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Zadávání zelených zakázek:
základní principy

Zadávání zelených veřejných zakázek je
postupný proces. Jeho jednotlivé kroky jsou tyto:
• Zvažujte, které produkty, služby nebo práce
jsou nejvhodnější z hlediska jak dopadů na
životní prostředí, tak dalších faktorů, jako jsou
informace, které máte o tom, co se vyskytuje na
trhu, jaké jsou dostupné technologie, náklady
a možnosti zviditelnění (kapitola 1).
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• Vypracujte jasné a přesné technické
specifikace; kde je to možné, použijte ekologické
faktory (podmínky vyhovuje/nevyhovuje)
(kapitola 3):
• vyhledejte si příklady ekologických
charakteristik v databázích/eko-značeních;
• vycházejte z „nejlepší praxe“ dalších
zadávajících institucí; jako cestu k získávání
a šíření informací využívejte sítě;
• aplikujte vědecky podložený přístup „nákladů
na celý životní cyklus“; nepřesouvejte
ekologické dopady z jednoho stadia životního
cyklu do druhého;
• využívejte výkonové nebo funkční specifikace
na podporu inovativních zelených nabídek;

© Evropská společenství

• Stanovte si své potřeby a vhodným způsobem
je vyjádřete. Zvolte si zelený název zakázky,
kterým svou politiku sdělíte okolnímu světu
a zajistíte optimální transparentnost pro
potenciální dodavatele nebo poskytovatele
služeb i pro občany, kterým sloužíte (kapitola 2).

• Stanovte výběrová kritéria na základě
taxativního seznamu kritérií uvedených ve
směrnicích o zadávání veřejných zakázek.
V odůvodněných případech uveďte při
prokazování technických schopností
zakázku realizovat také kritéria šetrnosti
k životnímu prostředí. Sdělte dodavatelům,
poskytovatelům služeb a smluvním partnerům,
že mohou k prokázání shody s kritérii použít
environmentální prohlášení a systémy
environmentálního managementu (kapitola 4).
• Stanovte kritéria pro přidělení zakázky:
tam, kde jsou zvolena kritéria „ekonomicky
nejvýhodnější nabídky“, zařaďte do nich relevantní
environmentální kritéria buďto jako měřítko
pro vzájemné porovnání zelených nabídek
(v případě, že technické specifikace definují
kontrakt jako zelený) nebo jako způsob zavedení
environmentálního prvku (v případě, že technické
specifikace definují kontrakt „neutrálním“
způsobem) a přidělení určité váhy tomuto prvku.
Zvažte náklady životního cyklu! (kapitola 5).

• zvažujte ekologické parametry, jako je
používání surovin, udržitelné výrobní
metody (pokud jsou pro konečný produkt
nebo službu relevantní), energetickou
náročnost, obnovitelné energetické zdroje,
emise, odpady, recyklovatelnost, nebezpečné
chemikálie apod.;

• Použijte ustanovení o realizaci zakázky jako
způsob, jak vedle vlastní zelené zakázky stanovit
ještě zvláštní podmínky šetrnosti k životnímu
prostředí. Kde je to možné, vyžadujte ekologicky
šetrné dopravní metody (kapitola 6).

• nejste-li si faktickou existencí, cenou nebo
kvalitou zelených produktů nebo služeb jisti,
vyžádejte si zelené varianty.

• Vždy dbejte, aby všechno, co od potenciálních
uchazečů a jejich nabídek požadujete, mělo
vztah k předmětu zakázky.
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Úvod

Jaká je souvislost mezi veřejnou zakázkou
a životním prostředím?

Zelené nakupování také dává příklad a ovlivňuje
trh. Podporou zelených zakázek mohou veřejné
orgány dávat průmyslu skutečnou stimulaci pro
vývoj zelených technologií. V některých sektorech
produktů, prací a služeb může být dopad obzvláště
významný, protože kupující z veřejného sektoru
ovládají velký podíl trhu (to se týká například
výpočetní techniky, energeticky úsporných budov,
veřejné dopravy apod.).

Konečně zvažujeme-li u zakázky náklady celého
životního cyklu, umožňuje zadávání zelených
veřejných zakázek také úsporu finančních
prostředků a současně ochranu životního prostředí.
Nakupujeme-li moudře, můžeme šetřit materiály
i energii, snižovat množství odpadu a rozsah
znečištění a podněcovat k udržitelným vzorcům
chování.

Potenciální ekologické výhody
Evropská komise spolufinancovala výzkumný projekt
RELIEF (1), jehož účelem bylo vědecky posoudit, jaký potenciální prospěch pro životní prostředí by přineslo, kdyby bylo
zadávání zelených veřejných zakázek přijato v širokém rozsahu v celé EU. Bylo zjištěno, že:
• Kdyby všechny veřejné orgány v celé EU vyžadovaly zelenou elektrickou energii, přineslo by to úsporu odpovídající 60 milionům tun CO2, což představuje 18 % závazku EU
snížit produkci skleníkových plynů podle Kjótského protokolu. Zhruba stejných úspor by se dosáhlo, kdyby veřejné
orgány vyžadovaly budovy o vysoké ekologické kvalitě.
• Kdyby všechny veřejné orgány v celé EU vyžadovaly energeticky účinnější výpočetní techniku, v důsledku čehož by
se celý trh posunul tímto směrem, ušetřilo by se 830 000
tun CO2.
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• Kdyby si všechny evropské veřejné orgány daly ve svých
budovách instalovat úsporné toalety a vodovodní kohoutky, snížila by se spotřeba vody o 200 milionů tun, což
odpovídá 0,6 % celkové spotřeby v domácnostech v EU.
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(1) Projekt byl financován z klíčové akce „Město zítřka a kulturní dědictví“
v rámci 5. rámcového programu pro výzkum a technický vývoj. Byla
publikována příručka na pomoc místním orgánům, aby byla jejich nákupní
rozhodnutí zelená. Bližší informace o projektu RELIEF jsou na webových
stránkách http://www.iclei.org/europe/ecoprocura/info/politics.htm
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Veřejné orgány patří v Evropě k nejvýznamnějším
spotřebitelům − vydávají zhruba 16 % hrubého
domácího produktu EU (což je částka odpovídající
polovině HDP Německa). Využijí-li svou kupní
sílu tak, že se budou rozhodovat pro zboží
a služby, které také berou ohled na životní prostředí,
mohou významně přispět k udržitelnému rozvoji.
Zelené nakupování cestou veřejných zakázek se
týká takových oblastí, jako je nákup energeticky
efektivní výpočetní techniky a budov, kancelářského
zařízení vyrobeného ze dřeva získaného způsobem
udržitelným z hlediska životního prostředí,
recyklovaného papíru, elektromobilů, ekologicky
šetrných forem hromadné dopravy, biopotravin
v závodních jídelnách, elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie nebo klimatizačních systémů
odpovídajících nejmodernějším ekologickým řešením.
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Úvod

Účelem této příručky je pomoci veřejným orgánům
úspěšně zahájit politiku zeleného nakupování. Jsou
v ní prakticky vysvětleny možnosti, které nabízí
právo Evropského společenství, a jsou uvedena
jednoduchá a účinná řešení, která lze při zadávání
veřejných zakázek uplatňovat. Z praktických důvodů
je struktura příručky určena logikou a průběhem
zadávacího řízení. V příručce je také uvedena řada
praktických příkladů toho, jak veřejné orgány v celé
EU nakupují zeleně (1).
Příručku jsme vypracovali hlavně pro veřejné
instituce, ale přitom doufáme, že bude také
inspirativní pro kupující z řad firem. Rovněž
bychom chtěli, aby pomohla dodavatelům

a poskytovatelům služeb − zvláště menším firmám
− porozumět tomu, jaké jsou nákupní požadavky
beroucí ohled na životní prostředí a jak těmto
požadavkům vyhovovat.
Příručka je k dispozici na webových stránkách
„EUROPA“ Evropské komise v části týkající se
zelených veřejných zakázek (http://europa.eu.int/
comm/environment/gpp/), kde lze nalézt i další
praktické informace, užitečné odkazy a kontaktní
informace pro zadavatele, kteří by chtěli nakupovat
zeleněji.

(1) Důležitá poznámka: I když byly informace v této příručce důkladně prověřovány,
nepřejímá Evropská komise žádnou právní ani jinou odpovědnost, pokud jde
o konkrétní případy uvedené v příručce nebo na webových stránkách, na něž příručka
odkazuje.
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Politický a právní kontext
Po mnoho let nebraly nakupující instituce fakticky vůbec
v úvahu ekologickou hodnotu zboží, služeb nebo prací.
Globální hospodářská a politická situace se však změnila,
vznikla koncepce udržitelného rozvoje – „rozvoje, který
splňuje potřeby současnosti, aniž by ohrožoval možnosti
budoucích generací splňovat jejich vlastní potřeby“
– a vyvstala nutnost, aby i ve všech ostatních rozhodovacích procesech byla vedle hledisek hospodářských
a sociálních zohledněna také hlediska ochrany životního
prostředí.

Realizace Strategie udržitelného rozvoje EU a 6. akčního programu v rozšířené Unii bude obzvláště obtížná.
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Dosáhnout udržitelného rozvoje na všech úrovních správy
nelze bez integrace dimenze ochrany životního
prostředí do všech rozhodovacích oblastí, prostřednictvím
správné realizace politiky ochrany životního prostředí se
zvýšeným využíváním tržních nástrojů a cestou informování veřejnosti s cílem napomáhat potřebným změnám
v chování (3). Na celosvětové úrovni jsou zelené veřejné
zakázky konkrétně zmíněny v plánu realizace Světového
summitu o udržitelném rozvoji, který se konal v prosinci 2002 v Johannesburgu; zde se vybízejí „příslušné
orgány na všech úrovních, aby při svém rozhodování braly
v úvahu hlediska udržitelného rozvoje“ a „podporovaly a prosazovaly takovou politiku zadávání veřejných zakázek, která
stimuluje vývoj a šíření zboží a služeb šetrných k životnímu
prostředí“ (4).

(1) KOM(2001) 264 v konečném znění.
(2) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne
22. července 2002, kterým se zavádí Šestý akční program Společenství pro
životní prostředí; Úř. věst. L 242 ze dne 10. 9. 2002.
(3) Poznamenejme, že se tyto pokyny omezují na ekologický aspekt
udržitelného rozvoje. Pokud jde o sociální aspekt udržitelného rozvoje,
odkazuje se na interpretační sdělení Komise ze dne 15. října 2001
o možnostech začlenit do veřejných zakázek také sociální hlediska a na
nové směrnice o zadávání veřejných zakázek, které na tyto možnosti
výslovně poukazují.
(4) http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/
POIToc.htm
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Od roku 1997, kdy byl udržitelný rozvoj zahrnut do
Smlouvy, je uznáván jako zásadní cíl EU. V roce 2000 vyhlásili v Lisabonu vůdčí činitelé EU za cíl vytvořit z EU do
roku 2010 „nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější
ekonomiku světa, vybudovanou na znalostech, schopnou
udržitelného hospodářského růstu, s větším počtem kvalitních pracovních příležitostí a s větší sociální soudržností“.
Lisabonská strategie byla doplněna třetím, environmentálním pilířem, když na svém zasedání v Göteborgu
v roce 2001 přijala Evropská rada strategii udržitelného
rozvoje EU (1). Tato strategie představuje bod obratu.
Cílem je podporovat hospodářský růst a sociální soudržnost
za současného zohledňování ochrany životního prostředí.
Z druhé strany to znamená, že bude třeba vážit ekologické
cíle vůči hospodářským a sociálním dopadům tak, aby
byla pro hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí
v maximální možné míře získána řešení typu„výhra-výhra“.
V roce 2002 přijaly Rada a Evropský parlament 6. akční
program pro životní prostředí (2), v němž je vytyčeno
směřování EU v oblasti ochrany životního prostředí na
příštích deset let a jsou stanoveny čtyři prioritní oblasti,
ve kterých je nutná urychlená akce: klimatické změny,
příroda a biologická rozmanitost, hospodaření se zdroji
a životní prostředí a zdraví.

Na mezinárodní úrovni hraje EU vedoucí úlohu při
vypracovávání a prosazování základních smluv, dohod
a úmluv o životním prostředí. Například tím, že v roce 2002
ratifikovala Kjótský protokol o klimatických změnách, se
EU zavázala snížit své emise skleníkových plynů v období
2008–2012 oproti stavu v roce 1990 o 8 %.
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V rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD), členské země OECD souhlasily s doporučením
Rady „zlepšit ekologickou stránku veřejných zakázek“ (1).
Ve svém interpretačním sdělení ze dne 4. července 2001 (2)
vyložila Evropská komise možnosti, které nabízí právo
Společenství k zahrnutí hledisek ochrany životního prostředí
do postupů při zadávání veřejných zakázek. Tyto možnosti
pak dále objasnil Soudní dvůr (3).

