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Vzorová textace 
 

Vzorovou textaci lze využít, pouze pokud to je možné vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění 
veřejné zakázky. Zadavatel také musí vždy zvážit, zda je vhodnější, účelnější či efektivnější aspekty 
odpovědného veřejného zadávání uplatnit jako podmínku účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 37 ZZVZ 
nebo formou hodnocení nabídek ve smyslu § 114 a násl. ZZVZ. Textace je nutné podle potřeby 
přizpůsobit povaze a předmětu plnění konkrétní veřejné zakázky a jejímu rozsahu. I když byly textace 
pečlivě promýšleny, autoři nepřebírají a ani nemohou přebírat odpovědnost v souvislosti s konkrétními 
případy, ve kterých byly uvedeny nebo pro které budou textace využity.  
 

Předmět plnění  Kancelářský papír 

Uplatněná příležitost  Ekologicky šetrná řešení  
 
Při nákupu papíru lze využít jednodušší jednotlivé požadavky, například na způsob bělení (vyloučení 
použití chlóru nebo alespoň elementárního chlóru) a požadavek na původ suroviny, tak aby pocházela 
z legálně těžených a šetrně obhospodařovaných lesů. Anebo lze s ohledem na to, že je dostatečná 
nabídka na trhu, přistoupit k nákupu kancelářského papíru, který splňuje všechna kritéria pro označení 
ekoznačkou EU (Ecolabel). Požadavek na ekoznačku je komplexní tím, že zahrnuje kromě shora 
uvedených jednotlivých požadavků na nebělení (elementárním) chlórem a požadavku na původ 
suroviny, i snahu o snížení spotřeby energie a vody během výroby, snižování emisí do ovzduší a vod 
během výroby papírenské buničiny a papíru a omezuje rizika spojená s používáním nebezpečných 
chemických látek během výroby. 
 
1. Textace do zadávací dokumentace ve vztahu k bělení papíru a původu suroviny pro výrobu 

papíru: 

„Zadavatel stanoví ekologické požadavky, kterým musí vyhovět dodávaný kancelářský papír: 
 

a. proces bělení musí být prováděn ekologicky, tj. bez použití elementárního chloru (ECF),  
b. kancelářský papír musí být založen na bázi primárního vlákna pocházejícího ze zákonně nebo 

udržitelně obhospodařovaných zdrojů. 
 

Splnění požadavku v případě ekologického postupu při procesu bělení musí účastník zadávacího řízení 

prokázat dodáním technické dokumentace výrobce kancelářského papíru, z níž je průkazný 

technologický postup při bělení, a to bez použití elementárního chlóru (nebo bez chlóru). 
 
Účastník zadávacího řízení je povinen předložit jako důkaz splnění požadavku pod písmenem b. 

certifikáty kontrol dřevných vláken certifikovaných jako FSC či PEFC, nebo jakýkoli jiný rovnocenný 

důkaz1. Zákonný původ dřeva může účastník zadávacího řízení také prokázat zavedeným systémem 

sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány třetí stranou, jako součást systému řízení 

podle ISO 9000 nebo ISO 14000 či EMAS. Pokud dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou 

partnerskou dohodu s EU, může sloužit jako důkaz zákonnosti licence FLEGT. U necertifikovaného 

primárního vlákna musí účastník zadávacího řízení uvést typy (druhy), množství a původ vláken 

používaných při výrobě papírenské buničiny a papíru společně s prohlášením o jejich zákonnosti. Vlákna 

musí být sledovatelná celým výrobním řetězcem z lesa až k výrobku.  
  
1 Výrobky označené Ekoznačkou EU se považují za výrobky, které tyto požadavky splňují; důkazem je 

kopie platného certifikátu. 
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Ekologické požadavky uvedené v odst. xy musí být splněny a prokázány (doloženy), např. výše 

uvedeným způsobem. Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z požadavků nebo jej 

neprokáže, bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.“ 

 

2. Textace do zadávací dokumentace – požadavek na štítek podle § 94 ZZVZ, tedy kancelářský papír 

splňující všechny kritéria pro označení ekoznačkou pro grafický papír: 

„Dodávaný kancelářský papír musí být opatřen ekoznačkou EU (Ecolabel), prokazující, že při výrobě 
kancelářského papíru byla splněna všechna kritéria pro udělení ekoznačky EU (Ecolabel). 
 
Dodavatel je oprávněn prokázat splnění kritérií pro udělení ekoznačky EU (Ecolabel) i jiným vhodným 
štítkem osvědčujícím, že dodávaný kancelářský papír splňuje rovnocenné požadavky.“ 

 
 

Poznámka:  

V souladu s § 94 odst. 3 ZZVZ má zadavatel povinnost přijmout jakýkoliv jiný vhodný důkaz, že dodávky 

splňují požadavky na označení štítkem (zde ekoznačkou EU), například technickou dokumentaci 

výrobce, a to, pokud dodavatel prokazatelně neměl možnost požadovaný štítek nebo rovnocenný 

štítek získat a předložit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


