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1 Úvod

1.1Cíl práce
Cílem této práce je uceleně popsat možnosti uplatnění postupů směřujících k ochraně 

životního prostředí v rámci procesu zadávání veřejných zakázek, přispět k poznání tohoto 

převážně dobrovolného nástroje ochrany životního prostředí a analyzovat jej v nezbytném 

rozsahu popisem jeho vývoje a současného stavu. Prostřednictvím této práce jsem se tedy 

snažila odpovědět na otázku, jakým způsobem spolu souvisí zadávání veřejných zakázek 

a ochrana životního prostředí, zda je vůbec možno při zadávání veřejných zakázek životní 

prostředí chránit a zda se příp. jedná o efektivní ochranu životního prostředí. Dále jsem 

se snažila osvětlit konkrétní problematická místa současné právní úpravy, která mají potenciál 

ke zlepšení.

Při bližším zkoumání těchto souvislostí vyvstává řada dalších otázek, týkajících se zejména 

praktické aplikace relevantní úpravy, která zadavatelům veřejných zakázek na jedné straně 

umožňuje, aby v rámci svých nákupů zohledňovali dopady na životní prostředí, na druhou 

stranu jim však ukládá dodržovat určité povinnosti, které s těmito environmentálními kriterii 

nemusejí být vždy v souladu. Z tohoto důvodu je tato práce zaměřena i na praktickou stránku 

uplatňování pravidel tzv. zeleného zadávání.

Tato práce dále zkoumá a popisuje uplatnění environmentálních kriterií v rámci zadávání 

veřejných zakázek z pohledu práva mezinárodního, unijního i vnitrostátního (českého).

1.2 Členění	práce
Shora nastíněným cílům práce odpovídá i její členění. Po úvodních poznámkách následuje 

stručné představení práva veřejných zakázek a procesu jejich zadávání. V rámci této druhé 

kapitoly je rovněž představen koncept tzv. zeleného zadávání, jeho pozitivní dopady na určité 

složky životního prostředí a dále některé dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí, 

které je možno v rámci zeleného zadávání aplikovat.

V rámci třetí kapitoly jsou představeny nejdůležitější mezinárodní iniciativy, které se tímto 

způsobem ochrany životního prostředí zabývají v rámci mezinárodního práva.

Následuje čtvrtá kapitola, zabývající se unijní právní úpravou. Ve stručnosti jsou představeny 

základní východiska primárního práva Evropské unie (dále jen „EU“) týkajícího se zadávání 
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veřejných zakázek a rovněž politiky ochrany životního prostředí EU. Podrobněji je pak 

rozebrán vývoj právní úpravy EU týkající se zeleného zadávání.

V páté kapitole, která se zabývá tématem této práce z pohledu českého práva, je shrnut vývoj 

vnitrostátního českého práva v této oblasti. 

V rámci šesté kapitoly jsem se zabývala rozborem stávající právní úpravy uplatňování 

environmentálních kriterií v rámci zadávacích řízení. Pracovala jsem s relevantní vnitrostátní 

právní úpravou ČR, tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“) a se sekundární právní úpravou EU – jako interpretačním 

vodítkem. Podrobně jsou rozebrány jednotlivé možnosti, jakým způsobem je možno 

ekologická kriteria dle platné právní úpravy aplikovat, a to rovněž z pohledu relevantní 

judikatury Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“).

Sedmá kapitola se zabývá plánovanými změnami směrnic, které na úrovni práva EU upravují 

zadávání veřejných zakázek. Rovněž obsahuje návrhy na změny ZVZ de lege ferenda, 

které navazují na připravované změny práva EU v této oblasti.

Vzhledem k tomu, že zelené zadávání představuje prozatím až na určité výjimky dobrovolný 

nástroj ochrany životního prostředí, uvedla jsem v rámci osmé kapitoly rovněž nejdůležitější 

metodické nástroje, poskytující zadavatelům podporu při uplatňování konkrétních kriterií, 

zohledňujících dopady poptávaného plnění, v praxi.

V závěru této práce je provedeno shrnutí tématu zeleného zadávání.

Práce dále obsahuje 3 přílohy. Příloha č. 1 uvádí rozdělení veřejných zakázek podle 

předpokládané hodnoty. Příloha č. 2 obsahuje jednotlivé druhy zadávacích řízení a formy 

jejich zahájení a příloha č. 3 je věnována možnostem praktického uplatnění 

environmentálních kriterií v souladu s platnou právní úpravou ČR. Pro názornost jsem zde

popsala tři rozdílné veřejné zakázky (na dodávky, na služby a na stavební práce).

1.3 Metody	práce
Při zpracovávání této práce jsem vycházela zejména z logické metody vědecké práce, 

která byla při studiu a rozboru jednotlivých aspektů témata této práce využita v celém svém 

rozsahu. Při výkladu jednotlivých ustanovení relevantních právních předpisů pak měly 

význam především metoda analýzy, indukce, dedukce a abstrakce. 
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Při výběru reprezentativního vzorku právní úpravy dílčích otázek ochrany životního prostředí, 

které jsou pro uplatnění environmentálních kriterií při zadávání veřejných zakázek podstatné, 

jsem aplikovala metodu reprezentativního výběru.

Dále jsem pracovala i s metodou komparativní, zejména v souvislosti se srovnáním unijní

a vnitrostátní právní úpravy ČR, resp. rozsahu transpozice těch ustanovení, která nebyla 

pro českého zákonodárce povinná.

Pokud jde o prameny a zdroje informací, nutných pro zpracování této práce, vycházela jsem 

primárně z platné právní úpravy, dále z odborné právnické literatury, judikatury správních 

soudů ČR i SDEU a z různých koncepčních dokumentů. 

Použité právní předpisy jsou citovány vždy podle právního stavu platného ke dni 18. 2. 2014

(jedná se o datum, k němuž je práce zpracována), pokud není v práci uvedeno jinak.

1.4 Závěrem
Důvodem, proč jsem zvolila právě takové téma své rigorózní práce, je skutečnost, 

že od skončení svého studia na vysoké škole se prakticky věnuji právě oblasti zadávání 

veřejných zakázek. Aplikaci této výseče práva jsem měla možnost sledovat jak z pozice 

zadavatelů, díky poradenské činnosti pro obce i ústřední orgány státní správy, tak i z pozice 

orgánů dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (díky práci na Ministerstvu vnitra 

a v současnosti na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). 

Ačkoli mé dosavadní působení v této oblasti není v současné době nejdelší, za celé čtyři roky 

jsem se nesetkala s případem, kdy by v rámci zadávacího řízení byla uplatněna jakákoli 

environmentální kriteria. 

Vlastním přičiněním v každodenním životě jsem se vždy snažila přispět k ochraně životního 

prostředí, proto mě tento zásadní nedostatek v praxi českých zadavatelů zaujal. Z tohoto 

důvodu jsem se zaměřila právě na téma propojení koncepce udržitelné spotřeby a výroby 

s procesy zadávání veřejných zakázek a jeho zviditelnění touto cestou.

Smyslem této práce bylo představit možnosti a dopady implementace environmentálních 

kriterií do zadávacích podmínek s tím, že ačkoli primárním cílem zadavatele je úspora 

vynakládaných veřejných prostředků a nikoli ochrana životního prostředí, je možné v rámci 

zeleného zadávání tyto dva aspekty skloubit, nejedná-li se přímo o dvě strany téže mince.



12

2 Obecný	úvod	k zadávání	veřejných	zakázek
Níže uvedený nástin pojmů a vztahů existujících v právní oblasti veřejných zakázek 

si neklade za cíl podrobným a vyčerpávajícím způsobem popsat tuto oblast práva. Jedná 

se o základní informace a vysvětlení pojmů, s nimiž je v rámci této práce dále pracováno, 

tak, aby její hlavní téma, spočívající v problematice uplatňování environmentálních kriterií 

při zadávání veřejných zakázek, stálo na potřebných teoretických základech. Pro hlubší 

studium jednotlivých institutů práva veřejných zakázek doporučuji související publikace 

uvedené v seznamu použité literatury1.

2.1Charakter právní úpravy
Právo veřejných zakázek představuje právní oblast, kterou není možné označit za ryze 

soukromoprávní, či veřejnoprávní; jde tedy o tzv. smíšené právní odvětví. Projevy oblasti 

práva veřejného jsou zřejmé zejména v části ZVZ věnující se ochraně před nesprávnými 

postupy zadavatelů (jedná se o část pátou zahrnující § 110 – 124 ZVZ). V převážné většině je 

ZVZ ovládán principy práva soukromého, nicméně za zvýšeného výskytu kogentních 

ustanovení, která výrazným způsobem usměrňují autonomii vůle subjektů ZVZ. Tato 

skutečnost je patrná zejména z vysoce formalizovaného procesu zadávacích řízení, který je 

zadavatel povinen dodržet.

