
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Pokyny pro zadavatele 

Doporučené formulace při 
používání certifikace TCO Certified 

ve veřejném zadávání 

 



TCO Certified usnadňuje 
rozhodování v oblasti 
udržitelnosti  
 

 
 
 
 
     

                Globální certifikace  
                udržitelnosti pro produkty IT  
 
TCO Certified je přední certifikace 
pro produkty IT, která podporuje sociální  
a environmentální udržitelnost po celou  
dobu životního cyklu produktu IT. 
 
 

Komplexní, aktuálně                 
platná kritéria 

 
Aby bylo možné reagovat 
na nejpalčivější potřeby v oblasti 
udržitelnosti a urychlit zavádění změn, 
vydává se každé tři roky nová 
generace osvědčení TCO Certified. 

 
 
 
                Nezávislé ověřování  
                splnění požadavků 
 
Splnění požadavků se ověřuje nezávisle 
před certifikací i po ní. Certifikace TCO  
také zahrnuje systém řešení zjištěných 
případů nesouladu s požadavky. 
 
  



 

O tomto dokumentu 
Uvedení požadavku na certifikaci TCO 
Certified do zadávacích podmínek 
výběrových řízení a do zásad týkajících 
se používání hardwaru IT přispěje 
k udržitelnějšímu rozhodování 
při výběru produktů ve vaší organizaci 
a sníží sociální a environmentální riziko 
spojené s produkty IT, které nakupujete 
a používáte. Zadáním požadavku 
na certifikaci TCO Certified můžete 
rovněž motivovat subjekty v oblasti IT, 
aby na sebe vzaly větší odpovědnost 
a vydaly se udržitelným směrem. Vaše 
rozhodování má přímý dopad na způsob 
chování subjektů v tomto odvětví. 
 
Existuje několik způsobů, jak zahrnout 
certifikaci TCO Certified do vašich 
konkrétních zásad/politik a stylu 
vyjadřování v procesu zadávání. 
Abychom vám pomohli se zavedením 
správného postupu, uvedli jsme v této 

příručce ukázky doporučených formulací,  které je vhodné použít při uplatňování 
certifikace TCO Certified v zadávacím řízení, v zásadách/politikách a dalších 
dokumentech v rámci zadávacího řízení. Rovněž uvádíme zvláštní oddíl o používání 
TCO Certified v souladu se směrnicemi EU o zadávání veřejných zakázek. 
 

 
Potřebujete další pomoc? 

 
 Průvodce udržitelným nakupováním  
 produktů IT  
 Praktický průvodce  
 krok za krokem udržitelným veřejným 
 zadáváním v oblasti IT. 

 
 

Rovnocenný doklad 
o splnění požadavků 
certifikace TCO 
Certified 
Seznam rovnocenných 
dokladů - pokyny pro 
zadavatele 

 
  



 

Klíčové aspekty používání certifikace TCO 
Certified 
 
Pořizování udržitelnějších produktů IT začíná stanovením cílů udržitelnosti, 
sestavením týmu a vytvořením zásad/politik a plánů, které přispějí k dosažení vašich 
cílů. Používání certifikace TCO Certified v rámci tohoto procesu umožňuje uplatnit 
aktuálně platná komplexní kritéria, která se vztahují na sociální odpovědnost v oblasti 
životního prostředí i v rámci dodavatelského řetězce. A co je nejdůležitější, systém 
certifikace TCO Certified zahrnuje povinné ověřování produktů i výrobních závodů. 
 
Dialog mezi zadavatelem a dodavatelem 
Abyste mohli své priority v oblasti udržitelnosti dát najevo s dostatečným předstihem, 
je třeba se svými dodavateli produktů vést neustále dialog. K tomu patří i oznámení, 
že hodláte v zadávacím řízení či produktové specifikaci použít certifikaci TCO Certified. 
Pokud vámi požadovaný produkt ještě osvědčení TCO Certified nemá, je důležité 
předem informovat daného dodavatele a dát mu dostatek času na podání žádosti 
o certifikaci. Zvažte, zda nepoužít dokument Požadavek na informace (RFI) nebo jiný 
typ předsoutěžního dialogu s dodavatelem. 
 
