v oblasti životního prostředí. 

Jak měřit „cirkularitu“ - klíčové ukazatele výkonnosti4142 

Existuje spousta indikátorů, které lze zohlednit při přípravě cirkulárního zadávání. V zásadě je lze rozdělit do těchto 
skupin: 

Spotřeba energie: 

• % obnovitelná energie 

• podíl recyklované energie 

• snížení emisí CO2 

• spotřeba elektrické energie 

Spotřeba vody: 

• indikátor vodní cirkularity 

• podíl použité recyklované vody 

• podíl spotřeby vody z omezeného zdroje 

Spotřeba materiálu: 

• podíl recyklovaných materiálů vzhledem k poptávce po primárních surovinách 

• konkrétní toky odpadu (obalový odpad, biologický odpad, elektronický odpad atd.) 

• množství neobnovitelného odpadu 

• míra zpětného získávání materiálu z vlastního zpětného odkupu / zpětného odběru, systém partnerství, 
programy sběru a obnovy 

• spotřeba primárních surovin 

• podíl recyklovatelných materiálů 

• podíl ekologicky certifikovaných materiálů 

Sociální dopad: 

• vytváření pracovních míst 

• míra zapojení komunity 

 

41 https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators 
42 https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4483/htm 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4483/htm
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• podpora inkluze ve společnosti 

• povědomí občanů, zapojení a jejich participace v cirkulární ekonomice 

• účast na nových formách spotřeby (např. sdílení, systémy produktů a služeb, ochota platit více za delší 
životnost produktů), opětovné použití (vyžadující změnu myšlení v souvislosti s opravami) 

Environmentální dopad:  

• přispění k národním a mezinárodním cílům v boji proti změně klimatu, například snížením emisí skleníkových 
plynů 

• míra energetické účinnosti 

• míra produkovaného odpadu 

• ekologická stopa spotřeby 

• emise z pracovních cest na zaměstnance 

• toxicita výrobků a materiálů 

Náklady po celou dobu životnosti a hodnota: 

• užitek (životnost a funkce) 

• ztráty materiálu v dodavatelském řetězci nebo během používání produktu 

• modifikace produktů nebo služeb 

• zvýšení zabezpečení zdrojů a snížení tlaků na životní prostředí doma i v zahraničí 

• proces repasování a recyklace 

4. Proces výběru a hodnocení 

Po obdržení nabídek od budoucích dodavatelů musíme vybrat tu s nejlepšími výsledky. Cirkulární kritéria proto musí 
mít vyšší % než to, které představuje rozpočtové preference. 

Tam, kde je to vhodné, použijte výběrová kritéria na základě environmentální kapacity nebo opatření v oblasti 
životního prostředí a dodavatelského řetězce a vylučte uchazeče, kteří nesplňují platné zákony o životním prostředí. 

Kritéria výběru se zaměřují na schopnost hospodářského subjektu plnit zakázky, o které se ucházejí. Při posuzování 
schopnosti plnit smlouvu mohou veřejní zadavatelé brát v úvahu konkrétní zkušenosti a kompetence související  
s environmentálními aspekty, které jsou relevantní pro předmět zakázky. Mohou požadovat důkaz o schopnosti 

provozovatelů uplatňovat při plnění zakázky opatření v oblasti ochrany životního prostředí a dodavatelského 
řetězce. Stejně tak mohou vyloučit provozovatele, kteří porušují zákony o životním prostředí. 

5. Správa smluv 

Stanovte doložky o plnění smlouvy, které podtrhnou závazky dodavatelů vůči životnímu prostředí, a v případě, že 
je nebudou splňovat, poskytněte odpovídající nápravná opatření. Zajistěte, aby existoval systém monitorování 
těchto závazků a aby byly aplikovány také na subdodavatele. 

Doložky o plnění smlouvy se používají k určení způsobu provedení smluvního vztahu. Environmentální aspekty 
mohou být zahrnuty do doložek o plnění zakázky za předpokladu, že jsou zveřejněny ve výzvě  
k účasti ve veřejné soutěži nebo v zadávací dokumentaci a jsou spojeny s předmětem zakázky. 

Jakékoli speciální environmentální podmínky by měly být uvedeny předem, aby se zajistilo, že si společnosti tyto 
závazky uvědomují a jsou schopny je zohlednit v ceně svých nabídek. Veřejný zadavatel může stanovit, že 
hospodářské subjekty budou vyloučeny z další účasti, pokud nesouhlasí se smluvními doložkami. Pokud jsou takové 
povinné podmínky uvedeny, je důležité je aplikovat na všechny uchazeče stanoveným způsobem v zadávací 

dokumentaci. 
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Environmentální smluvní doložky jsou účinné pouze tehdy, pokud je řádně sledováno dodržování těchto ustanovení. 
Lze použít různé formy sledování dodržování smlouvy: 

• Dodavatel může být požádán o předložení důkazů o shodě. 

• Veřejný zadavatel může provádět kontroly na místě. 

• Na sledování dodržování předpisů může být najata třetí strana. 

Do smlouvy by měly být zahrnuty adekvátní sankce za nedodržení nebo naopak bonusy za dodržování a  plnění 
závazků. Mnoho zadavatelů například zahrnuje do zakázek klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které lze spojit  
s oprávněním dodavatele požadovat platbu. Vzhledem k tomu, že dobré výsledky v oblasti životního prostředí 
dopomáhají také k budování pověsti dodavatele, mohou tyto pobídky pozitivní vliv na veřejnosti a další zadavatele. 

6. Shrnutí a ponaučení 

Zavedení cirkulárního veřejného zadávání znamená jít nad rámec nejnižší ceny při nákupu. Při hodnocení zadavatel 
může hodnotit kvalitu a cirkulární aspekty nabídky díky předem definovaných kritérií. Když je zakázka realizována, 
je doporučena evaluace udržitelnosti skrze ekonomická, environmentální a sociální kritéria a SWOT analýza 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats – silné stránky, slabé stránky, možnosti a hrozby). To může 
v budoucnu zamezit potenciálním problémům. Je také dobré sdílet příklady praxe cirkulárního zadávání pro jeho 
další podporu ze strany veřejných zadavatelů.  
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VI. Specifické rady: praktická 
příprava 
DEFINOVÁNÍ POŽADAVKŮ SMLOUVY 

1. Vymezení předmětu 

Při definování předmětu zakázky mají veřejní zadavatelé velkou svobodu výběru toho, co si chtějí pořídit. To 
umožňuje široký prostor pro zahrnutí environmentálních hledisek za předpokladu nenarušení trhu, tj. omezením 
nebo bráněním přístupu na trh. 
Důkladná analýza potřeb zahrnující příslušné zúčastněné strany pomůže definovat prostor pro ekologické 
uvědomění v rámci smlouvy a také se vyhnout zbytečným nákupům. 

2. Technická specifikace prostředí 

Je-li to relevantní, mohou být specifikovány úrovně vlivu na životní prostředí a konkrétní materiály a výrobní 
metody. Specifikace se mohou týkat jakékoli fáze životního cyklu, např. těžba, zpracování, balení, dodávka, fáze 
používání nebo likvidace surovin. 

3. Specifikace materiálů a výrobních metod 

Pečlivá analýza životního cyklu (LCA) výrobku či zboží, které poptáváte, vám pomůže dosáhnout vhodných 
specifikací pro výrobní procesy a metody. Tato analýza se zabývá dopady jednotlivých produktů na životní 
prostředí od samotné výroby až po konec jejich životnosti. Je také důležité odstranit zbytečné technické požadavky 
týkající se primárních zdrojů, které by brzdily cirkulární materiálové toky. Dále lze požadovat například vyčíslení 
stopy CO2 či nejrůznější certifikace. 

4. Různé varianty 

Tento přístup dává potenciálním dodavatelům možnost nabídnout alternativních řešení, která musejí splňovat minimální 
zadaná kritéria. Umožnit uchazečům předkládat varianty nabídek však může pomoci při hledání ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky, která přináší vysokou environmentální výkonnost a zároveň i nová inovativní řešení.  

5. Používání kritérií a štítků GPP 

Technické normy a štítky, jako jsou štítky EU43 a národní sady kritérií GPP,44 jsou cennými zdroji informací při vývoji 
specifikace. 
Kritéria EU GPP byla navržena tak, aby pomáhala veřejným zadavatelům při identifikaci a zajišťování 
ekologičtějších produktů, služeb a staveb. Byla tak vypracována kritéria pro zadávání zakázek na ochranu životního 
prostředí pro 21 skupin produktů a služeb. Jsou sestavena tak, aby usnadňovala začleňování ekologických 
požadavků do zadávací dokumentace. Zatímco přijatá kritéria EU GPP mají za cíl dosáhnout rovnováhy mezi 
environmentální výkonností, uvažováním o nákladech, dostupností trhu a snadným ověřováním, zadavatelé se 
mohou rozhodnout do svých dokumentací zahrnout podle svých potřeb a ambicí buď všechny, nebo jen některé 
požadavky. 
Pokud požadujete environmentální značení, uchazeči musí splnit speciální podmínky. 

6. Ověření shody s technickými specifikacemi 

Ve své zadávací dokumentaci byste měli předem stanovit typy ověření, které mají uchazeči předložit. To se dá 
provést poskytnutím indikativního seznamu a prohlášením, že budou akceptovány i jiné rovnocenné formy potvrzení 
požadavků zadavatele. 
Pomoc a další informace o procesu cirkulárního nabídkového řízení: 

• Helpdesk: Evropská komise zřídila Helpdesk pro šíření informací o GPP a poskytování odpovědí na dotazy 
zúčastněných stran (http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm). 

 

43 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-labels_en  
44 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm   

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-labels_en
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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• Informační web GPP: Je ústředním bodem pro informace o praktických a politických aspektech 
implementace GPP. Poskytuje odkazy na širokou škálu zdrojů souvisejících s environmentálními problémy 
a také na místní, národní a mezinárodní informace o GPP (http://ec.europa.eu/environment/gpp). 

JAK VYHODNOTIT DOPAD SMLOUVY 
Výběr a vyloučení uchazečů  

• Je možné vyloučit společnosti, které porušily právní předpisy v oblasti životního prostředí nebo mají jiné 
závažné nedostatky v oblasti ochrany životního prostředí, ačkoli jim musí být poskytnuta možnost 
„očištění“ a nelze je z tohoto důvodu vyloučit na více než tři roky. 

• Minulé zkušenosti společnosti a odborné kvalifikace jejích zaměstnanců lze hodnotit s ohledem na 
environmentální aspekty. Směrnice z roku 2014 zavádějí novou možnost požadovat důkazy o opatřeních  
v oblasti managementu dodavatelského řetězce, které mohou společnosti uplatňovat a které mohou být 
relevantní pro zelené zadávání GPP. 

• Aby mohli veřejní zadavatelé ověřit, zda mohou společnosti realizovat opatření v oblasti environmentálního 
managementu spojená se smlouvou, mohou je požádat o prokázání technické způsobilosti. 

• Systémy environmentálního managementu, jako je EMAS nebo ISO 14001, mohou sloužit jako (nevýhradní) 
důkazní prostředek pro tuto technickou kapacitu. 

Můžete definovat různá kritéria: 

1) Kritéria pro vyloučení 
2) Kritéria výběru 

a. Technická kapacita životního prostředí 
b. Systémy environmentálního managementu 
c. Opatření pro management dodavatelského řetězce 
d. Vzorky výrobků, kontroly a posuzování shody 

3) Důkazní prostředky 
4) Hodnocení seskupování 

CO UPŘEDNOSTNIT VE SMLOUVÁCH, HODNOCENÍ ZAKÁZEK  

1. Obecná pravidla pro zadání zakázky 

1) Formulování hodnotících kritérií  
a. Hodnotící kritéria nesmí poskytovat neomezenou svobodu volby 
b. Hodnotící kritéria by měla zajistit možnost účinné hospodářské soutěže 
c. Hodnotící kritéria musí být zveřejněna předem 

2. Uplatňování environmentálních a sociálních kritérií  

1) Specifická hodnotící kritéria 
2) Zvážení přístupů 
3) Používání štítků 
4) Používání systémů environmentálního managementu 
5) Používání protokolů o zkouškách a certifikátů 

3. Náklady životního cyklu (LCC) 

1) Zvážení LCC a environmentálních aspektů 
a. Úspora za spotřebu energie, vody a paliva 
b. Úspora na údržbě a výměně 
c. Úspora nákladů na likvidaci 

2) Hodnocení externích nákladů na životní prostředí 
3) Použití LCC 
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VII. Konkrétní pokyny 
k problematickým situacím 
1. POŽADAVKY NA REGIONÁLNOST 

Za účelem maximalizace hodnoty a uzavírání materiálových smyček klade koncept cirkulární ekonomiky důraz na 
„regionálnost“ a lokalizaci výroby a spotřeby. To je v rámci zadávání veřejných zakázek v rozporu se zásadou 
rovného zacházení EU, která požaduje místní produkty nebo dodavatele. Rovné zacházení: 

• zahrnuje požadavek nediskriminace na základě národnosti, 

• platí pro všechny veřejné zakázky, na které se vztahují směrnice nebo mají určitý přeshraniční význam, 

• neznamená zacházejí se všemi stejně, ale zacházení podle objektivních kritérií. 

V případě, kdy chce zadavatel koupit výrobky s nízkou ekologickou stopou, je klíčové požadovat plnění kvalitně 
nastavených environmentálních kritérií jako jsou nízké emise CO2 nebo náklady životního cyklu (LCC).45 Náklady 

životního cyklu zahrnují náklady vzniklé z vnějších dopadů znečisťující životního prostředí,  které jsou spojeny  
s výpočtem skutečných nákladů na produkt.  

LCC ve směrnici EU o veřejných zakázkách 2014/24/EU: směrnice jasně zahrnuje, definuje a předvídá použití LCC 
v procesu zadávání veřejných zakázek: životní cyklus znamená „všechny po sobě jdoucí a / nebo vzájemně 
propojené fáze, včetně výzkumu a provedeného vývoje, výroby, prodeje a jeho podmínek dopravy, používání  
a údržby, po celou dobu existence výrobku, práce nebo poskytování služby, od získávání surovin nebo generování 
zdrojů až po likvidaci, odstranění a ukončení služby nebo využití.“ 

Směrnice (odstavec 3, článek 67 Hodnotící kritéria zakázky) podporuje využívání LCC během fáze naceňování 
zakázky jako nástroje k získání „ekonomicky nejvýhodnější nabídky“: 

1) Aniž by byly dotčeny národní zákony, nařízení nebo správní opatření týkající se ceny určitých dodávek 
nebo odměn za určité služby, vycházejí veřejní zadavatelé při zadávání veřejných zakázek z ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky. 

2) Ekonomicky nejvýhodnější nabídka z hlediska veřejného zadavatele by měla být identifikována na základě 
ceny nebo nákladů za použití nákladově efektivního přístupu, jako jsou náklady životního cyklu v souladu  
s článkem 68, a měla by zahrnovat nejlepší poměr ceny a kvality, který se posuzuje na základě kritérií, 
včetně kvalitativních, environmentálních a / nebo sociálních aspektů, souvisejících s předmětem dané 
veřejné zakázky. [...] 

2. GREENWASHING 

V důsledku současného trendu podporovat udržitelnou a ekologickou spotřebu se mnoho společností snaží své 

zákazníky lákat na produkty, které nejsou zdaleka tak udržitelné, jak se prezentují (ať už záměrně nebo nevědomě). 
Mnoho navrhovaných řešení se po určité době jeví nezodpovědně díky progresivnímu výzkumu, který poukazuje na 
počáteční nepředvídatelné negativní dopady. Z těchto důvodů je nutné umět kriticky posuzovat různá ekologická 
a udržitelná řešení / produkty a při nákupu či výběrovém řízení věnovat zvláštní pozornost právě greenwashingu. 

 

  

 

45 SPP Regions: Life Cycle Costing. https://sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Life_Cycle_Costing_SoA_Report.pdf  

https://sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Life_Cycle_Costing_SoA_Report.pdf


 32 

Terminologie46 

• Aktivista Jay Westerveld v roce 1986 poprvé z greewashingu obvinil hotely, které začaly žádat hosty  
o opětovné používání ručníků, přičemž tvrdily, že se jedná o strategii společnosti na ochranu vod, ačkoli 
tyto hotely jinak nezaváděly žádná jiná související opatření v oblasti životního prostředí s významnějšími 
dopady na životní prostředí. 

• TerraChoice definuje greenwashing jako „akt klamání spotřebitelů v oblasti environmentálních praktik 
společnosti a pozitivně mířenou komunikaci ohledně působení společnosti na životní prostředí“. 

• Delmas a Burbano popisují greenwashing jako „negativní vliv na životní prostředí a pozitivní komunikaci  
o působení na životní prostředí“. Baum považuje greenwashing za „akt šíření dezinformací spotřebitelům  
o environmentálních praktikách společnosti nebo o ekologických výhodách produktu nebo služby“. 

• Tateishi shrnuje greenwashing jako „komunikaci, která lidi uvádí v omyl (klame) ohledně environmentálního 
chování/přínosů zveřejňováním negativních informací a šířením pozitivních informací o organizaci, službě 
nebo produktu“. 

• Všichni uvedení autoři popisují tento fenomén jako dvojí chování: zatajování negativních informací ohledně 
vlivu společnosti na životní prostředí a zveřejňování pozitivních informací vztahujících se k vlivu společnosti 
na životní prostředí. Toto dvojí chování lze pojmenovat jako selektivní zveřejňování informací. 

• „Zelená tvrzení“ (nebo „environmentální tvrzení“)47 lze také definovat jako vytváření dojmu (v kontextu 
obchodní komunikace, marketingu nebo reklamy), že výrobek nebo služba jsou šetrné k životnímu prostředí 
(tj. má pozitivní dopad na životní prostředí) nebo je pro životní prostředí méně škodlivá než konkurenční 
zboží nebo služby (např. protože výroba obsahovala nižší emise). To může zahrnovat tvrzení naznačující, že 
výrobek je šetrnější k životnímu prostředí díky svému složení, způsobu, jakým byl vyroben nebo může být 
zlikvidován, a nižšímu množství energie nebo znečištění, ke kterému pravděpodobně dojde jeho používáním. 
Pokud taková tvrzení nejsou pravdivá nebo je nelze ověřit, tento postup se často označuje jako 
„greenwashing“. 

„Sedm hříchů greenwashingu“48 

• Skrývání určitých informací – označení produktu jako šetrného k životnímu prostředí na základě jen malého 
množství vlastností (např. recyklovaný obsah) a nejsou uváděny další vlastnosti (emise skleníkových plynů, 
škodlivé látky) 

• Absence důkazu – výrobce uvádí ekologičnost výrobku bez jakéhokoliv štítku nebo následného vysvětlení. 

• Neurčitost/vágnost – výrobce používá širokou nebo vágní definici, ze které zákazník nepochopí, čeho se to 
týká (např. „čistě přírodní“ čistič může stále obsahovat škodlivé složky, které tvoří jeho běžný obsah). 

• Irelevance – výrobce uvádí něco, co je technicky pravdivé, ale není to rozlišovací faktor při hledání 
ekologických alternativ (např. inzerování „bez freonů“, které jsou zakázány zákonem). 

• Menší zlo – tvrzení, že je produkt ekologičtější ve své kategorii, i když je jako celek ekologicky nešetrný (např. 
elektronická cigareta je stále cigareta). 

• Lež – tvrzení, že produkt je certifikování a ve skutečnosti není 

• Falešná certifikace/značka – tvrzení, že výrobek má certifikaci třetí strany, když tato certifikace neexistuje 
nebo je falešná. 

 

  

 

46 de Freitas Netto et al. (2019)  
47 BEUC (2020): Getting Rid of Greenwashing.  https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
116_getting_rid_of_green_washing.pdf 
48 ECOWATCH: 7 Signs of Greenwashing. https://www.ecowatch.com/7-sins-of-greenwashing-and-5-ways-to-keep-it-out-
of-your-life-1881898598.html#toggle-gdpr 

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-116_getting_rid_of_green_washing.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-116_getting_rid_of_green_washing.pdf
https://www.ecowatch.com/7-sins-of-greenwashing-and-5-ways-to-keep-it-out-of-your-life-1881898598.html#toggle-gdpr
https://www.ecowatch.com/7-sins-of-greenwashing-and-5-ways-to-keep-it-out-of-your-life-1881898598.html#toggle-gdpr
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JAK SE VYHNOUT GREENWASHINGU:49 

Průzkum 

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout klamání spotřebitele, je vzdělávat sebe i společnost, abyste se nedostali do 
pasti greenwashingu. Jako spotřebitel si prohlédněte krásné obaly a zjistěte více o výrobní etice společnosti. Jako 
společnost se zamyslete nad tím, jak přesná jsou tvrzení o udržitelnosti. 