Cílem právní úpravy procesu zadávání veřejných zakázek je zajištění hospodárnosti, 

efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. ZVZ tohoto cíle dosahuje 

především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy, jejichž plnění je hrazeno z veřejných 

prostředků, byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního 

prostředí mezi dodavateli.2

Toto právní odvětví představuje systém pravidel pro vztahy objednatelů konkrétních plnění 

a dodavatelů takových plnění, které existují před uzavřením smlouvy na poskytnutí takového 

plnění. Pokud dotčené plnění naplňuje definici pojmu „veřejná zakázka“, toto plnění má 

stanovenou hodnotu dle ZVZ a objednatele takového plnění je možné definovat jako 

„zadavatele“, potom je objednatel povinen před uzavřením smlouvy s dodavatelem provést 

úkony stanovené v ZVZ. Tyto úkony lze souhrnně nazvat „zadáváním veřejné zakázky“, 

přičemž ZVZ ve svém § 17 písm. m) definuje pojem „zadávání“ jako „závazný postup 

                                                          
1 Blíže srov. např. ŠEBESTA, M., PODEŠVA, V., OLÍK, M., MACHUREK, T.: Zákon o veřejných zakázkách 
s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2006. nebo KRČ, R: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a judikaturou.
Praha: Linde, 2013.
2 Shodně viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 1. 11. 2012 č. j. 62 Af 57/2011-96, str. 4 tohoto rozsudku.
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zadavatele podle ZVZ v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až 

do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup 

zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, 

ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy“.

2.2Veřejný zadavatel
Jak je uvedeno shora, je prvním krokem pro určení toho, zda bude objednatel plnění povinen 

při jeho pořizování postupovat podle ZVZ, zodpovězení otázky, zda je objednatel 

zadavatelem dle ZVZ. ZVZ přitom rozlišuje tři skupiny zadavatelů – veřejné, sektorové 

a dotované. Tato skupina subjektů, specifikovaná v § 2 ZVZ, vymezuje jeho osobní 

působnost. Pro účely této práce představují nejvýznamnější skupinu tzv. veřejní zadavatelé3, 

kam ZVZ v taxativním výčtu uvedeném v § 2 odst. 2, řadí stát (tj. Českou republiku), 

státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky nebo příspěvkové organizace, 

u nichž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek a tzv. jiné právnické osoby4. 

Ačkoli se jedná o taxativní výčet, na základě jiných právních předpisů5 do této skupiny 

zadavatelů dále náleží např. organizační složky státu, městské části v případě územně 

členěných statutárních měst nebo městské obvody.

2.3Veřejná zakázka
Pokud je najisto postavena otázka charakteru objednatele coby zadavatele, je nutné posoudit, 

zda je možné poptávané plnění označit za „veřejnou zakázku“. Veřejná zakázka je definována 

v § 7 odst. 1 ZVZ6 a má následující pojmové náležitosti. 

                                                          
3 Jedná se o zadavatele největšího objemu veřejných zakázek, disponují tedy vysokou kupní silou.
4 Jinou právnickou osobou dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ je taková právnická osoba, která byla založena či zřízena 
za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a zároveň je 
financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem, nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem 
ovládána, nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, 
správním, dozorčím či kontrolním orgánu. Vzhledem k tomu, že dle judikatury SDEU se jedná o autonomní 
pojem práva EU, není možné definici těchto subjektů hledat ve vnitrostátních právních předpisech ČR. Právě na 
základě rozhodovací praxe SDEU (blíže srov. např. rozsudek SDEU ze dne 15.1.1998 ve věci C-44/96 
Mannesmann Anlagenbau Austria AG a další proti Strohal Rotationsdruck GesmbH, či rozsudek SDEU ze dne 
22.5.2003 ve věci C-18/01 Korhonen) české správní soudy přisoudily toto postavení např. Lesům České 
republiky s.p. či hotelu Thermal (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.10.2010 č. j. 9 Afs 
74/2010-254). Blíže srov. Krč, R. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a judikaturou. Praha: Linde, 2013. 
s. 10.
5 Např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
6 Blíže srov. § 7 odst. 1 ZVZ: „Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem 
a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení 
stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována 
na základě písemné smlouvy“.
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Veřejná zakázka musí být realizována na základě písemné smlouvy7. Uzavření takové 

smlouvy je výsledkem zadávacího řízení pro veřejnou zakázku, tzv. „zadáním“ veřejné 

zakázky, které ZVZ definuje v § 17 písm. k) jako „rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím 

řízení“. Z povahy věci vyplývá, že smluvními stranami takto uzavřené smlouvy je zadavatel 

na straně objednatele a uchazeč, který v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku podal 

nejvhodnější nabídku (též tzv. vybraný uchazeč), na straně dodavatele. 

Vztah těchto subjektů musí být úplatný8, přičemž tato úplata představuje protiplnění 

zadavatele za plnění poskytované dodavatelem na základě smlouvy. Nicméně forma 

poskytnutí úplaty ze strany zadavatele nemusí být nutně peněžitá (zadavatel může rozhodnout 

o úhradě prostřednictvím jiných osob, může se jednat o zápočet závazků smluvních stran, 

atd.). V převážné většině případů se však bude jednat o sjednání úplaty, coby peněžité částky 

v konkrétní výši, která představuje nabídkovou cenu dodavatele, kterou uvedl ve své nabídce 

podané do zadávacího řízení pro veřejnou zakázku. 

Předmět plnění veřejné zakázky musí vždy spočívat v poskytnutí dodávek, poskytnutí 

služeb, či v provedení stavebních prací. Obsah těchto pojmů ZVZ vlastním způsobem 

definuje v § 8, 9 a 10. 

a) Veřejné zakázka na dodávky

„Za veřejnou zakázku na dodávky ZVZ považuje jakékoli pořízení věci v právním slova smyslu 

a to bez ohledu na skutečnost, jakým způsobem k pořízení takové věci dochází9“. ZVZ uvádí 

demonstrativní výčet způsobu, jakými může k pořizování věcí, pro něž ZVZ používá 

legislativní zkratu „zboží“, docházet, přičemž zajímavé je, že sem spadá i nájem, či leasing, 

                                                          
7 Dle poslední věty § 7 odst. 1 ZVZ se povinnost realizovat veřejnou zakázku na základě písemné smlouvy 
nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu, ačkoli i zde, v zájmu zachování zásady transparentnosti, lze 
takový postup doporučit.
8 K otázce úplatnosti, jakožto pojmového znaku veřejné zakázky, se vyjádřil Krajský soud v Brně ve svém 
rozsudku ze dne 3. 1. 2013 č. j. 62 Af 75/2011-141, kdy uvedl, že „přestože obecně platí, že výše úhrady za 
splnění veřejné zakázky (tedy úplata ve směru od zadavatele k dodavateli) je zásadně (většinou) shodná s cenou 
obsaženou v nabídce vítězného uchazeče, která se zpravidla vyjadřuje v penězích, žádné ustanovení ZVZ 
nevylučuje, aby způsob úhrady byl uskutečněn i jiným způsobem. Nejčastěji tu v úvahu přichází naturální plnění, 
tedy forma barteru, kdy zadavatel za splnění předmětu veřejné zakázky poskytne jiné věcné plnění, popř. jinou 
formu beneficia. Každá taková forma však musí být zadavatelem předem najisto stanovena a musí být
vyjádřitelná v penězích. Žádné ustanovení ZVZ dále nevylučuje, aby v souvislosti s takovou, obecně méně 
obvyklou, formou beneficia pro dodavatele byla spojena kompenzace, která spočívá v peněžní úplatě, která pro 
dosažení odpovídající kompenzace směřuje od dodavatele k zadavateli“.
9 Blíže srov. ŠEBESTA, M., PODEŠVA, V., OLÍK, M., MACHUREK, T.: Zákon o veřejných zakázkách 
s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 61.
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dále např. koupě zboží na splátky. Zbožím pak mohou být vedle věcí movitých i nemovitosti 

a energie.

b) Veřejné zakázky na služby

Veřejnými zakázkami na služby jsou, zjednodušeně řečeno, veškeré veřejné zakázky, 

které nespadají do kategorie veřejných zakázek na dodávky či na stavební práce. Z tohoto 

důvodu ZVZ pečlivě rozlišuje i různé kategorie služeb, které z důvodu své bezprostřední 

souvislosti s pořizovaným zbožím spadají mezi veřejné zakázky na dodávky (jedná se např. 

o montáž či uvedení pořízeného zboží do provozu). 

c) Veřejné zakázky na stavební práce

Stavebními pracemi se ve smyslu ZVZ rozumí buď různé stavební práce bez ohledu na jejich 

hmotný výsledek [blíže srov. § 9 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ], nebo se jedná o zhotovení 

konkrétní stavby [blíže srov. § 9 odst. 1 písm. c) ZVZ].

Zadavatel je povinen poptávané plnění veřejné zakázky podřadit vždy pod jeden ze shora 

vymezených druhů veřejných zakázek. Toto druhové dělení veřejných zakázek doplňuje 

kategorizace veřejných zakázek dle jejich předpokládané hodnoty, která je rozdílná 

pro různé druhy veřejných zadavatelů a pro jednotlivé druhy veřejných zakázek10. Zakázky 

se takto člení na:

a) veřejné zakázky malého rozsahu, 

b) podlimitní veřejné zakázky a 

c) nadlimitní veřejné zakázky. 

Určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zásadní pro další postupy zadavatele, 

neboť v souladu se zásadou proporcionality11, platí, že pro „levnější“ veřejné zakázky jsou 

realizována „méně náročná a méně formální“ zadávací řízení. Veřejné zakázky malého 

rozsahu tak zadavatelé nejsou vůbec povinni „zadávat“ v režimu ZVZ. Naopak pro nadlimitní 

veřejné zakázky ZVZ stanoví nejdelší lhůty pro podání nabídek, zadavatelé jsou povinni činit 

                                                          
10 V příloze č. 1 této práce je uvedena tabulka představující přehled minimálních finančních limitů, které 
rozdělují veřejné zakázky na nadlimitní, podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu.
11 Tato zásada je definována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004
o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, jakožto jedna 
ze základních zásad, které musejí být v rámci zadávání veřejných zakázek dodržovány.  Zaručuje adekvátní 
formu zadání veřejné zakázky přiměřeně jejímu rozsahu, neboť účelem ZVZ není nadměrné zatěžování 
zadavatelů neúměrným formalismem.
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úkony, které u podlimitních veřejných zakázek nejsou předepsány, atd. Předmětné finanční 

limity jsou uvedeny v prováděcím předpise k ZVZ12.

ZVZ ze své věcné působnosti vylučuje jakožto tzv. obecné výjimky určité druhy plnění, 

které sice jinak spadají pod definici veřejné zakázky a mají předpokládanou hodnoty 

znamenající povinnost zadávat tuto zakázku v režimu ZVZ. ZVZ stanoví seznam těchto 

obecných výjimek v § 18, přičemž do těchto výjimek spadají výslovně i veřejné zakázky 

malého rozsahu.

2.4Zadávání veřejné zakázky
V případě, že objednatelem plnění je zadavatel dle ZVZ, toto plnění spadá pod definici 

veřejné zakázky, je určen druh tohoto plnění a jeho předpokládaná hodnota znamená, 

že se jedná alespoň o podlimitní veřejnou zakázku, je zadavatel povinen realizovat pro jeho 

pořízení zadávací řízení dle ZVZ. 

Pokud by se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, není zadavatel povinen provést 

zadání v režimu ZVZ, nicméně v souladu s jeho § 18 odst. 5 musí při nákupu takového plnění 

dodržet alespoň základní zásady zadávání veřejných zakázek, které ZVZ zakotvuje 

v § 6 odst. 1. Jedná se o zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Tyto tři základní zásady, vedle dílčích zásad ovládajících určité fáze řízení, které lze vyčíst 

z jednotlivých ustanovení ZVZ, je zadavatel povinen respektovat vždy. Jejich normativní 

základ je dán směrnicemi EU, přičemž v průběhu rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) a správních soudů se ustálil jejich výklad a dosah. 

2.4.1 Základní zásady

Zásada transparentnosti představuje záruku jasnosti, srozumitelnosti a jednoznačnosti 

zadávacích podmínek. K problematice dodržování této zásady konstatoval Nejvyšší správní 

soud13, že je „porušena tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky,

jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným 

a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků 

                                                          
12 Jedná se o nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných 
zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní 
finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu. 
V souladu s čl. 78 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31.3.2004 o koordinaci postupů 
při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, platí, že EK každé dva roky ověřuje 
prahové hodnoty rozhodné pro stanovení těchto limitů, a v případě nutnosti je přezkoumá a upraví.
13 Blíže srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.9.2010 č. j. 1 Afs 45/2010-159. 
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zadavatele“. Nejvyšší správní soud se přitom opřel o ustálenou judikaturu SDEU14. Tato 

zásada tedy slouží k zaručení přezkoumatelnosti postupů zadavatele, a to jak ze strany 

uchazečů o veřejnou zakázku, tak i ze strany dozorujících orgánů.

V souladu se zásadou zákazu diskriminace, vztahující se i na potenciální uchazeče 

(dodavatele, kteří působí na relevantním trhu a kteří by mohli mít o získání veřejné zakázky 

zájem), je zadavatel povinen nastavit podmínky zadávacího řízení pro všechny uchazeče 

stejným způsobem. Účelem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky, kterou může 

podat pouze profesně a odborně kvalifikovaný uchazeč, tudíž určitá diskriminace se v jeho 

průběhu uplatňuje vůči uchazečům, kteří v daném oboru nemají potřebné zkušenosti, 

nedisponují potřebným technických a technologickým zázemím, či nejsou z nejrůznějších 

důvodů schopni nabídnout požadované plnění za pro zadavatele ekonomicky nejvýhodnějších 

podmínek. Taková forma „přirozené diskriminace“ je však v souladu s účelem ZVZ. 

Nepřípustná je taková diskriminace, která bez objektivně odůvodnitelných příčin 

znevýhodňuje dodavatele, kteří by byli požadované plnění schopni zadavateli poskytnout 

na úkor jiných dodavatelů či dodavatele. Soudní judikatura v této souvislosti rozšířila dopad 

zásady zákazu diskriminace i na tzv. diskriminaci nepřímou, skrytou, která znamená „takový 

postup, pokud zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku 

nastavením takových kvalifikačních předpokladů, kdy požadovaná úroveň technické 

způsobilosti je zjevně nepřiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti 

konkrétní veřejné zakázky, přitom je zřejmé, že ji mohou splnit pouze někteří z dodavatelů 

(potenciálních uchazečů), jež by jinak byli k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně 

způsobilými (tzv. diskriminace skrytá). Za kumulativního splnění právě uvedených dvou 

podmínek lze kvalifikovat zadavatelův postup jako diskriminační, odporující zásadám

podávaným v § 6 zákona, neboť někteří z dodavatelů mají v takovém případě 

a priori znemožněnu účast v zadávacím řízení, byť by předmět veřejné zakázky mohli 

realizovat stejně úspěšně jako dodavatelé ostatní15“. 

                                                          
14 Blíže srov. Rozsudek SDEU ve věci C-324/98, Telaustria Verlags GmbH a Telefonadress GmbH proti 
Telekom Austria AG, Sb. rozh. s. I-10745, bod 62, dále rozsudek SDEU ve věci C-324/07, Coditel Brabant SA 
proti Commune d’Uccle a Région de Bruxelles-Capitale, Sb. rozh. s. I-8457, bod 25, dále rozsudek SDEU 
ve věci C-496/99, Evropská komise proti CAS Succhi di Frutta, sb. rozh. s. I-3801: „Zásada transparentnosti 
předpokládá, že všechny podmínky a způsoby postupu vedoucího k zadání zakázky budou formulovány jasně, 
přesně a jednoznačně v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci tak, aby všichni přiměřeně 
informovaní uchazeči, kteří postupují s běžnou řádnou péčí, mohli pochopit jejich přesný rozsah a vykládat je 
stejným způsobem a aby byl veřejný zadavatel schopen skutečně ověřit, zda nabídky uchazečů splňují kriteria, 
kterými se řídí dotčená zakázka“.
15 Tento názor vyslovil Nejvyšší správní soud ČR ve svém rozsudku ze dne 5. 6. 2008 č. j. 1 Afs 20/2008-159.
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Zásada rovného přístupu k uchazečům představuje druhou stranu mince, jejíž líc tvoří 

zásada zákazu diskriminace. Zadavatel je vždy povinen postupovat vůči všem uchazečům 

stejně.

2.4.2 Zadávací podmínky

Před zahájením zadávacího řízení je zadavatel povinen vymezit tzv. zadávací podmínky16, 

které musí vedle určitě a jednoznačně popsaného předmětu veřejné zakázky, (plnění, 

které zadavatel poptává), obsahovat i požadavky zadavatele na vlastnosti budoucího 

dodavatele (vybraného uchazeče). Tyto požadavky definuje zadavatel prostřednictvím 

tzv. kvalifikačních předpokladů, které slouží k zajištění faktické realizace předmětu veřejné 

zakázky prostřednictvím dodavatele, který je k tomu profesně, odborně a technicky způsobilý. 

a) Kvalifikační předpoklady

Takto rozlišujeme základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady17, jejichž funkce 

odpovídá jejich názvu. Právní úprava základních kvalifikačních předpokladů vyjadřuje 

veřejný zájem na tom, aby plnění veřejných zakázek bylo poskytováno jednak po všech 

stránkách bezúhonnými dodavateli a jednak dodavateli, kteří mají elementární ekonomické 

předpoklady pro plnění veřejné zakázky18, přičemž zadavatel je povinen prokázání základních 

kvalifikačních předpokladů, které ZVZ taxativním způsobem vymezuje v § 53 odst. 1, 

vyžadovat vždy.

Profesní kvalifikační předpoklady slouží ke zjištění, zda uchazeči disponují oprávněním 

k provozování své činnosti v oblasti, do níž spadá předmět veřejné zakázky. ZVZ je taxativně 

uvádí v § 54, nicméně pro každou veřejnou zakázku je nutné posoudit, zda je v rámci jejího 

zadávání nezbytné požadovat po uchazečích prokázání veškerých těchto předpokladů, 

vždy tedy bude záležet na druhu předmětu veřejné zakázky.