Požádejte o doložení souladu s předpisy 
Je důležité, abyste jako zadavatelé ověřili atributy udržitelnosti a nároky spojené 
s produkty, které kupujete. Všechny modely produktů certifikované podle TCO 
Certified procházejí přísným systémem nezávislého ověřování na úrovni produktu 
a také v závodech, kde byly vyrobeny. Nezapomeňte od svých dodavatelů vyžadovat 
osvědčení TCO Certified pro každý certifikovaný model produktu, který je součástí 
smlouvy. 
 

Doporučené formulace při používání certifikace 
TCO Certified v zadávacím řízení 
 
Navrhované formulace pro začlenění certifikace TCO Certified do politiky 
nákupu IT 
Vyžaduje se (NEBO preferuje se), aby dodávané výrobky měly certifikaci nezávisle 
ověřené ekoznačky nebo certifikaci v souladu s normou ISO 14024 a ověření dle 
normy ISO 17025. Osvědčení potvrzující toto nezávislé ověření produktu musí 
předložit dodavatel. 
 
Dodávané hardwarové produkty, konkrétně notebooky, stolní počítače, displeje 
(upřesněte kategorii), musí mít certifikaci udržitelnosti TCO Certified. 
 
Jak popsat certifikaci TCO Certified 
TCO Certified je globální certifikace udržitelnosti pro produkty IT, která zahrnuje 
environmentální udržitelnost i udržitelnost v rámci dodavatelského řetězce po celou 
dobu životního cyklu produktu. Splnění kritérií je nezávisle ověřováno dle normy ISO 
17025. Kompletní kritéria jsou k dispozici na tcocertified.com. 
 



Vyžaduje se (NEBO preferuje se), aby dodávané výrobky měly certifikaci nezávisle 
ověřené ekoznačky nebo certifikaci dle normy ISO 14024, a schválení dle normy ISO 
17025. Osvědčení potvrzující toto nezávislé ověření produktu musí předložit 
dodavatel. 
 
Kritéria pro certifikaci TCO Certified jsou aktualizována jednou za tři roky. Všechny 
aktuálně certifikované modely produktů jsou uvedeny v Seznamu produktů TCO 
Development (TCO Development’s Product Finder), který naleznete na adrese 
tcocertified.com/product-finder. Dodávány budou pouze produkty aktuálně uvedené 
v Seznamu produktů. 
  

Specifikace TCO Certified v zadávacích řízeních 
 
Existuje několik možností, jak zahrnout certifikaci TCO Certified do zadávacích řízení 
a specifikací, a to i jako součást kritérií pro udělení zakázky nebo plnění smlouvy. Zde 
uvádíme několik návrhů formulací, které můžete při vytváření zadávacích podmínek 
použít.  
 
Technické kritérium 
[Uveďte kategorii / kategorie produktu/ů]* dodané v rámci této zakázky musí mít při 
dodání produktů certifikaci TCO Certified. Jako doklad o splnění kritérií musí být 
předložen certifikát TCO Certified pro každý příslušný produkt, který má být dodán. 
V rámci této zakázky mohou být dodány pouze produkty uvedené v Seznamu produktů 
TCO Development (TCO Development’s Product Finder), který naleznete na adrese 
tcocertified.com/product-finder. 
 
Kritérium plnění smlouvy 
[Uveďte kategorii / kategorie produktu/ů]* dodané v rámci této zakázky musí mít 
certifikaci TCO Certified buď při dodání produktu, nebo do šesti měsíců po jeho dodání. 
V rámci této zakázky mohou být dodány pouze produkty uvedené v Seznamu produktů 
TCO Development (TCO Development’s Product Finder), který naleznete na adrese 
tcocertified.com/product-finder. 
 