Zpětná vazba 

Otevřená komunikace se zákazníky je pro výrobce jedním ze způsobů, jak získat povědomí o tom, jak požadavky 
značky uspokojují spotřebitele. Získání zpětné vazby je nesmírně cenné. Umožňuje především získat pohled zvenčí 
na to, jak je produkt vnímán. Jako spotřebitel na druhou stranu vidíte snahu firmy dosáhnout změny. 

Zapojení zainteresovaných osob 

Čím více budete konzultovat, tím větší dopad můžete mít, jako výrobce, i jako spotřebitel. Je vždy vhodné zapojit 
kolegy, CSR, oddělení, investory, manažery... 

Znalost základních certifikací (viz příloha I) 

Požadujte jen známé s osvědčené certifikace, používané ve vaší zemi.  

Aktivně vyhledávejte falešné značky, kterých se vyvarujete. 

Kontrola obsahu výrobku 

V případě potravin, kosmetiky a čistících prostředků je třeba se vyhnout škodlivým látkám a chemikáliím.   

Hledání zavádějících informací 

Značky rády dodávají svým produktům důvěryhodnost tím, že obsahují útržky informací, díky nimž na první pohled 
vypadají, že jsou dobrou volbou. Hledejte zejména použití „cruelty-free“ a „netestováno na zvířatech“ nebo „Earth-
friendly“ a „recyklovatelné / kompostovatelné / biologicky rozložitelné“. Tyto termíny samy o sobě bez dalších 
informací postrádají smysl. Zkontrolujte značky na jejich tvrzeních, neberte je jako nominální hodnotu. 

Hledání skrytých informací 

To se stane, když značka uvádí, že je ekologická, udržitelná nebo etická, a přitom zná své negativní environmentální 
dopady (například propagace „recyklovatelných obalů“ a ignorování dopadu samotného produktu na životní 
prostředí). Originální udržitelné a ekologicky šetrné produkty budou poskytovat informace o výrobě od podmínek 
pracovníků, spotřeby energie, emisí, kvality vody  a ovzduší, neetické značky nebudou. 

 

 

 

49 2030 Builders: https://2030.builders/stories/greenwashing/ 

https://2030.builders/stories/greenwashing/
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VIII. Legislativní rámec pro 
cirkulární zadávání v Česku 
Na začátek této kapitoly shrnujeme právní akty zaměřené na veřejné zakázky v Evropské unii. 

EVROPSKÁ UNIE 

Primární právo – zakládající smlouvy 

• Lisabonský smlouva – změna v čl. 191 zákona o fungování EU. Politika EU v oblasti životního prostředí má 
přispívat k zachování, ochraně a zlepšování kvality životního prostředí, zdraví, racionálního využívání 
přírodních zdrojů a zmírňování změny klimatu. Politika EU v oblasti životního prostředí je zaměřena na 
vysokou úroveň ochrany a je založena na zásadě předběžné opatrnosti a prevence, předcházení 
environmentálním rizikům u zdroje a na zásadě „znečišťovatel platí“. 

Sekundární právo – nařízení a směrnice 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU o udělování koncesí 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady 106/2008 o programu Společenství na označování energetické 
účinnosti kancelářských přístrojů štítky  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních 

vozidel  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na 
energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských 
subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na 
ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie 

 

Dle společnosti DATLAB, která analyzuje data v rámci sektoru veřejných zakázek, rozhoduje ve východní Evropě 

v drtivé většině zakázek primárně cena. V rámci analýzy zhruba 14 milionů veřejných zakázek z evropského věstníku 
TED byly hodnoceny kategorie: cena, kvalita, náklady životního cyklu, kvalifikace, lhůty, životní prostředí, sociální 
aspekty apod. Jak ukazuje obrázek č. 7, ve Spojeném království, Francii či Nizozemsku je průměrná váha 
necenových kritérií kolem 50 %, ve východní Evropě (ČR nevyjímaje) to je téměř bez výjimky do 10 %.  
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Obr. 7: Průměrná váha necenových kritérií (nadlimitní veřejné zakázky 2006–2019) 

Zdroj: DATLAB (2021) 

LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ ČR 

V České republice platí zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb, dále jen „ZZVZ“). Od 1. ledna 2021 
platí novela tohoto zákona, která stanoví, že „zadavatel je povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze 
a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací...“ (nový odst. 4 v § 6 ZZVZ). Tato nová zásada platí společně s ostatními zásadami při zadávání 
veřejných zakázek: účelnost, hospodárnost, efektivita, přiměřenost a transparentnost. 

Další klíčové paragrafy zákona: 

§28 odst. 1 ZZVZ: Pro účely tohoto zákona se rozumí:  

q) environmentálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost 

zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební 

práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou. 

§37 odst. 1 ZZVZ: Podmínky účasti v zadávacím řízení musí souviset s předmětem veřejné zakázky a zadavatel je 

může stanovit jako 

d) zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní 

prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací. 

§94 odst. 1 ZZVZ: Jestliže má zadavatel požadavky na vlastnosti dodávek, služeb nebo stavebních prací například 

z hlediska environmentálního nebo sociálního, může v zadávací dokumentaci požadovat předložení určitého 

osvědčení, že příslušné stavební práce, služby nebo dodávky požadovaným vlastnostem vyhovují  [...]. 

§116 odst. 1 ZZVZ: Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen stanovit 

kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky. 

 

Nicméně vláda v ČR již v roce 2017 zavedla usnesením č. 531 Pravidla uplatňování odpovědného přístupu při 
zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Důraz na udržitelnost tak není úplnou 
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novinkou. Klíčové však je přesvědčit veřejné zadavatele k nutnosti zadávat odpovědně a cirkulárně a změnit 
dosavadní praxi, kdy se zadávalo pouze na cenu. 

Nástroje cirkulárního a odpovědného zadávání 

Zákonným nástrojem pro realizaci spolupráce mezi zadavatelem a dodavateli jsou předběžné tržní konzultace podle 
§ 33 zákona o zadávání veřejných zakázek.50 Tímto způsobem mohou zadavatelé: 

• vysvětlit dodavatelům své potřeby, cíle nebo hodnoty, které chtějí naplnit, 

• získat informace o dostupných řešeních a jejich limitech, 

• ověřit splnitelnost zvažovaných cirkulárních kritérií v požadavcích na předmět veřejné zakázky, kvalifikaci, 
či hodnocení,  

• koordinovat cirkulární aktivity napříč relevantními sektory. 

Díky předběžným tržním konzultacím může vést zadavatel tržní konzultace jak s odborníky, tak s dodavateli s cílem 
připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích. Díky tomu zadavatel může 
zjistit existující možnosti na trhu a připravit zadávací podmínky tak, aby plnění co nejlépe vyhovělo jeho potřebám, 
a navíc poskytlo přidanou hodnotu v podobě sociálního či environmentálního přínosu. Předběžné tržní konzultace 
mohou také přispět i k větší účasti malých a středních podniků v zadávacích řízeních. 

Dalšími klíčovými nástroji jsou metody Design & Build a Best Value. „Design & Build je metodou dodávky 
výstavbových projektů, která je charakteristická tím, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace 
projektu a tím i za celkovou kvalitu provedení je přenesena na zhotovitele stavby. Objednatel obvykle specifikuje ve 
svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a výkonová kritéria plnění.“51 Jinými slovy, zadavatel definuje funkční 
řešení a dodavatel zrealizuje projekt dle vlastních plánů a řešení. 

Podle Asociace pro rozvoj infrastruktury52 je „Best Value inovativní způsob hodnocení kvality nabídek s širokým 

uplatněním napříč veřejnými zakázkami na služby, dodávky nebo stavební práce. V metodě BEST VALUE je váha 
cenové nabídky 30 %. Kvalitativní hodnocení s vahou 70 % je zaměřeno na úroveň expertizy, rizika a přidané 
hodnoty. Nedílnou součástí je také pohovor s klíčovými členy týmu, který může mít váhu mezi 20–30 %, tedy stejně 
jako cena. Tato metoda dává veřejným zadavatelům příležitost vybrat si uchazeče, který zcela zjevně kvalitativně 
převýší ostatní, a uchazečům zase umožňuje předvést, co umí. Pro zavádění nových inovativních přístupů  
a technologií je tato metoda jako stvořená.“  

V diskuzi o cirkulárních veřejných zakázkách panují tato klíčová témata: 

• jak dostat do zakázek důraz na kvalitu, 

• jak započítat externality a cenu komplexním způsobem, 

• jak nastavit inovativní a alternativní řešení, 

• jak být zároveň transparentní a dodržovat zásadu nediskriminace. 

 

Legislativní rámce Španělska a Slovenska jsou k dispozici v anglické verzi Metodiky cirkulárního zadávání. 

 

50 KROUPAHELÁN (2020): Jak na veřejné cirkulární zakázky. 
51 OPŽP (2018) 
52 ARI  
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IX. Detailnější informace 
k jednotlivým oblastem ve 
veřejném zadávání 
Cílem této kapitoly je uvést čtenáře do problematiky vody, dřeva, nábytku a odpadů. Tato specifická témata jsou 
hlavními tématy organizací, které tuto metodiku píší, a sdílejí tak své dlouhodobé zkušenosti. V každém tématu 
uvádíme kontext, klíčové dopady na životní prostředí a také kritéria CVZ. 

1. VODA 

Navzdory relativnímu množství sladkovodních zdrojů je v některých částech Evropy dostupnost vody  
a socioekonomická aktivita rozložena nerovnoměrně, což vede k velkým rozdílům v úrovni vodního stresu  
v jednotlivých ročních obdobích a regionech. Poptávka po vodě v Evropě za posledních 50 let neustále rostla, 
částečně kvůli růstu populace. To vedlo k celkovému poklesu obnovitelných vodních zdrojů na hlavu o 24 % v celé 
Evropě. Tento pokles je patrný zejména v jižní Evropě, způsobený především nižšími srážkami (podle ukazatele EEA  
/ Evropské agentury pro životní prostředí). Například v létě 2015 bylo obnovitelných zdrojů sladké vody (jako jsou 
podzemní vody, jezera, řeky nebo nádrže) o 20 % méně než ve stejném období v roce 2014 kvůli 10% čistému poklesu 

srážek. Více lidí, kteří se stěhují do měst a obcí, také ovlivnilo poptávku, zejména v hustě obydlených oblastech.53 

Nadměrný odběr vody je hlavní příčinou vodního stresu. Hlavní tlaky na spotřebu vody se soustředí na zavlažování 
a domácí poptávku, včetně cestovního ruchu. Zpráva o nedostatku vody a suchu z roku 2007 objasnila, že 

nedostatek vody a sucha bude v budoucnu pravděpodobně závažnější a častější v důsledku změny klimatu  
a rostoucí populace. Za posledních třicet let se počet a intenzita sucha v EU dramaticky zvýšila a nedostatkem vody 
je dodnes postiženo nejméně 11 % evropské populace a 17 % jejího území.54 

Opětovné použití vyčištěné odpadní vody lze považovat za spolehlivé zásobování vodou, zcela nezávislé na 
sezónním suchu a proměnlivosti počasí a schopné pokrýt vysoké poptávky po vodě. To může být velmi prospěšné 
pro zemědělské činnosti, které se mohou spolehnout na spolehlivou kontinuitu dodávek vody během období 
zavlažování, čímž se následně snižuje riziko neúrody a ztráty příjmů. Vhodné zohlednění živin ve vyčištěné odpadn í 
vodě by také mohlo snížit používání dalších hnojiv, což by mělo za následek úspory pro zemědělce a čištění 
odpadních vod.55 

Opětovné využití vody přispívá k širšímu vodnímu sektoru, který je klíčovou složkou eko-průmyslové krajiny EU. 
Světový trh s vodou rychle roste a odhaduje se, že do roku 2020 dosáhne 1 bilionu EUR. Z tohoto důvodu má 
opětovné využití vody také významný potenciál, pokud jde o vytváření zelených pracovních míst v průmyslu 

souvisejícím s vodou. Odhaduje se, že 1% zvýšení tempa růstu vodního průmyslu v Evropě by mohlo vytvořit až 20 
000 nových pracovních míst. V současnosti se ročně znovu používá asi 1 miliarda metrů krychlových vyčištěných 

městských odpadních vod, což představuje přibližně 2,4 % vyčištěných městských odpadních vod a méně než 0,5 
% ročního odběru sladké vody v EU. Potenciál EU je však mnohem vyšší, odhaduje se v řádu 6 miliard metrů 

krychlových – šestinásobek současného objemu.56 

  

 

53 https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list/articles/water-use-in-europe-2014 
54 https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm 
55 https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm 
56 https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm 

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list/articles/water-use-in-europe-2014
https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
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Evropská legislativa k cirkulární ekonomice a vodě 

Za posledních 30 let dosáhly členské státy EU značného pokroku při zlepšování kvality sladkovodních útvarů  
v Evropě, a to díky pravidlům EU, zejména rámcové směrnici EU o vodě, směrnici o městských odpadních vodách  
a směrnici o pitné vodě. Tyto klíčové legislativní texty podporují závazek EU zlepšit stav evropských vod. Cílem 
politik EU je výrazně snížit negativní dopady znečištění, nadměrného čerpání a jiných tlaků na vodu a zajistit, aby 
bylo  

k dispozici dostatečné množství kvalitní vody jak pro lidskou spotřebu, tak pro životní prostředí. Čištění odpadních 
vod a omezení zemědělského využívání dusíku a fosforu vedlo v posledních desetiletích zejména k výraznému 
zlepšení kvality vody.57 

Klíčová legislativa týkající se vodního sektoru: 

• Rámcová směrnice o vodě (2000/60/EC).58 Jejím cílem je dosáhnout dobrého ekologického a chemického 
stavu útvarů povrchových vod a dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod. 

• Směrnice o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS).59 Cílem je chránit životní prostředí před 
nepříznivými vlivy městských odpadních vod prostřednictvím sběru a čištění odpadních vod. Implementace 
se liší v závislosti na roce přistoupení. 

• Nový akční plán pro cirkulární ekonomiku:60 spouští iniciativy v průběhu celého životního cyklu produktů, 
jejichž cílem je zajistit, aby použité zdroje zůstaly v ekonomice EU co nejdéle. 

• Směrnice o kalech z čistíren odpadních vod (86/278/EHS): podporuje používání čistírenských kalů  
v zemědělství a reguluje jejich používání, aby se zabránilo škodlivým účinkům na půdu, vegetaci, zvířata  
a lidi.61 

• Nařízení o minimálních požadavcích na opětovné použití vody (EU/2020/741): stanovuje minimální 
požadavky na kvalitu a monitorování vody a ustanovení o řízení rizik pro bezpečné používání regenerované 
vody.62 

Vodohospodářský sektor se zavázal snížit svou ekologickou stopu v souladu s Evropskou zelenou dohodou.63 Zvýšení 
energetické účinnosti operací, výroba obnovitelné energie, využití potenciálu cirkulární ekonomiky a minimalizace 
emisí skleníkových plynů souvisejících s procesy jsou čtyři klíčové cesty k dosažení těchto cílů. Hodně bude záviset 
na úrovni úpravy potřebné k zásobování spotřebitelů bezpečnou a čistou pitnou vodou a bezpečnému návratu 
vyčištěné odpadní vody do životního prostředí. Čím lépe jsou naše zdroje pitné vody chráněny a čím méně 
nežádoucích látek se uvolňuje do odpadních vod, tím rychleji mohou provozovatelé vodáren zvýšit jejich 
udržitelnost.64 

  

 

57 https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list/articles/water-use-in-europe-2014 
58 https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html 
59 https://ec.europa.eu/environment/water/water-
urbanwaste/legislation/directive_en.htm#:~:text=Council%20Directive%2091%2F271%2FEEC,and%20from%20certain%20indu
strial%20discharges. 
60 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN 
61 https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en 
62 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/741/oj 
63 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 
64 https://www.eureau.org/resources/publications/eureau-publications/5824-europe-s-water-in-figures-2021/file 

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list/articles/water-use-in-europe-2014
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/legislation/directive_en.htm#:~:text=Council%20Directive%2091%2F271%2FEEC,and%20from%20certain%20industrial%20discharges
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/legislation/directive_en.htm#:~:text=Council%20Directive%2091%2F271%2FEEC,and%20from%20certain%20industrial%20discharges
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/legislation/directive_en.htm#:~:text=Council%20Directive%2091%2F271%2FEEC,and%20from%20certain%20industrial%20discharges
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/741/oj
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.eureau.org/resources/publications/eureau-publications/5824-europe-s-water-in-figures-2021/file
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Kritéria zeleného a cirkulárního zadávání týkající se vody 

Pořízení infrastruktury odpadních vod je složitý proces. Ve většině případů bude zadavatelská organizace 
potřebovat technickou podporu se specifickými inženýrskými, ekologickými a ekonomickými znalostmi, aby mohla 
provést celý proces výběrového řízení od počátečních studií proveditelnosti až po konečný výběr dodavatele. Pro 
usnadnění tohoto procesu můžeme jako vodítko použít kritéria zelených veřejných zakázek pro infrastrukturu 
odpadních vod.65 

Navrhovaná kritéria jsou navržena tak, aby odrážela klíčové dopady na životní prostředí. Přístup je shrnut níže:66 

KLÍČOVÉ ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY PŘÍSTUP GPP 

  

Spotřeba energie, zejména v provozní fázi, 
která přispívá k emisím skleníkových plynů 

Nákup vybavení s vysokou energetickou účinností  

Zvýšení energetické účinnosti jednotek na výrobu tepla  
a elektřiny  

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie 

Vypouštění látek z vyčištění odpadní vody   

Nákup vybavení s vysokou účinností zpracování 
Vypouštění patogenů a nebezpečných látek 
s vyčištěnou odpadní vodou 

Zbytky z kalů a spalování Nákup zařízení s vysokou účinností čištění spalin 

  

Spotřeba vody 

Motivace ke snižování spotřeby vody 

Podpora opětovného použití vody a využívání dešťové  
a šedé vody 

 

  

 

65 https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/waste_water_criteria.pdf 
66 https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/waste_water_criteria.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/waste_water_criteria.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/waste_water_criteria.pdf
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Případové studie na vodu: 

• Waterschapsbedrijf Limburg, společnost veřejných služeb odpovědná za dopravu a čištění komunálních  
a průmyslových odpadních vod a úpravu kalů v provincii Limburg, Nizozemsko. Proces hydrolýzy 
nainstalovaný za účelem zvýšení produkce bioplynu, snížení tvorby kalu a urychlení procesu, což vede jak 
k úspoře energie, tak ke snížení finančních nákladů: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue43_Case_Study91_Limburg.pdf 

• Čistírna odpadních vod Ryaverket, Švédsko. Přeměna odpadních vod na využitelné zdroje: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue20_Case_Study45_Ryaverket_waste.pdf 

• Pořízení systému recyklace odpadních vod pro rakouskou mincovnu: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue58_Case_Study117_BBG_Austria.pdf 

Další zajímavé informace:  

• http://www.fundacionconama.org/wp-content/uploads/2019/09/Agua-y-Economi%CC%81a-
Circular.pdf 

• https://iuaca.ua.es/es/documentos/documentos/ebooks/guia-compra-publica-innovadora-2019.pdf 

2. DŘEVO 

Dřevo je všestranný materiál, který lze využít pro mnoho účelů, ať se jedná o stavbu budov, výrobu nábytku, 

dekorativních prvků či obalů. Hlavní výhodou dřeva z pohledu splnění environmentálního hlediska je, že se jedná  
o obnovitelný zdroj, který v sobě ukládá uhlík, čímž snižuje množství oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře. Navíc se 
jedná o lokální zdroj, kterého v lesích ČR ročně přiroste přibližně 20 milionů m3. Výše uvedené důvody, proč použít 

dřevo, lze aplikovat u každé veřejné zakázky. Avšak využití dřeva jako stavebního materiálu přináší i další klady.67  

Použití dřeva jako stavebního materiálu u veřejných zakázek na stavební práce přináší zadavateli hlavně časovou 
úsporu, kdy obecně platí, že stavby ze dřeva jsou realizovány rychleji než jejich zděné ekvivalenty a dále je jejich 
výstavba 4–5krát méně energeticky náročná právě oproti zděným domům. Jak již bylo zmíněno, dřevo v sobě 
ukládá uhlík, čímž snižuje množství CO2 v atmosféře, obecně je udáváno, že jeden metr krychlový syrového dřeva  
v sobě ukládá až 250 kilogramů uhlíku, to je zhruba 920 kg CO2. Při průměrné spotřebě 100–150 m3 dřeva na jeden 
dům a životnosti stavby minimálně 100 let se jedná o nezanedbatelná množství. Dále bylo prokázáno, že dřevěné 
stavby mají pozitivní vliv na psychiku člověka.  