K technickým kvalifikačním předpokladům se podrobně vyjádřil Krajský soud v Brně 

ve svém rozsudku ze dne 29. 11. 2012, č. j. 62 Af 29/2011-143. Uvedl, že slouží „k zajištění 

                                                          
16 ZVZ v § 17 písm. l) definuje zadávací podmínky jako „veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či 
výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení 
předmětu veřejné zakázky“.
17 Do 31.3.2011 byli zadavatelé oprávněni požadovat prokázání taktéž tzv. ekonomických kvalifikačních 
předpokladů, nicméně tyto byly novelou ZVZ provedenou zákonem č. 55/2012 Sb., nahrazeny čestným 
prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, které však s původními 
ekonomickými a finančními kvalifikačními předpoklady nemá mnoho společného, neboť zadavatel není 
oprávněn nastavit jejich minimální úroveň.
18 Blíže srov. ŠEBESTA, M., PODEŠVA, V., OLÍK, M., MACHUREK, T.: Zákon o veřejných zakázkách 
s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 226.
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faktické realizace veřejné zakázky toliko takovými dodavateli, kteří k tomu prokazatelně mají 

dostatečnou technickou způsobilost. Tím je minimalizováno zadavatelovo riziko, že dojde 

ke zmaření primárního účelu zadávacího řízení, kterým je řádná a efektivní realizace plnění, 

jež je veřejnou zakázkou. Zadavatelem uplatněné požadavky na splnění technických 

kvalifikačních požadavků tedy mají zajistit, aby se o přidělení veřejné zakázky účinně ucházeli 

pouze ti dodavatelé, kteří jsou ve skutečnosti schopni po stránce technické a materiální tuto 

zakázku v případě jejich úspěchu v zadávacím řízení po přidělení veřejné zakázky též plnit“.

Vzhledem k tomu, že kvalifikační předpoklady tvoří jakési „zákonné síto“, které by mělo 

oddělit uchazeče, kteří nemají dostatečné schopnosti, zkušenosti, resp. oprávnění, k plnění 

veřejné zakázky, od těch, kteří požadavky zadavatele splňují, je na tuto problematiku kladen 

zvláštní důraz. Prostřednictvím nepřiměřeně stanovené minimální úrovně těchto předpokladů 

nesmí docházet k nezákonné diskriminaci uchazečů.19

b) Hodnotící kriteria

Pokud posouzení prokázání splnění zadavatelem definované minimální úrovně kvalifikačních 

předpokladů probíhá na základě otázky „splnil-nesplnil“, kvalita jím nabízeného plnění je 

posuzována v rámci hodnocení nabídek. Pro tyto účely musí být v zadávacích podmínkách 

zcela jednoznačně a transparentně vymezen způsob hodnocení nabídek dle základního 

hodnotícího kriteria „ekonomická výhodnost nabídky“ či „nejnižší nabídková cena“. Druhé 

jmenované patří mezi nejtransparentnější způsoby hodnocení, neboť nabídky se pouze seřadí 

podle výše uchazeči nabízených nabídkových cen, přičemž nejvhodnější nabídkou je nabídka 

obsahující nejnižší nabídkovou cenu. 

Tento způsob se však nemusí jevit jako vhodný v případech, kdy pouze výše nabídkové ceny 

nemá pro zadavatele dostatečnou vypovídací hodnotu. Pokud zadavatele zajímají vedle ceny 

plnění i jeho kvalitativní a kvantitativní parametry, je vhodné jako základní hodnotící 

kriterium zvolit ekonomickou výhodnost nabídky dle § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ. V jeho 

                                                          
19 K funkci kvalifikace a k otázce možné skryté diskriminace jejím prostřednictvím se vyslovil Nejvyšší správní 
soud ve svém rozsudku ze dne 5. 6. 2008 č. j. 1 Afs 20/2008-152 takto: „Není dost dobře možné požadovat 
po zadavatelích, aby jimi vyžadované kvalifikační předpoklady měly na všechny potencionální uchazeče stejné 
dopady. Takový požadavek by ostatně nebyl ani reálně možný, a byl by v rozporu se smyslem kvalifikačních 
předpokladů, kterým je zajistit právě to, aby nabídku podali pouze uchazeči způsobilí ke splnění veřejné zakázky. 
Odvrácenou stranou stanovení kvalifikačních předpokladů je tedy selekce těch uchazečů, kteří ke splnění veřejné 
zakázky způsobilí nejsou, přičemž o takové (legitimními ekonomickými zájmy podložené) selekci nelze v žádném 
případě hovořit jako o skryté diskriminaci; v absolutním měřítku i samotný požadavek na kvalifikaci je v rozporu 
se zásadou rovnosti. Klíčovým problémem takto pojaté skryté diskriminace je tedy „zjevná nepřiměřenost“ 
kvalifikačních předpokladů ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce. Tato zjevná nepřiměřenost není vymezitelná 
žádnou obecnou floskulí, nýbrž je nutno jí vykládat vždy se zřetelem na individuální kauzu.“
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rámci pak zadavatel na základě relevantních porovnatelných parametrů poptávaného plnění 

vymezí tzv. dílčí hodnotící kriteria20. 

Vedle shora vymezených nejdůležitějších otázek tvoří součást zadávacích podmínek i další 

požadavky zadavatele, týkající se formálních náležitostí nabídky, její struktury a obsahu, 

dále požadavky na obsah smlouvy, která bude na základě výsledků podepsána. Dále platí, 

že dodavatelé jsou vždy povinni podávat své nabídky v uzavřených neprůhledných obálkách, 

aby nemohlo dojít k seznámení se s jejich obsahem před datem oficiálního otevírání obálek.

2.4.3 Průběh zadávacího řízení

K zahájení zadávacího řízení, dochází v převážné většině případů prostřednictvím 

uveřejnění oznámení21, kterým dává zadavatel neomezenému okruhu potenciálních uchazečů 

najevo, že se mohou ucházet o veřejnou zakázku. Další formou22 zahájení zadávacího řízení je 

odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení adresované konkrétním, zadavatelem určeným 

relevantním dodavatelům. 

Po zahájení zadávacího řízení běží lhůta pro podání nabídek, jejíž minimální délku stanoví 

ZVZ. V souladu s dříve zmíněnou zásadou proporcionality platí, že čím je předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky vyšší, tím je i lhůta pro podání nabídek delší, neboť se předpokládá, 

že pro složitější (dražší) veřejné zakázky je i vyhotovení nabídky složitější. V průběhu této 

lhůty jsou dodavatelé oprávněni podávat zadavateli své dotazy k zadávacím podmínkám, 

na něž je zadavatel povinen odpovídat. Takto může v průběhu lhůty pro podání nabídek 

docházet k zpřesňování zadávacích podmínek, nikoli však k jejich podstatné změně23. 

                                                          
20 ZVZ v § 78 odst. 4 stanoví demonstrativní výčet skutečností, které mohou být v rámci jednotlivých dílčích 
hodnotících kriterií hodnoceny. Zejména je to nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, 
estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob 
se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení 
dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. Dílčím hodnotícím kriteriem nemohou být smluvní podmínky, 
jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky.
21 Toto oznámení se uveřejňuje na portále věstníku veřejných zakázek (http://www.isvzus.cz), který je součástí 
informačního systému o veřejných zakázkách provozovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.
22 Použití konkrétní formy zahájení zadávacího řízení ZVZ určuje pro jednotlivé druhy zadávacích řízení. 
V příloze č. 2 této práce je uveden přehled jednotlivých druhů zadávacích řízení a forem jejich zahájení.
23 Blíže srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008 č. j. 5 Afs 131/2007-131: „Zadávání 
veřejných zakázek je velmi formalizovaným procesem, který podléhá přísné kontrole. Standardním postupem při 
změně předmětu veřejné zakázky je zajisté zrušení stávajícího a vyhlášení nového zadávacího řízení. Tento 
postup je nutné přijmout z hlediska transparentnosti veřejné zakázky a zásady rovného zacházení, kdy musí být 
zcela zřejmé, co je předmětem veřejné zakázky již od samého počátku veřejné zakázky“(…) „Pokud nastane 
změna předmětu po zadání veřejné zakázky (např. z hlediska změny technických norem, apod.), nemusí zadavatel 
zcela nezbytně vyhlašovat novou veřejnou zakázku, pokud jsou předem stanovena zcela jasná pravidla pro přijetí 
možné změny. Lze tedy dovodit, že pokud jsou dodržena předem daná pravidla, tj. zadavatel si předem vyhradí 
právo možné změny a po změně dostatečně prodlouží lhůtu pro zadavatele, která by jim umožnila na nové 
podmínky zareagovat, je možné změnit předmět veřejné zakázky ještě v průběhu zadávacího
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Obálky s nabídkami nesmějí být zadavatelem otevřeny před oficiálně stanoveným termínem 

otevírání obálek24, které nastává po skončení lhůty pro podání nabídek. Tento úkon může 

provádět buď speciální komise, jejíž členové jsou jmenování zadavatelem, nebo funkce 

takové komise plní hodnotící komise. Při otevírání obálek se kontroluje pouze formální 

stránka nabídky, konkrétně zdali je podána v zadavatelem požadovaném jazyce a zda je návrh 

smlouvy, který musí vždy činit součást nabídky, podepsán osobou oprávněnou jednat jménem 

či za uchazeče. Otevírání obálek se mohou účastnit zástupci uchazečů, kteří do zadávacího 

řízení předložili svou nabídku a zadavatel je v souladu s § 71 odst. 10 ZVZ povinen těmto 

zástupcům sdělit nabídkové ceny z jednotlivých nabídek a informace o údajích z nabídek,

odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kriteriím. Tímto dochází k naplnění 

zásady transparentnosti zadávacích řízení, neboť po otevření obálek nemůže docházet 

k manipulaci s hodnocenými údaji. Nabídky, které nesplňují požadavky zadavatele 

dle § 71 odst. 9 ZVZ, musí být ze zadávacího řízení vyřazeny.