Kritérium pro hodnocení / udělení zakázky 
Další body/váha budou přiděleny nabídkám, které zahrnují produkty již certifikované 
dle TCO Certified. Dodavatelé jsou povinni předložit úplný seznam certifikovaných 
modelů, které chtějí v rámci této zakázky zajistit. Produkty musí být uvedeny 
v Seznamu produktů TCO Development (TCO Development’s Product Finder), který 
naleznete na adrese tcocertified.com/product-finder. 
 
(Doporučuje se jako minimum přidělit váhu 10%.) 
 
Modely produktů, které ještě certifikaci nemají   
Vhodné produkty, které ještě nemají certifikaci TCO Certified, musí být certifikovány 
při dodání nebo ve lhůtě šesti měsíců od dodání. Pokud dodavatel toto ustanovení 
nedodrží, bude uplatněna následující penalizace: [upřesní zadavatel]. 
 
E-katalogy, dodavatelské seznamy certifikovaných produktů  
V předkládaných elektronických katalozích a dalších seznamech produktů týkajících 
se dané zakázky musí být jasně uvedeno, které modely produktů jsou certifikovány dle 



TCO Certified. Můžete tak učinit například zobrazením loga TCO Certified u každého 
příslušného seznamu produktů. 
 
*Uveďte, kterých kategorií produktů se vaše zadávací řízení týká. Certifikace TCO 
Certified lze uplatnit u 11 produktových kategorií, které zahrnují: displeje, notebooky, 
tablety, chytré telefony, stolní počítače, počítače typu all-in-one, projektory, náhlavní 
soupravy, síťová zařízení, úložiště dat a servery. 
  



Používání certifikace TCO Certified v souladu se 
směrnicemi EU o zadávání veřejných zakázek 
 
V roce 2014 vydala Evropská unie směrnice EU o zadávání veřejných zakázek, které 
zahrnují hlavní zásady a pokyny k plnění v rámci zadávání veřejných zakázek 
v členských státech. 
Směrnice rovněž umožňují používat ekoznačky a certifikace jako nástroje udržitelnosti 
v zásadách/politikách a zadávacích řízeních, pokud splňují pět zavedených zásad, viz 
níže (A-E). Následující pokyny vám pomohou používat certifikaci TCO Certified 
v souladu s těmito zásadami a obecněji vymezenými směrnicemi EU o zadávání 
veřejných zakázek. 
 

Směrnice EU o zadávání veřejných zakázek z roku 2014 
Veřejní zadavatelé mohou zpravidla za určitých předem daných podmínek používat 
certifikaci TCO Certified jako součást technických specifikací, kritérií pro zadání 
zakázky nebo podmínek plnění v rámci zadávacího řízení. 
Certifikace TCO Certified je plně v souladu s požadavky normy ISO 14024 pro 
ekoznačky třetích stran typu 1, které představují nejpřísnější typ nezávislého 
hodnocení dopadu produktu na udržitelnost. V rámci dalšího ověření se používá 
posouzení a uznání Globální sítí pro ekoznačení (Global Ecolabelling Network, GEN) 
v rámci GENICES (mezinárodně koordinovaného systému ekoznačení této globální 
sítě). Jedná se o přísné srovnávací kritérium integrity a důvěryhodnosti ekoznačky. 
Díky tomu splňuje TCO Certified všechny podmínky pro zařazení do evropských 
veřejných výběrových řízení jako TCO Certified - aniž by bylo nutné specifikovat 
základní kritéria. 
 

Pět zásad EU pro zadávání veřejných zakázek 
Níže je uvedeno pět ústředních zásad nebo předpokladů, jimiž se řídí používání 
ekoznaček a certifikací při veřejném zadávání v rámci celé EU. V následující tabulce 
je uvedeno, jak certifikace TCO Certified splňuje každou z nich (A-E).  
 