© Evropská společenství
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Směrnice o veřejných zakázkách (4), přijaté dne
31. března 2004, právní kontext upevňují a doplňují.
Konkrétně jsou v odůvodnění a v ustanoveních uvedeny možnosti, jak začlenit hlediska ochrany životního
prostředí do technických specifikací, výběrových kritérií
a kritérií pro přidělení zakázky a do smluvních ustanovení
o realizaci zakázky.
Směrnice se sice vztahují pouze na veřejné zakázky,
jejichž předpokládaná hodnota převyšuje určitý práh
(který je ve směrnicích uveden), ovšem Soudní dvůr
vynesl výrok, podle kterého se zásady Smlouvy o ES
o rovném zacházení a transparentnosti, stejně jako
zásady volného pohybu zboží, svobody podnikání a svobody poskytovat služby vztahují také na zakázky pod
tímto prahem.

8
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(1) 23. ledna 2002 – C(2002)3 - http://www.oecd.org/
(2) Interpretační sdělení Komise ze dne 4. července 2001 o právu Společenství
aplikovatelném na zadávání veřejných zakázek a o možnostech začlenit do
veřejných zakázek hlediska ochrany životního prostředí (KOM(2002) 274
v konečném znění)
(3) Výrok Soudního dvora ze dne 17. září 2002 v případu C-513/99 a ze dne
4. prosince 2003 v případu C-448/01
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18 ze dne 31. března
2004 o koordinaci řízení při udělování zakázek na veřejné práce, zakázek
na veřejné zásobování a zakázek na veřejné služby (dále pouze směrnice
2004/18) a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18 ze dne
31. března 2004, kterou se koordinuje zadávání veřejných zakázek subjekty
působícími v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy
a poštovních služeb (dále pouze směrnice č. 2004/17).
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Kapitola 1
Strategie zeleného nakupování

V zásadě by nemělo být pro veřejné instituce
problémem přijmout politické rozhodnutí o tom,
že budou nakupovat zeleně. Měly by k tomu být
fakticky stimulovány tím, že to bude ku prospěchu
nejenom životnímu prostředí, ale i zadávající
instituci samé, neboť se tím zlepší její obraz
u veřejnosti. Zelená nákupní politika dokonce
ani obvykle nevyžaduje od zadavatele žádné
strukturální změny.
Zavedení této politiky do praxe však bude zpočátku
vyžadovat určité strategické plánování: uspořádat
pro nákupčí patřičné školení, zajistit přístup
k informacím o ochraně životního prostředí
a stanovit priority při výběru zakázek nejvhodnějších
pro „ozelenění“. Jakmile budou tyto požadavky
splněny, budou moci instituce správným způsobem
vypisovat řízení na zadávání zelených veřejných
zakázek (kapitola 2).

Pracovníkům, kteří nákup provádějí, je třeba
poskytnout příslušné právní, ekonomické
i ekologické znalosti, které potřebují k tomu, aby
mohli rozhodovat, do jaké míry a kam je nejlépe
hlediska ochrany životního prostředí do zadávacího
řízení zavést, zda je pro ně stanovena správná

Příručka ekologické praxe v Barceloně
Barcelonský magistrát vydal pro svých 12 000 zaměstnanců
příručku správné praxe ochrany životního prostředí, kde jsou
uvedeny i informace o zadávání zelených zakázek a o další
problematice životního prostředí (1).

(1) Další informace na internetové adrese: http://www.bcn.es/agenda21/
A21_text/guies/GreenOfficeGuide.pdf

Důležité je informovat o politice zelených zakázek
široký okruh aktérů, kam patří současní i budoucí
dodavatelé, poskytovatelé služeb a smluvní partneři,
tak aby mohli nové požadavky brát v úvahu.
Další způsob, jak zlepšit přístup ke znalostem
ekologické problematiky a k know-how a jak
o politice informovat vnější svět, představuje
spolupráce mezi nakupujícími organizacemi.

Směrnice pro eko-nákupy ve Voralbergu

© Evropská společenství

Rakouská spolková země Voralberg zahrnuje 96 malých obcí
na poměrně řídce osídleném území. Většina obecních úřadů
nemá nákupčí na plný úvazek, natož odborníky na životní
prostředí. K tomu, aby bylo v tomto prostředí zelené nakupování úspěšné, bylo potřeba spolupracovat a nákupčím
v technické činnosti při stanovování kritérií v maximální míře
ulevit. Za tímto účelem vydal Voralberg eko-pokyny k nákupu
stavebních služeb, kancelářských výrobků a materiálů. Ty
jsou nyní přístupné na internetu (2).
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Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

1.1 Posouzení potřeb školení a zajištění
přístupu k informacím o životním prostředí

úroveň tak, aby byly prostředky vynakládány
co nejefektivněji, a zda odpovídají ekologickým
prioritám zadavatele.

(2) Další informace na internetové adrese: http://www.voralberg.at
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1.2 Stanovení všeobecných priorit pro
ozelenění zakázek

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

Krok za krokem v Dunkerque a Lille

10

Magistrát francouzského města Dunkerque přijal v roce
1999, v začátcích zadávání zelených veřejných zakázek,
přístup krok za krokem. Začal s jedním produktem. Testováním a úzkou spoluprací s uživateli si získal důvěru, takže
se vytvořilo správné klima pro přechod k systematičtějšímu
zelenému nakupování a ke zvažování zelenějších alternativ
u dalších produktů.

© Evropská společenství

• Postupujte krok za krokem.
Začněte s malým sortimentem produktů
a služeb, kde je ekologický dopad zřejmý
nebo kde jsou zelenější alternativy snadno
dostupné a nejsou dražší (např. recyklovaný
papír, energeticky úsporné kancelářské
vybavení). Také můžete začít tak, že zajistíte,
aby specifikace zakázky neměly negativní dopad
na životní prostředí (např. vyloučením použití
recyklovaných komponent).
• Zvažte dostupnost a náklady alternativ
nejpříznivějších pro životní prostředí.
Jsou na trhu zelené (resp. zelenější) produkty,
splní vaše požadavky a můžete si je dovolit?
• Zvažte dostupnost údajů.
Můžete nalézt vědecké a ekologické údaje,
které potřebujete, abyste mohli pro daný
produkt stanovit kritéria? Jak složité bude
rozhodnout o technických požadavcích a při
vypisování výběrového řízení tyto požadavky
vyjádřit?

Město Lille si založilo školicí středisko, kde se nákupčí učí
vyhledávat náhradní produkty, jež omezují vlivy na životní
prostředí. Začínají se šesti produkty: papírem, barvami,
inkoustem do tiskáren, čisticími prostředky, pouličním
osvětlením a dřevem. Potom se pokusí definovat postup, jak
začít zavádět i další produkty.

Komise a její databáze produktů a služeb
• Zvažte vliv na životní prostředí. Vyberte takové
výrobky (např. dopravní prostředky) nebo služby
(například úklidové služby), které mají na životní
prostředky velký vliv.
• Zaměřte se na jeden nebo několik
ekologických problémů, jako jsou klimatické
změny nebo odpady. Zaveďte obecné požadavky
na energetickou účinnost nebo recyklovatelnost.

am505350CEE_CS_BAT.indd 10

Komise Evropských společenství vyvinula databázi, ve které
jsou uloženy prosté ekologické informace o zhruba jednom
stu skupin produktů a služeb. Lze z ní získat základní informace pro nákupčí ze soukromého i veřejného sektoru, jako
jsou eko-značení daného produktu nebo jeho základní charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí. Do databáze
lze nahlédnout na internetové adrese:
http://europa.eu.int/comm/environment/green_purchasing
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• Vyhledávejte viditelná opatření.
Jak viditelná bude zelená politika pro veřejnost
a personál? Uvědomí si, že se snažíme zlepšit
svou práci z hlediska ochrany životního
prostředí? Znatelné změny, jako je druh
dopravních prostředků, které instituce používá,
nebo přechod k biopotravinám ve školní jídelně,
to jsou věci, které mohou pomoci vytvořit
povědomí o politice a uvést ji do spojitosti
s dalšími projekty na ochranu životního
prostředí.

am505350CEE_CS_BAT.indd 11

V roce 1983 iniciovala Evropská komise a německé Ministerstvo výzkumu a techniky modelový projekt náhrady
konvenčního ohřevu vody v bazénu vyhříváním solárním.
Finanční pobídka, kterou veřejná zakázka tomuto novátorskému produktu poskytla, pomohla snížit cenu, čímž se produkt
stal pro soukromé kupující atraktivnějším.

Aplikujte vědecky podložený přístup celého
životního cyklu. Nepřesouvejte vliv na životní
prostředí z jednoho stadia životního cyklu produktu
na druhý. Vyhledejte si relevantní informace
v příslušných specifikacích uvedených na
eko-značení nebo v internetových databázích
určených k informování zákazníků.

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

© Evropská společenství

• Uvažte možnosti technického vývoje.
Možnost zaměřit se při zeleném nakupování
na produkty a služby v raném stadiu jejich
vývoje může být úspěšnější, než snažit se změnit
ekologické charakteristiky zralých odvětví.

Německý modelový projekt solárního
vyhřívání plaveckých bazénů
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Kapitola 2
Organizace veřejné zakázky

Souhrn
• Veřejné orgány v postavení kupujícího mají ve
srovnání se soukromými kupujícími striktnější
povinnost získat za vynaložené prostředky
nejlepší hodnotu a při zadávání dodržovat
zásady spravedlivosti, to znamená poskytovat
rovnou příležitost a zajišťovat transparentnost.
• Zásadní význam má přípravné stadium. Má-li se
dosáhnout cílů ochrany životního prostředí, je
třeba před vyhlášením výběrového řízení provést
důkladnou analýzu a plánování.

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

2.1 Úvod
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• Jednat spravedlivě

Má-li politika ochrany životního prostředí fungovat,
je třeba se podívat na vlastní proces zadávání
veřejné zakázky. Není-li pečlivě provedena, může
zelená politika zadávání zakázek ztroskotat na
praktických problémech, jako je: kdy a koho
požádat a která kritéria použít.

2.2 Povaha procesu zadání veřejné zakázky
Zadání veřejné zakázky je v podstatě záležitostí
sladění nabídky a poptávky, podobně jako při
soukromém zadávání zakázek; jediný rozdíl
je v tom, že zadávající instituce přitom musejí
postupovat obzvláště obezřetně. Je tomu tak proto,
že jako veřejné orgány jsou financovány z peněz
daňových poplatníků.
Tuto obzvláštní obezřetnost můžeme převést ve dvě
základní zásady:
• Získat za vynaložené finanční prostředky
nejlepší hodnotu
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• Obzvláště důležité je předtím, než se rozhodnete
pro určité řešení, přesně analyzovat, co vlastně
potřebujete.

Za vynaložené prostředky nejlepší hodnotu
Zadávající instituce odpovídá za to, že u všeho,
co zadává, získá za peníze daňových poplatníků
nejlepší hodnotu. Získat za peníze nejlepší hodnotu
neznamená nutně, že se musí přijmout nejlevnější
nabídka. Znamená to, že musíte udělat nejlepší
obchod v rámci parametrů, které stanovíte. Ochrana
životního prostředí může být jedním z nich, takže
může při udílení zakázky figurovat jako rovný faktor
mezi ostatními. Z hodnoty za finanční prostředky
tedy nejsou hlediska ochrany životního prostředí
vyloučena.
Jednat spravedlivě
Jednat spravedlivě znamená dodržovat zásady
vnitřního trhu, které tvoří základ pro směrnice
o zadávání veřejných zakázek a pro národní
legislativu, která z těchto směrnic vychází.
Nejdůležitější z těchto zásad je zásada rovného
zacházení, která znamená, že všichni uchazeči
musejí mít při usilování o zakázku stejné možnosti.
Aby se toto rovné hřiště zajistilo, je třeba uplatňovat
rovněž zásadu transparentnosti.
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2.4 Důležité je posoudit své faktické potřeby
K příkladům ustanovení, jež zahrnují zásadu rovného
zacházení, patří ve směrnicích k výběrovému řízení časové
termíny pro příjem nabídek a žádostí o účast a společná pravidla ve věci technických specifikací.
Příklady uplatnění zásady transparentnosti je možno
nalézt v jednotlivých ustanoveních o zveřejnění oznámení a v povinnosti zadávající instituce informovat
odmítnuté uchazeče o důvodech, proč byla jejich nabídka
zamítnuta.