Následuje fáze posouzení nabídek, v jejímž rámci probíhá posouzení prokázání splnění 

minimální úrovně kvalifikačních předpokladů a posouzení splnění ostatních požadavků 

na předmět veřejné zakázky a obsah nabídky. Pokud hodnotící komise shledá v nabídkách 

určité nejasnosti, je oprávněna uchazeče, který takovou nabídku podal, požádat o vysvětlení, 

příp. doplnění nabídky. Takto ovšem nesmějí být měněny hodnocené skutečnosti. Hodnotící 

komise tohoto práva nemusí využít a může rovnou přistoupit k vyloučení nabídky 

ze zadávacího řízení25.

Dále probíhá hodnocení nabídek na základě předem stanovených hodnotících kriterií. Pokud 

je základním hodnotícím kriteriem nejnižší nabídková cena, hodnotící komise seřadí nabídky 

dle nabídkových cen, přičemž jako nejvhodnější je určena ta nabídka, která obsahuje nejnižší 

nabídkovou cenu. V případě, že základním hodnotícím kriteriem je ekonomická výhodnost 

nabídky, je hodnotící komise povinna vyhodnotit všechna dílčí hodnotící kriteria a výsledky 

pečlivě odůvodnit26. 

                                                                                                                                                                                    
řízení.“
24 V souladu s § 71 odst. 7 ZVZ platí, že pokud zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdrží pouze jednu 
obálku, tato se neotevírá a zadávací řízení musí být zrušeno. Tato povinnost zavedená s účinností ode dne
31. 3. 2012 novelou zákona, činí v praxi velké obtíže, neboť u plnění, jehož okruh potenciálních dodavatelů je 
malý, skutečně často dochází k podání pouze jediné nabídky.
25 K vyloučení nabídky však musí být naplněny zákonem stanovené podmínky, blíže srov. § 60 odst. 1 
a § 76 odst. 1 ZVZ.
26 Dílčí hodnotící kriteria rozlišujeme na tzv. objektivní, jejichž hodnocení probíhá na základě matematických 
vzorů (např. kriterium „Délka nabízené záruční lhůty“, u něhož platí „čím delší, tím lepší“). Dále existují 
tzv. subjektivní kriteria, jejichž posouzení je čistě na základě názorů jednotlivých členů hodnotící komise (např. 
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Výsledky hodnocení předkládá hodnotící komise zadavateli, který rozhodne o výběru 

nejvhodnější nabídky. Toto rozhodnutí se zasílá všem dotčeným uchazečům.

2.5 Režim	podávání	námitek	a	řízení	o	přezkoumání	úkonů	zadavatele
Po obdržení tohoto rozhodnutí začíná každému z uchazečů plynout patnáctidenní lhůta 

pro podání námitek, které se předkládají zadavateli. Pokud jim zadavatel nevyhoví, nebo je 

správně nevypořádá, je uchazeč oprávněn podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání 

úkonů zadavatele k ÚOHS.

Rozhodování ÚOHS je dvoustupňové, pokud není navrhovatel s rozhodnutím ÚOHS, 

vydaným v prvním stupni, spokojen, je oprávněn v souladu s § 152 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat proti takovému rozhodnutí rozklad

k předsedovi ÚOHS. Proti rozhodnutí předsedy ÚOHS je přípustná správní žaloba

dle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Toto 

soudní rozhodnutí je pak přezkoumatelné na základě kasační stížnosti podané proti rozsudku 

soudu dle § 102 soudního řádu správního. 

2.6 Základní	východiska	zeleného	zadávání
Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo 

poškozování životního prostředí, neboť se toto znečišťování nebo poškozování omezuje 

a odstraňuje.27 Systematická ochrana životního prostředí je cílem, ke kterému je možno dojít 

pouze důsledným prosazováním environmentálních pravidel na všech úrovních života občanů, 

právnických osob a orgánů veřejné správy. Důležitou zásadou ochrany životního prostředí 

by měla být snaha o co nejširší podporu produkce co nejšetrnějších výrobků a technologií, 

což může podpořit hlavně ekologicky uvědomělá poptávka po tomto plnění. Při zadávání 

veřejných zakázek jsou často pořizována plnění za mnohamilionové částky, přičemž právě 

na tento okruh lidské činnosti je třeba vyvíjet tlak, aby byla šetrná k životnímu prostředí 

a byla realizována v rámci pravidel environmentální politiky. Tomu odpovídá i Státní politika 

životního prostředí ČR, která podporuje rozšiřování výrobků s nižšími environmentálními 

dopady. 28

                                                                                                                                                                                    
„kvalita materiálu, z něhož je výrobek zhotoven“. Vždy se však musí jednat o objektivní názor podložený 
precizním slovním odůvodněním, které objasňuje, z jakého důvodu považuje hodnotící komise tu kterou nabídku 
za lepší.
27 § 9 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
28 Blíže srov. usnesení vlády č. 6 ze dne 9. 1. 2013 o aktualizované Státní politice životního prostředí České 
republiky na léta 2012 až 2020.



23

Environmentálně uvědomělé chování při zadávání veřejných zakázek můžeme chápat ve dvou 

rovinách. Jednak se může jednat o postupy v souladu s tzv. zeleným nakupováním – což je 

téma této práce. Díky existenci Státního fondu životního prostředí ČR29 se však setkáváme 

ještě s jednou možností, jak se při zadávání zakázek chovat šetrně k životnímu prostředí. 

Jedná se o unijní či národní ekologické dotační programy, ze kterých jsou poskytovány dotace 

příjemcům – zadavatelům za účelem ochrany životního prostředí (např. Operační program 

Životní prostředí,30 Zelená úsporám31, popř. Nová Zelená úsporám32). Pokud zadavatelé 

požadují spolufinancování svých veřejných zakázek ze strany těchto dotačních programů, 

musejí splnit předepsané požadavky, ve kterých jsou otázky ochrany životního prostředí 

a priori promítnuty. 

Dříve zmíněný pojem - zelené zadávání, resp. nakupování, je zjednodušený název 

pro zadávání tzv. ekologických veřejných zakázek, tedy souhrn postupů, kdy je v procesu 

zadávání veřejných zakázek přihlíženo k environmentálním požadavkům, např. k dopadům 

vybraných služeb či dodávek na životní prostředí a jeho jednotlivé složky.33 Jde o dílčí prvek 

koncepce tzv. zeleného úřadování34, neboť toto „chytré“ zadávání veřejných zakázek 

podporuje zvyšování jejich ekonomičnosti.35 Zároveň, díky využívání tržní síly orgánů 

veřejné správy, by mělo docházet k dosažení zásadních zlepšení v oblasti ochrany životního 

prostředí. 

Z pohledu teorie práva životního prostředí představuje zelené zadávání dobrovolný nástroj 

ochrany životního prostředí.36 Dobrovolné nástroje představují formalizované prostředky 

právní regulace, které může subjekt využívat ve své environmentální strategii, ale povinnost 

jejichž používání nestanoví žádný obecně závazný právní předpis. Tato dobrovolnost je 

                                                          
29 Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
30 Blíže srov. http://www.opzp.cz/.
31 Blíže srov. http://www.zelenausporam.cz/.
32 Blíže srov. http://www.nzu2013.cz/.
33 Životním prostředí je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je 
předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, 
ekosystémy a energie (srov. § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).
34 Environmentálně příznivé chování institucí financovaných z veřejných prostředků, zahrnující jak systémová 
opatření zaměřená zejména na provoz a chování, tak nakupování, blíže srov. LEDVINA, P., DANIHELKOVÁ, 
K.: Nakupujte zeleně - Příručka pro environmentálně šetrný provoz úřadů, firem, organizací. Brno: Veronica, 
2012. str. 31.
35 Ačkoli může být počáteční investice, spočívající v pořízení ekologického plnění, vyšší, v důsledku zadavatel 
v průběhu užívání takového plnění zaplatí méně, neboť náklady na jeho úsporný provoz bývají nižší.
36 Dalšími příklady dobrovolných nástrojů jsou např. dobrovolné dohody, environmentální systémy řízení 
podniků (technické normy ISO, EMAS), hodnocení životního cyklu (LCA), čistší produkce, ekodesign nebo 
ekoznačení. Blíže srov. REMTOVÁ, K.: Strategie podniku v péči o životní prostředí. Dobrovolné nástroje, 
1 vyd., Praha, VŠE a nakladatelství Oeconomica 2006, 102 s., ISBN 80-245-1086-3. 
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částečně prolomena určitou výsečí relevantní právní úpravy, která má kogentní charakter –

tzn. zadavatelům při pořízení určitých veřejných zakázek ukládá uplatnit environmentální 

kriteria povinně.37

Jak bylo řečeno dříve, zadávání veřejných zakázek provádí tzv. zadavatelé, přičemž pro účely 

této práce se hodlám zabývat pouze zadavateli naplňujícími definici veřejného zadavatele 

dle § 2 ZVZ. Důvodem je skutečnost, že tyto subjekty v souhrnu disponují nejvyšší kupní 

silou na trhu.38 Veřejní zadavatelé jsou pro tuto oblast zásadním subjektem i z toho důvodu, 