Výzvy – nedostatek primárních surovin v EU a vysoká míra skládkování  

V kontextu post-pandemické krize je třeba zavádět principy cirkularity i do oblasti využívání dřeva. Kromě 
nedostatku dřeva je po pandemii a přerušení běžných globálních dodavatelsko-odběratelských vztahů 

v nedostatku i další škála stavebních materiálů. To způsobuje rostoucí poptávka tažená ekonomickou silou 
předchozích let, ale také fakt, že stále zoufale nedostatečně využíváme potenciál druhotných surovin, které 
v Evropě k mání máme.  

Vedlejší energetické produkty, které mají elektrárny každoročně k dispozici v množství milionů tun a které některé 
západní státy běžně využívají ve stavebnictví jako cennou surovinu, jsou v Evropě stále často skládkovány bez 
užitku. Demolice, které mohou být už dávno nahrazeny dekonstrukcemi, stále znemožňují dodatečně drcení  
a recyklaci surovin ze stavebnictví pro další užití. Na nich v EU končí více než polovina komunálních odpadů  

a obrovská část odpadů průmyslových. Všechny tyto suroviny je možné vrátit zpět do oběhu díky principům 
cirkularity ve veřejných zakázkách a například také tím, že část z nich nahradíme dřevem. 

  

 

67 Broum et al. (2021) 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue43_Case_Study91_Limburg.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue20_Case_Study45_Ryaverket_waste.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue58_Case_Study117_BBG_Austria.pdf
http://www.fundacionconama.org/wp-content/uploads/2019/09/Agua-y-Economi%CC%81a-Circular.pdf
http://www.fundacionconama.org/wp-content/uploads/2019/09/Agua-y-Economi%CC%81a-Circular.pdf
https://iuaca.ua.es/es/documentos/documentos/ebooks/guia-compra-publica-innovadora-2019.pdf
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Příležitosti při zavádění cirkularity do veřejných zakázek  

Zadavatelé musí před formulováním jejich požadavku na využití dřeva vždy zvážit, zda dřevo je skutečně vhodným 
materiálem pro jejich účely a je schopné splnit jejich požadavky ve stejné kvalitě jako jiný materiál, popř. v kvalitě 
nižší, která je však kompenzována nižšími pořizovacími, resp. provozními náklady.  

Další možností, jak si ověřit, zda je použití dřeva pro zadavatele vhodné, namísto jiného materiálu, je využití principu 
požadování variant řešení dané veřejné zakázky. Porovnání variant řešení podle předem daných objektivních kritérií 
stanovených v kritériích hodnocení umožní zadavateli zvolit si nejvýhodnější plnění. V případě veřejných zakázek na 
stavební práce a nadlimitních veřejných zakázek na dodávky doporučujeme zařadit do hodnotících kritérií náklady 
životního cyklu (LCC / Life Cycle Costing) a to včetně nákladů způsobených dopady na životní prostředí (Life Cycle 
Analysis).  

Zadavatel také může stanovit míru použití dřeva jako jedno z hodnotících kritérií. Kdy čím většího procentuálního 

využití dřeva bude při plnění předmětu veřejné zakázky použito na místo jiného materiálu, tím více bodů v daném 
kritériu dodavatel obdrží. Touto cestou zadavatel motivuje dodavatele, aby se pokusili nabídnout právě i produkty, 
které se alespoň z části skládají ze dřeva. Na internetu jsou volně dostupné kalkulačky emisí CO2, které vznikají při 
stavbách, např.  

• Carboncloud 

• CO2DATA 

• Carbon Calculator 

Obecně je využití dřeva jako přírodního materiálu doporučeno všude tam, kde dřevo dokáže plnohodnotně nahradit 
ostatní materiály a jeho použití splňuje požadavky na hospodárné, účelné a efektivní nakládání s veřejnými 
prostředky.  

KLÍČOVÉ ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY PŘÍSTUP GPP 

Využití primárních zdrojů • Obnovitelný zdroj 
• skladování uhlíku, čímž dochází ke snížení koncentrace 

CO2 v atmosféře 

• lokální dostupnost 
• využívání určitého % recyklovaných stavebních 

materiálů jako impuls pro rozvoj na trhu 
s recyklovanými výrobky nahrazujícími primární 
suroviny  

• snadná recyklace nebo likvidace energetickým využitím 
dřevěného odpadu v teplárenství 

Inovace ve stavebnictví 
• nižší energetická náročnost stavby 
• modularita umožňující snadnou opravu, renovaci či 

zvětšení či zmenšení kapacit i na úrovni budov či jeho 
vybavení bez nutnosti náročných rekonstrukcí  

• pronájem namísto vlastnictví umožňující na konci 
životního cyklu předat budovu či vybavení původním 
dodavatelům k využití materiálů či dílčích celků bez 
nutnosti objednatele přebírat zodpovědnost za likvidaci  

Politická úroveň  Uplatnění dřeva v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu 

 

https://carboncloud.com/?utm_term=co2%20calculator&utm_campaign=Carbon%20Calculator%20%5BExakt%5D&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=8622870345&hsa_cam=13229235824&hsa_grp=131761530870&hsa_ad=549273200352&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-3231555809&hsa_kw=co2%20calculator&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQiAk4aOBhCTARIsAFWFP9Ek5sZj5NlZZ65idfmf2NXDy7e38hdvPO1EhDDzpemih5XCcHjqQ_8aAjuZEALw_wcB
https://co2data.fi/
https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
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Příklady dobré praxe:  

• Circl – využití dřeva místo betonu: https://circl.nl/themakingof/en/ 

• Venlo City Hall – koncept od kolébky: http://www.c2c-centre.com/project/venlo-city-hall 

• Udržitelné zadávání dřeva ve městě Cognac: 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue11_Case_Study28_Cognac_wood.pdf 

• FORCE projekt: odpadní dřevo:  

https://knowledge-hub.circle-lab.com/article/4673?n=Force-project-wood-waste  

• Radnice ve městě Brummen:  

https://www.circulareconomyclub.com/solutions/modular-building-brummen-town-hall/#post_profile  

3. NÁBYTEK 

Na trhu EU roste poptávka po levném nábytku, což ztěžuje společnostem zaměřit se na trvanlivé a kvalitní výrobky. 
Kromě toho zvýšená globální zápolení o suroviny nebo rostoucí náklady na pracovní sílu a energii v rámci EU 
zpochybňují dosavadní podnikání v nábytkářském průmyslu (FURN 360). Proto je třeba přehodnotit spotřebu 
nábytku, který je položkou „vždy potřebné“, a hledat nové cesty. Věříme, že cirkulární ekonomika dává na tyto 
výzvy odpovědi, protože uzavírá materiálové smyčky a zaměřuje se na již existující sekundární zdroje. 

Nábytek v číslech:  

• Zaměstnanost – sektor zaměstnává 1 milion pracovníků ve 130 tisících společnostech s ročním obratem 
kolem 96 miliard Euro.68 

• Produkce – kolem jedné čtvrtiny světového nábytku je vyrobeno v EU, což odpovídá hodnotě 84 miliard 
Euro.69 

• Zpracování nábytku vyžaduje hodně materiálu a energie, ale zhruba mezi 80–90 % zdrojů se po nějaké 
době ztrácí.70 

• Odpad – podniky a spotřebitelé v členských státech EU každoročně vyhodí na 10 milionů tun nábytku,  
z nichž většina je určena na skládku nebo do spalovny.71 

„Recyklace materiálů ze starého nábytku sama o sobě stačit nebude. Recyklace materiálů nejen že snižuje čistotu 

a kvalitu materiálů, ale také rozkládáním jednotlivých složek na jejich základní materiály je spojeno se ztrátou 
energie, práce a dalších zdrojů.“72 

Při nákupu nebo nákupu nábytku můžeme a měli bychom vzít v úvahu ekologické a sociální aspekty nákupu  
a zaměřit se na cirkulární principy, které v zásadě fungují pro všechna odvětví, včetně nábytku: modularita, 
demontáž, prodloužení životnosti, opravy, upcyklace a úpravy nebo vrácení nábytku v režimu zpětného odkupu. 
Dalším klíčovým cirkulárním principem je sdílení (co-working) nebo pronájem nábytku.73 

  

 

68 https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/forest-based/furniture_en  
69 EEB report 
70 EMF: případové studie 
71 EEB report 
72 EMF: případové studie 
73 Skvělý příklad pronájmu osvětlení na nizozemském letišti Schipol: https://www.schiphol.nl/en/schiphol-group/page/circular-
lighting-and-displays/ 

https://circl.nl/themakingof/en/
https://circl.nl/themakingof/en/
http://www.c2c-centre.com/project/venlo-city-hall
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue11_Case_Study28_Cognac_wood.pdf
https://knowledge-hub.circle-lab.com/article/4673?n=Force-project-wood-waste
https://www.circulareconomyclub.com/solutions/modular-building-brummen-town-hall/#post_profile
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/forest-based/furniture_en
https://www.schiphol.nl/en/schiphol-group/page/circular-lighting-and-displays/
https://www.schiphol.nl/en/schiphol-group/page/circular-lighting-and-displays/
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Šest klíčových aktivit74 pro cirkulární nábytek: 

• Údržba: údržba pro maximalizaci životnosti produktu (např. pravidelné natírání). 

• Oprava: opravná údržba (údržba, lakování, přelakování, broušení). 

• Opětovné použití: redistribuce produktů/nábytku různým vlastníkům. 

• Renovace: přepracování produktu za účelem optimalizace jeho životnosti. 

• Změna funkčnosti (upcyklace). 

• Recyklace: obnovení hodnoty materiálu jako sekundárního materiálu pro nový produkt. 

 

Příkladová studie: jak přemýšlet o nábytku?75 

Krok 1: Mám nějaký nábytek → ano →  Jak ho mohu udržovat?  

     Jak ho mohu předělat? (Potřebuji vůbec další nábytek?) 

Krok 2: Ne, nemám žádný → Musím ho vlastnit? Nemohu si ho jen pronajmout nebo s někým sdílet? 

Krok 3: Ano, chci ho vlastnit → Musí být nový? Ne, mohu pořídit použitý. 

Krok 4: Ano, musí být nový → Jaké mám požadavky? 

V současné době existuje v EU několik překážek pro cirkularitu v nábytku. Evropská environmentální kancelář (EEB) 
identifikovala tyto překážky pro cirkulární nábytek: 

• Méně kvalitní materiály a špatný design. 

• Špatná informovanost spotřebitelů a dostupnost náhradních dílů. 

• Omezený sběr a infrastruktura zpětné logistiky. 

• Vysoké náklady na opravy a renovace. 

• Slabá poptávka po použitém nábytku. 

• Nízká poptávka po recyklovaných materiálech. 

Některé z těchto překážek by bylo možné překonat díky cirkulárním veřejným zakázkám, které by mohly zvýšit 
poptávku po cirkulárním nábytku a jít společnosti příkladem. EU ve svých kritériích zeleného zadávání pro nábytek76 

požaduje:  

1) Dřevo a dřevěné materiály – všechny materiály ze dřeva by měly pocházet z legálně vytěženého dřeva.  

2) Plastové části – všechny plastové části těžší než 50g by měly být pro účely recyklace označeny v souladu 
s ISO 11469 (nebo jeho ekvivalentu) a nesmějí obsahovat další materiály, které by bránily recyklaci.  

3) Povrchová úprava dřeva, plastů a kovových částí: výrobky používané pro povrchovou úpravu nesmějí 
obsahovat nebezpečné látky klasifikované podle směrnice 1999/45/EC. 

4) Lepidla a pojiva použitá při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnosti. 

5) Obalové materiály – obaly se musí skládat ze snadno recyklovatelného materiálu a/nebo materiálů 
získaných z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o víceúčelový systém. Všechny obalové materiály 
musí být snadno ručně oddělitelné na recyklovatelné části sestávající z jednoho materiálu (např. karton, 
papír, plast, textil). 

 

74 UNEP: International Resource Panel 
75 OVZ 
76 EC: Furniture GPP Product Sheet 
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6) Trvanlivost, opravitelnost, vhodnost k použití a ergonomie – nábytek musí splňovat příslušné 
národní/mezinárodní normy kvality nebo ekvivalenty týkající se provozuschopnosti. 

 

Pro naplnění potřeb osob, které budou nábytek využívat, je také vhodné plánovaná řešení s nimi předem 
prodiskutovat. Výsledky a návrhy budoucích uživatelů mohou být následně zváženy během transparentních 
předběžných tržních konzultací. Zadavatel informuje o svých záměrech a navrhovaných parametrech, aby se  
k nim mohli dodavatelé (nebo nezávislí odborníci) vyjádřit a poradit možná zlepšení. Nezbytnou součástí procesu 
přípravy veřejné zakázky je navíc průzkum trhu, aby měl zadavatel aktuální informace. 

Dopady cirkulárního nábytku ve veřejných zakázkách:77 

• zvýšená dostupnost v oblasti renovace nábytku a tvorba nových pracovních míst lokálně 

• motivace k využívání recyklovaných materiálů 

• podpora inovací a designu z hlediska opravitelnosti 

• snížení množství odpadu odváženého na skládku 

 

Evropská environmentální kancelář (EEB) proto doporučuje: 

1) Vyvinout dohodnutý společný soubor základních kritérií, která by mohla fungovat napříč různými nástroji, 
jako je rozšířená odpovědnost výrobce (EPR). 

2) Povinný, ale jednoduchý systém EPR s postupně se zvyšujícími cíli pro „přípravu na opětovné použití“  
a samostatnými cíli recyklace. 

3) Značka zeleného nábytku (Green Furniture Mark / GFM) s povinným, nebo dobrovolným označováním 
výrobků podle základního souboru kritérií (společných s možnými požadavky na ekodesign, GPP  
a ekoznačkou EU) s bodovou výkonnostní stupnicí (např. A až G podle přístupu energetického štítku). 

4) Dohodnutý společný soubor základních kritérií a související „Značka zeleného nábytku“ se záměrem 
poskytnout spotřebitelům a zadavatelům jednoduchý způsob hodnocení cirkulace produktů. 

5) Základní kritéria cirkularity ve veřejném zadávání pro nábytek, která mají být zavedena a povinna ve všech 
institucích veřejného sektoru, včetně potřeby nakupovat nábytek GFM nad určitou třídu (např. B) a zvážení 
možností pronájmu (v kontextu kalkulace nákladů v rámci analýzy životního cyklu). 

6) Spotřebitelé by také mohli být motivováni k tomu, aby vraceli nábytek k opětovnému použití, například 
prostřednictvím vratného poplatku (zaplaceného při nákupu nového předmětu) nebo bezplatného svozu 
objemného odpadu, kdy předmět směřuje k opětovnému použití/přípravě k opětovnému použití nebo 
přepracování. organizace. 

  

 

77 EC GPP Training Toolkit, 7.3. Furniture 
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KLÍČOVÉ ENVIRONMENTÁNÍ 
DOPADY 

PŘÍSTUP GPP 

Využití zdrojů 

• Vyšší využití druhotných materiálů, 

• podpora recyklace, 

• menší produkce odpadu určeného ke spalování nebo na 
skládku. 

Zvyšování povědomí 

• Spotřebitelé přijmou udržitelné chování jako základ pro každý 
nákup, 

• přehodnocení potřeb. 

Nový druh podnikání 

• Nové byznys modely (opravy, repasy) 

• rozvoj inovací a nových technologií, 

• delší život výrobků. 

Příklady: 

• Národní zdravotní služba (National Health Service) ve Walesu (UK): 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue77_Case_Study_152_Wales.pdf  

• Cirkulární nábytek na radnici ve městě Venlo: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue60_Case_Study122_Furniture_Venlo.pdf  

• Cirkulární zadávání v Dánsku: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue79_Case_Study_155_Aalborg.pdf  

• Cirkulární nábytek na radnici ve městě Wageningen: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue69_Case_Study_138_Wageningen.pdf  

• SAWYER projekt: https://circularfurniture-sawyer.eu/downloads/  

 

4. ODPAD 

Od července 2020 v EU nová legislativa zavazuje vlády ke zlepšení způsobu třídění a sběru domovního odpadu  
k recyklaci. Očekává se proto, že obce začnou odděleně sbírat různé materiály, jako je textil, nebezpečný materiál 
a organický odpad. To je nad rámec stávajících zákonů nařizujících oddělený sběr plastů, skla, papíru, kovů, 
odpadních olejů. 

Rámcová směrnice o odpadech stanoví některé základní zásady nakládání s odpady. Vyžaduje to nakládání 
s odpady: 

• bez ohrožení lidského zdraví a poškozování životního prostředí 

• bez rizika pro zdroje, jako je voda, vzduch, půda, a pro rostliny nebo zvířata 

• bez obtěžování hlukem nebo zápachem 

• a bez nepříznivého ovlivnění krajiny nebo míst zvláštního zájmu 

Směrnice vysvětluje, kdy odpad přestává být odpadem a stává se druhotnou surovinou a jak rozlišovat mezi odpady 
a vedlejšími produkty. Směrnice rovněž zavádí zásadu „znečišťovatel platí“ a „rozšířenou odpovědnost výrobce“.  

Základem odpadového hospodářství EU je pětistupňová „hierarchie odpadů“, stanovená v rámcové směrnici  
o odpadech. Stanovuje pořadí preferencí pro nakládání s odpady a jejich likvidaci. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue77_Case_Study_152_Wales.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue60_Case_Study122_Furniture_Venlo.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue79_Case_Study_155_Aalborg.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue69_Case_Study_138_Wageningen.pdf
https://circularfurniture-sawyer.eu/downloads/
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Aby byly splněny cíle této směrnice, přijmou země EU nezbytná opatření k dosažení těchto cílů: 

• do roku 2020 se zvýší příprava k opětovnému použití a recyklace odpadních materiálů (jako je papír, kov, 
plast a sklo) z domácností na minimálně 50 % celkové hmotnosti, 

• do roku 2020 se zvýší příprava k opětovnému použití, recyklace a jiné materiálové využití, včetně operací 
zasypávání s použitím odpadů nahrazujících jiné materiály, u stavebních a demoličních odpadů, které 
nejsou nebezpečné, na minimálně 70 % hmotnosti, 

• do roku 2025 se zvýší příprava k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu minimálně na 55 %, 
60 % a 65 % hmotnostních do let 2025, 2030 a 2035. 

Podle výročních zpráv o nakládání s odpady zveřejňovaných Eurostatem máme problém splnit recyklační cíle 
definované v Rámcové směrnici o odpadech. Tento problém se vyskytuje ve většině zemí EU (viz obrázek 8). 

Obr. 8 Zacházení s odpadem v EU (2018) 

Zdroj: EK78 

V roce 2018 se členské státy a instituce EU dohodly na komplexním souboru zákonů zaměřených na prevenci 
odpadu z domácností a podporu recyklace. V příloze IVa dohodnuté rámcové směrnice o odpadech uvádí exekutiva 
EU doporučení týkající se zavedení ekonomických nástrojů, jako jsou skládkovací a spalovací daně, systémy vracení 

záloh, poplatky a další. 

Podle přílohy IVa této směrnice existuje více než jeden způsob, jak zefektivnit nakládání s odpady a splnit cíle: 

speciální daně, režim Pay As You Throw (PAYT / zaplať, kolik vyhodíš), režim rozšířené odpovědnosti výrobců, režimy 
vracení záloh a udržitelné a zelené veřejné zakázky na podporu lepšího nakládání s odpady a používání 
recyklovaných produktů a materiálů. 

Roční náklady na odpadové hospodářství v obcích představují zhruba 5 % z celkového ročního rozpočtu obcí. 
Většina obcí v zemích EU nemá vlastní regionální či místní společnost pro nakládání s odpady, ale služby v oblasti 
odpadového hospodářství si objednávají u soukromých společností. 

