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Odpovědné veřejné zakázky = vzor

▪ označujeme takové nákupy státní či veřejné správy při, kterých tyto subjekty 

uplatňují požadavky na environmentální vlastnosti poptávaných produktů 

(případně zohledňují sociální aspekty)

▪ veřejné instituce patří v Evropě k největším spotřebitelům, jelikož utrácejí 

přibližně 14 % hrubého domácího produktu Evropské unie = 1 800 mld. 

EUR ročně 



Zelené veřejné zakázky - metodika

MŽP pro usnadnění vydalo Metodiku:

▪ výpočetní technika

▪ kancelářská technika

▪ grafický a hedvábný papír 

▪ provoz budov (hospodaření s vodou, energiemi a odpady)

▪ osvětlení

▪ nábytek

▪ čisticí prostředky a úklidové služby

▪ stravování a občerstvení

▪ osobní vozidla a lehká užitková vozidla

▪ výrobky z druhotných surovin

https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava



Systémy environmentálního managementu

▪ EMS znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí, jehož 
prostřednictvím podnik začleňuje péči o životní prostředí do své strategie i 
běžného provozu

▪ zejména EMAS pak představuje aktivní přístup 
podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování 
negativních dopadů činností organizace na životní 
prostředí, a to nad rámec legislativních požadavků



ENHANCE - EMAS as a Nest to Help and Nurture
the Circular Economy

▪ hlavní cíle projektu:

▪ zvýšení státní podpory programu EMAS

▪ přenos příkladů dobré praxe od zahraničních partnerů a aplikace do 
českého prostředí

▪ zvýšení povědomí veřejnosti o EMAS

▪ vzdělávání pracovníků veřejné správy



▪ snížení frekvence inspekčních kontrol v oblasti životního prostředí u 
organizací s EMAS

▪ zlepšení využívání kritéria EMS ve veřejném zadávání

▪ program finanční podpory pro zavádění principů oběhového hospodářství do 
řízení firem – environmentální management – z prostředků evropských fondů

▪ dotační program MŽP na podporu zavádění systémů environmentálního řízení 
v organizacích všech typů 

▪ vzdělávání úředníků veřejné správy v oblasti dobrovolných nástrojů

ENHANCE – výstupem projektu – Akční plán



Projekt B.R.A.V.E.R

▪ integrace legislativních úlev do národních, resp. evropské legislativy

▪ do průzkumu zahrnuto mimo 5 partnerských států další 8

▪ důkladná analýza a projednání zjištěných úlev

▪ několika kolový výběr těch nejvhodnějších

www.lifebraver.eu – info@lifebraver.eu - +39-02.5836.2351



B.R.A.V.E.R. - výstupy ČR

▪ vydaní specifické metodiky pro zohledňování EMS v rámci veřejných 
zakázek

▪ návrh a zavedení interní směrnice ČIŽP zohledňující EMS při plánování 
kontrol

▪ otevření dotačního programu na podporu zavádění EMS

www.lifebraver.eu – info@lifebraver.eu - +39-02.5836.2351



Ekoznačení

▪ ekoznačení je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého 

životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke 

zdraví spotřebitele

▪ nedochází, či jsou minimalizovány přesuny negativních dopadů z jedné 

složky, nebo oblasti ochrany životního prostředí do jiné

▪ produkty musí splnit předem daná kritéria zveřejněná nezávislou stranou, 

která následně ověřuje i splnění těchto kritérií = vysoká důvěryhodnost



Ekoznačení

▪ Národní program označování 

ekologicky šetrných výrobků a služeb

▪ Ekoznačka EU

www.ekoznacka.cz



Ekoznačení

…