že hospodaří s prostředky státního rozpočtu, i s penězi plynoucími do České republiky 

z operačních programů spolufinancovaných ze strany EU. Právě na jejich chování 

při pořizování zboží, služeb či stavebních prací je zaměřena nejvyšší pozornost. Pokud totiž 

tito zadavatelé využijí sílu své poptávky, a budou požadovat plnění šetrné k životnímu 

prostředí, mohou významně přispět k podpoře udržitelného rozvoje.39 Právě orgány veřejné 

správy by tedy měly jít příkladem a svým chováním určovat další směřování ke změně 

ustálených vzorců spotřeby, a cílenou poptávkou po ekologicky šetrných produktech přispívat 

k vyšší ochraně přírody.40 K tomu, aby tyto subjekty uvedly tvrzení o vlastní ekologické 

uvědomělosti v praxi, slouží právě zelené nakupování.

Vedle tohoto cíle může zelené nakupování významně stimulovat trh směrem k vývoji nových 

ekologických technologií či výrobků. V neposlední řadě znamená zelené nakupování rovněž 

významnou úsporu pro zadavatele, což bude zřejmě rozhodující stránka věci při posuzování, 

jakým způsobem bude konkrétní veřejná zakázka zadána. Ačkoli pořizovací cena ekologicky 

                                                          
37 Např. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých 
a energeticky účinných silničních vozidel (Úř. věst. L 120, 15. 5. 2009, s. 9), nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 106/2008 ze dne 15. ledna 2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti 
kancelářských přístrojů štítky (přepracované znění) (Úř. věst. L 39, 13. 2. 2008, s. 1) nebo směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES 
a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14. 11. 2012, s. 1).
38 Podle statistik dosahují roční náklady veřejných organizací v Evropské unii přibližně 17 % HDP EU, 
a v České republice toto číslo dosahuje dokonce 20 %.
39 Dle zprávy o výsledcích činnosti Světové komise pro životní prostředí a rozvoj, zřízené OSN, s názvem „Our 
Common Future“ (jinak též „Zpráva Brundtlandové“ dle norské premiérky G. H. Brundtlandové, která vedla tuto 
Komisi) z roku 1987, spočívá udržitelný rozvoj v takovém rozvoji, „který zajistí potřeby současných generací, 
aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž by se to dělo na úkor jiných národů“. Podle právní 
úpravy platné v ČR je trvale udržitelným rozvojem „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím 
zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody 
a zachovává přirozené funkce ekosystémů“ (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).
40 Tímto způsobem přistupuje EK k veřejným zadavatelům, jakožto „lídrům“ procesu změny spotřeby ve smyslu 
ovlivnění nabídky zelených produktů prostřednictvím vlastní silné poptávky, blíže srov. Sdělení Radě a 
Evropskému Parlamentu týkající se Integrované produktové politiky ze dne 18. 6. 2004 – COM(2003) 302 v 
konečném znění.
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šetrnějšího plnění může být vyšší, náklady na jeho používání, údržbu, příp. i likvidaci, mohou 

být několikanásobně nižší, např. z důvodu energetické šetrnosti. 

Z tohoto důvodu kladou zadavatelé zelených veřejných zakázek co nejvyšší důraz 

na zohlednění nákladů celého životního cyklu poptávaného plnění, jehož je pořizovací cena 

pouze jednou z dílčích složek. Na jakékoli poptávané plnění můžeme pohlížet z hlediska toho, 

jakým způsobem může jeho pořízení působit na životní prostředí, nikoli však pouze ve fázi 

jeho používání. Je nutné zohlednit právě celý životní cyklus takového plnění, tedy působení 

na životní prostředí v rámci veškerých postupných fází výrobku, „zahrnující jeho výzkum 

a vývoj, průmyslový vývoj, výrobu, opravy, modernizace, úpravy, údržbu, logistiku, 

školení vztahující se k výrobku, testování, stažení z trhu nebo likvidaci“, jak uvádí ZVZ 

ve svém § 17 písm. t).

Jako nebezpečná hrozba jsou dnes vnímány negativní změny klimatu zapříčiněné spotřebou 

energie vyrobené spalováním fosilních paliv. V této souvislosti může pozitivně působit 

poptávka po energeticky šetrných výrobcích, a to zejména po takových, které jsou 

nakupovány masově a ve velkých množstvích. Sem můžeme zařadit kancelářské přístroje, 

které by měly být vybaveny úspornými režimy, silniční vozidla poháněná alternativními 

palivy a vybavena zařízeními snižujícími emise plynů, či např. stavební práce zlepšující 

energetickou náročnost nových či renovovaných budov. 

Rovněž znečišťování jednotlivých složek životního prostředí lze eliminovat ekologicky 

promyšleným nákupem vozového parku, kvalitních systémů nakládání s odpadními vodami 

či podporou spotřeby produktů ekologického či integrovaného zemědělství, které nezatěžuje 

přírodu a neprodukuje nebezpečné odpady.

V určitých regionech světa je velkým problémem postupné odlesňování, které znamená

omezení či dokonce ztrátu přirozeného prostředí mnoha živočišných druhů, 

kterým v důsledku hrozí vyhynutí. Je však možné realizovat nákupy dřeva a výrobků ze dřeva 

pouze ze zdrojů, které byly vytěženy zákonným způsobem či ze zdrojů udržitelně 

obhospodařovaných lesů, což by měli mít zadavatelé na paměti zejména při nákupech 

kancelářského nábytku, který bývá často obměňován, a je tedy často poptávaným zbožím,

a rovněž při pořizování kancelářského papíru.

Síla zeleného nakupování se projevuje i v dalších oblastech ochrany životního prostředí. Míru 

potřeby těžby a zpracovávání přírodních zdrojů  je možno ovlivnit prostřednictvím pořizování 
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recyklovatelných výrobků, které by zároveň měly obsahovat co nejméně toxických a zdraví 

nebezpečných složek. Díky používání prostředků neobsahujících toxické složky, 

spotřebě biopotravin ve veřejných stravovacích zařízeních, či vyloučením používání 

škodlivých látek v konstrukcích budov, budou zachovány nezávadné životní a pracovní 

podmínky pro občany.

Jak je vidět z nástinu provedeného shora, existuje široké pole působnosti zeleného 

nakupování, přičemž zadavatelé by měli ve vlastním zájmu usilovat o co nejširší využití 

ekologických kriterií v procesu zadávání vlastních veřejných zakázek. Jednak takovým 

postupem chrání životní prostředí, dále se zelené nakupování pozitivně projeví i ve formě 

dosažených úspor a v neposlední řadě vypovídá o uvědomělosti zadavatele, čímž tento 

v očích veřejnosti získává vyšší prestiž.

2.7 Dobrovolné	nástroje	ochrany	životního	prostředí	a	jejich	využití	

v rámci	zeleného	zadávání	– ekologická	značení	a	systém	

environmentálního	řízení	podniků
Na tomto místě jsou shrnuty základní informace týkající se ekoznačení a environmentálního 

řízení podniků, které jsou podstatné pro pochopení používání těchto instrumentů v rámci 

zeleného zadávání. Obecně je možno konstatovat, že spadají mezi dobrovolné41, 

ekonomické42 a informační43 nástroje ochrany životního prostředí44. 

Tyto nástroje jsou z hlediska zeleného zadávání podstatné, neboť jejich prostřednictvím může 

zadavatel vymezit minimální úroveň svých požadavků na předmět veřejné zakázky 

či na kvalifikaci uchazečů. 