Uplatnění cirkulárních kritérií při zadávání zakázek je skvělou příležitostí, jak získat lepší služby odpadových 
společností a vytvořit lepší služby pro obce na trhu. Pokud bude existovat pár dobrých příkladů měst s kvalitními 
oběhovými službami, ostatní obce budou následovat. Je proto třeba podporovat výzkum a inovace při prosazování 

 

78 EK: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
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recyklačních technologií a repasování a podporovat neustálý dialog a spolupráci mezi všemi zúčastněnými 
stranami v odpadovém hospodářství. 

Před uzavřením smlouvy s budoucími poskytovateli služeb zadávají obce veřejnou zakázku na tuto službu. Veřejné 
zadávání společností zabývajících se nakládáním s odpady je velkou výzvou a zelená nebo cirkulární kritéria obvykle 
zahrnuta nebývají. Většina smluv ani nevyžaduje dodržování hierarchie nakládání s odpady a nepožaduje, aby byl 
odpad recyklován v určitém procentu, které je v souladu s cíli recyklace ve směrnici o odpadech. 

Proč jsme si vybrali odpadové hospodářství v obcích jako téma pro cirkulární zadávání: 

• existuje mnoho špatných příkladů VZ bez zelených/cirkulárních kritérií, kde se můžeme naučit, proč to tak 
nedělat, 

• toto pořízení je velmi důležité, protože odráží budoucí služby na několik let v oblasti odpadového 
hospodářství, 

• je šancí naplnit cíle pro obec v oběhovém hospodářství, 

• můžeme pomoci budovat lepší kvalitu služeb na trhu. 

KLÍČOVÉ ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY PŘÍSTUP GPP  

Velké množství odpadů ukládaných na 
skládku 

• Aplikace hierarchie nakládání s odpady 

• vyžadovat plnění cílů EU 

Nízká míra recyklace 

• rychlé plnění cílů EU v národní legislativě 

• vyžadovat splnění určitých KPI jako je zacílení na počet 
obyvatel v systému třídění odpadu (např. 65 % obyvatel 
třídí kuchyňský odpad) 

Efektivita nákladů 

• různé ceny materiálů a toků odpadu (sběr a zpracování) 

• požádat o zvláštní zprávy o nákladech na sběr různých 
toků odpadu 

Chybějící odpadová data pro PAYT 

• požádat o vybudování odpadového datového systému pro 
PAYT v obci  

• řekněte, jak data sbírat a jakou zprávu požadujete 

Infrastruktura s vysokým dopadem na 
životní prostředí 

• používání popelnic, které jsou vyrobeny z recyklovaných 
plastů (vyžádejte si certifikát) 

• používání vozidel s nízkou uhlíkovou stopou preferovat 
zpracování odpadu pouze v místních nebo národních 
zařízeních 

Používání jednorázových produktů 

• vyvarování se používání jednorázově použitých věcí při 
akcích 

• zavedení zálohového systému 

Případové studie: 

• Obecní úřad Sarpsborg, Norsko: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue72_Case_Study_145_Sarpsborg.pdf  

• Zacházení s nebezpečným odpade, Emilia-Romagna, Itálie: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue57_Case_Study114_Emilia_Romagna.pdf 

• Odpadová infrastruktura v zadávání, Wales, Spojené království: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue54_Case_Study111_Wales_Waste_Infrastruc
ture.pdf 

• Nákup solárně nabíjejících se sběrných nádob, Irsko: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue50_Case_Study105_Dun_Laoghaire_Rathd
own.pdf  

• Nízkouhlíkový sběr odpadu, Bristol, Spojené království: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue33_Case_Study71_Bristol_Business_case.pdf  

• Udržitelné zadávání v Londýnském muzeu, Spojené království: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue31_Case_Study65_NHM_waste.pdf  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue72_Case_Study_145_Sarpsborg.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue57_Case_Study114_Emilia_Romagna.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue54_Case_Study111_Wales_Waste_Infrastructure.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue54_Case_Study111_Wales_Waste_Infrastructure.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue50_Case_Study105_Dun_Laoghaire_Rathdown.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue50_Case_Study105_Dun_Laoghaire_Rathdown.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue33_Case_Study71_Bristol_Business_case.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue31_Case_Study65_NHM_waste.pdf
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X. Příklady dobré praxe  
1. MOST Z KŮROVCOVÉHO DŘEVA V JIHOČESKÝCH BOHUNICÍCH 

Popis:  

V Bohunicích na Prachaticku (jižní Čechy) bylo třeba zrekonstruovat most. Pouze díky ředitelství SUS jižní Čechy 
vznikla unikátní poptávka po dopravní stavbě respektující Pařížskou dohodu OSN o klimatu z roku 2015. Díky této 
výzvě bylo možné navrhnout jinou technologii než betonovou. A ukázalo se, že je možné stavět mosty rychle a levně. 
Jednalo se o technologii dřevo-betonu, která je v západní Evropě běžně využívaná již více než 30 let.  

Cirkulární charakter: 

Most je unikátní ekologickou stavbou s cílem minimalizovat uhlíkovou stopu (reálně až o polovinu oproti klasickým 
betonovým nebo ocelovým mostům). Nejdůležitějším faktorem staveb ze dřeva je obnovitelnost tohoto materiálů  
a takový systém funguje od vzniku prvních civilizací. První stavba na území ČR, respektující uvedené principy, 
využívá pro nosnou část mostu smrkové dřevo, kterého bylo v době dlouhodobé kůrovcové kalamity nadbytek, tedy 
domácí obnovitelný zdroj a zároveň méně často využívaný zdroj ve stavebnictví navzdory jeho potenciálu.79 Pro 
dřevěnou část bylo využito lepeného lamelového dřeva, které je pro tyto stavby ideálním prvkem, zajišťujícím 
dostatečnou únosnost, trvanlivost a tvarovou stálost.  

O životnosti dřevěných mostů rozhodují především prvky izolací a detailů, stejně jako u jakékoli jiné mostní stavby 
z betonu či oceli. Dřevěné mosty mohou přetrvat i stovky let, což je možné sledovat na historických stavbách jak na 
území ČR, tak v zahraničí. Nejstarší dřevěnou mostní konstrukcí je stavba v Číně, jejíž stáří překračuje 900 let. 
Moderní dřevěné mosty můžeme najít například v Rakousku, Švýcarsku, Francii, a především ve Skandinávii, kde se 

realizují již více než 30 let.  

Projekt mostu v Bohunicích je současně inovativní díky využití nové technologie a udržitelného smýšlení jeho autora. 
Došlo také k využití částí původního mostu, kdy opěry u břehů potoka zůstaly po starém mostě. Ne vždy je nutné 
zdemolovat celou stavbu. Při využití stávajících fungujících prvků konstrukce, lze výrazně uspořit státní prostředky.  

Výsledek:  

Na základě projektu doc. Ing. Romana Fojtíka, Ph.D. z Technické univerzity v Ostravě vznikl unikátní most postavený 
na základě technologie dřevo-betonu pro nosnou konstrukci. Most má zároveň sledovací diagnostický systém 
„Smart Timber Bridge“, který je založený na několikaletém výzkumu, informuje o stavu mostu (přetížení, námraza, 
porucha, vlhkost, teplota). Systém senzorů umožňuje posílání dat přímo správci silnice a například rozpozná, když 
po mostě přejedou přetížená vozidla. Čidla mimo jiné dokážou předpovědět závady na konstrukci, díky čemu se dá 
s předejít nákladným opravám. Jedná se o první instalaci tohoto systému na světě. 

 

 

79 INCIEN se věnuje cirkulární bioekonomice dlouhodobě, shrnutí např. zde; v současnosti však upozorňuje na nedostatek dřeva 
z důvodu levného vývozu do (především) asijských zemí a zasazuje se o to, aby bylo dřevo uznáno jako strategická surovina. 

https://zajimej.se/ma-cirkularni-ekonomika-potencial-v-ceskem-lesnictvi/
https://incien.org/cirkularni-bioekonomika/
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Zdroj: J. Fojtík 

2. PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI (MSK) 

Popis:  

Společnost NAVZDORY, sídlící v Moravskoslezském kraji, vyrábí propagační a reklamní předměty z použitých 
materiálů formou upcyklace (přeměňování materiálů či odpadů na produkty vyšší hodnoty). Firma se věnuje 
například výrobě kreativních reklamních předmětů ze starých bannerů, autopásů nebo hasičských hadic. Tyto 
předměty vyrábí ručně a lokálně s cílem eliminovat neefektivní nakládání s odpady v České republice. 
Moravskoslezský krajský úřad poptal pro své partnery před Vánocemi 2020 u firmy NAVZDORY propagační 
předměty a vzhledem k tomu, že se jednalo o zakázku malého rozsahu, byla společnost oslovena přímo (možnost 
pro veřejné zadavatele, pokud chtějí v zakázkách malého rozsahu podpořit místní sociální podniky). 

Cirkulární charakter:  

Společnost NAVZDORY dodala MSK vánoční dárkové předměty v podobě svícnů vyrobených z použitých skleněných 
lahví a odpadního dřeva. Šlo o názorné představení cirkulární ekonomiky v praxi a zvyšování osvěty o tématu 
cirkulární ekonomiky. Využité materiály se dají dále zpracovat či recyklovat, až svícen doslouží (např. při rozbití 
skla). Z hlediska sociální odpovědnosti byla zakázka realizována také díky začlenění práce osob s duševním 
onemocněním (přes neziskovou organizaci MENS SANA), kteří zajišťovali balení výrobků do dárkových krabic. 

Výsledek: V zakázce byl poptán lokální dodavatel, který navíc zpracovává lokální odpad v místě vzniku, a nebylo 
tak třeba využívat primární zdroje. Zároveň byl podpořen v těžké pandemické situaci, kdy byly mnohé firmy 
ochromeny protipandemickými opatřeními v rámci ochrany před pandemií COVID-19. Zadavatel také využil 
existující technické inovace ze strany byznysu a může navázat na tuto zakázku v rámci dlouhodobé spolupráce. 
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Zdroj: NAVZDORY 

Zdroj: www.navzdory.cz, https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/04/dp_msk_propagacni_predmety.pdf  

 

3. CIRKULÁRNÍ NÁBYTEK: PŘÍKLAD EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Popis: 

Nábytek v EP se obvykle nakupuje do vlastnictví a používá se po jeho technickou životnost (obvykle se vyřazuje po 

10-15 letech a daruje se dobročinným organizacím, které jej sociálně přeprodávají nebo recyklují). Náklady 
vlastnictví ve veřejné instituci jsou vysoké a v posledních letech je relativně složité také „udat“ všechen vyřazený 
nábytek. Navíc vzhledem k inovacím na trhu a změnám životního i pracovního stylu i nábytek před koncem životnosti 
je „morálně“ nevyhovující potřebám uživatelů. Proto se okolo roku 2014 začalo uvažovat o alternativních způsobech 

pořízení nábytku, který by minimalizoval tyto nevýhody, u projektu obnovy zhruba 2300 pracovních stanic pro 
poslance EP a jejich asistenty v Bruselu. V té době existovaly některé služby Furniture-As-A-Service (nábytek jako 
služba, střednědobé pronájmy), ale příliš se nehodily (zejména kvůli celkovým nákladům) pro potřeby EP, kde se 

jednalo o dlouhodobější řešení. Dlouhodobý pronájem / operativní leasing nábytku byl v té době ještě novinka 
nevyzkoušená v tomto měřítku nikde na světě.  

Byla proto vypsána zakázka, kde byl pronájem nábytku stanoven ne jako podmínka, ale jako jedna z možností. 
Klíčovým aspektem byla kalkulace nákladů životního cyklu (Life Cycle Costing), která tvořila 50 % hodnotících 

kritérií a zahrnovala různé scénáře doby pronájmu nábytku. Dalších 50 % tvořila přidaná hodnota (tedy kvalita ve 
smyslu předpisů o VZ) a z toho 15 % sociální kritéria (včetně sociálně zodpovědného využití původního nábytku, ale 
také např. pracovní podmínky pro pracovníky zajišťující údržbu na místě včetně bonusů za uživatelskou 
spokojenost) nebo environmentální aspekty (jako poměr recyklátu, recyklovatelnost a garantované užití vráceného 
nábytku na sekundárním trhu). Zakázka byla realizována díky směrnici 2014/24/EU, která podporovala  udržitelné 
zadávání a rozšířila možnosti jednacích řízení – v tomto případě byl použit soutěžní dialog vzhledem k tomu, že 
kromě režimu pořízení se soutěžilo také samotné technické a estetické řešení a cílem EP jako zadavatele bylo 
vyjednat a určit takové podmínky, které případné inovativní pořízení (operativní leasing) umožní nediskriminačně  
a férově nabídnout co největšímu okruhu zadavatelů, aniž se upřednostní proprietární řešení jednoho z nich. 

  

http://www.navzdory.cz/
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/04/dp_msk_propagacni_predmety.pdf
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Cirkulární charakter:  

Produkt jako služba (PAAS) je základním prvkem odpovědného i cirkulárního zadávání. Princip, že ne všechno 
musíme vlastnit, je klíčový v cirkulární ekonomice, jejímž cílem využívání existujících zdrojů o oběhu po co nejdelší 
dobu. PAAS vytváří tlak na dodavatele, aby nabídli co nejtrvanlivější a nejkvalitnější výrobky, které budou moci 
znovu uplatnit (buď jako celek, nebo jejich komponenty) na sekundárním trhu. Výsledkem je „paradox operativního 
leasingu“, známý také např. ze správy vozového parku, kdy cenový rozdíl mezi více a méně kvalitním produktem, 

který je markantní při koupi, se při pronájmu vyrovnává díky vyšší tržní zůstatkové hodnotě jakostního výrobku.  

Stejně tak tržní konzultace (buď jako příprava obvyklého řízení, nebo jako úvodní fáze soutěžního dialogu)  
a zjišťování potřeb budoucích uživatelů během zadávacího řízení (moderované diskuze s uživateli / focus groups, 
mock-up instalace) vede k optimálnímu nastavení zakázky a identifikaci přidané hodnoty pro veřejného zadavatele 
i pro uživatele. Zejména při využití přístupu design&deliver lze plně využít inovací, které v „tradičních“ veřejných 
nákupech (otevřené řízení, nejnižší cena nebo i cena/kvalita s pouze technickými kritérii) nemají příležitost se 
uplatnit. 

Výsledek: 

Forma zakázky „design&deliver“ přinesla kvalitní nabídky a soutěžního dialogu se až do konce účastnilo  
5 společností, 4 z nich podaly nabídky v souladu se zadávací dokumentací. Smlouva byla nakonec podepsána 
s konsorciem Haworth GmbH a Potiez-Deman BV na 10 let pronájmu nábytku a s opcí na dalších 5 let, přičemž po 
prvních 7 letech se nájemné za danou položku snižuje na cenu samotné údržby. Smlouva také umožňuje vrátit 
nábytek předčasně s kompenzací zaručené zůstatkové hodnoty. S firmou byla dohodnuta i možnost nových dílčích 
projektů (to se týká například snižování počtu poslanců po Brexitu s novou alokací prostor nebo individuálních úprav 
pro nové poslance po volbách). Výrobce se zavázal nábytek kdykoli převzít zpět, garantuje odkupní ceny dle stáří 
nábytku a zaručuje možnost výměny, doplnění nebo vrácení. Náklad údržby je placen paušálně včetně pojištění 
škod, opravy a údržbu nábytku zajišťuje tým na místě podle smluvně ujednané SLA. 

Celý projekt je všeobecně hodnocen velmi pozitivně uživateli i gesčními a kontrolními orgány EP jak po stránce 
designu a ergonomie, tak z hlediska logistického a finančního. Vítězná nabídka v zadávacím řízení měla poměr 
kvality a nákladů životního cyklu (Quality / LCC ratio) o 26 % vyšší než benchmark určený na začátku projektu 
z tehdejších odhadovaných nákladů a technické úrovně nábytku pořizovaného původním způsobem, a to i po 
započtení finančních nákladů leasingu. 
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Kredit fotografie: Haworth GmbH 

Zdroj: J. Kodym, představení v rámci INCIEN kurzu Cirkulární zadávání 

4. POŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU BASKICKOU 
VLÁDOU (ŠPANĚLSKO)  

Popis: 

Ihobe je veřejný orgán spadající pod Ministerstvo životního prostředí, územního plánování, zemědělství a rybolovu 
baskické vlády. Ve spolupráci se všemi úrovněmi státní správy usiluje o zlepšení životního prostředí v Baskicku. Od 
roku 2005 Ihobe aktivně podporuje a zavádí do praxe ekologické zadávání veřejných zakázek v rámci své vlastní 
činnosti, přičemž využívá strategii, která konkrétně zahrnuje stimulaci subjektů na straně nabídky i poptávky  
v regionu. 
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Cirkulární charakter: 

Hlavní kritéria udržitelnosti zahrnutá do výběrového řízení na kancelářský nábytek se zaměřují na udržitelnou 
výrobu, použití recyklovaných materiálů a recyklovatelnost konečného výrobku a jsou shrnuta následovně: 

1. Technická a environmentální kvalita materiálů 

 
• Desky ze dřeva a vedlejších dřevěných produktů: co nejnižší množství formaldehydu; vyloučení 

nebezpečných látek (podle klasifikace směrnice 67/548/EHS) a použití dřeva pocházejícího z lesů 
obhospodařovaných udržitelným způsobem (odkaz na kritéria značek FSC a PEFC) nebo recyklovaného. 

• Plastové součásti: budou upřednostňovány výrobky obsahující recyklované plasty a plastové díly by měly 
být nad určitou hmotnost označeny podle normy ISO 11469 (nebo rovnocenné); do plastových materiálů by 
neměly být přidávány látky na bázi olova, kadmia, rtuti nebo jejich sloučenin. 

• Kovové díly: musí být snadno rozebíratelné na konci životního cyklu výrobků, aby mohly být recyklovány; 
upřednostňuje se použití recyklovaných (druhotně tavených) kovů. 

• Čalounění: přednost budou mít výrobky, které splňují kritéria Öko-texu, EU Flower nebo ekvivalentu. 

• Pěna: Přednost bude dána výrobkům, které splňují kritéria CertiPUR nebo ekvivalentu. 

 
2. Technická kvalita produktů 

• Zaměřuje se na standardizované montážní spoje dílů, modularitu a ergonomii (u židlí). 

3. Ekologická kvalita produktů 

• Požadavky na odolnost (minimálně tříletá záruka) a údržbu – například čištění výrobků by mělo být možné 
bez použití organických rozpouštědel a výrobky musí být vhodné pro recyklaci a opětovné použití. 

 

Výsledky: 

Čtyři společnosti předložily nabídky, které splňovaly všechny povinné požadavky (technické specifikace). Ve fázi 
zadávání byly bodově zvýhodněny ty nabídky, které se zabývaly následujícími dvěma aspekty: analýza životního 
cyklu pro všechny nebo alespoň některé nabízené výrobky a environmentální certifikací výrobku. 

Pokud jde o environmentální kritéria, všechny společnosti kromě jedné předložily požadovanou dokumentaci. 
Zakázku získala nejlevnější nabídka z hlediska finančních nákladů. Tato nabídka také získala nejvyšší bodové 
hodnocení v oblasti životního prostředí. 

Toto výběrové řízení posloužilo jako inspirace a informace pro další subjekty veřejného sektoru. Například v roce 
2008 zvolil baskický vodohospodářský úřad velmi podobný postup jako Ihobe při pořizování kancelářského nábytku 
pro svou novou kancelářskou budovu. Velmi podobný přístup zavedlo také město Bilbao. 

Zdroj: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue6_GPP_Example16_Basque_Furniture.pdf      

5. MASARYKOVA UNIVERZITA 

Popis:  

K základním hodnotám Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) patří odpovědnost, chápaná ve vztahu k vnějšímu 
prostředí jako veřejná role univerzity zdůrazňující její roli spolutvůrce veřejného mínění a aktivního účastníka veřejné 
diskuse, a respekt k pravidlům stanovujícím rovnost příležitostí a transparentnost fungování instituce. Od počátku 
projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ univerzita naplňuje své 
strategické cíle především využíváním ekologicky šetrných materiálů, výrobků a procesů a nepřímou podporou 
malých a středních podniků. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue6_GPP_Example16_Basque_Furniture.pdf
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MU vidí velkou přidanou hodnotu v tom, že upouští od hodnocení veřejných zakázek pouze podle ceny. Rozhodla se 
jít cestou zelených zakázek a nastavila zadávací řízení, které při pořizování firmy pro nakládání s odpady 
zahrnovalo zelená kritéria. 