2.3 Jednotlivá stadia výběrového řízení

Dalším faktorem, pro který je přípravné stadium
důležité, je skutečnost, že v rané fázi zadávacího
řízení je relativně nejlepší možnost zařadit do řízení
hlediska ochrany životního prostředí.
Obecná struktura zadávacího řízení se u veřejné
zakázky v podstatě neliší od zakázky soukromé.
Obojí procházejí zhruba týmiž stadii: definování
předmětu zakázky, vypracování technických
specifikací a smluvních parametrů produktu/práce/
služby, výběr správných uchazečů a stanovení
nejlepší nabídky.
Ve zbývající části této příručky je každému stadiu
věnována jedna kapitola, kde se budeme zabývat
tím, jak v daném stadiu brát v úvahu hlediska
ochrany životního prostředí, a podáme praktické
příklady a doporučení.
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Potřebujete například rozšiřovat informace mezi
veřejnost. Můžete se rozhodnout, že zakoupíte tištěné
letáky, plakáty, brožury a inzeráty v novinách. Jestliže
ovšem budete uvažovat spíše z hlediska možných řešení
než faktických potřeb, můžete se rozhodnout pro řešení,
jež jsou k životnímu prostředí šetrnější, jako je šíření
informací elektronickou cestou, například na internetu
nebo pomocí e-mailů.

Abyste tedy byli efektivní, měli byste své potřeby
charakterizovat spíše z funkčního hlediska tak,
abyste nevyloučili žádnou možnost, která je na
trhu k dispozici. Potom co jste své potřeby řádně
analyzovali, můžete dospět k závěru, že vlastně
vůbec žádnou zakázku zadávat nepotřebujete.

V Pori se nakupuje méně
Zelené nakupování nemusí vždy znamenat nákup
zelenějších produktů. Může to také znamenat nakupovat
prostě méně. Ve finském pobaltském městě Pori si vytvořili
pomocí internetové nástěnky vnitřní službu opětovného
používání. Zaměstnanci, kteří už nepoužívají určitou součást
kancelářského vybavení, jej mohou nabídnout ostatním
útvarům nebo pracovníkům, kteří je využijí (1).

(1) Bližší informace na internetové adrese:
Local Sustainability Case Description 61.
(http://www3.iclei.org/egpis/egpc-061.html)

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

V každém výběrovém řízení hraje zásadní úlohu
přípravné stadium. Jakákoliv chyba v tomto stadiu
nepříznivě ovlivní všechna stadia následná
a v konečném důsledku vlastní výsledek, protože
každá fáze vychází z ostatních fází. Proto si musí
zadavatel vyhradit před vypsáním výběrového řízení
dost času na to, aby definoval předmět zakázky
a nástroje, které budou k dosažení konečného
výsledku použity.

Ještě před tím, než budete definovat předmět
zakázky, musíte v rámci přípravného stádia učinit
jeden zásadní krok. Musíte určit vaše skutečné
potřeby.
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Kapitola 3
Definujeme požadavky zakázky

Souhrn
• Při definování předmětu zakázky má zadavatel
značnou volnost při rozhodování, co chce zajistit.
Díky tomu je zde dosti velký prostor pro to, aby byla
zohledněna i hlediska ochrany životního prostředí,
ovšem za předpokladu, že tím nebude deformován
trh (omezením nebo zamezením přístupu na něj).
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• Při vypracovávání technických specifikací
mohou být velmi užitečné příslušné technické
specifikace na eko-značení; nesmíte však na
účastnících výběrového řízení vyžadovat, aby
byli zaregistrováni v rámci některého systému
eko-značení.
• Pokud jsou relevantní, mohou být specifikovány
i konkrétní materiály a výrobní postupy šetrné
k životnímu prostředí.

3.1 Definování předmětu zakázky
„Předmět“ zakázky se týká toho, který produkt,
službu nebo práci si chceme obstarat. Výsledkem
tohoto procesu stanovení bývá obecně základní
popis produktu, služby nebo práce, může mít ovšem
také formu definice vycházející z funkčnosti.
Z hlediska ochrany životního prostředí se definice
na základě funkčnosti jeví vhodnější, protože
v tomto případě nemusí zadavatel pečlivě stanovovat
všechny charakteristiky, které má produkt/služba/
práce mít; stačí stanovit, jaký má mít efekt.

3.1.1 Právo volby
V zásadě si můžeme předmět zakázky definovat
způsobem, který vyhovuje našim potřebám.
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• Z analýzy trhu je možno získat podstatné
informace o stávajících alternativách šetrných
k životnímu prostředí a o obecných obchodních
sazbách a podmínkách.

Legislativu týkající se veřejných zakázek nezajímá
tolik, co zadavatel kupuje, jako to, jak to kupuje.
Z tohoto důvodu neklade žádná směrnice o zadávání
veřejných zakázek jakákoli omezení na předmět
zakázky jako takový.
Volnost definovat zakázku není ovšem neomezená.
V některých případech se při veřejné zakázce může
volbou určitého konkrétního produktu, služby nebo
práce deformovat pro firmy uvnitř EU rovné hřiště.
Proto zde musejí existovat určité pojistky.
Tyto pojistky spočívají v prvé řadě v tom,
že ustanovení Smlouvy o ES, která se týkají
nediskriminování, svobody poskytovat služby
a volného pohybu zboží se vztahují na všechny
případy, tedy také na zadávání veřejných zakázek
pod prahem směrnic nebo na určité aspekty zakázek,
které nejsou směrnicemi výslovně pokryty. V praxi to
znamená nutnost zajistit, že zakázka neomezí přístup
subjektů z jiných zemí EU na váš národní trh.
Druhou pojistkou je to, že podle předpisů
o zadávání veřejných zakázek nesmějí být technické
specifikace, jejichž pomocí se zakázka definuje,
stanoveny diskriminačním způsobem.
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3.1.2 Výběr zeleného názvu zakázky
Zelený název zakázky usnadní uchazečům
rychle zjistit, co se požaduje, a podává zprávu, že
ekologická charakteristika produktu nebo služby
bude významnou součástí zakázky.

Hledá se správný produkt
Obec, která zamýšlí zakoupit ploty a pouliční vybavení, si
může zjistit, které materiály jsou na trhu, například dřevo
z lesů spravovaných udržitelným způsobem nebo syntetické
materiály z recyklovaných surovin.

Zelený název, který své zakázce dal
bruselský Ústav pro environmentální
management
Bruselský Ústav pro environmentální management
(IBGE-BIM) (1) dal svému výběrovému řízení na úklidové
služby název „Zakázka na ekologický úklid“. Podobně
vhodné názvy jsou například „Zakázka na BIO stravování“
nebo „Energeticky úsporná budova“.

V oblasti prací se věnuje značná pozornost tzv.
„udržitelné výstavbě“. Vlády se ve své úloze
zadavatele často spojují se stavebními firmami
a architekty za účelem vypracování metod výstavby
šetrných k životnímu prostředí.

Použitím propagačního názvu vysíláme zprávu
nejen potenciálním dodavatelům, ale i místní
komunitě a dalším zadávajícím institucím.

3.1.3 Provedení analýzy trhu
Při stanovování toho, co chceme koupit, je
důležité, abychom něco věděli o trhu. Je velmi
obtížné vypracovat pro produkt, službu nebo
práci koncepci, nevíme-li, co je k dispozici. Zelené
alternativy nejsou vždy zjevné, ani nebývají dobře
inzerované.
Musíme tedy provést určitý průzkum. Ten může
mít formu analýzy trhu. Analýza trhu je obecný
průzkum potenciálu trhu, který by mohl naši
definovanou potřebu splnit. Máme-li být úspěšní,
musí být tato analýza provedena otevřeným
a objektivním způsobem, se zaměřením na to, jaká
obecná řešení jsou na trhu k dispozici, a nikoli na
preferované nebo favorizované dodavatele. Pak
se ukáží alternativy šetrné k životnímu prostředí,
pokud existují, a rovněž obecná cenová hladina
dostupných možností.
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Francouzský test bydlení šetrnějšího
k životnímu prostředí
Francouzská vláda zahájila plány na aplikování HQE (Haute
Qualité Environnementale), což je metoda, jak dosáhnout
vysoké ekologické kvality v odvětví stavebnictví, na sociální
bydlení a urbanistiku. Metoda se zaměřuje na projektování
budov, kde se spotřebovává méně vody a energií a které
vyžadují menší údržbu (2).

(2) Informace na internetové adrese:
http://www.logement.equipement.gouv.fr/alaune/dossiers/
presse_030102.pdf

U některých veřejných i soukromých projektů je
povinné posouzení vlivů na životní prostředí, tzv.
EIA (Environmental Impact Assessment). Tato

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

(1) http://www.ibgebim.be

3.1.4 Doporučení k pracovním
kontraktům
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povinnost sice nevyplývá ze směrnic pro zadávání
zakázek, může však mít vliv na definování předmětu
zakázky nebo na ustanovení o funkčnosti (1). Analýzou
vlivů na životní prostředí získávají celostátní orgány
relevantní informace, díky kterým mohou činit
rozhodnutí s plnou znalostí jejich vlivů na životní
prostředí. Posouzení vlivů na životní prostředí
v rámci definování předmětu zakázky může vést
k vyváženějšímu rozhodnutí.

(1) Posuzování vlivů na životní prostředí bylo zavedeno v roce 1985 směrnicí 85/337/EHS
(L 175 ze dne 5. 7. 1985, str. 40), jež byla novelizována směrnicí 97/11/EHS (L 073 ze
dne 14. 3. 1997, str. 5).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002
(Úř. věst. L 001 ze dne 4. 1. 2003), kterou je třeba zapracovat do národních legislativ
nejpozději do 4. ledna 2006.
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Ekologický prospěch zakázky na zelenou dodávku
nebo službu se projevuje u konečného výsledku,
tj. finálního produktu nebo služby.
Významným hlediskem je obecně dokonalejší
využívání energie, například díky lepší energetické
účinnosti. Tím se uleví životnímu prostředí
a současně se uspoří finanční prostředky.
Další věcí, kterou je třeba uvážit, je vliv zeleného
produktu nebo služby na životní prostředí ve stadiu
likvidace odpadu. Z analýzy trhu mohou vyplynout
výrazné rozdíly, pokud jde o:
• objem likvidovaného odpadu,
• škodlivý vliv materiálů,
• množství recyklovatelných materiálů.

© Evropská společenství

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

Podobně bude mít na definování předmětu zakázky
a technických specifikací prací v rámci zakázek
na nové budovy a na zásadní renovace velkých
stávajících budov vliv směrnice 2002/91/ES
o energetické náročnosti budov (2), jež členským
státům ukládá stanovit u těchto budov minimální
požadavky na energetickou úspornost.

3.1.5 Doporučení u zakázek týkajících se
dodávek a služeb

19/07/05 13:46:22

© Evropská společenství

3.2 Vypracování technických specifikací
3.2.1 Technické specifikace
Když jsme si nadefinovali předmět zakázky, musíme
si jej převést na měřitelné technické specifikace,
které je možno na veřejnou zakázku přímo
aplikovat. Je to, jako když si z náčrtu uděláme
výkres. Technické specifikace mají dvě funkce:
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• Popisují zakázku pro trh, takže se firmy mohou
rozhodnout, zda je pro ně zajímavá nebo ne. Tím
technické specifikace určují úroveň konkurence.
• Představují měřitelné požadavky, vůči nimž je
možno nabídky posuzovat. Jsou to minimální
kritéria shody. Nebudou-li specifikace jasné
a správné, bude nutným důsledkem to, že dojdou
nevhodné nabídky. Nabídky, které technickým
specifikacím neodpovídají, musejí být vyřazeny.

3.2.2 Specifikace vycházející z funkčnosti
Směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES o zadávání
veřejných zakázek výslovně institucím dovolují volit
mezi specifikacemi vycházejícími buď z technických
standardů, nebo z požadavků podle funkčnosti (1).
Přístup vycházející z funkčnosti ponechává obvykle
více prostoru pro tržní kreativitu a někdy trh
přiměje k tomu, aby vyvinul novátorská technická
řešení. Pokud tento přístup aplikujete, nemusíte
vyjadřovat technické specifikace příliš detailně.

(1) Viz článek 23 směrnice 2004/18/ES a článek 34 směrnice 2004/17/ES.

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

Dalším důležitým parametrem je trvanlivost
produktu − zda je produkt vyroben či postaven
tak, aby vydržel dlouho. Někdy se zdá velmi lákavé
koupit ten produkt, který je nejlevnější, ale může se
ukázat, že z dlouhodobého hlediska je vlastně dražší
a mimoto poškozuje životní prostředí. Produkty
horší jakosti (bez ohledu na své ekologické
charakteristiky) mívají kratší životnost. Musí-li se
levnější produkt vyměňovat častěji než produkt
dražší, budou vyšší náklady, vyžádá si to větší
spotřebu energie a vznikne více odpadů. Obecněji
řečeno − a platí to zvláště u zakázek na služby − by
se mělo ekologické hledisko zaměřovat v první řadě
na funkčnost; můžeme zvolit alternativu, která je
pro životní prostředí méně škodlivá, vezmeme-li
v úvahu použité zařízení nebo materiály.
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Specifikujte konečný výsledek, nikoli to,
jak k němu dospět

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

Ovšem stanovujete-li specifikace na základě
funkčnosti, musíte být ještě opatrnější, než když
stanovujete obvyklé technické specifikace. Jelikož
se možnosti, které trh nabízí, mohou v široké míře
lišit, musíte si být jisti, že jsou vaše specifikace
dostatečně jasné na to, abyste mohli provést řádné
a zdůvodnitelné hodnocení.