                                                          
41 Závazná právní úprava na unijní i národní úrovni definuje pouze možnost, nikoli povinnost používat tyto 
nástroje v rámci specifikace zadávacích podmínek.
42 Zadavatelé mohou tímto způsobem jednak dosahovat úspor díky nižším nákladům životního cyklu 
ekologického plnění, zároveň také svou poptávkou působí na relevantní trh – na rozšiřování nabídky 
ekologického plnění.
43 Informační charakter těchto nástrojů funguje tak, že výrobci ekologického plnění jejich prostřednictvím 
označují své produkty, takže je jednoduchým způsobem určitelné, že se opravdu jedná o plnění šetrné 
k životnímu prostředí. Zároveň takové označení vypovídá o ekologické politice daného producenta.
44 Rovněž lze tyto nástroje označit jako „nepřímo tržně orientované“, neboť působí jednak uvnitř podniku, resp. 
dodavatele, ale také vně, kdy svou vypovídací hodnotou o ekologicky šetrném chování dodavatele 
a kvalitativním odlišením jeho produktů, přispívají ke zvýšení poptávky a konkurenceschopnosti tohoto 
dodavatele. 
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2.7.1 Ekoznačení	(eco-labelling)45

Význam ekoznačení, jakožto systému pro označování ekologicky šetrných výrobků a služeb, 

spočívá v garanci skutečnosti, že identifikuje produkty, které mají na životní prostředí 

prokazatelně nižší negativní dopady, než produkty neoznačené. Základním východiskem 

systému ekoznačení je šetrnost k životnímu prostředí v průběhu celého životního cyklu 

dotčeného produktu, resp. služby. Ekoznačení tak představuje obrovský potenciál 

pro snižování negativních vlivů na životní prostředí, protože se nezaměřuje pouze 

na výsledek, ale na celkovou kvalitu výsledného produktu. Dalším zásadním aspektem je 

řízení o udělování ekoznaček ze strany třetí, nezávislé instituce, která vedle samotného 

přidělování ekoznaček plní i řadu dalších úkolů.46

Jednotlivé systémy ekoznačení řízené nezávislou institucí vznikaly od 70. let 20. století, 

neboť bylo třeba odlišit skutečně ekologicky šetrné výrobky od těch, které z důvodů zlepšení 

marketingu tyto charakteristiky zneužívaly, aniž by skutečně představovaly ekologicky šetrné 

plnění. První státem řízený systém ekoznačení vznikl v Německu roce 1978, a byl jím 

Der Blaue Engel (Modrý anděl).47

Pro zadavatele zadávající zelené zakázky představuje ekoznačení zásadní a účinný nástroj, 

jak ostatně vyplývá ze stávajících zadávacích směrnic.48 Tyto směrnice přímo doporučují 

používat specifikace dané jednotlivými ekoznačkami k vymezení technických specifikací –

vlastností poptávaného plnění z hlediska životního prostředí formou požadavků na jeho výkon 

nebo funkci.49 Rovněž usnesení vlády ČR č. 465 ze dne 14. 6. 2010 k Pravidlům uplatňování 

environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy 

a samosprávy doporučuje svým adresátům upřednostňovat při zadávání veřejných zakázek, 

jejichž předmět není pokryt Metodikami dle tohoto usnesení, výrobky a služby označené 

                                                          
45 Environmentální značení je definováno ze strany Ministerstva životního prostředí jako „celosvětově 
uplatňovaný koncept založený na mezinárodních normách řady ISO14020, který patří mezi dobrovolné 
informační nástroje. Jeho základem je vyhodnocení vlastností produktů (výrobků nebo služeb) a jejich vliv na 
životní prostředí“ – více viz webové stránky MŽP http://www.mzp.cz/cz/environmentalni_znaceni.
46 Vybírá a určuje kategorie produktů, v průběhu jejichž životního cyklu dochází k negativnímu ovlivňování 
životního prostředí, a u nichž zároveň existuje potenciál pro snížení těchto negativních dopadů, dále stanovuje 
požadavky na kvalitu produktů, které na základě technického vývoje pravidelně aktualizuje, ověřuje shodu 
vlastností již certifikovaných produktů s aktuálními požadavky na ekoznačení, případně též ekoznačky odejímá.
47 V současnosti je touto ekoznačkou označeno přes 10 000 výrobků či služeb spadajících do více než 80 
kategorií, více informací viz http://www.blauer-engel.de. 
48 Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 3. 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
(dále jen „směrnice 2004/17/ES“) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. 3. 2004 
o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (dále jen „směrnice 
2004/18/ES“). 
49 Blíže srov. čl. 23 odst. 6 směrnice 2004/18/ES.
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ekoznačkou.50 Dle shora uvedených směrnic, stejně tak jako dle příslušného usnesení vlády 

ČR se přitom může jednat o evropské, mezinárodní či vnitrostátní ekoznačky, pokud jejich 

specifikace splňují ve směrnici 2004/18/ES vymezené podmínky.51 Z tohoto důvodu se jako 

nejužitečnější bude jevit zřejmě ekoznačka EU definovaná nařízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 66/2010/ES ze dne 25. 11. 2009 o ekoznačce EU.52

Rozlišujeme celkem tři typy environmentálního značení a prohlášení53: 

Ekoznačení typu I (tzv. eco-labelling) jsou v procesu zadávání veřejných zakázek nejvíce 

vhodná, neboť jsou založena na sledování vlivu celého životního cyklu produktu, 

resp. služby, na životní prostředí. Jejich získání je založeno na kriteriích zavedených 

nezávislými institucemi a je podrobeno složitému monitorovacímu a přidělovacímu procesu. 

Z tohoto důvodu jde o vysoce transparentní, nediskriminační a spolehlivý nástroj pro zelené 

zadávání. Většina vnitrostátních, mezinárodních i evropských ekoznaček (zejména ekoznačka 

EU) spadá to této skupiny. Obecně se jedná o označování výrobků (a služeb), které mají nižší 

negativní dopady na životní prostředí než výrobky s nimi srovnatelné. Požadavky a postupy 

pro tento typ ekoznačení stanovuje norma ČSN ISO 14024.

Ekoznačení typu II (vlastní environmentální prohlášení54) dle normy ČSN ISO 14021 

mají spíše informativní funkci, neboť se jedná o environmentální prohlášení producentů 

či poskytovatelů služeb k jejich produktům. Vzhledem k tomu, že tato prohlášení nejsou 

nezávisle přezkoumatelná a nejsou založena na předem definovaných a nediskriminačních 

kriteriích, jedná se skutečně pouze o informativní nástroj, který není pro stanovení zadávacích 

podmínek vhodný. Požadavek zadavatele založený na takovém prohlášení by totiž mohl být 

považován za netransparentní a diskriminační, už z toho důvodu, že jeho pravost není 

věrohodně prokazatelná. Tato prohlášení však musí být veřejně ověřitelná, a to na základě 

informací zpřístupněných „prohlašovatelem“. 

                                                          
50 Blíže srov. čl. IV odst. 2 usnesení vlády ČR č. 465 ze dne 14. 6. 2010 k Pravidlům uplatňování 
environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.
51 Viz tamtéž, podrobněji k této problematice viz kapitola 6 této práce.
52 O této ekoznačce bude podrobněji pojednáno v rámci kapitoly představující nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 66/2010/ES ze dne 25. 11. 2009 o ekoznačce EU (dále jen „nařízení 66/2010/ES“), blíže srov. 
kapitolu 4.5.7.
53 Blíže srov. Sdělení o vydání Pravidel Národního programu environmentálního značení, Pravidla Ministerstva 
životního prostředí k realizaci Národního programu environmentálního značení ze dne 8. 6. 2007.
54 Např. „kompostovatelný“, „opakovaně naplnitelný“, atd.
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Ekoznačení typu III (environmentální prohlášení o produktu, EPD – Environmental 

Product Declaration vypracovaná dle normy ČSN ISO 14025) neposkytují zadavateli 

žádnou možnost úsudku o environmentální kvalitě daného produktu, neboť spotřebiteli pouze 

jednoduchým způsobem poskytují kvantitativní informace o vlivu daného produktu na životní 

prostředí. Jedná se sice o jednoduše porovnatelné značení, ale bez informace o kvalitě 

či charakteru daného environmentálního dopadu. Toto značení je zajištěno třetí stranou, 

kterou je certifikační instituce, přičemž ekologické dopady se vypočítávají na základě metod 

životního cyklu daného produktu.

Pro vymezení zadávacích podmínek v rámci procesu zadávání veřejných zakázek se v praxi 

nejčastěji používají tato ekoznačení:

a) Ekoznačka EU

Systém ekoznačení prostřednictvím jednotné evropské ekoznačky funguje od roku 1992, 

kdy bylo přijato nařízení Rady č. 880/92/EHS o unijním systému udělování ekoznaček.

Smyslem této úpravy byla snaha o sjednocení systému označování ekologicky šetrných 

výrobků a služeb v rámci jednotného vnitřního trhu EU, čímž by se zamezilo vznikání 

překážek volného obchodu spočívajících v zavádění vlastních národních systémů ekoznačení. 