Cirkulární charakter: 

Při zadávání zakázky na společnost pro nakládání s odpady je důležité stanovit kritéria pro splnění hierarchie 
nakládání s odpady nebo oběhové hierarchie, určité recyklační cíle a co je nejdůležitější – transparentnost v celém 
hodnotovém řetězci. 

Když univerzita připravovala veřejnou zakázku, jejím cílem bylo zavést zásady cirkulární ekonomiky, hierarchie 
nakládání s odpady, udržitelnosti a transparentnosti. 

Hodnotící kritéria: 

Kritéria pro zadání veřejné zakázky při výběru společnosti pro nakládání s odpady byla stanovena takto: 

• poskytovat univerzitě 4krát ročně konzultace o nakládání s odpady, 

• vozidla by měla mít normu Euro V, 

• legální zaměstnávání, férové smlouvy se zaměstnanci, 

• splňovat nové právní předpisy, 

• měřit množství odpadu,  

• uzavřít smlouvu na 4 roky. 

V poměru: 

• cena 50 %, 

• recyklace 25 %, 

• jiné než recyklace 15 %, 

• technologická úroveň vozidel 10 %. 

Univerzita zahájila proces zadávání veřejných zakázek a realizovala předběžné tržní konzultace se třemi 
společnostmi zabývajícími se nakládáním s odpady, které měly zájem o poskytování této služby. Pouze dvě z těchto 
společností zaslaly své nabídky a obě nabídky se cenově překrývaly. Tato veřejná zakázka byla následně zrušena. 

Univerzita se rozhodla stanovit jiná kritéria a zkrátit smlouvu pouze na dva roky. Nová kritéria byla následující: 

• cena 75 %, 

• recyklace 12 %, 

• energetické využití 8 %, 

• technologická úroveň vozidel 5 %. 

 

Výsledek: 

Zakázka byla úspěšně dokončena a smlouva byla podepsána. 
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Zdroj: https://sustain.muni.cz/strategie-a-cile/vyrocni-zpravy   

6. ZAJIŠTĚNÍ KLIMATICKY ŠETRNÉHO SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ ODPADU  
V OBCI SARPSBORG (NORSKO) 

Popis: 

Město Sarpsborg se nachází v kraji Østfold na jihovýchodě Norska a má 54 678 obyvatel. V srpnu 2016 město znovu 
vypsalo výběrové řízení na svoz odpadu a vyzvalo uchazeče, aby zvážili, jak by jimi navrhovaná služba mohla 
přispět k realizaci sarpsborgského plánu v oblasti energetiky a klimatu. Energetický a klimatický plán byl poprvé 
vytvořen v roce 2002 a jeho cílem je výrazně snížit emise skleníkových plynů ve městě. V roce 2008 se odhadovalo, 
že emise činily celkem 374 000 tun ekvivalentu CO2 (7,4 tuny na obyvatele), které byly způsobeny především silniční 
dopravou a průmyslem. 

Plán v oblasti energetiky a klimatu (2011-2020) má celkový cíl snížit přímé emise skleníkových plynů o 50 % do roku 
2020 a zaměřuje se na pět oblastí: doprava, spotřeba energie v budovách, nakládání s odpady, přizpůsobení se 

změně klimatu, rozvoj kapacit a výměna znalostí. 

Cíle v oblasti zadávání veřejných zakázek 

V srpnu 2016 vyhlásila obec „otevřené“ výběrové řízení na svoz odpadu v Sarpsborgu na příštích pět let. Předmětem 
zakázky bylo: 

Služby pro obec Sarpsborg pokrývají: 

• Svoz tříděného spotřebního odpadu z domácností (a rekreačních oblastí), obecních budov a podniků v obci. 

• Sběrné jednotky pro odpad a sběr odpadu z akcí. 

• Pronájem kontejnerů na stavební odpad ze subjektů patřící obci. 

• Nakládání, odvoz a recyklace odpadů z popsaných sběrných míst. 

Smlouva také zahrnovala další dvě možnosti: 

• Svoz potravinového odpadu do určených kontejnerů. 

• Sběr skleněných a kovových obalů do určených kontejnerů. 

Vítězná nabídka byla nejen nabídkou s nejnižší cenou, ale získala také nejvyšší hodnocení kvality díky svému 

souladu s Plánem pro energetiku a klima v Sarpsborgu. 

https://sustain.muni.cz/strategie-a-cile/vyrocni-zpravy
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Cirkulární charakter: 

Požadavky na služby zahrnovaly sběr tříděného odpadu, zajištění sběrných zařízení a přepravu odpadu do 
určených recyklačních/koncových míst. Veřejná zakázka byla zadána podle modelu „ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky“, přičemž výběrová kritéria byla použita k vyloučení uchazečů, kteří nebyli schopni splnit určitá minimální 
environmentální (a sociální) kritéria. Kritéria pro zadání zakázky byla použita k seřazení nabídek podle cenových  
a kvalitativních hledisek. Díky podpoře snížení emisí CO2 jako součásti kritérií pro zadání zakázky je vítězná služba, 

která zavede dva plně elektrifikované vozy na svoz odpadu, nejen levnější díky nízkým nákladům na vodní energii 
v Norsku, ale také přinese úsporu přibližně 300 tun emisí CO2 ročně. 

Co se týká dalších možností: město Sarpsborg plánuje revidovat komunální plán pro nakládání s odpady. To může 
znamenat, že bude přijato politické rozhodnutí o zavedení systému sběru pro více druhů odpadů, jako je potravinový 
odpad, nebezpečný odpad a skleněné a kovové obaly. 

Technické specifikace: 

Minimální požadavky na výkonnost vozidel používaných k provádění služby: 

a) Minimálně evropská emisní norma EURO 6 pro vozidla, která mají být použita pro svoz odpadu.  

b) Minimálně EURO 5 pro vozidla používaná pro další přepravu do zpracovatelského závodu. 

 

Kromě toho museli uchazeči vzhledem k existující dohodě mezi obcí Sarpsborg a poskytovatelem recyklace Grønt 

Punkt Norge AS splnit také požadavky na plastové obaly po sběru (tj. přepravu, třídění, skladování a ukládání), aby 
bylo zajištěno průběžné využití plastového odpadu. 

 

Vítězná kritéria: 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vybrána na základě následujících kritérií: 

• Kvalita a životní prostředí (60 % celkových bodů) 

• Cena (40 % z celkového počtu bodů) 

Výsledky: 

Výzva k podání nabídek byla zveřejněna v srpnu 2016 a smlouva byla podepsána na začátku prosince téhož roku. 
Byly obdrženy čtyři nabídky. Služba bude poskytována od 1. října 2017 do 30. září 2022. Celková hodnota zakázky 
přesahuje 21 milionů eur (204 822 859 norských korun). Vítězná nabídka byla nejen nabídkou s nejnižší cenou, ale 
získala také nejvyšší počet bodů za kvalitu díky svému souladu se Sarpsborgským plánem v oblasti energetiky  
a klimatu. 

A konečně, díky hodnocení nabídek podle přepravní vzdálenosti k dalšímu zpracování odpadu zahrnovala vítězná 
nabídka také dohody s místními subjekty o zpracování zbytkového i potravinového odpadu, což dále sníží emise 
spojené s přepravou do zařízení na zpracování odpadu. Spojením sběru a dalšího zpracování odpadu v jedné veřejné 
zakázce bylo možné pořídit ucelenější a účinnější řešení, které rovněž snižuje potřebu přepravy odpadu. 

Zdroj : https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue72_Case_Study_145_Sarpsborg.pdf   

  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue72_Case_Study_145_Sarpsborg.pdf
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7. NÍZKOUHLÍKOVÝ SBĚR ODPADU, BRISTOL (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) 

Popis: 

Město Bristol získalo ocenění Evropské zelené hlavní město 2015 za to, že od roku 2005 vyčlenilo 800 milionů eur na 
zlepšení dopravy, energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie, za důsledné snižování emisí ekvivalentu oxidu 

uhličitého (CO2) a za zdvojnásobení počtu cyklistů mezi lety 2001 a 2011. Ocenění bylo uděleno také rostoucímu 
zelenému hospodářství Bristolu a jeho ambicím stát se centrem nízkouhlíkového průmyslu.  

Strategie udržitelného zadávání veřejných zakázek města Bristol byla přijata v roce 2009. Zahrnuje školení, 
vypracování příslušných kritérií, doložek a cílů a rozvoj trhu. Každý nový nákup, který vyžaduje uzavření smlouvy, 
prochází posouzením udržitelnosti ze strany týmu pro životní prostředí, včetně doporučených kritérií GPP.  

Rada má již řadu let cíle pro snižování emisí, ale v roce 2011 byl přijat nový cíl pro celé město, a to snížit do roku 
2020 emise CO2 o 40 % oproti výchozímu roku 2005.  V roce 2009 bylo zahájeno zadávací řízení na smlouvu  
o poskytování služeb v oblasti svozu komunálního odpadu a zimní údržby komunikací v okolí města Bristol. Analýza 
ukázala, že trh se za dobu trvání předchozí desetileté smlouvy výrazně změnil; proto bylo důležité využít výběrové 
řízení k dosažení ekonomických a environmentálních zlepšení. 

Cirkulární charakter: 

Předběžně kvalifikovaní poskytovatelé služeb se zúčastnili soutěžního dialogu, aby prozkoumali různé přístupy, 
které jsou v odvětví odpadů k dispozici. To bylo také považováno za optimální způsob, jak dosáhnout vysoké míry 
recyklace, snížení emisí a dobrého poměru ceny a kvality.  

V zakázce tým odpadového hospodářství stanovil požadavky na třídění odpadu, zatímco tým pro životní prostředí 
stanovil cíle pro snížení emisí CO2. Smlouva začala platit v listopadu 2011 a zahrnuje zajištění vozidel, zaměstnanců 
a skladů pro svoz odpadu, posyp silnic, odhrnování sněhu a příslušnou komunikaci s veřejností.  Přípravná fáze 
umožnila výběr uchazečů podle vhodnosti jejich systému environmentálního řízení (Environmental Management 
System / EMS). To bylo nutné kvůli následným požadavkům Agentury pro životní prostředí.  

Na první straně specifikace byly stanoveny cíle Bristolu do roku 2015 (relevantní pro zakázku), které zahrnovaly, že 
se stane orgánem, který bude poskytovat místně odpovědné služby na ulicích, včetně čištění ulic, sběru odpadků, 
odstraňování graffiti, vyprazdňování odpadkových košů a odstraňování pohozených odpadků. Mezi cíle patřilo také 
spolupracovat s partnery na dosažení vynikající kvality, být uznávaným lídrem ve sběru a recyklaci odpadu a být 
nejčistším městem Británie.  

Vzhledem k tomu, že byl proveden proces soutěžního dialogu, byly použity „požadované výstupy“ na rozdíl od 
technických specifikací. Ty zahrnovaly: 

• Snížit „uhlíkovou stopu“ spojenou se službou v souladu s dohodnutým cílem pro Bristol do roku 2020. 

• Snížit množství odpadu, zvýšit opětovné využití, recyklaci a kompostování vedoucí k nulovému odpadu. 

• Výrazně snížit množství nezpracovaného odpadu ukládaného na skládky. 

• Maximalizovat účinné využití zdrojů, tj. recyklátů a energie ze zbytkového odpadu. 

• Řešit a omezovat případy trestné činnosti v oblasti životního prostředí (např. ukládáním a shromažďováním 
důkazů o „odhazování odpadů“). 

• Zlepšit chápání obyvatelstva směrem k udržitelnému nakládání s odpady. 

Výsledky:  

Uchazeči byli posuzováni na základě nabídek, které předložili v rámci soutěžního dialogu, a byli hodnoceni podle 
faktorů včetně plánu řízení emisí uhlíku, v němž uvedli, jakým způsobem dosáhnou cílů v oblasti snižování emisí. 
Čtyři % bodů byla přidělena aspektům životního prostředí a udržitelnosti, včetně uhlíkové stopy služby, kvality EMS 
a dopadů služby zimní údržby na životní prostředí. Hodnoceno bylo také efektivní provozní řízení následujících 
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aspektů: sběr odpadu (13 %); čištění ulic (12 %); zimní údržba (4 %) a překládání a zpracování odpadu (2 %). 
Hodnotilo se také prokázání toho, jak uchazeč splní výkonnostní cíle pro sběr odpadu (8 %) a čištění ulic (5 %).  

Byl stanoven podíl úspor emisí CO2 z této zakázky na služby, který by přispěl k dosažení celkového cíle pro obec. 
Za tímto účelem byl cíl města snížit do roku 2020 emise CO2 o 40 % (výchozí hodnota z roku 2005) upraven poměrně 
tak, aby odpovídal délce trvání smlouvy o poskytování služeb (2011-2017). Pro výpočet tun ušetřených emisí CO2 
byly použity výchozí údaje o emisích od předchozího dodavatele (2009/2010). Byly rovněž provedeny výpočty 

rozdílu v účinnosti dostupných vozidel. 

Zdroj: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue33_Case_Study71_Bristol_Business_case.pdf    

8. JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM: ZELENÉ ENERGIE 

Popis:  

Cílem Jihomoravského inovačního centra (JIC) je podpora inovačního podnikání v regionu jižní Moravy. V roce 2018 
vyhlásilo JIC tendr na dodávku elektrické energie do budovy INMEC v brněnském Technologickém parku. Vedle 
nabídkové ceny byl rozhodujícím kritériem procentuální podíl energie, kterou účastník prokazatelně nakoupil  

z obnovitelných zdrojů. 

Zadavatel v rámci této zakázky nestanovil pevný požadavek na podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů 
(OZE). Místo toho se rozhodl ponechat na dodavatelích, jaký podíl OZE nabídnou, a preferenci vyššího podílu OZE 
zohlednit při hodnocení nabídek. Hodnotící kritéria byla stanovena následovně: nabídková cena 70 %, 
environmentální aspekt – nákup OZE 30 %. 

Cirkulární charakter: 

Využívání energie pocházející z obnovitelných zdrojů je jedním z klíčových principů cirkulární ekonomiky, protože ta 
vyžaduje v rámci efektivního nakládání se zdroji komplexní přístup. Nezaměřuje se proto pouze na úsporu ve 
využívání primárních zdrojů, ale také na efektivitu ve výrobě a spotřebě energie. Ve veřejných zakázkách je proto 
třeba zohledňovat aktuální trendy, nové technologie a inovace v nízkouhlíkové ekonomice, a snížit tak ekologický 
dopad provozu úřadu (nebo firmy či domácnosti). 

Když zadavatel využívá kritéria kvality, měl by v zadávací dokumentaci jasně formulovat požadavky a cíle, jichž má 

být realizací veřejné zakázky dosaženo. Jestliže dodavatelé tyto cíle znají a rozumí jim, je pro ně hodnocení i celá 
soutěž transparentnější a jsou schopni přijít s dobře porovnatelnými nabídkami. Jednoznačné požadavky a cíle by 
pak měl zadavatel v zadávací dokumentaci vymezit a jasně určit, jaké konkrétní ukazatele bude hodnotit a kolik 
bodů přidělí jednotlivým úrovním naplnění stanovených cílů. 

Výsledek: 

Zadavatel uzavřel smlouvu s firmou Nano Green s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku a dodává energii 
pocházející 100% z obnovitelných zdrojů. 

Zdroj:  

Dodávky elektrické energie z obnovitelných zdrojů: https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=dodavky-elektricke-energie-

z-obnovitelnych-zdroju  

KROUPAHELÁN (2020): Jak na cirkulární veřejné zakázky. https://incien.org/wp-
content/uploads/2021/06/Cirkularni-zakazky-KROUPAHELAN-INCIEN.pdf  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue33_Case_Study71_Bristol_Business_case.pdf
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=dodavky-elektricke-energie-z-obnovitelnych-zdroju
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=dodavky-elektricke-energie-z-obnovitelnych-zdroju
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=dodavky-elektricke-energie-z-obnovitelnych-zdroju
https://incien.org/wp-content/uploads/2021/06/Cirkularni-zakazky-KROUPAHELAN-INCIEN.pdf
https://incien.org/wp-content/uploads/2021/06/Cirkularni-zakazky-KROUPAHELAN-INCIEN.pdf
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9. 100% OBNOVITELNÁ ENERGIE PRO BASKICKÝ PARLAMENTPOPIS: 

V roce 2015 se baskický parlament zavázal, že do výběrového řízení na dodávky elektřiny do svých budov a garáží 
zahrne ekologická kritéria a stanoví, že 20 % dodávané energie by mělo pocházet z obnovitelných zdrojů. Později, 
v roce 2017, nový tendr požadoval, aby dodávky elektřiny byly ze 100 % z obnovitelných zdrojů, ačkoli obchodní 
společnost mohla dodávat neobnovitelnou energii jiným uchazečům, přičemž měla povinnost předložit zdůvodnění 
„vykoupení záruk původu“. V roce 2018 baskický parlament pro zvýšení závazku požadoval jako kritérium 
solventnosti, aby obchodní společnosti měly klasifikaci „A“ (100 % obnovitelného původu v předchozím roce). Tento 
požadavek však napadly 2 nabízející společnosti, a nakonec bylo řízení pozastaveno. V roce 2019 bylo výběrové 
řízení znovu zpracováno, přičemž bylo odstraněno kritérium solventnosti, ale bylo zachováno zaručení 
obnovitelného původu 100 % dodávané energie, a proces najímání byl úspěšně dokončen, přičemž nová smlouva 
vstoupila v platnost v lednu 2020. 

Cirkulární charakter: 

Jak je podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci, předmětem výběrového řízení je zadání zakázky na dodávky 
elektřiny ze 100 % obnovitelných zdrojů ve vysokém a nízkém napětí pro budovy a garáže ve vlastnictví baskického 
parlamentu na dobu dvou let. 

Objekty, které jsou předmětem zakázky, jsou rozděleny do dvou částí podle napájecího napětí (ústředí a doplňkové 

zásobování a garáže). Celková spotřeba těchto dvou částí se odhaduje na 1 541 000 kWh/rok. Ve specifikacích je 
uvedeno, že nabídky musí zohledňovat všechny pojmy, které mají vliv na účet za elektřinu, tj. termín výkonu, termín 
energie a všechny daně a regulované pojmy, kterými je dodávka elektřiny zatížena, a dokonce i náklady na 
pronájem měřidel. Rovněž byly definovány jednotkové ceny: část 1) 296 000 EUR (bez DPH); část 2) 22 000 EUR 
(bez DPH). 

Specifikace je velmi jasná, a to jak v technických specifikacích, tak v administrativních doložkách, které jsou 
podrobně popsány: 1) v předmětu; 2) v charakteristice dodávky; 3) ve zvláštních podmínkách plnění. 

Výsledky: 

1) Vyhovující zpracování. Nabídku předložily čtyři společnosti, z nichž dvě byly vybrány (jedna pro každou ze 
dvou vymezených částí). 

2) Díky nové smlouvě se sníží spotřeba i emise CO2. Na základě spotřeby odhadované ve specifikacích  
(1 541 000 kWh/rok) se snížení emisí CO2 odhaduje na 400,66 tun CO2 ročně, a to díky spotřebě elektrické 
energie ze 100% obnovitelných zdrojů namísto elektřiny ze státního energetického mixu. 
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3) Předpokládá se ekonomická úspora: změna sazby za dodávku vysokého napětí, která se stává 6,2 místo 
6,1 (podle královského výnosu 15/2018); zahrnutí všech nákladů, včetně daně z elektřiny, do ceny nabízené 
společnostmi. 

4) Kromě toho se na trh s energií vypouští zpráva: poptávka po 100% obnovitelné elektrické energii je aktivním 
způsobem využití veřejných zakázek a smluv k mobilizaci trhu směrem k ekologicky šetrnějším postupům. 

Zdroj: https://www.ihobe.eus/CriteriosAmbientales/Ficha.aspx?IdMenu=244677a9-6fc5-4e48-b375-
3283c46421fe&Cod=1ad9f0d7-f2fa-4310-9557-68e025cfdff2&Idioma=es-ES  

10. BUDOVA DEPOZITÁŘE VÝCHODOČESKÉHO MUZEA V PARDUBICÍCH 

Popis: 

Zadavatel vyžadoval pro stavbu nového depozitáře budovu v pasivním standardu, tedy energeticky nenáročnou 

stavbu s nízkými náklady na provoz, minimální údržbou a minimem spotřebované energie na chlazení a vytápění. 
Tento požadavek byl v době plánování zakázky v Česku ještě zcela neobvyklý. Díky tomu vznikla do té doby unikátní 
stavba odpovídající potřebám muzejní činnosti na ukládání sbírkových předmětů.  