Zásada pro veřejné 
zadávání v rámci EU 

Souvislost mezi certifikací TCO Certified 
a příslušnou zásadou 

A. Certifikace se týká 
pouze kritérií, která 
souvisejí s předmětem 
smlouvy 

Podle právních předpisů EU lze souvislost mezi 
ekoznačkou a předmětem smlouvy uvést ve vztahu 
k jakékoli fázi životního cyklu produktu - včetně fáze 
výroby. Všechna kritéria TCO Certified jsou v souladu 
s touto zásadou, protože se týkají buď výkonových 
charakteristik daného produktu, nebo podmínek výroby 
/ dodavatelského řetězce daného produktu. 

B. Certifikace je založena 
na objektivně ověřitelných 
a nediskriminačních 
kritériích 
 

Všechna kritéria v rámci certifikace TCO Certified jsou 
formulována jasně a přesně, přičemž odkazují 
na objektivní hodnoty a normy vědecké povahy. Díky 
tomu je splnění kritérií měřitelné a ověřitelné 
nezávislými a akreditovanými ověřovacími 
organizacemi. Kritéria TCO Certified jsou 
nediskriminační, neboť všechny produkty splňující 



kritéria mohou certifikaci získat bez ohledu na subjekt 
žadatele či místo jeho sídla. 

C. Certifikace se provádí 
na základě otevřeného a 
transparentního postupu, 
kterého se mohou 
účastnit všechny 
příslušné zainteresované 
strany 

Kritéria a metody ověřování certifikace TCO Certified 
jsou vyvíjeny na základě mezinárodního dialogu 
s mnoha zainteresovanými stranami, které zahrnují 
veřejné i soukromé uživatele/zadavatele, značky, 
výrobce, sdružení a nevládní odborníky. Tento vývojový 
proces je přístupný všem příslušným zainteresovaným 
stranám, které se do něj mohou zapojit a podílet se 
na něm.  

D. Certifikace je 
přístupná všem 
zainteresovaným stranám 

Všechna kritéria jsou k dispozici na webových stránkách 
a TCO Certified mohou zdarma používat zadavatelé 
po celém světě. Všechny produkty splňující kritéria 
certifikace v příslušných kategoriích produktů mohou 
získat certifikaci TCO Certified. O certifikaci produktu 
může zažádat jakákoli značka či výrobce bez ohledu na 
společnost či místo svého sídla. 

E. Certifikaci uděluje  třetí 
strana, na kterou nemůže 
mít hospodářský subjekt 
žádající o označení 
rozhodující vliv 

Vlastnická struktura neziskové společnosti TCO 
Development, která stojí za certifikací TCO, nemá 
žádné přímé ani nepřímé vazby na žádné 
ze současných ani potenciálních zainteresovaných 
stran podílejících se na certifikaci. Tím je zajištěna 
maximální nezávislost společnosti TCO Development 
na vývoji kritérií a ověřovacích metod. Kromě toho je 
certifikační systém pro TCO Certified pravidelně interně 
i externě přezkoumáván z hlediska přesnosti a souladu 
se zásadami normy ISO 14024 pro ekoznačení typu 1. 

 
 
  



Chcete se o způsobu používání certifikace TCO 
Certified dozvědět více? 
 
Kontaktujte náš specializovaný tým podpory zadavatelů. Naše podpora je 
bezplatná a jejím cílem je usnadnit výběr udržitelnějších řešení. 
 

Spojte se s konkrétním členem týmu 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhledejte si certifikované produkty 
 
Přibližně 3 500 modelů produktů IT od více než 25 světových značek již získalo 
osvědčení TCO Certified. Vyhledejte si je v našem Seznamu produktů na 
tcocertified.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCO Certified je přední světová certifikace udržitelných produktů 
IT. Naše komplexní kritéria jsou navržena tak, aby podporovala 
sociální a environmentální odpovědnost v průběhu celého 
životního cyklu produktu. Certifikace se týká 11 kategorií produktů, 
mezi něž patří počítače, mobilní zařízení, displeje i datová centra. 
Splnění požadavků se ověřuje nezávislými subjekty před 
certifikací i po ní.  
 
Přidejte se k nám při prosazování pokroku v oblasti udržitelných 
produktů IT.  
 
tcocertified.com 


