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Cirkulární  
veřejné zakázky  
a soukromé nákupy
Cirkulární zadávání veřejných zakázek a soukromé 
cirkulární nakupování představuje jeden z prvních kroků k 
realizaci cirkulární ekonomiky v praxi. Veřejná sféra by 
měla jít příkladem a soukromá sféra se přeorientovat na 
udržitelná řešení s cílem rozvíjet inovace a zvyšovat svou 
konkurenceschopnost, protože jiná cesta není. 
Tato publikace je shrnutím Metodiky veřejného 
i soukromého cirkulárního nakupování a přináší návod, 
jak cirkularitu aplikovat při veřejném zadávání 
a obecně ve všech nákupech.



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:¹

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).

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 ekonomika 
v praxi: Přístup 9R

¹Adapted from Potting et al. (2017, p.5) cited by Kircher et al. (2017)5



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:2

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..).

Cirkulární 
business model

²https://www.socialcirculareconomy.com/uploads/7/3/5/2/73522419/social_circular_economy.pdf 6
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Cirkulární zadávání 
v praxi
Koncept cirkulárního�zadávání veřejných zakázek 
pracuje se všemi aspekty udržitelnosti: ekonomickými, 
environmentálními a sociálními a a zároveň podporuje všech 
17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Cirkulární zadávání se 
zaměřuje na opětovné využívání zdrojů, efektivní využívání 
materiálů a znovu použitelnost celého produktu 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.



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.

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.

Hierarchie�cirkulárních�zakázek�a nákupů

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.

Cirkulární zadávání v praxi
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Projekt�Circular�PP³�navrhuje šest doporučení na podporu 
cirkulárního zadávání zakázek v celé EU na základě výzkumu  
a implementace pilotních zakázek v praxi:

1 . 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.

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

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

4 . Pokračování v poskytování�a rozšiřování�ekoznačení�EU, včetně ekoznačky pro služby, 
jako jsou stravovací služby nebo služby sběru ICT.

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

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

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

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

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

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

4.�Platformy�pro�sdílení:�stimulace spolupráce mezi uživateli produktů.

5.�Produkty�jako�služba:�produkty používá jeden nebo více zákazníků skrze pronájem  
a/nebo platby za použití.

Cirkulární zadávání v praxi

³ Circular PP: http://circularpp.eu/six-recommendations-to-boost-circular-procurement-across-the-eu/10
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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.

A. 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�fakory:

•� �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.

 

Kroky k cirkulárnímu zadávání   
veřejných zakázek
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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.

•� �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 GPP4 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?

Kroky k cirkulárnímu zadávání   
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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.

B. 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 
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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.
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.

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. Téma se 
následně bude řešit na pracovní skupině v rámci Českého cirkulárního hotspotu).

•� �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.

C. 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.
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Jak měřit „cirkularitu“ - klíčové ukazatele výkonnosti5,6

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

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


D. 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.

E. 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.

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.
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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.

F. 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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Jak�jsme�
na�tom�
v ČR



CIRKULÁRNÍ�ČESKO

Jak jsme na tom v ČR
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 %. 



Průměrná váha necenových kritérií  
(nadlimitní veřejné zakázky 2006–2019)

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. Zákonným nástrojem pro 
realizaci spolupráce mezi zadavatelem a  dodavateli jsou transparentní a  veřejné předběžné�
tržní�konzultace podle § 33 zákona o zadávání veřejných zakázek.7  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.

Jak jsme na tom v ČR
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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.

Cirkulární� zadávání� s  důrazem� na� kvalitativní� kritéria� je� třeba� co� nejrychleji� začít�
aplikovat�do�praxe.�Přinášíme�proto�pro�inspiraci�příklady�dobré�praxe�s cílem�inspirovat�
jak�zadavatele,�tak�dodavatele�k větší�spolupráci�a pochopení�principů�cirkularity.

Kritéria v zakázkách v ČR (nadlimit + podlimit 2018-2020), vzorky  pokrývají 90 resp 80 % všech 
vypsaných zakázek.
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94,95 %

Cena

Cena, kvalita

Cena, náklady životního cyklu

Cena, kvalifikace

Cena, lhůty
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CIRKULÁRNÍ�ČESKO

Příklady dobré praxe



A. 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.8  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.
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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/


A. Most z kůrovcového dřeva v jihočeských Bohunicích
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B. Propagační předměty  
 v Moravskoslezském kraji (MSK)9 

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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C. 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.

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. 
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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) 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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D. Jihomoravské inovační centrum: zelené energie 10 

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.
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E. 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. 

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 měli diskutovat téma s  experty a  požadovat taková řešení, která budou 
přinášet úspory primárních zdrojů a šetrný provoz nových i rekonstruovaných budov.

Výsledek:
Budova získala cena Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v soutěži Odpad zdrojem a cenu 
Stavba roku Pardubického kraje. 
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F. Atelier Paletky: Tvorba odpočinkového atria pro 
OGILVY & MATHER

Přinášíme� také� příklady� ze� soukromého� sektoru,� které� ukazují� možnosti� trhu� reagovat�
právě�na�cirkulární�požadavky.

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.
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F. Atelier Paletky: Tvorba odpočinkového atria pro 
OGILVY & MATHER
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PROJEKTY V PŘÍPRAVĚ: G. 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: 
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H. Cirkulární provoz výdejny jídel v budově ministerstva, ČR

Popis:�
Na ministerstvu¹² 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.
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I. 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  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.
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NEREALIZOVANÉ PROJEKTY: J. 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.
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Metodika cirkulárního 
zadávání a nákupů vznikla 
v rámci programu Evropské unie 
Erasmus+ a díky finanční podpoře 
Nadace KB Jistota.
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