Zdroj: TV Architekt80 

Cirkulární charakter: 

Depozitář je výjimečný využitím nepálených cihel (pro regulaci vlhkosti) a recyklovaných materiálů v podsypu 
budovy, který má objem tisíc metrů kubických. Betonový recyklát nahrazuje lomové kamenivo, čímž šetří přírodu  
a aktuálně velmi rychle ubývající zdroje ve stavebnictví. Konstrukci tvoří železobetonový skelet s panelovým stropem 
na spřažených ocelobetonových nosnících. Depozitář využívá moderní technologie jako rekuperaci a tepelné 
čerpadlo umístěné na zelené extenzivní střeše. 

Zavádět a požadovat cirkulární principy ve stavebnictví je klíčové, protože tento sektor je na jedné straně velmi 

náročný na spotřebu materiálů a zároveň produkuje ohromné množství odpadů. Zadavatelé by proto mě li 
diskutovat téma s experty a požadovat taková řešení, která budou přinášet úspory primárních zdrojů a šetrný 
provoz nových i rekonstruovaných budov. 

  

 

80 https://www.tvarchitect.com/video/depozitar-vychodoceskeho-muzea-v-pardubicich-od-adama-rujbra-je-jiz-v-provozu/ 

https://www.ihobe.eus/CriteriosAmbientales/Ficha.aspx?IdMenu=244677a9-6fc5-4e48-b375-3283c46421fe&Cod=1ad9f0d7-f2fa-4310-9557-68e025cfdff2&Idioma=es-ES
https://www.ihobe.eus/CriteriosAmbientales/Ficha.aspx?IdMenu=244677a9-6fc5-4e48-b375-3283c46421fe&Cod=1ad9f0d7-f2fa-4310-9557-68e025cfdff2&Idioma=es-ES
https://www.tvarchitect.com/video/depozitar-vychodoceskeho-muzea-v-pardubicich-od-adama-rujbra-je-jiz-v-provozu/
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Výsledek: 

Budova získala cena Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v soutěži Odpad zdrojem a cenu Stavba roku 
Pardubického kraje.  

Zdroj: TV Architekt: https://www.tvarchitect.com/video/depozitar-vychodoceskeho-muzea-v-pardubicich-od-
adama-rujbra-je-jiz-v-provozu/  

11. ELEKTROMOBILY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ (SLOVENSKO) 

Popis: 

V souladu s usnesením vlády č. 590 ze dne 14. prosince 2016, kterým vláda Slovenské republiky schválila Národní 
akční plán pro zelené veřejné zakázky ve Slovenské republice na léta 2016-2020, byla uložena povinnost ministrům 
a předsedům ústředních orgánů státní správy uplatňovat principy zeleného veřejného zadávání v rámci své 
působnosti a doporučila hejtmanům samosprávných krajů a předsedovi Sdružení měst a obcí Slovenska uplatňovat 
principy zeleného veřejného zadávání v rámci své působnosti.   

 

Cílem tohoto zákona je podpořit uvádění čistých a energeticky účinných motorových vozidel na trh a tím přispět  
k energetické účinnosti silničních vozidel snížením spotřeby paliva, k ochraně klimatu snížením emisí CO2 a ke 
zlepšení kvality ovzduší snížením emisí znečišťujících látek. 

Zákon stanoví způsoby zohlednění energetických a environmentálních dopadů provozu motorových vozidel 
kategorií M1, M2, M3, N1, N2 a N3 (dále jen „vozidlo“) během jejich životnosti při nákupu nebo pronájmu vozidel. 
Stanoví rovněž metodiku výpočtu provozních nákladů po dobu životnosti vozidla s cílem podpořit a stimulovat trh  

s energeticky a ekologicky účinnými vozidly. 

Po přijetí akčního plánu se vláda obrátila na Úřad pro veřejné zakázky (ÚVZ) s myšlenkou modelové veřejné zakázky 
na elektromobil. ÚVZ to přijal jako výzvu a příležitost využít zelených veřejných zakázek přímo při nákupu vozidla 
pro potřeby úřadu a zároveň možnost inspirovat další zadavatele. Vždyť pokud existuje, byť jen minimální, možnost 
jakkoli přispět ke snížení negativních dopadů na životní prostředí, tak stát a jeho instituce musí být vzorem pro 
ostatní zadavatele a snažit se chovat odpovědně při každé veřejné zakázce. 

  

https://www.tvarchitect.com/video/depozitar-vychodoceskeho-muzea-v-pardubicich-od-adama-rujbra-je-jiz-v-provozu/
https://www.tvarchitect.com/video/depozitar-vychodoceskeho-muzea-v-pardubicich-od-adama-rujbra-je-jiz-v-provozu/
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Cirkulární charakter: 

Vlastní realizace průzkumu trhu byla založena především na „surfování“ po webových stránkách prodejců 
automobilů, z nichž pracovníci ÚVZ čerpali řadu informací. Ověřili si dostupnost elektromobilů na trhu, jejich 
technické parametry a získali katalogy výrobků. Cenu zjišťovali na webových stránkách jednotlivých prodejců, ve 
zveřejněných cenících nebo pomocí konfigurátoru cen. Velmi jim pomohly i různé webové stránky, které velmi 
přehledně a komplexně zpracovávaly problematiku elektromobility.  

Výbornou příležitostí k rozšíření odborných znalostí v oblasti elektromobility byla účast na výstavě Auto Salon, která 
se konala v Bratislavě.  

K dobrému plánování veřejných zakázek patří také velmi dobrá znalost trhu. Proto před samotným zadávacím 
řízením využili pracovníci OPP § 25 ZVZ - Přípravné tržní konzultace. Konzultace byly rozděleny na teoretickou  
a praktickou část - testování elektromobilů. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o ekologické veřejné zakázky, byly při stanovení ekologických parametrů zohledněny 
otázky související s environmentálními faktory v celém životním cyklu elektromobilů. Ve skutečnosti se zabývaly 
objasněním skutečností týkajících se „čistých vozidel“. Je zásadní rozdíl v tom, zda se komponenty při výrobě 
elektromobilů vyrábějí v zemi, kde se elektřina vyrábí z obnovitelných zdrojů (voda, slunce, vítr atd.), nebo zda se 
vyrábějí v zemi, kde jsou zdrojem elektřiny fosilní paliva (např. uhlí). Ekologičnost elektromobilů podstatně závisí na 
zemi, kde se tyto komponenty vyrábějí a používají. Důležitý je tedy zdroj elektrické energie konkrétní země, ve které 
se nacházejí výrobní závody komponentů elektromobilů, samotný elektromobil a neméně důležité je, jaký je 
„energetický mix“ v zemi, ve které se elektromobil používá. 

Požadavky na životní prostředí se promítly do otázek emisí, zdrojů energie použitých k výrobě baterií, zdrojů energie 
použitých k výrobě samotného elektromobilu, otázek týkajících se likvidace a recyklace baterií, složení baterií atd. 
Nicméně ÚVZ nedostalo jasné a zejména prokazatelné odpovědi. V této oblasti může existovat celoevropský tlak na 

vytvoření jednotné formy a metodiky výpočtu a prokazování.  

Skutečnost, že se v té době i přes provedené přípravné tržní konzultace nepodařilo získat konkrétnější odpovědi na 
kladené otázky týkající se komplexní ekologičnosti elektromobilu, neznamená, že se má na tyto parametry 
rezignovat. ÚVZ se o tyto ekologické parametry zajímá průběžně. 

Kromě ekologických parametrů se zajímali také o parametry ekonomické. Nešli však pouze cestou nejnižších 

nákladů. Jednou z možností, jak dosáhnout symbiózy mezi náklady a ochranou životního prostředí, je využití cyklu 
environmentálních nákladů. Proto je kromě pořizovací ceny elektromobilu zajímaly také servisní náklady na 100 
000 km, počet servisních prohlídek na 100 000 km, cena za likvidaci/recyklaci baterie, cena nové baterie, případná 
sleva při prodeji staré, bezplatné zapůjčení náhradního vozidla při servisní/škodové události, bezplatný odtah při 
vybití baterie atd. Z hlediska nákladů životního cyklu pro nás bylo důležité zodpovědět otázky, jako je doba 
používání elektromobilu, průměrný počet ujetých kilometrů (denně/měsíčně/ročně) a odhadovaná spotřeba. 

Výsledek: 

ÚVZ pořídil elektrické vozidlo a celý tento postup využil k sepsání velmi podrobných pokynů pro pořízení elektrického 
vozidla. 

Zdroj: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/2634/ako_sme_obstarali_elektromobil.pdf  

https://zevo.uvo.gov.sk/fileadmin/zevo/dokumenty/Metodicka_prirucka_Ekologicke_vozidla_a_vybrane_sluzby_
aktualizacia_1.1.....pdf   

  

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/2634/ako_sme_obstarali_elektromobil.pdf
https://zevo.uvo.gov.sk/fileadmin/zevo/dokumenty/Metodicka_prirucka_Ekologicke_vozidla_a_vybrane_sluzby_aktualizacia_1.1.....pdf
https://zevo.uvo.gov.sk/fileadmin/zevo/dokumenty/Metodicka_prirucka_Ekologicke_vozidla_a_vybrane_sluzby_aktualizacia_1.1.....pdf


 63 

12. „RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH A ČISTICÍCH 
EKOLOGICKÝCH PROSTŘEDKŮ A RŮZNÝCH HYGIENICKÝCH POTŘEB“, 
GENT (BELGIE) 

Popis: 

Gent se nachází ve vlámském regionu Belgie a je hlavním a největším městem provincie východní Flandry. S více 
než 250 000 obyvateli je Gent druhou největší obcí Belgie.  Od roku 2008 má město akční plán pro udržitelnost 
nazvaný Gent 2020, který zahrnuje více než 105 opatření a iniciativ, jejichž cílem je učinit z Gentu udržitelnější 
město, včetně aktivit v oblasti udržitelného zadávání veřejných zakázek. První strategie pro zadávání veřejných 
zakázek se zaměřením na udržitelnost byla zahájena v roce 2012. V roce 2014 byla tato strategie obnovena  
v souladu s upravenými prioritami stanovenými nově zvolenou městskou radou. Během konference EcoProcura 

2014, která se ve městě konala, byla tato strategie oficiálně podepsána starostou města.  

Gent strávil posledních 10 let postupnou ekologizací svých městských úklidových služeb s cílem dosáhnout 100% 
používání ekologicky šetrných výrobků. Gent nakupuje výrobky, které splňují minimálně kritéria evropské  
ekoznačky, a jako první město začalo používat výrobky s certifikátem Cradle-to-Cradle (od kolébky do kolébky) 
prostřednictvím smluvních úklidových služeb pro všechny své budovy a zařízení. Ve městě se nachází 340 míst (od 
kancelářských budov, škol, školek, muzeí atd.), která využívají úklidové služby a/nebo výrobky města (např. 
výrobky používané při poskytování služeb veřejného stravování), na nichž se podílí 350 externích spolupracovníků. 
Roční výdaje města na úklidové prostředky a služby činí 14,4 milionu eur. 

Cirkulární charakter: 

Poslední veřejná zakázka byla zadána v září 2016 v otevřeném řízení. Byla uzavřena čtyřletá rámcová dohoda na 
dodávky čisticích a lešticích prostředků. 

Technická specifikace prostředků popsaná v zakázce (16 skupin čisticích prostředků): 

• musejí být biologicky odbouratelné; 

• splňovat kritéria pro získání evropské ekoznačky pro příslušnou kategorii výrobků nebo jejího ekvivalentu 

• označení výrobku (etiketa, pokyny k dávkování, bezpečnostní informace); 

• všechny výrobky měly být vybaveny dávkovacími pomůckami,  

• prázdná balení by měla být dodavatelem odstraněna a recyklována, 

• dodavatel měl zajistit počáteční zacházení s prostředky (váha a správné použití výrobků). 

Vítězné kritérium (70 % cena a 30 % udržitelnost) 

Udržitelnost se skládá z: 

• udržitelná doprava - max. 10b (EURO 5 nebo vyšší), 

• udržitelné nakládání s odpady - max. 10b, 

• ostatní prvky - max. 10b (návrhy na inovativní a udržitelná řešení, produkty, služby atd.) 

Výsledek:  

Doprava je zajišťována výhradně vozidly EURO 6, 

Obaly - výrobky jsou baleny do 85 % recyklovaných kartonových obalů a plastová výplň ze 100% recyklovatelného 
plastu. 

Další prvky - dodavatel navrhl plně automatický inteligentní dávkovací systém (úspora energie, vody a odpadu). 

Zdroj: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue70_Case_Study_140_Ghent.pdf   

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue70_Case_Study_140_Ghent.pdf
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13. VYUŽITÍ KRITÉRIÍ PRO NÁKUP ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ S EKOZNAČKOU  
V GENERALITAT VALENCIANA, MINISTERSTVO FINANCÍ A 
EKONOMICKÉHO MODELOVÁNÍ (ŠPANĚLSKO) 

Popis:  
Generalitat Valenciana je vláda Valencijského společenství, které je s více než pěti miliony obyvatel čtvrtým 
nejlidnatějším regionem Španělska. Je zodpovědná za zadávání zakázek na služby a zboží pro veřejný sektor  
v regionu a zavázala se zahrnout environmentální kritéria do svých rámcových smluv na výrobky a služby. Jako 
rámec pro práci Generalitat Valenciana slouží Cíle udržitelného rozvoje OSN, které se řídí její strategií „Valencijská 
strategie pro změnu klimatu a energetiku 2030“. 

Jako základ pro kritéria udržitelnosti zahrnutá do výběrového řízení byla použita kritéria GPP EU pro úklidové služby 
v interiérech. Veřejná zakázka byla stanovena jako rámcová dohoda na dvouletou smlouvu o poskytování služeb  
(s možností prodloužení o další rok). Výběrové řízení bylo zahájeno v září 2018 jako otevřené řízení. 

Cirkulární charakter: 

Udržitelnost úklidových služeb byl hodnocena podle pěti kritérií, za která bylo uděleno 55 ze 100 možných bodů. 
Uchazeči museli získat minimálně 25 bodů, aby mohli se mohli o zakázku ucházet. 

• Používání čisticích prostředků s oficiálně uznávanou ekoznačkou I podle UNE-EN ISO 14024: 2001 (32 bodů). 

• Použití koncentrovaných neředěných čisticích prostředků (6 bodů). Všechny jednotky produktu kterékoli  
z následujících kategorií produktů musí mít minimální poměr ředění 1:100. 

• Používání papíru z trvale udržitelných obhospodařovaných lesů nebo recyklovaných zdrojů (8 bodů). 
Všechny produktové jednotky uvedených kategorií produktů by měly mít minimální obsah 70 % udržitelných 
recyklovaných a/nebo přírodních vláken (s platnými certifikáty udržitelného hospodaření v lesích). 

• o platný certifikát spotřebitelského řetězce vydaný certifikačním schématem třetí strany, jako jsou 
certifikační systémy PEFC nebo FSC nebo ekvivalentní. 

• o nebo úředně uznaný certifikát ekoznačky typu I (podle UNE-EN ISO 14024:2001), který tento požadavek 
zahrnuje. 

• Používání recyklovaných nebo kompostovatelných plastových pytlů na odpad (4 body). Všechny pytle na 
odpad splňují požadavky na odolnost normy UNE-EN 13592:2017 (plastové pytle pro sběr domácího 
odpadu; druhy, požadavky a zkušební metody) nebo ekvivalentní a obsahují alespoň 80 % recyklovaného 
spotřebitelského plastu, popř. jsou plně kompostovatelné v souladu s požadavky normy UNE-EN 13432:2001 
nebo ekvivalentní. 

• Energetická účinnost vysavačů (5 bodů). Vysavače jsou zařazeny do energetické třídy A (pro zakoupené 
před 1. zářím 2017) nebo třídy A+ (pro zakoupené po 1. září 2017). 

Ustanovení o plnění smlouvy: 

• Zhotovitel musí vést záznamy, dostupné na žádost zadavatele, o následujícím: spotřebovaném množství 
všech čisticích prostředků s odpovídajícími aktualizovanými bezpečnostními listy, jejich technickými daty 
(s pokyny pro aplikaci, použití a dávkování) a ověřením požadavky stanovené v technických specifikacích. 

• Školení úklidového personálu (o čisticích prostředcích, úsporách vody a energie, odpadech, zdraví  
a bezpečnosti). 
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Výsledky: 
O zakázku na úklidové služby se zajímalo mnoho zájemců a na každou položku bylo obdrženo asi 17 nabídek.  Do 
výběrového řízení se kvalifikovalo celkem 18 dodavatelů, kteří dosáhli dostatečně vysokého hodnocení  
v environmentálních kritériích. Zakázka na služby byla udělena nejlépe hodnoceným nabídkám v červnu 2019. 
Obecně měli vybraní dodavatelé nejvyšší skóre v ekologických kritériích pro zadání zakázky. Většina produktů  
s ekoznačkou nabízených uchazeči měla ekoznačky EU, i když byly přijaty všechny ekoznačky typu I. Odhadovaná 

hodnota zakázky je 33 239 151 EUR. Energeticky účinné vysavače mohou snížit celkovou spotřebu energie až o 50 
% v závislosti na situaci při úklidu, např. pokud je čištění podlah hlavním úkolem. Dodavatelé byli také vyzváni, aby 
používali neředěné produkty, protože snižují emise díky nižším požadavkům na obalový materiál a spotřebu paliva 
pro přepravu. 

Zdroj: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_98_Case_Study_185_Valencia.pdf   

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNy
UuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS_38Qkw9k4qCzHNzC40MSysykhLDAm1t9Qtycx0BcPm5-A!!/   

14. UHLÍKOVÁ STOPA JAKO HODNOCENÍ V ZAKÁZCE, GRANADA 
(ŠPANĚLSKO) 

PRÁCE NA UZAVŘENÍ SKLÁDKY DEHESAS VIEJAS, GRANADA 

Popis: 

Andaluské ministerstvo zemědělství, chovu dobytka, rybolovu a udržitelného rozvoje zahrnulo uhlíkovou stopu jako 
kritérium pro zadání zakázky ve výběrovém řízení. 

Andaluský zákon o opatřeních v oblasti změny klimatu (2018) podporuje cirkulární zadávání zakázek. Veřejné 
subjekty budou podporovat zmírňování změny klimatu a přechod na nový energetický model. Definice kritérií pro 
zadání zakázky a zvláštních prováděcích podmínek, které berou v úvahu dopad každého produktu nebo 
poskytované služby na životní prostředí. Definice kritérií pro zadání zakázky, která přednostně oceňují procesy 
snižování, opětovného použití a recyklace produktů, jakož i snižování emisí skleníkových plynů ve výrobních 
procesech, jejich komercializaci a distribuci. 

  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_98_Case_Study_185_Valencia.pdf
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS_38Qkw9k4qCzHNzC40MSysykhLDAm1t9Qtycx0BcPm5-A!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS_38Qkw9k4qCzHNzC40MSysykhLDAm1t9Qtycx0BcPm5-A!!/
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Cirkulární charakter: 
 

Zakázka: práce na uzavření inertní skládky v Dehesas Viejas, Granada. Největším negativním dopadem činnosti na 
životní prostředí je dopravní obslužnost. 

Pokud jde o kritéria pro udělení, lze získat až 100 bodů: 

Detaily projektu (16 bodů), metodika (5b), rozpis (4b), studium materiálů (20b), cena (45b), uhlíková stopa  
z používání těžkých strojů (10b). 

Deset % se uděluje přímo environmentálnímu chováním nabídkové společnosti. 10 bodů se přidělí tomu, kdo má 
nejmenší stopu, a podle pravidla poměru se skóre přiřadí zbytku. 

Je také uvedena metodika pro výpočet uhlíkové stopy. Výpočty jsou homogenní a srovnatelné. Každá společnost 
to zvládne bez nutnosti složitých technických prostředků. 

Společnosti potřebují pouze: typ vozidla (tuhé, kloubové), dojezdové vzdálenosti a úroveň zatížení. 

Výsledek: 

Výběrové řízení na uzavírání skládek v Dehesas Viejas (Granada) bylo schváleno na základě kritérií a práce 
probíhají. Uhlíková stopa byla zahrnuta do procesu zadávání zakázky v hodnotě přesahující 2 miliony eur. To vedlo 
ke snížení emisí skleníkových plynů při prováděných pracích vyplývajících ze smluvní právní záruky. Hlavní úspěch 

spočívá v tom, že toto kritérium lze nyní zařadit do dalších výběrových řízení, protože právní překážky pro jejich 
uplatnění byly překonány. 

