




Metodika pro environmentálně odpovědný 

přístup při zadávání veřejných zakázek 

a nákupech státní správy 

a samosprávy



Metodika

zpracovalo MŽP, se zohledněním připomínek členů meziresortní 
pracovní skupiny

metodika pro běžný provoz jakékoli instituce (úřadu)



Běžný provoz institucí v 10 listech

 výpočetní technika – list 1

 kancelářská technika – list 2

 grafický papír – list 3a

 hedvábný papír – list 3b

 provoz budov – list 4

 osvětlení – list 5

 nábytek – list 6

 čisticí prostředky

a úklidové služby – list 7

 stravování a občerstvení 

– list 8 

– právě aktualizujeme

 osobní vozidla a lehká 
užitková vozidla – list 9

 využití druhotných surovin

– list 10



ČR - Metodika 3E Ministerstva financí



Úvod - Příklady úspor dosažených 
prostřednictvím odpovědného přístupu

Technical specifications

- Energy efficient power adaptor (efficiency >85%).

- Smart-thin-client systems: Idle mode max. 12 Watts

- Full-thin-client systems: Idle mode max. 15 Watts

- Both systems:

Sleep mode = Soft off (e.g. ACPI S5) max. 2 Watts

Sleep mode = Soft off (e.g. ACPI S5) incl. Wake on 

LAN max. 2.7 Watts

Award criterion

the only award criterion was lowest price 



Obsah listu

 úvod

• hlavní dopady na životní prostředí spojené s …

• úspory dosažené prostřednictvím odpovědného

přístupu

1. cíl do roku 2020

2. opatření v rámci organizace

3. indikátor plnění opatření 

4. související listy

5. environmentální požadavky na pořizované   

výrobky

6. tabulkový přehled požadavků doplněný o 

způsob prokazování

7. smluvní podmínky

8. značení a vysvětlivky 

9. (příloha)

argumenty a 

systémová opatření

„zelená“ veřejná zakázka



List č. 7

ČISTICÍ PROSTŘEDKY 

A 

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY 



Výpočetní technika – list 1

Energetická účinnost přinejmenším odpovídá standardům Energy Star 

pro příslušný druh výrobku: 

− pro počítače Energy Star v6.1 

− pro displeje Energy Star v7.0 

− pro servery Energy Star v2.0 

 pro PC, notebooky – možnost snadné opravy a/nebo výměny dílů, 

zejména paměti (aby bylo možné ji vyměnit nebo rozšířit) a 

pevného disku, v relevantních případech baterie/akumulátoru 

 PC, notebooky – recyklovatelnost – snadné rozebrání na 

komponenty a roztřídění různých materiálů 

 mobilní telefony – snadná vyměnitelnost baterie 



Kancelářská technika – list 2
kopírky, tiskárny, multifunkční zařízení; kazety (tonerové, inkoustové )

 energetická účinnost6 v.2.0 (Imaging Equipment);
přinejmenším rovnocenná požadavkům značky Energy Star

 zařízení umožňuje tisk na recyklovaný papír
(nebo papír s podílem recyklovaných vláken);

 zařízení umožňuje oboustranný tisk a tisk více stránek na list
(brožura apod.);



Grafický papír – list 3a
papír s měrnou hmotností 80 –170 g/m2 (nezahrnuje hotové papírové 

výrobky, jako např. poznámkové bloky, náčrtníky)

 surovina je ze 100 % ze sběrových papírových vláken; papír je bělený 

bez použití plynného chlóru; 

nebo 

 obsah sběrových papírových vláken v surovině k výrobě papíru je 

větší nebo roven 75 %; papír je bělený bez použití plynného chlóru; 

nebo 

 obsah sběrových papírových vláken v surovině k výrobě papíru je 

menší než 75 %; pro jeho výrobu je použito také primárních vláken –

alespoň 50 % z celkového množství těchto primárních vláken je 

certifikováno FSC nebo PEFC; výrobek je bělený bez použití plynného 

chlóru; 

nebo 

 papír je vyroben z primárních vláken; dřevo pochází ze zdroje 

certifikovaného FSC nebo PEFC; bělený bez použití plynného chlóru; 



Hedvábný papír – list 3b
toaletní papír, papírové ručníky, ubrousky

 papír musí splňovat některou z následujících kombinací 
parametrů: 100 % ze sběrových papírových vláken; 
nebělený, nebo bělený bez použití plynného chlóru 

nebo
 s obsahem sběrových papírových vláken ≥ 50 % a 

obsahem primárních vláken certifikovaných FSC nebo PEFC 
(40 % hmotnostních z celkového množství primárních 
vláken), nebělený, nebo bělený bez použití plynného 
chlóru; 



Provoz budov – list 4



Osvětlení – list 5
vnitřní osvětlení, osvětlení vnějších prostor a související instalační 

práce



Nábytek – list 6
kancelářský nábytek a židle

Při vybavování úřadu nábytkem postupovat podle hierarchie

1. opětovné používání (preferované řešení),

2. repasování,

3. pořizování nového nábytku.



Čisticí prostředky a úklid – list 7

 koncentráty – kde je to vhodné, požadovat koncentrované 
výrobky ředitelné vodou před použitím, a to s pomocí 
odměrek nebo dávkovačů určených/dodávaných výrobcem; 

 účinnost při nízkých teplotách (15-30°C) - detergenty musí 
být účinné i při nízkých teplotách, aby se snížilo množství 
energie potřebné na ohřev vody; 



Stravování a občerstvení – list 8
v revizi

Připravuje se metodika pro tři kategorie:

občerstvení

stravování

automaty

Pro přímé nákupy

sezónní, lokální

Veřejné zakázky

fair trade, bio



ČISTÁ MOBILITA– list 9
Osobní a lehká užitková vozidla 

Za vozidlo s alternativním pohonem bude považováno (v tuto chvíli 

však doporučujeme nejběžnější alternativní paliva):

 čistě elektrické vozidlo;

 vozidlo na zemní plyn a zkapalněný ropný plyn;

 hybridní a plug-in hybridní vozidlo;

 vozidlo na čisté či vysokoprocentní biopalivo;

 vozidlo na vodík.



Využití druhotných surovin – list 10
Výrobky z druhotných surovin či recyklovaných materiálů – list je k využití v 

případech, kdy k nakupovanému produktu není v metodice přímo určený list 



Pozn. Výrobky z druhotných surovin či recyklovaných materiálů – list je k

využití v případech, kdy k nakupovanému produktu není v metodice přímo

určený list



Další možnosti zeleného zadávání









https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava
https://www.veronica.cz/environmentalne-setrny-provoz
http://www.czgbc.org/Download/Pruvodce zadavatele_CZGBC_komplet s prilohami.pdf
https://ekoznacka.cz/


„písnička“…

Po práci vypnout

Prostor pro vaše dotazy…

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=K6O2HJvMtUA