3.2.3 Ekologické technické normy
Technické normy mohou mít celou řadu forem,
od úplných evropských norem (EN) přes evropská
technická schválení a mezinárodní normy až po
národní normy a národní technické specifikace
či podmínky. Normy jsou pro specifikace při
zadávání veřejných zakázek užitečné, protože
jsou jasné, nediskriminační a byly vypracovány
na konsenzuální bázi. Na evropské úrovni je
vypracovávají evropské normalizační organizace:
Evropský výbor pro normalizaci (CEN),
Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice
(CENELEC) (1) a Evropský telekomunikační
normalizační institut (ETSI) (2). Proces
celoevropské normalizace zahrnuje celou řadu
účastníků, jako jsou národní orgány, organizace na
ochranu životního prostředí, organizace spotřebitelů
(1) Bližší informace lze nalézt na internetové adrese: http://www.cenelec.org
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(2) Bližší informace lze nalézt na internetové adrese: http://www.etsi.org
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Chcete-li v kancelářích v budově udržovat určitou teplotu,
můžete za tím účelem stanovit velmi detailní specifikace soustavy ústředního vytápění. Můžete ovšem také
požadovat, aby byla v kancelářích stálá teplota 20° C,
a nechat na dodavatelích, s jakými různými řešeními přijdou.
Dodavatelé si pak mohou místo spalování fosilních paliv
zvolit pro vytápění například obnovitelné zdroje energie
a systémy řízeného větrání.

i průmysl. Tím se technickým řešením, které
evropská norma poskytuje, dostává širokého přijetí.
Některé technické normy obsahují ustanovení
týkající se ekologických charakteristik produktů
nebo služeb. Pokud se tyto specifikace použijí při
zadávání veřejné zakázky, musejí firmy prokázat
buď, že dokáží normě vyhovět, nebo − pokud
nepoužívají stejnou metodu − že splňují funkční
úroveň, kterou norma stanoví. Jestliže to prokázat
neumějí, budou z řízení vyloučeny.
V konkrétních bodech můžete definovat i vyšší
úroveň ochrany životního prostředí, než stanoví
norma, ovšem za předpokladu, že tím potenciální
uchazeče nediskriminujete.
Evropské normalizační organizace hlediska ochrany
životního prostředí podporují. Tak například CEN
má nyní speciální ekologickou poradnu, která
poskytuje rady a pomoc technickým výborům (3).
Také sama Evropská komise se věnuje „ozelenění“
technických norem. Vyhlásila sdělení o zařazení
aspektů životního prostředí do evropské
normalizace (4).
(3) Bližší informace lze nalézt na internetové adrese: CEN - European Committee for
Standardization (http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm).
(4) Sdělení ze dne 25. února 2004 (KOM(2004)130 v konečném znění); bližší informace
na internetové adrese: EUROPA - Environment - Standardisation (http://europa.eu.int/
comm/environment/standardisation/index_en.htm).
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3.2.4 Používání variant

3.3 Eko-značení

Může se stát, že si po provedení analýzy trhu
nebudete jisti, jestli u produktů, služeb nebo prací,
které chcete zakoupit, nějaké ekologické alternativy
existují, popřípadě budete v nejistotě, co se týče
jejich kvality nebo ceny.

3.3.1 Všeobecně

Abyste mohli při vyhlašování veřejné zakázky
varianty přijímat (1), musíte v dokumentech pro
výběrové řízení předem ohlásit:

Kritéria eko-značení nevycházejí jenom z jednoho
parametru, nýbrž hlavně ze studií, v nichž se
analyzuje vliv produktu nebo služby na životní
prostředí během jeho životního cyklu, „od kolébky
až do hrobu“, na základě podložených vědeckých
údajů. Tím dostáváme užitečné informace
o inherentních nákladech produktu, od těžby
suroviny v předvýrobním stadiu přes výrobu
a distribuci až po konečnou likvidaci.
Informace z eko-značení můžete využít různým
způsobem:
• mohou vám pomoci sestavit technické
specifikace k definování charakteristik dodávek
nebo služeb, které kupujete;

• skutečnost, že budou přijímány varianty;

• když kontrolujete, jak jsou tyto požadavky
splněny, můžete značení použít jako prostředek
k prokázání shody s technickými specifikacemi;

• minimální specifikace na ochranu životního
prostředí, které musejí varianty splňovat (např.
vyšší funkční šetrnost vůči životnímu prostředí);

• mohou sloužit jako vztažný bod, tzv. benchmark,
vůči kterému nabídky posoudíte ve stadiu
přidělování zakázky (viz příklad níže);

• konkrétní požadavky pro předkládání variant
v rámci řízení (například požadavek separátní
obálky s vyznačením varianty nebo sdělení, že
je možno variantu předložit pouze společně
s neutrální nabídkou).

• různé typy značení můžete využít k různým
účelům − například značení o jediné položce
mohou posloužit k postupu krok za krokem.

(1) Viz článek 24 výše zmíněné směrnice 2004/18/ES a článek 36 výše zmíněné směrnice
2004/17/ES.
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Nikdy však nesmíte požadovat, aby byli uchazeči
registrováni v určitém systému eko-značení.

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

V takovém případě může být zajímavé vyzvat
potenciální uchazeče, aby zelené varianty předložili.
To znamená, že pro produkt, který chcete zakoupit,
stanovíte minimální soubor technických specifikací,
které se budou vztahovat jak na neutrální nabídku,
tak na její zelenou variantu. U zelené varianty
doplníte ještě dimenzi šetrnosti k životnímu
prostředí. Až nabídky do řízení dojdou, můžete je
všechny (jak ty neutrální, tak ty zelené) porovnat
na základě téhož souboru kritérií pro přidělení
zakázky. To znamená, že můžete varianty využít
na podporu životního prostředí tím, že umožníte
porovnání mezi standardními řešeními a řešeními
šetrnými k životnímu prostředí na základě stejných
standardních technických požadavků. Firmy mají
volnost předložit nabídky na základě varianty nebo
původního tendru, pokud zadavatel nestanoví jinak.

Byla vyvinuta celá řada různých eko-značení
a nálepek, jejichž pomocí se sdělují informace
o ekologických charakteristikách produktu nebo
služby normalizovaným způsobem s cílem pomoci
spotřebiteli nebo dalším odvětvím vybírat zelenější
produkty nebo služby.
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• jsou přístupné všem zúčastněným stranám.

© Frédéric Cirou/PhotoAlto

Předpokládá se, že produkty a služby, které nesou
eko-značení, technické specifikace splňují. Není však
povoleno stanovit požadavek, že firma musí mít určité
eko-značení nebo že určitému eko-značení (plně)
vyhovuje. Musíte vždy akceptovat také jiné vhodné
důkazy, jako je zkušební protokol uznávaného orgánu
nebo technická dokumentace výrobce.

3.3.3 Kategorie eko-značení

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

Použití eko-značení EU pro světelné zdroje
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Kritéria pro udělení eko-značení EU pro světelné zdroje
vyžadují, aby průměrná životnost činila 10 000 hodin. Když to
chcete použít ve výběrovém řízení na světelné zdroje, můžete
stanovit 10 000 hodin jako technickou specifikaci minimální
životnosti a v kritériích pro přidělení zakázky můžete udělit
po jednom kladném bodu za každých tisíc hodin, o které
životnost tuto hodnotu 10 000 hodin překračuje.

3.3.2 Právní pokyny, jak využívat
eko-značení a příslušné specifikace
při výběrovém řízení
Směrnice o zadávání veřejných zakázek 2004/17/ES
a 2004/18/ES (1) výslovně umožňují při definování
požadavků funkčnosti nebo funkčních ekologických
požadavků využívat příslušné specifikace pro ekoznačení, za předpokladu, že:
• specifikace jsou pro definování charakteristik
dodávek nebo služeb, jichž se zakázka týká, vhodné;
• požadavky u značení vycházejí z vědeckých
údajů;
• eko-značení je přijato všemi zainteresovanými
stranami, jako jsou státní orgány, spotřebitelé,
výrobci, distributoři a organizace na ochranu
životního prostředí;

Veřejná multikriteriální eko-značení (typ I ISO 14024)
Jedná se o nejběžnější typy značení, která jsou při
zadávání zelených zakázek také nejčastěji využívána.
Jsou založena na řadě kritérií typu „vyhovuje/
nevyhovuje“, která vytvářejí pro dané značení
standard. Pro každý produkt nebo službu zařazené do
systému je stanoven jiný soubor kritérií. Tato kritéria
obvykle definují ekologickou funkčnost, které musí
produkt dosahovat, a mohou také vytvářet standardy,
jež zaručují, že je výrobek pro použití vhodný.

Některá zajímavá evropská a národní
eko-značení
Nejznámějšími multikriteriálními eko-značeními jsou
evropská značka (Květina) (2), skandinávská značka (Skandinávská labuť) (3) a národní značky, jako je německý Modrý
anděl (4). Všechny tyto značky jsou dobrovolné, jsou založeny
na životním cyklu a vyžadují certifikaci, kterou provede
některá třetí strana (tedy nikoli sám výrobce). Splňují vysoké
standardy transparentnosti a vědecké solidnosti, pokud jde
o stanovení kritérií, a jsou nediskriminační.

(2) Bližší informace na internetové adrese: (http://europa.eu.int/comm/
environment/ecolabel/index_en.htm)
(3) Bližší informace na internetové adrese: (http://www.svanen.nu/Eng/
default.asp)
(4) Bližší informace na internetové adrese: (http://www.blauer-engel.de/
englisch/navigation/body_blauer_engel.htm)

(1) Viz článek 23 směrnice 2004/18/ES a článek 35 směrnice 2004/17/ES.
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První typ vychází z jednoho nebo několika kritérií
typu „vyhovuje/nevyhovuje“ týkajících se určitého
konkrétního aspektu, jako je například energetická
náročnost. Pokud produkt těmto kritériím vyhovuje,
může být značkou opatřen. Příklady značek tohoto
typu jsou značka EU pro biopotraviny nebo
značka „Energy Star“ (Energetická hvězda) na
kancelářském vybavení.

Úspěch USA se značkou „Energy Star“

Není tomu tak ovšem u všech eko-značení. Některé
značky obsahují kritéria, která:
• se týkají obecné řídicí praxe firmy, jež produkt
vyrábí či službu poskytuje;

(2) Bližší informace na internetové adrese: (http://www.energystar.gov/)

• se týkají etických a jiných podobných aspektů.
Taková kritéria se jako technické specifikace ve smyslu
směrnic o zadávání veřejných zakázek nekvalifikují,
a proto je nelze u zakázek, jež pod tyto směrnice
spadají, používat. Platí totiž, že k tomu, aby byla
kritéria při zadávání veřejných zakázek aplikovatelná,
musejí se týkat vlastního předmětu zakázky.

Veřejná jednopoložková značení
Jednopoložková značka je značka, která se týká
jediného ekologického aspektu, jako je energetická
náročnost nebo úroveň emisí. Rozeznáváme dva
typy jednopoložkových značek.

(1) http://europa.eu.int/comm/environment/eko-značení/
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Druhý typ značení vychází z klasifikace produktů nebo
služeb podle jejich ekologických vlastností z hlediska
daného aspektu. Příkladem tohoto druhého typu může
být Energetický štítek EU, kde se zboží pro domácnost
klasifikuje podle energetické náročnosti, od A* jako
nejúspornějšího po G jako nejnáročnějšího.
Jednopoložkové značky mohou být velmi užitečné,
používáte-li u zelené zakázky přístup „krok po kroku“,
protože umožňují postupné zdokonalování. Použití
standardů energetické úspornosti může být vynikající
první krok směrem k širšímu zelenému nákupnímu
programu. Jednotlivé třídy vám umožňují snadno
rozhodnout, kam až chcete zajít.

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

V případě eko-značení EU mohou být například tam,
kde to přichází v úvahu, kritéria pro všechny skupiny
produktů a služeb překopírována přímo z internetové
adresy eko-značení EU (1) do technických specifikací
nebo kritérií pro přidělení zakázky.

V roce 1993 rozhodla federální vláda USA, že bude nakupovat pouze taková zařízení výpočetní techniky (IT), která
splňují kritéria „Energy Star“. Federální vláda je největším
samostatným odběratelem počítačů na světě a předpokládá
se, že toto rozhodnutí hrálo významnou úlohu v tom, že
na standardy Energy Star přešla nakonec drtivá většina
IT zařízení na trhu. Ekologický prospěch z toho, že federální administrativa přešla na tuto značku, byl vyčíslen na
200 miliard kWh elektrické energie uspořených od roku 1995,
což odpovídá 22 milionům tun CO2 (2).
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vyhovovat směrnicím pro ekologické značení pro
účely veřejných zakázek, jak je vyloženo výše.