Zdroj: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5289/use-of-the-carbon-footprint-as-
an-award-criterion-in-a-tender/   

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/detalle-
licitacion.jsf?idExpediente=000000255100   

https://www.hyvalenzuela.com/inicio/obras-y-proyectos/dehesas-viejas   

15. TRIČKA DO ZÁVODU V UDRŽITELNÉM ZADÁVÁNÍ 

Charakteristika: 

Již více než 40 let se závod La Mercè (Cursa de La Mercè) koná každé září jako součást barcelonských slavností. 
Každý běžec před závodem obdrží speciální tričko pro označení účastníků. Organizátor závodu, Barcelona Sports 
Institute (IBE), se zavázal snížit dopad sportovních akcí na životní prostředí a ve svém plánu ekologizace závodu La 

Mercè označil snižování odpadu za prioritu.  

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5289/use-of-the-carbon-footprint-as-an-award-criterion-in-a-tender/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5289/use-of-the-carbon-footprint-as-an-award-criterion-in-a-tender/
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/detalle-licitacion.jsf?idExpediente=000000255100
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/detalle-licitacion.jsf?idExpediente=000000255100
https://www.hyvalenzuela.com/inicio/obras-y-proyectos/dehesas-viejas
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IBE chtěl koupit trička, která splňují standardy MADE IN GREEN by OEKO TEX, aby bylo zajištěno, že trička 
neobsahují škodlivé chemikálie a jsou vyrobena za bezpečných pracovních podmínek. Chtěli také snížit emise  
z místní dopravy při doručování triček. Co se týče balení, kromě igelitových sáčků, kterými bylo každé tričko 
zabaleno, si IBE všimla také toho, že trička byla dodávána v přebytečném kartonu. 

Cirkulární charakter:  

Pro splnění cílů této veřejné zakázky byla vytvořena následující kritéria pro výběr ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky. K dispozici bylo maximálně 100 bodů: 

Cena (34 bodů): nejvyšší skóre bylo uděleno uchazeči s nejnižší přípustnou nabídkou (tj. s vyloučením abnormálně 
nízkých cen). Ostatním nabídkám byly přiděleny body na poměrné stupnici. Maximální rozpočet pro toto výběrové 
řízení byl stanoven na 146 211 EUR (včetně DPH). Jakékoli nabídky, které toto překročí, jsou vyloučeny. 

Doprava (10 bodů): vozidlům používaným pro místní dodávky byly uděleny body na základě jejich dopadu na životní 
prostředí (certifikováno podle španělské klasifikace DGT). Vozidla s nulovými emisemi (10 bodů), EKO vozidla  
(6 bodů), vozidla s odznakem C (2 bodů), vozidla s odznakem B nebo bez odznaku (0 bodů). 

Odpad (18 bodů): uchazeč byl požádán, aby předložil technickou dokumentaci popisující konstrukci krabice 
používané pro balení triček, včetně celkového počtu krabic, hmotnosti každé krabice a celkové hmotnosti obalu  

a výpočet procenta snížení odpadu. 

Vlákna (18 bodů): trička měla být z vláken vyrobených způsobem, který není škodlivý pro životní prostředí nebo 
zdraví, nebo s použitím recyklovaných vláken, ověřeno: certifikací MADE IN GREEN certifikací od OEKO TEX nebo 
ekvivalentem (9 bodů); certifikát prokazující použití recyklovaného polyesteru (9 bodů). 

Design (12 bodů): kategorie rozdělená na designu (4 body), pohodlí (6 bodů) a prodyšnost (2 body). Byly 
požadovány vzorky pánských a dámských triček střední velikosti plus kopie katalogu a technických souborů na 
použitých látkách. 

Výrobní období: bylo k dispozici až 8 bodů pro zkrácení doby výroby před termínem dodání. 

Výsledek: 

Byly obdrženy čtyři nabídky, z nichž jedna byla vyřazena z důvodů nesouvisejících s kritérii udržitelnosti, a tři byly 

vyhodnoceny. Vítězný uchazeč Master Touch Publicidad SL získal 77,6 bodů ze 100. Protože vítěz i uchazeč 
z druhého místa získali stejný počet bodů v ekologických kritériích (6 bodů za dopravu, 18 bodů za snížení odpadu 
a 9 bodů za zelená vlákna), byla nakonec rozhodujícím faktorem cena. Vítězná nabídka nabídla cenu  142 341,25 
EUR. 

Výsledkem tohoto nákupu je, že nová závodní trička jsou certifikována MADE IN GREEN OEKO TEX a jsou dodávána 
pomocí ECO vozidel, což vede k nižším emisím CO2 a snižuje znečištění ovzduší ve městě. Balení použité k doručení 
triček bylo sníženo o více než 75 %, a to díky dodávce triček v opakovaně použitelných přepravkách, které 
společnost odebírá zpět poté, co byla trička distribuována běžcům do balíčků připravených na závod. Vítězný 
dodavatel také zcela vyřadil jednorázové plastové tašky, čímž jen v roce 2019 ušetřil 13 000 plastových tašek. 
Samostatně se závod v roce 2019 také vyhnul použití 39 000 jednorázových PET lahví na vodu. 

Zdroj: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_99_Case_Study_186_Barcelona.pdf   

 

  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_99_Case_Study_186_Barcelona.pdf


 68 

SOUKROMÝ SEKTOR 

V této metodice přinášíme také příklady ze soukromého sektoru, které ukazují možnosti trhu reagovat právě na 
cirkulární požadavky. 

16. ATELIER PALETKY: TVORBA ODPOČINKOVÉHO ATRIA PRO OGILVY & 
MATHER 

Popis:  

Atelier Paletky s.r.o. je firma, která navrhuje ekologické interiéry od A-Z. Disponuje designery, architekty a vlastními 
truhláři. Unikátní je v tom, že se věnuje od roku 2013 upcyclingu jednocestných palet z netradičních dřevin, které 
přijely do Čech z celého světa a jejich užitná hodnota by zde skončila. V Paletkách zachráněné exotické dřevo 
upcyklují (přeměňují materiály či odpady na produkty vyšší hodnoty) a tvoří z něj nábytek i celé interiéry. Ať už 
pracují s paletami, či je doplňují dřevem z čistě lokálních zdrojů, vždy je zajímá ekologická udržitelnost. Materiál 
vyhledávají v České republice a nikdy jej pro své potřeby neobjednávají. 

Zadáním firmy Ogilvy & Mather byla změna a oživení atria na neformální a odpočinkový prostor. Bylo třeba vytvořit 
příjemné prostředí pro relaxaci kreativců zaměstnaných ve firmě a zároveň místo, kde se budou potkávat s klienty. 

Atelier Paletky byl osloven přímo firmou Ogilvy & Mather a realizace proběhla roku 2015). Atelier Paletky byl 
komplexní realizátor, navrhl tedy celý redesign interiéru, ale také jej komplexně dodal, včetně upcyklovaného 
nábytku a instalaci 7 metrového stromu do atria. 

Cirkulární charakter:  

Návrh Evy Grochové MDes. se nesl ve spojení starého s novým. V omezeném rozpočtu se počítalo s použitím 
stávajícího nábytku. Další nábytek byl vyroben z japonského cedru a modřínu, který v Atelieru Paletky upcyklovali 
z jednocestných palet. Vytvořili tak rozměrné lavice, truhlíky pro květiny či houpačku. Jde o krásný příklad toho, že 
díky přeměně odpadního materiálu na užitečný a krásný nábytek se nemusí zbytečně kácet stromy. Navíc se tento 
přírodní materiál dá snadno opravit či zrenovovat a omezí se tak nákup nových věcí. 

Výsledek:  

V zakázce byl poptáván lokální dodavatel, který navíc vyhledává své zdroje v okolí svého působiště. Nebylo ani 
potřeba využívat primární zdroje. Naopak se využil stávající nábytek a vkusně se doplnil o upcyklovaný nábytek  
z palet. Atrium jako velká zasedací místnost a současně ležérní a neformální prostor s kouskem přírody v srdci získalo 
v roce 2015 prestižní ocenění známé jako „zasedačka roku“ od poroty CBRE v kategorii Kancelář jako DNA firmy. 

Zdroj: Paletky 
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PROJEKTY V PŘÍPRAVĚ 

Pro inspiraci uvádíme i příklady, které jsou zatím ve fázi přípravy: 

Tyto příklady uvádíme jako zdroj inspirace, co všechno je možné v rámci cirkulárních nákupů poptávat. 

17. CIRKULÁRNÍ PIVOVAR, ČR 

Popis: 

Noví provozovatelé tradičního českého pivovaru se rozhodli upravit provoz svého pivovaru v duchu cirkulární 
ekonomiky a hledali taková řešení, která by byla jak technicky, tak finančně uskutečnitelná. V rámci externí expertní 
konzultace zvážili principy sociálních a environmentálních dopadů na globální i lokální úrovni s ohledem na koncept 
„ekonomiky koblihy“ (Doughnut Economy) od britské ekonomky Kate Raworth a s přesvědčením, že každý 
ekonomický subjekt by měl uvažovat nad svými dopady v široké perspektivě. 

Součástí cirkulární strategie bylo zvážení stávajících obchodních partnerů a jejich byznys modelů tak, aby byly 

v souladu s novými cirkulárními principy. Dále byla změněna původní komunikační a marketingová strategie a byly 
do ní zařazeny prvky „matteringu“ (důraz na to, na čem opravdu záleží místo klasické propagace produktů).  

Cirkulární charakter: 

Pivovar je založen na využívání lokálních surovin. Například slad je dodáván z řemeslné sladovny, která zpracovává 
obilí od tuzemských pěstitelů, chmel od společnosti sdružující lokální pěstitele.  Do piv typu sour, do kterých se  
přidává ovoce, se provozovatelé snaží využít ovoce z nejbližších zdrojů. Mlátový odpad byl v duchu upcyklace použit 
jako součást krmiva pro dobytek lokálního zemědělce.  Pivovar je CO2 neutrální a jako obalový materiál se využívá 

pouze sklo a ekologické etikety vzhledem k tomu, že recyklace plastů je v ČR nízká. V procesu je poptávka po 
instalaci vlastních zdrojů obnovitelné energie (solární panely). Provozovatelé zvažují ekologickou šetrnost 
spotřebičů a zvažují možnosti jejich pronájmu, stejně jako možnosti cirkulární kanceláře.  

Fungování pivovaru: 

 

Zdroj: M. Streichsbierová, projekt v rámci INCIEN kurzu Cirkulární zadávání 
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18. CIRKULÁRNÍ PROVOZ VÝDEJNY JÍDEL V BUDOVĚ MINISTERSTVA, ČR 

Popis:  

Na ministerstvu81 byl vytvořen tým s cílem zadat podmínky pro stravovací služby ministerské výdejny jídel (jídlo se 
zde nevaří, ale dováží) zohledňující environmentální a sociální odpovědnost. Tým se zaměřuje na technické 

parametry stravování, odpady, certifikaci potravin a participaci zaměstnanců a zároveň analyzoval příklady dobré 
praxe. V rámci příprav byl realizován průzkum trhu a předběžná tržní konzultace s cílem zjistit proveditelnost 
představ zadavatele. 

Cirkulární charakter: 

Mezi klíčová kritéria byl zařazen: původ surovin, ekologické zemědělství, způsob živočišné výroby (wellfare zvířat), 

komunitou podporované zemědělství (KPZ) a podpora drobných producentů, prevence vzniku odpadu (obalového 
materiálu a možnosti nakupovat suroviny ve větším balení nebo ve vratných obalech), uhlíková stopa dovozu 
surovin, nakládání s energiemi, schopnost vyčíslení uhlíkové zátěže jednotlivých jídel, začlenění vegetariánských  
a veganských jídel, sociální aspekty v rámci zaměstnávání (minimální mzda, částečné úvazky, začlenění 
znevýhodněných skupin) a minimalizace potravinových zbytků včetně následného nakládání s nimi (bioodpad, 
kompostování a vracení zpět do půdy). 

Kritéria hodnocení: 

Ze 70 % by měla rozhodovat v zakázce cena. Kvalitativní kritéria se budou zaměřovat na podíl subdodavatelů s eko 
značením / podílem drobných živnostníků, uhlíkovou stopu dovozu hotových jídel z kuchyně do výdejny jídel  
a kvalitu jídel (chuť / nutriční hodnota / vyváženost / čerstvost).  

Zakázka je momentálně v procesu přípravy. 
Zdroj: projekt v rámci kurzu INCIEN Cirkulární zadávání. 

19. PROJEKT RE:ŠPITÁLKY V BRNĚ 

Popis:  

Záměrem města Brna je naplánovat, navrhnout a vybudovat „chytrou čtvrť“, která bude co nejvíce udržitelná a za 
tím účelem bude využívat různé moderní technologie nebo přístupy. Nejde přitom jenom o high-tech řešení, ale  
o celkový přístup k území, který by měl zajistit, že se tam bude dát dobře žít, pracovat, trávit volný čas, a zároveň 
bude celý projekt (od výstavby přes provoz a údržbu) splňovat vysoká kritéria environmentální udržitelnosti.  

Chytrá čtvrť na Špitálce bude sloužit jako pilotní čtvrť pro ověření stanovených cílů do roku 2050 (v oblastech 
životního prostředí, prosperity, zdrojů, služeb a správy), a to v bližším horizontu, než je rok 2050 tak, aby mohly být 
jednotlivá realizovaná opatření vyhodnocena a případně dále rozšířena na dalších územích města. Oblast je 

součástí ochranného pásma městské památkové rezervace. Jde o území s vysokou hustotou zastavění a uzavřenou 
blokovou strukturou. Nacházejí se zde bývalé výrobní areály, které byly dříve průmyslovým centrem města. Dnes 
tyto chátrající budovy tvoří velkou část místních brownfieldů. 

Cirkulární charakter: 

Plán je založený na těchto principech: re-design, re-build (přestavba), re-use (znovu použití), resource (zdroj), 

resilience (odolnost), responsibility (odpovědnost) a responsive (reakce na současné problémy). 

Klíčové je to, že zadavatel dává velký důraz na přípravu a snaží se projekt od začátku, tj. ještě před přípravou 
samotného výběru dodavatele pro zpracování projektové dokumentace a výstavbu, řídit tak, aby byly 

 

81 Nemáme povolení identifikovat, o jaké ministerstvo se jedná. 
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environmentální cíle naplněny. Za tím účelem aktivně propojuje různé stakeholdery, externí experty, zpracovává 
studie, bílé knihy, vyhodnocuje modely financování apod.  

Projekt je rozdělen do sedmi základních oblastí: energie, doprava, veřejný prostor a zeleň, lidé a komunita, chytré 
budovy, odpady a data & komunikace. Ty byly navrženy brněnskými vědecko-výzkumnými pracovišti a město 
vyzývá k jejich další diskuzi. 

 

Zdroj: https://respitalka.brno.cz/budoucnost-spitalky/, KROUPAHELÁN 

https://respitalka.brno.cz/budoucnost-spitalky/
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NEREALIZOVANÉ PROJEKTY 

Tento projekt má ukázat, že na začátku může být vůle, ale všechny zúčastněné strany nemusí být připraveny  na 
změnu směrem k cirkulárnímu zadávání veřejných zakázek. Rádi bychom proto podpořili všechny ti, kteří se snaží, 
ačkoliv jim v cestě stojí překážky. 

20. INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ NOVÉ HASIČSKÉ BUDOVY UDRŽITELNÝM 
NÁBYTKEM (PASKOV, MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ) 

Popis:  

Město Paskov vybíralo dodavatele nábytku, který by splňovat zvýšené nároky na ekologicky šetrné plnění. Pro 
zadavatele byla důležitá prokazatelná úroveň environmentálního přesahu – zdravotní nezávadnost výrobku 
(eliminace nebezpečných látek použitých při výrobě a povrchové úpravě nábytku), použití ekologických materiálů 
při výrobě i jeho balení, vzdálenost a způsob přepravy a životnost výrobku. Dále také opravitelnost, 
demontovatelnost jednotlivých částí a recyklovatelnost.  

Čím větší podíl recyklovaných materiálů by nábytek či interiérové vybavení obsahoval, tím více bodů by  
v hodnocení získal. Technické vlastnosti výrobku měly být prokazatelné a dodavatelem doložené příslušnými 

certifikacemi. Důraz byl také kladen na délky záruky a předpokládanou životnost nábytku. Kromě enviromentálního 
přesahu byla zmíněna sociální kritéria (zaměstnávání znevýhodněných osob – vězňů, hendikepovaných). 

Překážky v realizaci: 

Tato kritéria byla zveřejněna v rámci předběžné tržní konzultace. Zadavatelé přemýšleli o využití použitého nábytku, 
ale bazarová nabídka se ukázala jako nedostatečná. Další zvažovaným krokem byl pronájem nábytku od firmy 
IKEA, tato nabídka se v Česku ale teprve rozvíjí a nebyla pro zadavatele vyhovující. Orientace na místní stolařskou 
dílnu, která byla dalším krokem, se také ukázala jako slepá ulička, a to kvůli nedostatku kapacit a nemožnosti 
realizovat zakázku ve větším rozsahu. Doporučená cirkulární firma působící v Praze by byla bývala schopna 
připravit architektonický návrh až v příliš dlouhém horizontu. Klíčovým negativním faktorem byla také rostoucí cena 
dřeva v důsledku levných vývozu kůrovcového dřeva a jeho chybějící zásoby. Nakonec však rozhodující roli hrál čas 
(blížící se termín otevření stanice) a cena. 

Co je třeba ocenit: 

Ocenění si zadavatel zaslouží za cirkulární smýšlení i přesto, že se zakázku nepodařilo zrealizovat dle původních 
plánů. Zadavatel také diskutoval ekologičnost různých řešení s odborníky a firmami ve svém kraji. Část nábytku 
byla nakonec přestěhována z původní hasičské stanice a v budově vznikla také školící místnost, která bude 
fungovat také za účelem ekologické osvěty. 

Zdroj: Kurz INCIEN Cirkulární zadávání a nákupy 
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XI. Závěr 
 

Při práci na této metodice jsme se obohatili i my sami díky výměně informací a zkušeností mezi partnery projektu. 
Naše rozmanitost v tématech, regionálním původu a místním kontextu vyústila v průvodce, který má pomoci  
v porozumění principům cirkulární ekonomiky ve veřejných zakázkách i soukromých nákupech. 

Rádi bychom zdůraznili hlavní poselství této metodiky: 

1. Cirkulární zadávání veřejných zakázek je nevyhnutelné a je řešením současných výzev. Jiná cesta není  
a cirkulární zadávání a nákupy představují první krok k realizaci cirkulární ekonomiky v praxi (podle trendu 
nastaveného v rámci Evropské zelené dohody). 

 
2. Cirkularitu a udržitelnost lze uplatnit v jakémkoli odvětví, ale obvykle chybí znalosti a nedochází ke 

konzultacím s experty. Proto by měli být přizváni při přípravě veřejných zakázek odborníci, aby konzultoval i 
cíle, možnosti a konkrétní aspekty jednotlivých zakázek. 

 
3. Je stále jasnější, že tržní konzultace (diskuse mezi veřejným zadavatelem a potenciálními dodavateli) jsou 

klíčem k pochopení potřeb, plánů a koncepcí obou stran. Není to nic nezákonného, ale tyto konzultace musí 
probíhat transparentním způsobem a musí být otevřené všem zainteresovaným stranám. 

 
4. Aby byla veřejná zakázka úspěšná, je třeba spolupráce (a společné hledání řešení) mezi veřejným 

zadavatelem a dodavatelem (dodavateli). Taková spolupráce je také jeden z klíčových principů cirkulární 
ekonomiky obecně. 

 
5. Aby bylo možné uplatnit cirkulární ekonomiku v praxi, je třeba změnit tradiční vzorce spotřeby i současné 

smýšlení spotřebitelů. Cirkulární ekonomika není o rostoucí spotřebě, která je „zelenější“, ale o zaměření na 
kvalitu namísto kvality a minimalizaci našich potřeb. 

 
6. Nejde jen o cirkulární veřejné zakázky, ale také o cirkulární soukromé nákupy. Cirkulární principy musí být 

uplatňovány v každodenním životě každého jednotlivého spotřebitele. 
 
7. Je přirozené dělat chyby nebo nacházet překážky. Je to však způsob, jak se učit a získávat cenné lekce  

a v žádném případě bychom se neměli nechat odradit od cirkulárního snažení. 

