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Proč

• Snížení dopadů na životní prostředí

• Snížení nákladů

• Příklad pro další (spotřebitele)

• Zvyšování (zachování) konkurenceschopnosti



Sdělení Evropské komise

• Sdělení Evropské komise k veřejným zakázkám pro 

lepší životní prostředí - COM(2008) 400 final (součást 

Akčního plánu EK pro USV)

– prioritní oblasti

– zpracovány metodiky

 základní (hlavní) požadavky

 rozšířená (komplexní) požadavky

– cíl minimálně u 50% veřejných zakázek by měli být 

uplatňovány environmentální požadavky (základní 

požadavky) 



Upravené oblasti

1. Čistící výrobky a služby

2. Počítače a monitory

3. Elektřina

4. Potraviny a cateringové 

služby

5. Nábytek

6. Zahradnické produkty a 

služby

7. Kopírky

8. Kancelářské budovy

9. Barvy a laky

10. Silnice

11. Sanitární armatury

12. Pouliční osvětlení a 

semafory

13. Textil

14. Sanitární výrobky

15. Doprava

16. Vodovodní ohřívače 

(kotle)

17. Čistírny odpadních vod

18. Laky, barvy a silniční 

značení



(nejen) Evropský přehled

• 23 evropských států schválilo akční plán k 

zelenému zadávání

• cíle od 15 % (Estonsko) do 100% (Nizozemí, 

Německo, Belgie-Flandry)



Česká republika – „histo(e)rie“

• Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

• Usnesení Vlády České republiky č.720/2000 k návrhu 

podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných 

výrobků (nahrazeno UV č. 465/2010)

• Usnesení Vlády České republiky č. 465/2010 k návrhu 

Pravidel uplatňování environmentálních požadavků při 

zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a 

samosprávy 



Česká republika – vliv / vývoj



Česká republika – vliv / vývoj



Česká republika - současnost

• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek

• Usnesení Vlády České republiky č. 531 o 

Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při 

zadávání veřejných zakázek a nákupech státní 

správy a samosprávy



Zákon o zadávání veřejných zakázek

• § 37 - podmínky účasti v zadávacím řízení 

• § 80 - normy zajišťování jakosti a normy 

environmentálního řízení (technická 

kvalifikace)

• § 94 - štítky

• §115 - pravidla pro hodnocení nabídek „kritéria“

• §117 - náklady životního cyklu



Usnesení Vlády České republiky č. 531 

3 pravidla:

1. Státní správa a samospráva při nákupu zboží a služeb zohledňuje 

environmentální aspekty tohoto zboží a služeb

2. Státní správa a samospráva při nákupu zboží a služeb zohledňuje 

sociální, resp. širší společenské aspekty související s 

nakupovaným zbožím,  službami a stavebními pracemi

3. Státní správa a samospráva svým efektivním a transparentním 

přístupem k nákupu zboží a služeb vytváří příklad pro další 

instituce a subjekty veřejného i soukromého sektoru



Praxe na MŽP

Formálně byla „Pravidla“ implementována do Směrnice MŽP č. 

5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí. 

Článek 1, odst.  3. Při zadávání veřejných zakázek postupuje 

samostatný organizační útvar ministerstva (dále jen „útvar 

ministerstva“) v souladu s usneseními vlády České republiky (dále 

„ČR“), které problematiku upravují, zejména pak:  …

3.2 s Usnesením vlády ČR ze dne 24. července 2017 č. 531, o 

Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání 

veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, apod.



Metodika pro environmentálně odpovědný

přístup při zadávání veřejných zakázek a 

nákupech

státní správy a samosprávy



Metodika - základní principy

• Používat selský rozum

• Připomenout „povinné nákupy“

• Nákupy x chování x nastavení postupů

• Soulad se Zákonem č. 134/2016 Sb.

• Jednoduché použití (nízká administrativní náročnost)

• Zachování stejné finanční náročnosti (pořizovací náklady)



Vykazování

• Aktuálně se počítá se získáváním dat na úrovni 

stání správy (ministerstev)

• Formou dotazníku

• Pozitivním, motivačním a partnerským způsobem



Děkuji za pozornost

Email: Daniel.Hajek@mzp.cz

Tel: 2 6712 2489