3.4 Nákup konkrétních materiálů
a zohledňování postupů výroby a zpracování
Na tom, jaký má produkt vliv na životní prostředí,
se významně podílí to, z čeho je produkt vyroben
a jak je vyroben. Podle směrnic 2004/17/ES
a 2004/18/ES je možno při definování technických
specifikací výslovně zohlednit výrobní metodu (5),
což je ovšem možné i podle směrnic předchozích.

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

3.4.1 Nákup konkrétních materiálů
Jakožto zadavatel máte právo vyžadovat, aby
byl produkt, který kupujete, vyroben z určitého
konkrétního materiálu, pokud je přitom dodržena
zásada Smlouvy o nediskriminaci a volném pohybu
zboží a služeb.

Soukromé značení
Vedle hlavních veřejných značení existuje celá
řada značení soukromých, jež provozují nevládní
organizace, průmyslová sdružení nebo kombinace
zainteresovaných stran. Sem patří značky systémů
lesní certifikace (viz kapitolu 3.4.5), jako je FSC
(Forest Stewardship Council) (1) nebo PEFC
(Pan European Forest Certification) (2), značení
biopotravin jako je systém IFOAM (3), nebo
multikriteriální značení jako je švédská značka „Bra
miljoval“ (4).
Podle své přístupnosti a způsobu, jakým jsou
přijímány, tyto systémy značení mohou, ale nemusejí

Můžete také uvést sortiment preferovaných
materiálů, popřípadě můžete vyžadovat, že žádný
z materiálů resp. žádná z chemických látek nesmí
způsobovat újmu životnímu prostředí. Například
u úklidových prostředků bývá při zadávání zelených
zakázek běžným přístupem to, že zadavatel
vyhlašuje (na základě objektivního posouzení rizik)
indikativní seznam nebezpečných látek škodlivých
pro životní prostředí nebo pro zdraví obyvatelstva,
jež nemají být v produktu přítomny.
V právu specifikovat materiály nebo obsah
produktu je zahrnuto také právo vyžadovat, pokud
je to možné, určitý minimální procentický podíl
recyklovaných nebo opakovaně používaných
materiálů.

(1) Bližší informace na internetové adrese: (http://www.fsc.org/fsc)
(2) Bližší informace na internetové adrese: (http://www.pefc.org/internet/html/)
(3) Bližší informace na internetové adrese: http://www.ifoam.org
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(4) Bližší informace na internetové adrese: (http://www.snf.se/bmv/english.cfm)
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19/07/05 13:47:15

Kapitola 3 – Definujeme požadavky zakázky

© Evropská společenství

3.4.2 Výrobní a zpracovatelské metody
Jak jsme již uvedli, jak směrnice 2004/17/ES
a 2004/18/ES, tak i směrnice předchozí vám
umožňují zařadit do specifikací pro zelené zakázky
požadavky na výrobní metody.
Jelikož se ovšem všechny technické specifikace
mají vázat na předmět zakázky, můžete vyhlásit
pouze takové požadavky, které se vztahují k výrobě
produktu a podílejí se na jeho charakteristikách,
přičemž ovšem nemusejí být nutně zjevné.

Kodex zadávání zelených zakázek
v Göteborgu (1) a v Londýně (2)

• Volte produkty, které nepoškozují spotřebitele, respektive
uživatele (s uvážením pracovního prostředí zaměstnanců).
• Volte produkty, které jsou biologicky odbouratelné nebo
jež je možno používat opakovaně.

Závěrem tedy konstatujme, že můžete vyhlásit
všechny požadavky, které se váží k předmětu
zakázky. Naproti tomu nemůžete vyhlašovat
ekologické požadavky na záležitosti, které se
k danému produktu nevztahují.

• Volte produkty, které nespotřebovávají nadbytečně energii
ani přírodní zdroje, a to ani při výrobě, ani při používání.
Starosta města Londýna vyhlásil kodex pro zadávání zelených
zakázek, kde se nákupčí jak firemních, tak veřejných institucí
zavázali, že tam, kde je to možné, budou nakupovat zboží
obsahující recyklované materiály.

(1) Bližší informace na internetové adrese: Local Sustainability Case 56
(http://www3.iclei.org/egpis/egpc-056.html)
(2) Bližší informace na internetové adrese: Green Procurement
(http://www.lecf.org.uk/procurement/index.htm)

Názorným příkladem nepřijatelného požadavku by například
bylo, kdyby instituce, jež kupuje nábytek, požadovala, aby
výrobce nábytku používal ve svých kancelářích recyklovaný
papír.

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

Volte produkty, které poškozují životní prostředí v minimální
možné míře, a to jak při výrobě, tak při používání. Je třeba
brát v úvahu celý proces, od výroby přes spotřebu až po
konečnou likvidaci.

Můžete například požadovat elektřinu, jež je
vyráběna z obnovitelných zdrojů energie (bližší
podrobnosti jsou uvedeny v dalším odstavci), i když
se zelená elektřina fyzicky nijak neliší od elektřiny
vyráběné z konvenčních energetických zdrojů
a světlo z ní svítí naprosto stejně. Ovšem povaha
a hodnota konečného produktu se použitou výrobní
a zpracovací metodou změnila. Například elektřina
z obnovitelných zdrojů bude v zásadě dražší, ale
také čistší než elektřina ze zdrojů konvenčních.

23

am505350CEE_CS_BAT.indd 23

19/07/05 13:47:24

© Evropská společenství

© Evropská společenství

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

3.4.3 Případ obnovitelné energie

24

Směrnice 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyráběné
z obnovitelných zdrojů energie podává definici
obnovitelných zdrojů energie a elektřiny vyrobené
z obnovitelných zdrojů energie (1).
Jelikož elektřinu vyráběnou z obnovitelných zdrojů
energie nelze fyzicky odlišit od elektřiny vyráběné
ze zdrojů konvenčních, má pro zajištění toho,
že veřejný orgán dostává za finanční prostředky
hodnotu, včetně hodnoty ekologické, zásadní
význam důkazní metoda. Směrnice 2001/77/ES na
členských státech požaduje, aby nejpozději do
27. října 2003 zajistily, že bude možno původ
elektřiny z obnovitelných energetických zdrojů
zaručit podle objektivních, transparentních
a nediskriminačních kritérií. To znamená, že
členské státy musejí zajistit, že záruka původu zelené
elektřiny bude vydána vždy, když bude vyžadována.

(1) Viz definici v článku 2 směrnice 2001/77/ES, bod (a): „Obnovitelnými zdroji energie se
rozumí obnovitelné nefosilní energetické zdroje (větrné, solární, geotermální, vlnové,
přílivové/odlivové, hydroenergetické, biomasa, plyn ze skládek, plyn z čistíren odpadních
vod a bioplyn)“, a bod (c): „Elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie se
rozumí elektřina vyrobená v elektrárnách používajících pouze obnovitelné zdroje energie,
jakož i poměrná část elektřiny, která se vyrábí z obnovitelných zdrojů energie v hybridních
elektrárnách používajících také konvenční energetické zdroje...“.
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Nákup obnovitelné elektřiny britskými
a nizozemskými místními orgány
Počátkem roku 2002 se Sheffield Hallam University ve Velké
Británii rozhodla, že bude 5 % spotřeby elektrické energie pokrývat elektřinou zelenou, a na dodavatele zelené
elektřiny vypsala výběrové řízení. Díky tomuto nákupu 5 %
elektřiny se univerzitě podařilo snížit emise oxidu uhličitého
každoročně o 1,5−2 %. Díky opatřením na zvýšení energetické účinnosti se toto číslo zvýší až na 3 %, což je pro univerzitu cílová hodnota (2).
Prakticky všechny veřejné budovy a pouliční osvětlení
v jihovýchodním Brabantsku v Nizozemsku jsou zásobovány zelenou elektřinou. V březnu 2002 uzavřelo 21 obcí
v kooperačním regionu Eindhoven s dodavatelem kontrakt na dodávku takového množství zelené elektřiny,
které pokryje 75 % jejich spotřeby, což představuje zhruba
29 mil. kWh. Obce se spojily, aby od elektrárenské společnosti
získaly výhodnější cenové podmínky. Vedle větší šetrnosti
k životnímu prostředí přináší sjednaný kontrakt v porovnání
s kontrakty předchozími finanční úsporu ve výši 620 000 euro.

(2) Bližší informace na internetové adrese:
(http://www3.iclei.org/egpis/egpc-059.html)
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Biopotraviny ve školních jídelnách v Itálii
a v nemocnicích ve Vídni

3.4.4 Potraviny z ekologického zemědělství
Produkce biopotravin je specializovaný proces.

Jako zadavatel můžete ve svých technických
specifikacích vyhlásit požadavky ještě přísnější,
než jak je stanoví nařízení Rady č. 2092/91.
Můžete například požadovat, aby byl kontraktem
na provozování závodní jídelny zajištěn určitý
procentický podíl biopotravin nebo aby určité
potraviny pocházely z ekologického zemědělství.
Konečně je samozřejmě možné, aby veřejné
instituce snižovaly ekologické dopady sezónními
nákupy, tedy aby své jídelny zásobovaly pouze těmi
druhy ovoce a zeleniny, které v dané době v oblasti
rostou.

Podobný přístup byl uplatněn ve Vídni, se zaměřením na
ty druhy potravin, které jsou z ekologického zemědělství
snadno dostupné bez problémů s pravidelností dodávek.
Nyní sem patří obiloviny, mléčné výrobky, ovoce a zelenina
(podle ročního období) a maso. Biopotraviny jsou nabízeny
v nemocnicích, domovech pro seniory, školách a mateřských
školách. Podíl biopotravin se liší v závislosti na typu instituce: v případě mateřských škol je to například 30 %
a během příštích dvou let je plánováno zvýšit tuto hodnotu
na 50 % (3).

(2) Další informace viz http://www.comune.fe.it
(3) Další informace viz http://www.wien.gv.at/ma22/oekokauf/

3.4.5 Případ udržitelného a legálně
těženého dřeva
Dřevo (4), zvláště pak z tropických deštných lesů
a dalších pralesů, se v poslední době dostalo
do středu pozornosti veřejnosti i sdělovacích
prostředků.

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologické výrobě
zemědělských produktů a k ní se vztahujícímu označování zemědělských produktů
a potravin. Úřední věstník L 198 , 22/07/1991
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(4) Mezi dřevo patří například kulatina, řezivo, dřevěné stavební prvky a dřevěný nábytek.
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K tomu, aby mohl být potravinářský produkt
prodáván v EU jako produkt ekologického
zemědělství, musí splňovat určité požadavky a musí
být certifikován schváleným inspekčním orgánem.
Tyto požadavky stanoví nařízení Rady č. 2092/91
o ekologické výrobě zemědělských produktů (1).

V Itálii existuje více než 300 příkladů firem provozujících
školní jídelny, které nabízejí biopotraviny – některé z nich
využívají pouze ovoce a zeleninu pocházející z ekologického
zemědělství, ostatní nabízejí kompletní jídla obsahující
80 %, 90 % nebo dokonce 100 % složek pocházejících
z ekologického zemědělství. Město Ferrara v severní Itálii
uplatnilo odstupňovaný přístup k přechodu na biopotraviny.
Město začalo v roce 1994 zadáním studie proveditelnosti
a poté vytvořilo seznam potravin, které bylo možné využít
bez podstatného zvýšení nákladů. V roce 2003 pocházelo
50 % potravin nabízených ve veřejných jídelnách z ekologického zemědělství, v případě mateřských škol to bylo
dokonce 80 % (2).
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„Udržitelné“ a „legální“ dřevo jsou složité pojmy,
které se obtížně definují. Panuje široká shoda
v tom, že udržitelné lesní hospodářství je takové
hospodářství, které dbá mimo jiné o udržení
biologické rozmanitosti, produktivity a vitality
a jež bere v úvahu rovněž sociální aspekty, jako je
blaho pracovníků nebo zájmy místních obyvatel
a lidí, kteří jsou na lese závislí. Pojmy „udržitelný“
a „legální“ se tedy vztahují k sociálním, ekologickým
i ekonomickým podmínkám.
Většina obchodu dřevem v EU se týká zemí, kde
se legislativa v oblasti lesního hospodářství účinně
vymáhá, ovšem v některých zemích a regionech,
z nichž EU lesní produkty dováží, je nezákonná
těžba závažným problémem. Tato skutečnost vedla
k tomu, že se státy a mezinárodní organizace snaží
řešit problém neudržitelné a nezákonné těžby řadou
akcí, mezi něž patří i zadávání veřejných zakázek.
Je nesporné, že jelikož veřejné instituce jsou
významnými odběrateli produktů, jejichž základem
je dřevo, zejména ve stavebnictví a v nábytkářství,
mohou snižování poptávky po ilegálně těženém
dřevu významně ovlivnit.
Při vypracovávání technických specifikací můžete
zařadit ekologické požadavky na nakupované dřevo.
Různé státní orgány, instituce financované firmami
obchodujícími se dřevem a organizace vypracovaly
podrobné standardy a certifikační systémy, přičemž
technické specifikace by měly podporovat udržitelné
hospodaření s lesy.
Tyto systémy certifikace lesů, jako je FSC (Forestry
Stewardship Council) nebo PEFC (Programme for
the Endorsement of Forest Certification Schemes),
obsahují kritéria týkající se aspektů ekologické
udržitelnosti těžby dřeva. Tato kritéria se dají využít
i v technických specifikacích k definování, co přesně
udržitelné dřevo znamená z ekologického hlediska,
nesmí zde být ovšem obsažen požadavek na
dodržování určitého systému lesní certifikace.