 

Věříme, že cirkulární veřejné zakázky a cirkulární nákupy budou brzy přirozenou součástí našich životů. Tato 
metodika je součástí našeho úsilí o změnu a realizaci cirkulární ekonomiky v praxi, protože je to návrat k selskému 
rozumu a racionálnímu využívání zdrojů, které už používáme. 

 

 



 74 

XII. Reference 
ÚVOD DO CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY 

• IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem 
services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 

• Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want: The International Resource 
Panel  

• https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

• IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem 
services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 

• Global Resources Outlook 2019 : Natural Resources for the Future We Want: The International Resource 
Panel 

• https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

• Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC 

• COM(2011) 571: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
Roadmap to a Resource Efficient Europe. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0571  

• https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_srm030&plugin=
1    

• https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/circular_economy/sankey.html?geos=EU27&year=2018&uni
t=G_T&materials=TOTAL&highlight=0&nodeDisagg=0101100100&flowDisagg=false&translateX=200&transl
ateY=70&scale=0.7&language=EN&xyz=89&material=TOTAL 

• https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-
Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf  

• https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics#Total_waste_generation 

• https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/ 

• https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/  

• https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/  

• OECD (2018), Global Material Resources Outlook to 2060 

• World Bank (2018), What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. 

• https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/  

• https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf  

• COM(2020) 98: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter  

• Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, General Assembly of the United 
Nations, https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

• https://www.researchgate.net/publication/344220320_The_Relevance_of_Circular_Economy_Practices_
to_the_Sustainable_Development_Goals 

• https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html  

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0571
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0571
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_srm030&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_srm030&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/circular_economy/sankey.html?geos=EU27&year=2018&unit=G_T&materials=TOTAL&highlight=0&nodeDisagg=0101100100&flowDisagg=false&translateX=200&translateY=70&scale=0.7&language=EN&xyz=89&material=TOTAL
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/circular_economy/sankey.html?geos=EU27&year=2018&unit=G_T&materials=TOTAL&highlight=0&nodeDisagg=0101100100&flowDisagg=false&translateX=200&translateY=70&scale=0.7&language=EN&xyz=89&material=TOTAL
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/circular_economy/sankey.html?geos=EU27&year=2018&unit=G_T&materials=TOTAL&highlight=0&nodeDisagg=0101100100&flowDisagg=false&translateX=200&translateY=70&scale=0.7&language=EN&xyz=89&material=TOTAL
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics#Total_waste_generation
https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.researchgate.net/publication/344220320_The_Relevance_of_Circular_Economy_Practices_to_the_Sustainable_Development_Goals
https://www.researchgate.net/publication/344220320_The_Relevance_of_Circular_Economy_Practices_to_the_Sustainable_Development_Goals
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html


 75 

• Kirchherr, J., Reike, D. and Hekkert, M., 2017. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 
definitions. Resources, Conservation and Recycling, 127, pp.221-232. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835  

• https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-
Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf  

• https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail 

• https://www.socialcirculareconomy.com/uploads/7/3/5/2/73522419/social_circular_economy.pdf 

• https://www.circle-economy.com/circular-economy/key-elements 

• European Commission, 2019. https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-
solutions-societal-challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-
02_en&pk_campaign=rtd_news  

• European Commission’s “Circular Economy Action Plan” 
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29808  

• Circular Economy for Climate Neutrality: Setting the Priorities for the EU 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3493573 

• https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework  

• Circular Economy Action Plan - For a cleaner and more competitive Europe 
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf  

• https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39984  

• https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420  

• https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24 

ÚVOD DO CIRKULÁRNÍHO ZADÁVÁNÍ 

• ActionSustainability webinar in Czechia (2021) – notes from personal participation. 

• Circular PP: http://circularpp.eu/six-recommendations-to-boost-circular-procurement-across-the-eu/ 

• Circular procurement: Just start doing it (https://www.netherlandsandyou.nl/latest-news/weblog/blog-
posts/2020/circular-procurement) 

• Copper8: Circular procurement in 8 steps: 
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Circular-Procurement-in-8-steps-
oktober2018.pdf 

• EC: Circular Procurement. https://ec.europa.eu/environment/gpp/circular_procurement_en.htm 

• EMF: Circular economy procurement framework: https://emf.gitbook.io/circular-procurement/-
MB3yM1RMC1i8iNc-VYj/ 

CIRKULÁRNÍ KROKY K VEŘEJNÉMU ZADÁVÁNÍ 

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

• https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators 

• https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4483/htm 

SPECIFICKÉ RADY  

• https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-labels_en  

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm   

SPECIFICKÉ INSTRUKCE V PROBLEMATICKÝCH SITUACÍCH 

• 2030 Builders: 5 Ways to Avoid Greenwashing and  Create Valuable Brands. 
https://2030.builders/articles/greenwashing/ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail
https://www.socialcirculareconomy.com/uploads/7/3/5/2/73522419/social_circular_economy.pdf
https://www.circle-economy.com/circular-economy/key-elements
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en&pk_campaign=rtd_news
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en&pk_campaign=rtd_news
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en&pk_campaign=rtd_news
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29808
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3493573
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39984
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
http://circularpp.eu/six-recommendations-to-boost-circular-procurement-across-the-eu/
http://circularpp.eu/six-recommendations-to-boost-circular-procurement-across-the-eu/
https://www.netherlandsandyou.nl/latest-news/weblog/blog-posts/2020/circular-procurement
https://www.netherlandsandyou.nl/latest-news/weblog/blog-posts/2020/circular-procurement
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Circular-Procurement-in-8-steps-oktober2018.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Circular-Procurement-in-8-steps-oktober2018.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Circular-Procurement-in-8-steps-oktober2018.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Circular-Procurement-in-8-steps-oktober2018.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/circular_procurement_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/circular_procurement_en.htm
https://emf.gitbook.io/circular-procurement/-MB3yM1RMC1i8iNc-VYj/
https://emf.gitbook.io/circular-procurement/-MB3yM1RMC1i8iNc-VYj/
https://emf.gitbook.io/circular-procurement/-MB3yM1RMC1i8iNc-VYj/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4483/htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-labels_en
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://2030.builders/articles/greenwashing/
https://2030.builders/articles/greenwashing/
https://2030.builders/articles/greenwashing/


 76 

• A Considered Life: Greenwashing. https://www.aconsideredlife.co.uk/2019/09/what-is-greenwashing-
examples.html 

• BEUC (2020): Getting Rid of Greenwashing. https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-
116_getting_rid_of_green_washing.pdf 

• de Freitas Netto et al. (2019): Concepts and forms of greenwashing: a systematic review. 
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-0300-3  

• EC (2019): GPP Training Toolkit, Modeule 3: Legal Aspects of GPP. 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm 

• ECOWATCH: 7 signs of greenwashing. https://www.ecowatch.com/7-sins-of-greenwashing-and-5-
ways-to-keep-it-out-of-your-life-1881898598.html#toggle-gdpr 

• SPP Regions: Life Cycle Costing. 
https://sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Life_Cycle_Costing_SoA_Report.pdf 

• Vogl, J.: Life Cycle Costing. http://stc.fs.cvut.cz/pdf/VoglJan-319843.pdf 

LEGISLATIVNÍ RÁMCE 

• https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list/articles/water-use-in-europe-2014 

• https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm 

• https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list/articles/water-use-in-europe-2014 

•  https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html 

• https://ec.europa.eu/environment/water/water-
urbanwaste/legislation/directive_en.htm#:~:text=Council%20Directive%2091%2F271%2FEEC,and%20fro
m%20certain%20industrial%20discharges. 

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN 

• https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en 

• https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/741/oj 

• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 

• https://www.eureau.org/resources/publications/eureau-publications/5824-europe-s-water-in-figures-
2021/file 

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/waste_water_criteria.pdf 

• https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con  

• https://www.boe.es/eli/es/o/2019/01/31/pci86  

• https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-
circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF 

• https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-
circular/plan_accion_economia_circular_tcm30-529618.pdf 

• https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/plan_de_accion_para_la_implementacion_de_l
a_agenda_2030.pdf 

• https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-ley-de-cambio-clim%C3%A1tico-y-
transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-entra-en-la-recta-final-de-su-tramitaci%C3%B3n-
administrativa/tcm:30-506983 

• https://www.aue.gob.es/ 

• https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-
estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf 

• http://cytema.es/files/2012/09/Estrategia-Espa%C3%B1ola-de-Bioeconom%C3%ADa.pdf 

https://www.aconsideredlife.co.uk/2019/09/what-is-greenwashing-examples.html
https://www.aconsideredlife.co.uk/2019/09/what-is-greenwashing-examples.html
https://www.aconsideredlife.co.uk/2019/09/what-is-greenwashing-examples.html
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-116_getting_rid_of_green_washing.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-116_getting_rid_of_green_washing.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-116_getting_rid_of_green_washing.pdf
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-0300-3
https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
https://www.ecowatch.com/7-sins-of-greenwashing-and-5-ways-to-keep-it-out-of-your-life-1881898598.html#toggle-gdpr
https://www.ecowatch.com/7-sins-of-greenwashing-and-5-ways-to-keep-it-out-of-your-life-1881898598.html#toggle-gdpr
https://www.ecowatch.com/7-sins-of-greenwashing-and-5-ways-to-keep-it-out-of-your-life-1881898598.html#toggle-gdpr
https://sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Life_Cycle_Costing_SoA_Report.pdf
https://sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Life_Cycle_Costing_SoA_Report.pdf
https://sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Life_Cycle_Costing_SoA_Report.pdf
http://stc.fs.cvut.cz/pdf/VoglJan-319843.pdf
http://stc.fs.cvut.cz/pdf/VoglJan-319843.pdf
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list/articles/water-use-in-europe-2014
https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list/articles/water-use-in-europe-2014
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/legislation/directive_en.htm#:~:text=Council%20Directive%2091%2F271%2FEEC,and%20from%20certain%20industrial%20discharges
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/legislation/directive_en.htm#:~:text=Council%20Directive%2091%2F271%2FEEC,and%20from%20certain%20industrial%20discharges
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/legislation/directive_en.htm#:~:text=Council%20Directive%2091%2F271%2FEEC,and%20from%20certain%20industrial%20discharges
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/741/oj
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.eureau.org/resources/publications/eureau-publications/5824-europe-s-water-in-figures-2021/file
https://www.eureau.org/resources/publications/eureau-publications/5824-europe-s-water-in-figures-2021/file
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/waste_water_criteria.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/01/31/pci86
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/plan_accion_economia_circular_tcm30-529618.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/plan_accion_economia_circular_tcm30-529618.pdf
https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/plan_de_accion_para_la_implementacion_de_la_agenda_2030.pdf
https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/plan_de_accion_para_la_implementacion_de_la_agenda_2030.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-ley-de-cambio-clim%C3%A1tico-y-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-entra-en-la-recta-final-de-su-tramitaci%C3%B3n-administrativa/tcm:30-506983
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-ley-de-cambio-clim%C3%A1tico-y-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-entra-en-la-recta-final-de-su-tramitaci%C3%B3n-administrativa/tcm:30-506983
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-ley-de-cambio-clim%C3%A1tico-y-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-entra-en-la-recta-final-de-su-tramitaci%C3%B3n-administrativa/tcm:30-506983
https://www.aue.gob.es/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf
http://cytema.es/files/2012/09/Estrategia-Espa%C3%B1ola-de-Bioeconom%C3%ADa.pdf


 77 

• https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversi
dades/aac/areas/compra-publica-innovacion/estrategia-cpi.html 

• Act on Public Procurement  (PPA) - EU directives transposed - Act No.134/2016 Coll. https://portal-
vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Zakon-c-134_2016-Sb-o-zadavani-verejnych-zakazek-EN.pdf  

• DATLAB (2021): https://zajimej.se/jak-nevypadaji-cirkularni-verejne-zakazky/  

DETAILNĚJŠÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM OBLASTEM 

Voda 

• https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list/articles/water-use-in-europe-2014 

• https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm 
https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-
content-list/articles/water-use-in-europe-2014 

• https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html  

• https://ec.europa.eu/environment/water/water-
urbanwaste/legislation/directive_en.htm#:~:text=Council%20Directive%2091%2F271%2FEEC,and%20fro
m%20certain%20industrial%20discharges.  

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN  

• https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg/2020/741/oj  

• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  

• https://www.eureau.org/resources/publications/eureau-publications/5824-europe-s-water-in-figures-
2021/file 

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/waste_water_criteria.pdf 

• http://www.fundacionconama.org/wp-content/uploads/2019/09/Agua-y-Economi%CC%81a-
Circular.pdf 

• https://iuaca.ua.es/es/documentos/documentos/ebooks/guia-compra-publica-innovadora-2019.pdf 

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue43_Case_Study91_Limburg.pdf 

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue20_Case_Study45_Ryaverket_waste.pdf 

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue58_Case_Study117_BBG_Austria.pdf 

• https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con  

• https://www.boe.es/eli/es/o/2019/01/31/pci86  

• https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-
circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF 

• https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-
circular/plan_accion_economia_circular_tcm30-529618.pdf 

• https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/plan_de_accion_para_la_implementacion_de_l
a_agenda_2030.pdf 

• https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-ley-de-cambio-clim%C3%A1tico-y-
transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-entra-en-la-recta-final-de-su-tramitaci%C3%B3n-
administrativa/tcm:30-506983 

• https://www.aue.gob.es/ 

• https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-
estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf 

• http://cytema.es/files/2012/09/Estrategia-Espa%C3%B1ola-de-Bioeconom%C3%ADa.pdf 
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• https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversi
dades/aac/areas/compra-publica-innovacion/estrategia-cpi.html 

Dřevo 

• Broum, P., Kubíska, P., Krejzar, T. (2021): Metodika MZe pro využití dřeva ve veřejných zakázkách. 
http://eagri.cz/public/web/file/680315/METODIKA_VYUZITI_DREVA_VE_VZ.pdf 

• https://circl.nl/themakingof/en/ 

• http://www.c2c-centre.com/project/venlo-city-hall 

• Sustainable wood procurement in Cognac: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue11_Case_Study28_Cognac_wood.pdf 

• FORCE project: wood waste: https://knowledge-hub.circle-lab.com/article/4673?n=Force-project-wood-
waste  

• Brummen Town Hall: https://www.circulareconomyclub.com/solutions/modular-building-brummen-town-
hall/#post_profile  

Nábytek 

• KROUPAHELÁN: Jak na veřejné cirkulární zakázky. https://incien.org/wp-
content/uploads/2021/06/Cirkularni-zakazky-KROUPAHELAN-INCIEN.pdf  

• EC: Furniture GPP Product Sheet: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/furniture_GPP_product_sheet.pdf 

• EC: GPP Training Toolkit, 7.3 Furniture: https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm  

• EC: GPP Good Practice: https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm  

• EEB: Circular Economy Opportunities in the Furniture Sector: https://eeb.org/library/circular-economy-
opportunities-in-the-furniture-sector/  

• Ellen MacArthur Foundation: Case studies: Bringing office furniture full circle: 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/bringing-office-furniture-full-circle  

• FURN 360: Circular economy in the furniture industry: Overview of current challenges and competences 
needed. Available at: https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/knowledge/circular-economy-
furniture-sector-overview-current-challenges-and-competence-needs  

• OVZ (2021): Odpovědné veřejné zadávání a cirkulární ekonomika – nábytek. 
https://www.sovz.cz/novinky/nova-publikace-odpovedne-verejne-zadavani-a-cirkularni-ekonomika-
nabytek/  

• UNEP: International Resource Panel: Redifining Values: 
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/re-defining_value_-
_the_manfacturing_revolution_full_report_for_web.pdf  

• Circular Procurement of Furniture for the City Hall of Venlo: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue60_Case_Study122_Furniture_Venlo.pdf  

• Circular procurement for a sustainable learning environment: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue79_Case_Study_155_Aalborg.pdf  

• Circular Procurement of Furniture for the City of Wageningen: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue69_Case_Study_138_Wageningen.pdf  

• SAWYER project: https://circularfurniture-sawyer.eu/downloads/  

Odpad 

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705  

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-
20180705&from=EN#page=54  
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• https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics#Waste_treatment  

• https://eeb.org/library/explained-economic-instruments-waste-prevention/  

• https://eeb.org/library/explained-europes-new-laws-for-separate-waste-collection/  

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm  

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

• www.navzdory.cz  

• https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/04/dp_msk_propagacni_predmety.pdf  

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue6_GPP_Example16_Basque_Furniture.pdf     

• https://sustain.muni.cz/strategie-a-cile/vyrocni-zpravy    

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue72_Case_Study_145_Sarpsborg.pdf   

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue33_Case_Study71_Bristol_Business_case.pd
f   

• https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=dodavky-elektricke-
energie-z-obnovitelnych-zdroju  

• https://incien.org/wp-content/uploads/2021/06/Cirkularni-zakazky-KROUPAHELAN-INCIEN.pdf  

• https://www.ihobe.eus/CriteriosAmbientales/Ficha.aspx?IdMenu=244677a9-6fc5-4e48-b375-
3283c46421fe&Cod=1ad9f0d7-f2fa-4310-9557-68e025cfdff2&Idioma=es-ES  

• https://www.tvarchitect.com/video/depozitar-vychodoceskeho-muzea-v-pardubicich-od-adama-rujbra-
je-jiz-v-provozu/ 

• http://www.uvo.gov.sk/extdoc/2634/ako_sme_obstarali_elektromobil.pdf  

• https://zevo.uvo.gov.sk/fileadmin/zevo/dokumenty/Metodicka_prirucka_Ekologicke_vozidla_a_vybrane_
sluzby_aktualizacia_1.1.....pdf   

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue70_Case_Study_140_Ghent.pdf   

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_98_Case_Study_185_Valencia.pdf   

• https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS_38Qkw9k4qCzHNzC40MSysykhLDAm1t9Qtycx0BcPm
5-A!!/   

• https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5289/use-of-the-carbon-footprint-
as-an-award-criterion-in-a-tender/   

• https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-
licitaciones/detalle-licitacion.jsf?idExpediente=000000255100   

• https://www.hyvalenzuela.com/inicio/obras-y-proyectos/dehesas-viejas   

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_99_Case_Study_186_Barcelona.pdf 

• https://respitalka.brno.cz/en/    
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Příloha 1: SEZNAM NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH CERTIFIKACÍ 

V cirkulárním zadávání a nákupech můžete požadovat různé druhy certifikací. Zde najdete ty nejznámější používané 
v rámci Evropské unie. 

Elektronika 

• IT: https://electronicswatch.org/en/  

• TCO Certified: https://tcocertified.com 

• Energy STAR: https://www.energystar.gov/  

 

   

 

 

 

Potraviny a obchod 

• Soil Association https://www.soilassociation.org/our-standards/read-our-organic-standards/  
• Organic agriculture in Europe: https://www.ecocert.com/en/certification-detail/organic-farming-europe-

-ce--n-834-2007   
• EP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance  

• MSC Marine Stewardship Council: https://www.msc.org  
• ASC Aquaculture Stewardship Council: https://www.asc-aqua.org  
• FairTrade: https://www.fairtrade.net  
• Rainforest Alliance, UTZ : https://www.rainforest-alliance.org, https://www.rainforest-alliance.org/utz/  
• Naturland: https://www.naturland.de/en/producers/steps-to-naturland-certification.html 
• UEBT: https://www.ethicalbiotrade.org/about-uebt 
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Textil 

• Global Organic Textile Standard: https://www.global-standard.org  
• Better Cotton Initiative:  https://bettercotton.org  
• Textile exchange: https://textileexchange.org 

      

 

 

 

Životní prostředí 

• FSC/Forest Stewardship Council: https://fsc.org/en  
• PEFC/Programme for Endorsement of Forest Certification: https://www.pefc.org  
• Ecolabel EU:  https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/  

• NATRUE: https://www.natrue.org  

• ECO GARANTIE: https://ecogarantie.eu  
• IMAFLORA: https://www.imaflora.org/o-que-fazemos/certificacoes 
 

 

                                     

 

 

     

  Další zdroje:           

• https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabel-and-green-public-procurement.html  

• https://globalecolabelling.net/what-is-eco-labelling/  
• http://www.ico.org/links_sustaine.asp  
• https://www.craftcoffeeguru.com/coffee-certifications-what-are-they-how-are-they-different/  

• https://waterfootprint.org/media/downloads/TheWaterFootprintAssessmentManual_2.pdf  
• http://ec.europa.eu/ecat/products/en/list 
• https://www.greenseal.org/certification 

• https://www.greentick.com 

• https://www.scsglobalservices.com/services/iscc-eu-certification 
• https://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification 
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