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Udržitelné akce – na co se zaměřit? 

• občerstvení: biopotraviny, fairtradové výrobky, sezónní 

potraviny 

• minimalizaci odpadů a jejich důsledné třídění 

• bloky z recyklovaného papíru a jiné propagační výrobky pro 

účastníky akce  

• podpora účasti sociálních podniků 

• dostupnost veřejné dopravy  

• (ekologický standard konferenčních prostor i ubytování) 

• … 



Udržitelné akce - kombinace aspektů v DNS 

Zvláštní podmínky plnění 

1) etické nakupování: káva a čaj Fair Trade 

2) biopotraviny: ovoce a zelenina pochází z ekologického 

zemědělství 

3) další ekologicky šetrná řešení: minimalizace 

jednorázových plastů, minimalizace obalů, čerstvost 

potravin 

Hodnocení 

• zapojení sociálního podniku 



Udržitelné akce -  smluvní dokumentace 

• Deklarace - dodavatel si je vědom podpory OVZ 

• Požadované aspekty OVZ výslovně uvedeny ve smlouvě 

• Kontrola plnění a smluvní pokuty odstupňované podle 

závažnosti porušení smlouvy 
 



Propagační předměty 

• etické nakupování (včetně fair trade výrobků) 

• sociální aspekty nákupu: výhrada pro dodavatele 

zaměstnávající OZP či zvýhodnění sociálního podniku v 

hodnocení 

• ekologicky šetrná řešení  

 - nákupem předmětů z recyklovaného papíru 

 - pocházejících z ekologické produkce  

 - eliminací nebezpečných látek použitých při 

 výrobě či povrchové úpravě propagačních 

 předmětů apod. 



Propagační předměty – příklady dobré praxe 

• VZMR Masarykovy univerzity na propagační 

předměty (Be responsible) 

• etické nakupování a ekologicky šetrné řešení 

• Kritéria hodnocení:  

• Nabídková cena 45 % 

• Kvalita zpracování 40 % (vzorky) 

• Výrobní proces 15 % 



Propagační předměty – příklady dobré praxe 

Minimální standard: Bavlna použitá při výrobě je produkovaná v souladu s 

následujícími podmínkami: 

1.  nevyužívání geneticky modifikované bavlny, 

2.  produkce šetrná k životnímu prostředí, 

3.  kontrolované využívání pesticidů a dalších agrochemikálií, 

4.  dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce 

Účastník doloží čestné prohlášení a min. 1 z dokladů: 

• výrobek je označen Fairtrade 

• výrobek nese certifikační známku dokládající bioprodukci, např. GOTS 

• prokázání jiným vhodným způsobem, např. dalšími certifikáty či potvrzeními 



MUNI –  etické mikiny 

Při výrobním procesu dodrženy 

následující kritéria: 
• transparentní dodavatelský řetězec 

• vyplácení spravedlivé mzdy 

• bezpečné pracovní podmínky - 

dodržování relevantních standardů 

• zákaz nucené a dětské práce 

• dodržování pracovní doby 

• platné pracovní smlouvy 

• členství výrobce ve Fair Wear 

Foundation 

• výrobky dovážené a 

distribuované členskou 

organizací World Fair Trade 

Organization 

• prokázání jiným důvěryhodným 

způsobem podloženým např. 

dalšími certifikáty či potvrzeními. 



Propagační předměty – příklady dobré praxe 

Jihomoravský kraj 

 

• Požadavek zadavatele: trička vyrobena v souladu s certifikací GOTS, barvy 

pro potisk triček ekologicky šetrné;  

• Obdobně: nákup látkových tašek z biobavlny, fairtradových  

 fotbalových míčů, zápisníků z recyklovaného papíru apod. 



Ekologický úřad 

Čeho lze dosáhnout?  

 

 šetřit energii  

 snižovat množství odpadů, omezit jednorázové plasty 

 přispět k udržitelnému rozvoji daného regionu 

 ale také podpořit udržitelný přístup na trhu s daným segmentem či 

dávat průmyslu stimulaci pro vývoj zelených technologií 

 

Lze zmenšit negativní dopady nákupů státu na životní prostředí. 

 



 

Ekoznačky - štítky 

 

Certifikace při splnění určitých parametrů; kontroluje nezávislá třetí strana 

 

• EU Ecolabel (EU květina), Ekologicky šetrný výrobek/služba 

• Der Blauer Engel (Modrý anděl), tzv. Severská labuť 

• FSC, PEFC primární vlákno (dřevo, papír) 

• TCO Development 

• další 

 

 x opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany 

 životního prostředí (EMAS a jiné) 

 



Ekologický úřad – příležitosti ve VZ 

o nábytek, kancelářský papír a kancelářské potřeby, počítače a 
kancelářská technika, vozidla, potraviny a občerstvení, 
lavičky, veřejné osvětlení, vodovodními instalace (baterie, 
záchody 

o úklidové služby a čisticí prostředky, údržba zeleně, svoz 
odpadu,  

o opravy škol, kancelářských budov a obecně opravy či 
pořizování staveb, drobné stavby (autobusové zastávky, 
dětská hřiště apod.) 



Ekologický úřad - příklady dobré praxe 

• Kancelářský papír pro resort MPSV 

- bělení bez elementárního chloru 

- dřevo pro výrobu z udržitelně obhospodařovaných lesů (FSC) 

 

• Ekologický úklid v budovách MPSV 

- úklid v souladu s definicí ekologického úklidu   

- důstojné pracovní podmínky 

 

• EŠV nábytek pro MŠ Lužánky (JmK) 

 

 



Ekologický úřad – další zdroje informací 

Síť ekologických poraden (STEP)  - Zelené úřadování, které nabízejí technické 

specifikace pro řadu nakupovaných komodit 

http://www.zeleneuradovani.cz/verejne-zakazky  

 

Evropské komise - publikace „Nakupujte zeleně! Příručka o zadávání zelených 

veřejných zakázek“ 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_cs.pdf 

 

Evropské komise – GPP kritéria, nabízejí formulace vhodné pro uplatnění 

environmentálních kritérií, dostupné v českém jazyce na: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

 

Česká rada pro šetrné budovy - http://www.czgbc.org/  
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Ekologický úřad 

Dotazy? 
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