Některé užitečné technické specifikace pro
nákup dřeva
Například v technických specifikacích zakázky, která je z ekologického hlediska udržitelná, lze použít tato kritéria:
• ujištění, že tempo těžby dřeva nepřekračuje úroveň, kterou je možno trvale udržovat;
• používání ekologicky šetrných nechemických metod
potírání škůdců a nepoužívání chemických pesticidů.

Jako je tomu u všech technických specifikací,
můžete uplatňovat pouze takové specifikace, které
se týkají předmětu zakázky. Nemůžete tedy zařadit
specifikace požadující například ochranu na lese
závislých osob.
Můžete ovšem jakožto zadavatel v oznámení
k zakázce nebo v dokumentaci k výběrovému
řízení uvést, že lesní certifikace bude akceptována
jako možný prostředek důkazu o splnění těchto
požadavků. Musíte samozřejmě akceptovat také jiné
rovnocenné důkazní prostředky.
Jelikož lesní certifikace zahrnuje často také další
požadavky na legálnost těžby dřeva, které se
k předmětnému výběrovému řízení nevztahují,
zvyšuje se podporou certifikačních systémů
nepřímo i pravděpodobnost, že je dřevo těženo
z legálních zdrojů.
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Kapitola 4
Výběr dodavatelů a poskytovatelů služeb

Souhrn
• Ze soutěže je možné vyloučit firmy, které se
prohřešují proti legislativě nebo předpisům na
ochranu životního prostředí, pokud to má vliv
na jejich profesionální chování a jednání.
• V kritériích technických schopností poskytují
dosavadní zkušenosti firmy a odborná kvalifikace
jejich pracovníků dobrou příležitost pro zařazení
hledisek ochrany životního prostředí.
• Instituce zadávající zakázky mohou požadovat od
účastníků soutěže, aby prokázaly svoji kapacitu
uplatňovat opatření environmentálního řízení
stanovená zakázkou s cílem prověřit, zda účastníci
soutěže jsou schopni taková opatření uplatnit.

• Není dovoleno vyhlašovat požadavek, že
účastník musí být zapojen do kteréhokoliv
konkrétního systému environmentálního řízení

Výběrová kritéria se zaměřují na schopnost firmy
zakázku, o kterou se firma uchází, realizovat. V této
kapitole si ukážeme, jak prostor, který směrnice
o zadávání veřejných zakázek poskytují, využít
k uplatnění kritérií na ochranu životního prostředí
ve stádiu výběru. Postupně si probereme jednotlivé
kategorie výběrových kritérií, tedy vylučovací
kritéria, kritéria finančních kapacit a kritéria
technických schopností. Zvláštní pozornost je
věnována tomu, jak mohou uchazeči využít Systém
environmentálního managementu a auditů
(Eco-Management and Audit Scheme, EMAS).

4.2 Kritéria pro vyloučení
Kritéria pro vyloučení se týkají situace, v níž se může
firma nacházet a jež obvykle způsobí, že s ní zadavatel
nevstoupí do žádných obchodních vztahů (1).
Případy, kdy zadavatel může uchazeče z výběrového
řízení vyloučit, jsou v úplnosti uvedeny ve
směrnicích o zadávání veřejných zakázek.
V některých obzvláště závažných kriminálních
případech může být dokonce vyloučení uchazeče
povinné (2).

© Evropská společenství

Pokud jde o profesionální jednání firmy, je možno
v kritériích pro vyloučení využít dvou ustanovení
k zohlednění takového jednání firmy, které poškozuje
životní prostředí, a to případy, kdy byl ekonomický
subjekt pravomocně uznán vinným pro prohřešek
proti profesionálnímu jednání nebo ze závažného
protiprávního jednání (3).
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(1) Jestliže například firma:
— prochází konkurzním řízením nebo je v likvidaci,
— dopustila se závažného profesionálního prohřešku,
— neplatí daně nebo příspěvky sociálního zabezpečení.

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

• Jako (nevýhradní) důkaz těchto technických
schopností může sloužit zapojení do některého
systému environmentálního řízení, jako je
například EMAS.

4.1 Úvod

(2) Viz článek 54 směrnice 2004/17/ES a článek 45 směrnice 2004/18/ES.
(3) Článek 45 směrnice 2004/18 a články 53 a 54 směrnice 2004/17.
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Proto podle směrnic o zadávání zakázek 2004/17/ES
a 2004/18/ES platí, že pokud národní legislativa
obsahuje v tomto smyslu ustanovení, je možno
případ porušení zákonných předpisů o ochraně
životního prostředí, který byl předmětem
pravomocného výroku soudu nebo některého
rozhodnutí majícího ekvivalentní důsledek,
považovat za prohřešek proti profesionálnímu
jednání daného ekonomického subjektu nebo
závažné protiprávní jednání, které dovoluje
účastníka ze soutěže o zakázku vyloučit.

Vyloučení z výběrových řízení pro
opakované porušení zákona na ochranu
životního prostředí
Například firma zabývající se likvidací odpadu, která opakovaně porušila ustanovení o ochraně životního prostředí
podle ustanovení správního zákona, může být na základě
směrnic o zadávání veřejných zakázek 2004/17/ES
a 2004/18/ES vyloučena pro závažné profesionální protiprávní chování.

28

am505350CEE_CS_BAT.indd 28

4.3 Technické možnosti
4.3.1 Kritéria environmentální technické
kapacity obecně
Směrnice o zakázkách obsahují taxativní seznam
výběrových kritérií, která může zadavatel předepsat,
aby prověřil technickou schopnost účastníků
zakázku splnit (1).
Zvláště důležité mohou být technické kapacity na
ochranu životního prostředí v případě zakázek na
zacházení s odpadem, na výstavbu, údržbu nebo
renovaci objektů nebo na dopravní služby.
Pod technickou způsobilost z hlediska ochrany
životního prostředí může spadat například
minimalizace tvorby odpadu, opatření proti rozlití
nebo rozsypání produktů znečišťujících nebo
zamořujících prostředí, snižování spotřeby paliv,
minimalizace narušení přirozených stanovišť.
Prakticky jde tedy o otázky typu:
• Zaměstnává firma, popřípadě má možnost využívat
technické pracovníky, kteří mají dostatečnou
kvalifikaci a zkušenosti k tomu, aby u zakázky
dokázali aspekt ochrany životního prostředí řešit?
• Má firma ve svém majetku, nebo má možnost
používat potřebné technické vybavení na
ochranu životního prostředí?
(1) Článek 48 směrnice 2004/18/ES a články 53 a 54 směrnice 2004/17/ES.
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• Má firma k dispozici potřebné výzkumné
a technické vybavení k tomu, aby dokázala
problematiku ochrany životního prostředí řešit?

Zajištění šetrnosti k životnímu prostředí
u stavebních firem
Jestliže například chce zadavatel zajistit, aby byla nová
budova postavena podle nejvyšších standardů z hlediska
šetrnosti k životnímu prostředí, je účelné, aby uchazečearchitekty vyzval k tomu, aby předložili doklady svých dosavadních zkušeností v projektování budov o vysokých parametrech z hlediska ochrany životního prostředí.
Podobně jestliže má být nový obecní objekt postaven v ekologicky citlivé oblasti, může si zadavatel vyžádat doklady
toho, že uchazeč má v řízení projektů výstavby v takové
situaci již předchozí zkušenosti.
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Zajištění odborné způsobilosti při
odstraňování azbestu
V řadě budov v celé Evropě můžeme najít azbestovou
izolaci. Když se v těchto budovách provádějí údržbové
práce, je důležité, aby azbest odstraňovala kvalifikovaná
firma za použití bezpečných postupů. K zajištění dokladu
o způsobilosti praktikují některé členské státy systémy
licencování firem, které se na tyto práce specializují.
Požadovat v rámci výběrových kritérií, aby najatá firma měla
pro tyto práce odpovídající zkušenosti, prokazované licencí
od příslušného oprávněného orgánu nebo jinou rovnocennou
formou dokladu technické způsobilosti, je důležité k minimalizaci zdravotních, bezpečnostních a ekologických rizik,
s nimiž jsou tyto práce spojeny.

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

Mezi kritérii zaměřenými na technické možnosti je
užitečným nástrojem pro zahrnutí ekologických kritérií
historie realizovaných zakázek. Pokud vyhlašovaná
zakázka je zakázkou zelenou, můžete tohoto kritéria
využít k tomu, abyste si vyžádali údaje o dosavadních
zkušenostech se zakázkami tohoto typu. Přitom ovšem
musíte dbát, abyste jasně stanovili, jaký druh informací
je považován za relevantní a jakým způsobem se mají
poskytované informace prokazovat.

V jiných případech je možno ekologické aspekty
zahrnout do vzdělání a odborné kvalifikace.
Tyto kvality jsou obzvláště významné u zakázek,
kde je možno ekologických cílů dosáhnout pouze
patřičným vyškolením pracovníků.
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4.3.2 Systémy environmentálního řízení
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V EU se využívají dva základní systémy
environmentálního managementu. Jsou to Systém
environmentálního managementu a auditů
(EMAS) (1) a Evropská/mezinárodní norma pro
systémy environmentálního managementu
(EN/ISO 14001) (2). Systém EMAS je otevřený
pro organizace se sídlem v EU nebo v Evropském
hospodářském prostoru, kdežto systém ISO je
otevřený pro organizace po celém světě. Zhruba
13 500 podniků a organizací v Evropě má certifikaci
podle normy ISO 14001 a přibližně 4 000 je jich
registrováno v systému EMAS.
Systémy environmentálního managementu jsou
organizačním nástrojem a používají se u organizací,
které usilují o to, aby zlepšily své fungování
z hlediska ochrany životního prostředí. Díky těmto
systémům získává organizace jasný obrázek o tom,
jaký dopad má její činnost na životní prostředí,
dokáže se zaměřit na ty vlivy, které jsou významné,
a dobře je zvládat tak, že se soustavně zlepšuje
environmentální stránka její činnosti. K důležitým
oblastem, kde je pro zlepšení prostor, patří
využívání přírodních zdrojů, jako je voda a energie,
školení a informování zaměstnanců, používání
výrobních metod šetrných k životnímu prostředí,
zelené nakupování kancelářských materiálů; výroba
zelených produktů apod.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001
o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany
životního prostředí (EMAS).
(2) Evropská/mezinárodní norma EN/ISO 14001:1996 o systémech řízení podniků
z hlediska ochrany životního prostředí.
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Každá organizace (ať již se jedná o státní orgán
nebo o firmu), která chce zlepšit své fungování
z hlediska ochrany životního prostředí, se může
rozhodnout, jestli zavede systém environmentálního
managementu.

4.3.3 Využívání systémů environmentálního
řízení podniků při zadávání
veřejných zakázek
Směrnice o zadávání veřejných zakázek 2004/17/ES
a 2004/18/ES umožňují, aby zadavatel
„v odpovídajících případech“ u zakázek na veřejné
práce a služby vyžadoval na uchazečích prokázání
technických schopností ke splnění požadavků
zadání na uplatnění určitých opatření řízení
podniků z hlediska ochrany životního prostředí (3).
Pod pojmem „odpovídající případy“ se mají
rozumět zakázky, jejichž realizace by mohla
ohrožovat životní prostředí, a proto vyžadují, aby
byla během realizace uplatněna opatření na ochranu
životního prostředí. Tato opatření jsou samozřejmě
v přímém vztahu k realizaci zakázky.
(3) Podle článku 48 odst. 2 písm. (f) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18
o koordinaci postupů při zadávání zakázek v oblasti veřejných prací, veřejných
dodávek a veřejných služeb může zadavatel použít jako výběrové kritérium „u zakázek
na veřejné práce a na veřejné služby, a to pouze v odpovídajících případech, uvedení
opatření environmentálního managementu, která bude hospodářský subjekt schopen při
realizaci zakázky uplatňovat“.
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Není povoleno vyžadovat splnění výběrových
kritérií, která se k vlastní zakázce nevztahují. Proto
nemusejí například opatření managementu existovat
již v okamžiku, kdy se uchazeč do výběrového řízení
hlásí, ani nemusejí trvat i po skončení zakázky,
protože to pro vlastní zakázku nemá význam.
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Stavba mostu v chráněné oblasti
Jako příklad konkrétních opatření environmentálního managementu může sloužit zakázka na stavbu mostu v chráněné
oblasti, jež vyžadovala zavedení řady specifických řídicích
opatření, kterými se během stavby mostu zajišťovala účinná
ochrana místní fauny i flóry.

To znamená, že zadavatel nesmí nikdy vyžadovat,
aby firmy měly registraci EMAS nebo aby
(v úplnosti) splňovaly požadavky registrace EMAS.
Na závěr poznamenejme, že využitelnost registrace
EMAS se neomezuje na to, že představuje doklad
technické způsobilosti uplatňovat opatření
environmentálního managementu. Registrace
EMAS − pokud k daným požadavkům obsahuje
relevantní informace − může sloužit jako doklad
také v případech, kdy zadavatel stanoví také další
výběrová kritéria s ohledem na ochranu životního
prostředí, jak je o tom pojednáno v odst. 4.3.1
(například požadavky na technické vybavení nebo
na proškolení pracovníků).

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

Směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES výslovně
uvádějí, že certifikáty EMAS mohou (jsou-li
relevantní) sloužit jako možný doklad, kterým firma
prokazuje svou technickou schopnost tato opatření
environmentálního managementu uplatňovat.
Zadavatel pak musí samozřejmě uznávat
i rovnocenné certifikáty vystavené orgány vyhovující
legislativě Společenství nebo odpovídajícím
evropským nebo mezinárodním normám pro
certifikaci, a to na základě příslušných evropských
a mezinárodních norem environmentálního
managementu. Rovněž musí zadavatel akceptovat
všechny další doklady, jež firma k prokázání svých
technických schopností předloží.
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Souhrn
• Ekologická kritéria lze při přidělování zakázky
uplatnit, pokud:
— se týkají předmětu zakázky,
— se jimi zadavateli nepřiznává neomezená
svoboda volby,
— jsou v oznámení o zakázce a v dokumentaci
k výběrovému řízení výslovně uvedena,

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

— vyhovují základním principům zákonodárství
EU.
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• Skutečné náklady zakázky lze zjistit uplatněním
přístupu „nákladů na celý životní cyklus“.
Aplikací tohoto přístupu při vypracovávání
kritérií pro přidělení zakázky se zlepší jak aspekt
ochrany životního prostředí, tak finanční situace.
• Mnohé organizace zadávající soukromou nebo
veřejnou zakázku uplatňují kritéria celkových
nákladů vlastnictví a minimalizovaných nákladů
životního cyklu (LCC). Díky tomu existují
analýzy LCC a návody týkající se LCC, které
lze využít jako pomůcky při vypracovávání
specifikací k definování požadavků v rámci
výběrového řízení (1).

5.1

Všeobecná pravidla pro přidělení zakázky

5.1.1 Kritéria pro přidělení zakázky
Přidělení zakázky je posledním stadiem zadávacího
řízení. V tomto stadiu vyhodnocuje zadavatel
kvalitu nabídek a porovnává ceny.

(1) Někdy se rozlišuje mezi „náklady za celou dobu životnosti“ (čili „celkovými náklady
vlastnictví“) a „náklady životního cyklu“, kde posledně uvedený pojem bývá často užší
a nezahrnuje vždy ty náklady, které představuje ukončení funkce zařízení a likvidace
odpadu. Je věcí zadavatele, aby uplatnil pojem, který je v dané situaci nejpříhodnější
(například na základě dostupných informací).
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Při hodnocení kvality nabídek používáte
k rozhodnutí, která nabídka je nejlepší, předem
zveřejněná kritéria pro přidělení zakázky. Podle
směrnic o zadávání veřejných zakázek máte dvě
možnosti: buď nabídky porovnáte pouze na základě
nejnižší ceny, nebo se můžete rozhodnout přidělit
zakázku „ekonomicky nevýhodnější“ nabídce, což
znamená, že budou vedle ceny vzata v úvahu i další
kritéria pro přidělení zakázky.
Jelikož kritérium „ekonomicky nejvýhodnější
nabídky“ sestává vždy ze dvou nebo více podkritérií,
je možno mezi ně zařadit i kritéria ochrany životního
prostředí. Podle neexkluzivního seznamu příkladů ve
směrnicích je totiž zadavateli dovoleno ke stanovení
ekonomicky nejvýhodnější nabídky použít kvalitu,
cenu, technickou hodnotu, estetické a funkční
charakteristiky, charakteristiky ochrany životního
prostředí, provozní náklady, finanční efektivnost,
poprodejní služby a technickou podporu, datum
dodání a dodací lhůtu a dobu dokončení.
Jelikož má být nejlepší nabídka stanovena na
základě několika různých podkritérií; můžete
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V praxi to znamená, že není nutné, aby
ekonomickou výhodu pro zadavatele představovalo
každé kritérium pro přidělení zakázky zvlášť,
nýbrž jde o to, aby všechna kritéria pro přidělení
zakázky společně (tedy kritéria ekonomická
i ekologická) umožňovala stanovit nejlepší hodnotu
za vynaložené náklady.

Jednotlivá kritéria pro stanovení ekonomicky
nejvýhodnější nabídky musejí být formulována tak,
aby:

5.1.2 Spojitost mezi kritérii pro přidělení
zakázky a technickými specifikacemi

• se vztahovala k předmětu zakázky (jak je uveden
v technických specifikacích),
• umožňovala posoudit nabídky na základě jejich
ekonomických a kvalitativních parametrů
jako celku a vybrat tu nabídku, která poskytne
za vynaložené finanční prostředky nejlepší
hodnotu (1).

(1) Viz bod odůvodnění 46 směrnice 2004/18/ES a bod odůvodnění 55 směrnice 2004/17/ES.
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Mezi požadavky technických specifikací a kritérii
pro přidělení zakázky může být spojitost. Technické
specifikace definují požadovanou funkční úroveň.
Ovšem jako zadavatel se můžete rozhodnout, že
každému produktu/službě/práci, které fungují
lépe, než na stanovené minimální úrovni, budou
připsány další body, které je možno udělit ve stadiu
přidělování zakázky. Proto by mělo být možné
převést všechny technické specifikace na kritéria pro
přidělení zakázky.

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

k jejich porovnání a stanovení jejich váhy použít řadu
metod, například maticové porovnání, přiřazení
relativních vah nebo systémy bonusů a malusů. Je
povinností zadavatele, aby v dostatečném předstihu
specifikoval a zveřejnil jak vlastní kritéria pro
přidělení zakázky, tak i váhy, které se jim přidělují,
aby s nimi byli uchazeči včas obeznámeni při
vypracovávání svých nabídek.
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Zvýhodnění úklidového zařízení o vyšší
energické účinnosti
Zadavatel v technických specifikacích předepsal, že úklidové
zařízení nesmí mít hodinovou elektrickou spotřebu vyšší než
3 kW/h. Zadavatel pak může zvýhodnit úspornější zařízení,
uvede-li v kritériích pro přidělení zakázky, že při vyhodnocování nabídek budou připsány dodatečné body takovému
zařízení, jehož spotřeba elektřiny je nižší než minimální
předepsaná hodnota.

5.2 Použití kritérií pro přidělení zakázky

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

5.2.1 Všeobecné pokyny
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Směrnice o zadávání zakázek 2004/17/ES
a 2004/18/ES výslovně povolují začlenit mezi
kritéria pro přidělení zakázky hlediska ochrany
životního prostředí. Tato legislativa vychází
z precedenčního případu Soudního dvora. Základní
pravidlo o kritériích pro přidělení zakázky týkajících
se ochrany životního prostředí bylo stanoveno
v případu C-513/99 (Concordia Bus) (1).

Z výroku soudu v tomto případě a rovněž ze
směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES, které se na tento
výrok specificky ve svém prvním bodě odůvodnění
odvolávají, plyne, že kritéria pro přidělení zakázky
musejí splňovat čtyři podmínky:

1. Kritéria pro přidělení zakázky se musejí týkat předmětu
zakázky
To je věc zásadního významu. Tak je zajištěno, že se
kritéria pro přidělení zakázky budou týkat potřeb
zadavatele, jak jsou definovány v předmětu zakázky.

(1) Výrok soudu v případu C-513/99.

Případ Concordia Bus

Existence spojitosti v případu Concordia Bus

V roce 1997 se magistrát finského města Helsinky rozhodl
vypsat na svou autobusovou dopravu výběrové řízení. Ke
kritériím pro přidělení zakázky patřila celková cena, kvalita
autobusového parku a provozní kvalita.

V případu Concordia Bus Soudní dvůr usoudil, že kritéria pro
přidělení zakázky týkající se emisí oxidů dusíku a hladiny
hluku u autobusů, které mají poskytovat dopravní služby,
splňují požadavek, že se musejí týkat předmětu zakázky.

V rámci těchto kritérií pro přidělení zakázky si firmy mohly
připsat zvláštní body, pokud dokázaly splnit určité emisní
a hlukové limity. Na základě těchto dalších bodů byla zakázka
přidělena firmě HKL, což je dopravní společnost města.
Konkurenční účastník, firma Concordia Bus, která zakázku
nezískala, se proti rozhodnutí odvolala s odůvodněním,
že emisní a hlukové hladiny nemohou být jako kritéria pro
přidělení zakázky použity, protože zadavateli nepřinášejí
žádnou ekonomickou výhodu.
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V jiném výroku, k „případu Wienstrom“ (2), soud
podal další určité informace k tomu, jak se má
předmět zakázky interpretovat:

(2) Výrok soudu v případu C-448/01.
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V případu Wienstrom poskytl soud další výklad.

Neexistence spojitosti v případu
Wienstrom
V tomto případě soud rozhodl, že ve výběrovém řízení týkajícím se výhradně dodávky energie není možno kritérium
zaměřené na množství elektřiny vyrobené z obnovitelných
zdrojů nad předpokládanou spotřebu zadavatele (jež byla
předmětem zakázky) považovat za týkající se předmětu
zakázky (1).
(1) Poznamenejme však, že soud současně uznal možnost přidělovacího kritéria
týkajícího se množství elektřiny pocházející z obnovitelných energetických
zdrojů (v rámci elektřiny efektivně dodávané zadávající instituci). Dále bylo
také konstatováno, že váha 45 % připsaná tomuto kritériu nebrání zadavateli
v tom, aby provedl potřebné syntetické zhodnocení přidělovacích kritérií ke
zjištění ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

Soudní dvůr na základě předchozích soudních
rozhodnutí ve svém výroku stanovil, že kritéria
pro přidělení zakázky nesmějí nikdy poskytovat
zadavateli neomezenou svobodu volby. Svobodu
volby musí omezit stanovením kritérií, která jsou
konkrétní, týkají se produktu a jsou měřitelná,
tedy − jak to soud formuloval − jsou „adekvátně
konkrétní a objektivně kvantifikovatelná“.

Konkrétnost a měřitelnost kritérií pro
přidělení zakázky v případě Concordia Bus
V případu Concordia Bus magistrát města Helsinky před
vyhodnocením nabídek specifikoval a zveřejnil systém,
podle kterého byly za dodržení určitých hlukových a emisních
úrovní přidělovány kladné body (2). Podle názoru soudu byl
tento systém přiměřeně konkrétní i měřitelný.
(2) V tomto případě byly kladné body připsány mj. za„používání autobusů
o emisích oxidů dusíku nižších než 4 g/kWh (+2,5 bodu/vozidlo), respektive
nižších než 2 g/kWh (+3,5 bodu/vozidlo), a o hladinách vnějšího hluku
nižších než 77 dB (+1 bod/vozidlo)“.
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V případu Wienstrom soud shledal, že zadavatel, aby formulací podmínek výběrového řízení zajistil uchazečům
rovnou příležitost, musí formulovat svá kritéria pro přidělení
tak, aby „je všichni přiměřeně dobře informovaní uchazeči
o normální přičinlivosti interpretovali stejně“ (3). Dalším
elementem potřebné jasnosti a měřitelnosti kritérií pro
přidělení zakázky, jak jej soud formuloval, je to, že zadavatel smí stanovit pouze taková kritéria, vůči kterým je možno
informace, jež uchazeči poskytnou, fakticky ověřit.

(3) V tomto případě nestanovila zadávající instituce konkrétní dodací lhůtu,
během níž by měli uchazeči uvést množství, které by mohli dodat.

3. Kritéria pro přidělení zakázky musejí být předem
veřejně oznámena
Podle všech směrnic o zadávání zakázek musí být
v oznámení o vypsání výběrového řízení uvedeno,
zda zadavatel zakázku přidělí na základě „nejnižší
ceny“ nebo „ekonomicky nejvýhodnější nabídky“.
Ve druhém případě musejí být kritéria, podle nichž
se bude ekonomicky nejvýhodnější nabídka zjišťovat,
uvedena již v oznámení nebo − a to v každém případě
− přinejmenším v dokumentaci k výběrovému řízení.
4. Kritéria pro přidělení zakázky musejí respektovat legislativu
Společenství

Tato poslední podmínka, vyplývající ze Smlouvy o ES
a zmíněných směrnic o zadávání zakázek, stanoví, že
kritéria pro přidělení zakázky musejí být v souladu se
základními zásadami legislativy Společenství. Soud
výslovně zmínil důležitost zásady nediskriminace,
která tvoří základ ostatních zásad, jako je svoboda
poskytovat služby a svoboda podnikání.

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

2. Kritéria pro přidělení zakázky musejí být konkrétní
a objektivně kvantifikovatelná

Jasnost a objektivnost kritérií pro
přidělení zakázky v případu Wienstrom
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Rozlišení mezi konkrétností a diskriminací
v případě Concordia Bus

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí
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(1) Jednou z těchto skutečností bylo to, že stěžovatel, firma Concordia
Bus, získala jinou zakázku, kde se uplatňoval týž požadavek na vozidla
poháněná plynem.

5.2.2 Využívání přístupu nákladů na celý
životní cyklus
Při výběrovém řízení je ve stadiu přidělování
zakázky cena nabídky jedním z nevlivnějších
faktorů. Ovšem jak cenu definovat?
Když kupujete produkt, službu nebo práci, vždy za
to platíte určitou cenu. Přitom je ovšem kupní cena
v celém řetězci od obstarání přes vlastnění až po
likvidaci pouze jedním z nákladových elementů.
K posouzení úplných nákladů zakázky je třeba se
zabývat všemi jednotlivými stadii. Takový přístup
označujeme jako přístup „nákladů celého životního
cyklu“ a znamená to, že do rozhodnutí o nákupu
zahrneme všechny náklady, kterými budou produkt
nebo služba zatíženy během celé své životnosti.
Posouzení nákladů na celý životní cyklus nemusí
být ani obtížné, ani časově náročné. Existuje sice
celá řada speciálních metod pro komplexní výpočty
těchto nákladů v soukromém sektoru, můžete
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Problém diskriminace byl v případu Concordia Bus výslovně
zmíněn. Jednou z námitek, kterou společnost Concordia
Bus vznesla, bylo to, že kritéria stanovená městem Helsinky
byla diskriminační, protože městský dopravní podnik HKL
byl jedinou firmou provozující vozidla poháněná plynem,
která dokázala tyto emisní hodnoty splnit. Soud rozhodl, že
kvůli skutečnosti, že jednomu z kritérií pro přidělení zakázky
stanovených zadavatelem dokáže vyhovět jen malý počet
firem, není toto kritérium samo o sobě ještě diskriminační.
Při určování, zda došlo k diskriminaci, je proto třeba vzít
v úvahu všechny skutečnosti případu (1).

ovšem začít jednoduchým porovnáním zjevných
a měřitelných nákladů.

Náklady na celý životní cyklus − návrh
Britského autorizovaného institutu pro nákup (2)
Podle mínění Britského autorizovaného institutu pro
nákup a dodávky (UK Chartered Institute of Purchasing
and Supply) by náklady na celou dobu životnosti měly
zahrnovat:
• nákup a všechny náklady s tím spojené (dodávka, instalace, uvedení do provozu atd.),
• provozní náklady, včetně energie, náhradních dílů
a údržby,
• náklady při skončení životnosti, jako je demontáž, odvoz
a likvidace.
(2) Bližší informace na internetové adrese: CIPS - Home Page
(http://www.cips.org/).

Tyto náklady je třeba vzít v úvahu ve stadiu
přidělení zakázky, aby se zajistilo, že budou
respektovány při určování ekonomicky
nejvýhodnější nabídky. To napomůže tomu, abyste
získali produkt o lepších ekologických parametrech,
protože se při tomto postupu projeví i náklady na
využívání zdrojů a na likvidaci, kterým by se jinak
nemuselo dostat potřebné pozornosti.
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5.2.3 Jak využít přístupu nákladů na celý
životní cyklus na podporu hledisek
ochrany životního prostředí

A. Úspory spotřeby vody a energie
Nejsnazším krokem, jak dosáhnout finanční
efektivnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, je
postarat se o úspory ve spotřebě vody, elektřiny
a fosilních paliv. Výhodou je, že tyto úspory jsou na
prospěch jak zadavateli z finančního hlediska, tak
životnímu prostředí. Jelikož se náklady na vodu
a energii dají lehce vypočítat a mají zjevný ekonomický
aspekt, je možno je při zadávání veřejných zakázek
snadno použít jako kritéria pro přidělení zakázky.
Z hlediska ochrany životního prostředí je význam
úspor vody a energie rovněž nesporný, zvláště
například z hlediska spojitosti mezi spotřebou paliv
a emisemi CO2 nebo z hlediska vzniku odpadů.

B. Úspory nákladů na likvidaci
Na náklady na likvidaci se při zadávání zakázky
na produkt nebo vypisování výběrového řízení na
stavební objekt snadno zapomíná. Jednou se budou
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Jak uváženě naplánovat fázi likvidace:
příklad ze stavebnictví
Jednou z oblastí, kde vzniká velké množství odpadu, je stavebnictví. K demolicím starých objektů patří nejenom odvoz
velkého množství suti, ale také likvidace nebezpečného materiálu jakým je například azbest. Proto můžete při vypisování
výběrového řízení od uchazečů požadovat, aby uvedli, kolik
odpadu podle svého odhadu během demolice vyprodukují
a co bude stát jeho odvoz. V některých případech, například
při výstavbě silnic, by také mělo být možno vypočítat zisk
plynoucí z využití recyklovaných materiálů, jako je například
použitý asfalt.

Z příkladů je zřejmé, že zařadíte-li mezi kritéria
pro přidělení zakázky množství a složení odpadu,
můžete ušetřit peníze a prospět životnímu prostředí.
A když máte náklady na likvidaci odpadu přibližně
vypočítané, mělo by být možné převést ekologické
kritérium v kritérium ekonomické.

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

Politiku finančních úspor − a současně i šetrnosti
k životnímu prostředí − využitím metody „nákladů na
celý životní cyklus“ je možno zavést do praxe různým
způsobem. Některé příklady uvádí tento seznam:

muset náklady na likvidaci zaplatit, i když v některých
případech je to věcí daleké budoucnosti. Když ovšem
nevezmeme tyto náklady při koupi v úvahu, může se
nám někdy koupě, která se původně jevila jako velmi
výhodná, nakonec značně prodražit. Náklady na
likvidaci mohou zahrnovat pouhý odvoz, mohou ovšem
také představovat náklady na bezpečnou likvidaci.
Mnohdy platí pro likvidaci velmi přísné předpisy.
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Kapitola 6
Podmínky realizace zakázky

Souhrn
• Ustanovení kontraktu je možno použít tak,
aby zahrnovala hlediska šetrnosti k životnímu
prostředí ve stadiu realizace.

• Podmínky plnění zakázky se musejí vztahovat
k realizaci zakázky.

• Zadavatel může specifikovat, jak má být zboží
dodáno, a dokonce i způsob dopravy.

• Podmínky plnění zakázky nesmějí vést
k diskriminaci ve prospěch dodavatelů
z některého konkrétního členského státu.

• Dodavatel je povinen všechna ustanovení
kontraktu týkající se jeho realizace respektovat.

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

Ustanovení o realizaci zakázky slouží ke
specifikování, jak se má zakázka provést. Uznává
se, že je možno do ustanovení o realizaci zakázky
zařadit i hlediska šetrnosti k životnímu prostředí,
pokud jsou zveřejněna v oznámení o zakázce nebo
ve specifikacích a jsou v souladu s legislativou
Společenství (1).
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stanovenými v kontraktu a musejí mít možnost
zahrnout je do ceny své nabídky.

6.1 Pravidla týkající se podmínek plnění zakázky
• Podmínky plnění zakázky nesmějí hrát roli
při určování, který uchazeč zakázku získá, což
znamená, že by je měli být v zásadě schopni
splnit všichni uchazeči. Nesmí se jednat o skryté
technické specifikace, výběrová kritéria ani
kritéria pro přidělení zakázky. Zatímco uchazeč
musí prokázat, že jeho nabídka splňuje technické
specifikace, doklad o splnění ustanovení kontraktu
se v rámci zadávacího řízení vyžadovat nemůže.
Nemůžete například použít ustanovení kontraktu
k tomu, abyste vyžadovali určitý výrobní postup
(v případě dodávky) nebo zapojení pracovníků
s určitou kvalifikací (v případě služeb), protože
to jsou podmínky, které se vztahují k výběru
zhotovitele. Tyto aspekty je třeba začlenit do
příslušného stadia řízení, jak je stanoveno ve
směrnicích o zadávání veřejných zakázek.
• I když ustanovení kontraktu mají ležet mimo řízení
pro přidělení zakázky, musejí být jasně uvedena ve
výzvě k přihlášení do výběrového řízení; uchazeči
totiž musejí být obeznámeni se všemi povinnostmi
(1) Článek 26 směrnice 2004/18/ES a článek 38 směrnice 2004/17/ES.
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• Zhotovitel je povinen při provádění
požadovaných prací nebo při dodávání produktů,
o nichž pojednává výzva k přihlášení do
výběrového řízení, respektovat všechna realizační
ustanovení uvedená ve smluvních dokumentech.

Příklad UK DEFRA – V mé budově budete
dodržovat moji ekologickou politiku!
Ve směrnicích britského Ministerstva pro životní prostředí
(DEFRA) pro zelené nakupování se uvádí, že všichni zhotovitelé pracující na místě musejí dodržovat ekologickou
politiku ministerstva. Sem patří zákaz kouření, povinnost
ukládat odpad do vyhrazených nádob, dodržování pravidel omezeného parkování a obecně dodržování předpisů
o ochraně životního prostředí, které platí pro pracovníky
ministerstva (2).
(2) Bližší informace na internetové adrese: Defra, UK - Department for
Environment Food and Rural Affairs - homepage
(http://www.defra.gov.uk)

6.2 Podmínky plnění zakázky na poskytování
prací nebo služeb
Zde jsou některé příklady možných podmínek
plnění zakázky na práce nebo služby:
• Doprava produktů a nářadí na místo
— Dodávka produktů na místo v koncentrované
formě a rozředění až na místě.
— Doprava produktů na místo za použití
opakovaně použitelných nádob.
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• Jak se provede služba
Použití dávkovačů k zajištění, že se budou
používat správná množství čisticích prostředků.
• Likvidace použitých produktů nebo obalů
z produktů
Zhotovitel produkty nebo obaly odveze
k opakovanému použití, recyklaci nebo patřičné
likvidaci.
• Školení pracovníků zhotovitele
Pracovníci proškolení v dopadech své práce na
životní prostředí a v ekologické politice instituce,
v jejíchž budovách budou pracovat.

Jelikož realizace zakázky spočívá pouze v dodávce
zboží, lze ekologických ustanovení kontraktu využít
hlavně ke specifikování, jak se má zboží dodat.
Jednoduchými způsoby, jak zvýšit šetrnost zakázky
vůči životnímu prostředí, jsou například tyto:

• Požadavek, aby bylo zboží dodáváno mimo
dobu dopravní špičky, aby se tak minimalizoval
podíl dodávek na zahlcení dopravního provozu.
• Požadavek, aby dodavatel odebíral zpět
(a recykloval nebo znovu používal) všechny
obaly dodané s produktem. To má dvojí výhodu:
obaly se před opakovaným použitím nebo
recyklací centralizují a dodavatel je stimulován,
aby se vyhnul veškerému zbytečnému balení.
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U větších zakázek na práce je možno požadovat,
aby bylo zboží zasláno na vyhrazené nádraží
nebo do říčního přístavu. Skutečností, že jeden
uchazeč má k železniční nebo říční dopravní síti
lepší přístup než jiný, se toto ustanovení o realizaci
zakázky nestává automaticky diskriminačním.
Bylo by tak tomu pouze v případě, že by například
železniční nebo říční dopravní sítě mohl fakticky
využívat pouze jediný uchazeč; pak by ustanovení
diskriminační bylo a de facto by představovalo
skryté vylučovací kritérium, protože by automaticky
z účasti vyřazovalo všechny účastníky, kteří ke
specifikovanému způsobu dopravy přístup nemají.
Totéž platí i pro ustanovení, kterým se dodavatelé
postihují čistě na základě vzdálenosti, kterou při
dodání zboží překonávají.
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• Požadavek, aby byl produkt dodán
v odpovídajícím množství. Obecně to znamená
velkoobjemovou dodávku, protože to je z hlediska
vlivu dopravy na životní prostředí, počítáno na
jednotku zboží, efektivnější než častější doprava
menších množství. Další cestou, jak dosáhnout
téhož výsledku, je specifikovat maximální počet
dodávek za týden nebo za měsíc.

V některých případech můžete ustanovení
kontraktu využít ke specifikování způsobu
dopravy, který se má použít k dodávkám zboží;
musíte ovšem dbát, aby toto ustanovení nebylo
diskriminační.

Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

6.3 Podmínky plnění zakázky na dodávky zboží

6.4 Vliv dopravy
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