Po zhodnocení pětiletého fungování systému ekoznačení, stojícího na principech shora 

uvedeného nařízení, bylo přistoupeno k jeho revizi za účelem zefektivnění jeho fungování 

a zvýšení jeho účinnosti. Výsledkem této revize bylo přijetí nařízení Evropského parlamentu 

a Rady č. 1980/2000/ES o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky, 

které vymezilo nové cíle evropského společného ekoznačení takto: „Cílem systému 

Společenství pro udělování ekoznačky je propagovat výrobky, které mají ve srovnání s jinými 

výrobky ve stejné skupině výrobků schopnost přispět ke snížení negativních dopadů na životní 

prostředí, a tím přispět k účinnému využívání zdrojů a lepší ochraně životního prostředí. Aby 

bylo dosaženo tohoto cíle, je třeba spotřebitele zorientovat a poskytnout jim přesné a vědecky 

podložené informace o těchto výrobcích55“. Poslední revize systému evropského ekoznačení 

byla provedena v roce 2010, kdy bylo přijato nařízení č. 66/2010/ES. Vedle zvýšení účinnosti 

evropského ekoznačení, zjednodušení jeho fungování a rozšíření využívání ekoznačky EU 

bylo cílem tohoto nejnovějšího nařízení zajištění koordinace „mezi systémem ekoznačky EU 

a určováním požadavků ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES 

                                                          
55 Blíže srov. čl. 1 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1980/2000/ES o revidovaném systému 
Společenství pro udělování ekoznačky.
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ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických 

spotřebičů56“. 

V souladu s čl. 2 odst. 1 nařízení 66/2010/ES, který vymezuje oblast jeho působnosti, 

platí, že ekoznačka EU je k dispozici pro veškeré zboží nebo služby dodávané na trh ES 

za účelem distribuce, spotřeby nebo používání, a to buď za úplatu, nebo bezplatně. Systém 

ekoznačení funguje tak, že na úrovni EU jsou vymezeny určité skupiny výrobků nebo služeb, 

které jsou používány ke stejnému účelu. Pro tyto skupiny jsou pak formou rozhodnutí EK

vymezována konkrétní environmentální kriteria, která musí produkt, pro který je o udělení 

ekoznačky EU žádáno, splňovat.57 Čl. 6 nařízení č. 66/2010/ES vymezuje povahu těchto 

kriterií ekoznačky EU, přičemž z těchto charakteristik je zřejmé, že odpovídají požadavkům 

směrnice 2004/18/ES, představujícím předpoklady pro použití specifikací ekoznačky 

pro účely vymezení technických specifikací předmětu zelené veřejné zakázky.58

Kritéria, která musí konkrétní produkt či služba k získání ekoznačky EU splňovat59, 

byla vytvořena a odsouhlasena ve spolupráci vědců, nevládních organizací zaměřených 

na ochranu životního prostředí a zadavatelů. Samotné posouzení celého životního cyklu 

daného výrobku pak provádí nezávislí experti na oblast daného segmentu trhu a ochranu 

životního prostředí, kteří realizují přísné zkoušky za účelem zjištění, jakým způsobem 

výrobek v té které fázi svého životního cyklu může na životní prostředí působit. Každá z 30 

produktových skupin60 má definována vlastní kriteria, která jsou revidována každé čtyři roky, 

aby vždy odpovídala technickému pokroku. V současné době probíhá vývoj kriterií pro 

                                                          
56 Blíže srov. odst. 4 preambule k nařízení č. 66/2010/ES.
57 Např. rozhodnutí EK č. 2013/806/EU ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví ekologická kritéria pro
udělování ekoznačky EU pro zařízení k tisku a kopírování, nebo rozhodnutí EK č. 2013/641/EU ze dne 7.
listopadu 2013, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU splachovacím záchodům
a pisoárům.
58 Blíže srov. čl. 6 nařízení č. 66/2010/ES a čl. 23 odst. 6 směrnice 2004/18/ES.
59 Tato kriteria byla navržena tak, aby zajistila, že pouze nejekologičtější produkty spadající do dané skupiny, je 
budou schopny splnit. Jedná se o rozmezí mezi 10 % a 20 % produktů, které jsou na současném trhu považovány
za nejšetrnější k životnímu prostředí. Více k této problematice viz webové stránky EK
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-for-businesses.html, část „Environment“, podsložka 
„Ecolabel“, podsložka „Ecolabel for Bussiness“.
60 (1) Mýdla, šampony a vlasové kondicionéry, (2) Univerzální čistící prostředky, (3) Čistící prostředky 
do myček na nádobí, (4) Čistící prostředky do průmyslových a automatických myček na nádobí, (5) Mycí 
prostředky pro ruční mytí nádobí, (6) Prací prostředky, (7) Prací prostředky pro průmyslové praní, (8) Textilie, 
(9) Obuv, (10) Vnitřní barvy a laky, (11) Stolní počítače, (12) Přenosné počítače, (13) Televizory, (14) Dřevěné 
krytiny, (15) Textilní krytiny, (16) Tvrdé krytiny, (17) Dřevěný nábytek, (18) Hnojiva, (19) Žárovky, (20) 
Tepelná čerpadla, (21) Maziva, (22) Matrace, (23) Novinový papír, (24) Kopírovací a tiskařský papír, (25)Papír 
pro výrobu hygienických potřeb, (26) Kempovací služby, (27) Služby turistického ubytování, (28) Vnější barvy 
a laky, (29) Pěstební, růstová media, (30) Potištěný papír.
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udělování ekoznačky EU pro dalších osm61 skupin produktů. Obecně je možné kriteria 

pro udělování ekoznačky EU popsat na základě cílů EU v oblasti etiky a ochrany životního 

prostředí. Jedná se o tyto oblasti:

- vliv produktů, resp. služeb, na změny klimatu, přírodní podmínky a biodiverzitu, 

dále na spotřebu energií a jiných přírodních zdrojů v rámci jejich výroby, emise 

spojené s jejich výrobou, používáním i likvidací, které mohou ovlivňovat všechny 

složky životního prostředí, 

- co nejvyšší nahrazování látek nebezpečných pro životní prostředí látkami k životnímu 

prostředí šetrnými,

- recyklovatelnost produktů a jejich obalů, možnost jejich opětovného používání,

- aspekty spojené se zdravím a bezpečností spotřebitelů a uživatelů těchto výrobků,

- dodržování sociálních a etických právních norem,

- omezení či vyloučení testování na zvířatech.

b) Ostatní ekoznačky použitelné v rámci zeleného zadávání

Vedle ekoznačky EU existuje další systém označování environmentální kvality na unijní

úrovni, který funguje na základě nařízení Rady č. 834/2007/ES ze dne 28. 6. 2007 

o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) 

č. 2092/91, a uplatňuje se pro produkty ekologického zemědělství, jak jej toto nařízení 

definuje. Jeho užitečnost v rámci zeleného zadávání se může uplatnit při zadávání veřejných 

zakázek na dodávky surovin pro kuchyně (např. školní jídelny, závodní jídelny zadavatelů) 

či cateringové služby, jejichž předmětem mají být např. organické potraviny. Rovněž v tomto 

případě se jedná o ekoznačení typu I.

Použitelné pro zelené zadávání jsou rovněž určité národní ekoznačky, které fungují 

na principech obdobných ekoznačce EU, a podmínky, jejichž udělení odpovídají požadavkům 

směrnice 2004/18/ES uvedeným v jejím čl. 23 odst. 6. Jedná se zejména o již zmíněnou 

                                                          
61 (1) Potraviny a krmiva, (2) Kancelářské budovy, (3) Papírové výrobky, (4) Hydraulické centrální tepelné 
generátory, (5) Snímací zařízení, (6) Hygienické potřeby, (7) Vodovodní kohoutky a sprchové hlavice, (8) 
Toalety a pisoáry.



32

ekoznačka Der Blaue Engel, dále např. The Nordic Ecolabel (The Nordic Swan)62, 

resp. českou ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek.

Český systém označování ekologicky šetrných výrobků byl zaveden na základě usnesení 

vlády ČR č. 159/1993 ze dne 7. 3. 1993. Následně, o jeden rok později, v dubnu 1994, 

byl vyhlášen tzv. Národní program označování výrobků ochrannou známkou „Ekologicky 

šetrný výrobek“.63

2.7.2 Systém	environmentálního	řízení

a) ISO (International Organisation for Standardization, Mezinárodní organizace 
pro normalizaci)

Tato mezinárodní organizace je největším světovým tvůrcem v oblasti dobrovolných 

mezinárodních norem, jejichž prostřednictvím dochází k odstraňování překážek 

mezinárodního obchodu. Tyto normy jsou totiž vyvíjeny na základě celosvětové shody 

o standardech a specifikacích pro jednotlivé produkty a služby64 a platí ve stejném znění 

ve všech státech, které je akceptují65. ISO představuje soustavu národních organizací, přičemž 

Českou republiku reprezentuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví (ÚNMZ), který je organizační složkou Ministerstva průmyslu a obchodu. 

ISO byla založena v roce 1947, až od této doby vyprodukovala přes 19 500 mezinárodních 

norem pokrývajících naprostou většinu všech dílčích aspektů technologií a podnikání. 

Pro zelené zadávání budou podstatné zejména normy řady ISO 9000, které se týkají systému 

řízení kvality, a ISO 14000, které zasahují oblast řízení z hlediska ochrany životního 

prostředí. Skupina norem ISO 1400066 zahrnuje různé aspekty environmentálního řízení 

a nabízí praktické nástroje pro uchazeče snažící se identifikovat a kontrolovat svůj vliv 

                                                          
62 Jedná se o oficiální ekoznačku severských zemí (Finsko, Švédsko, Dánsko, Norsko a Island) založenou v roce 
1989, v současnosti pokrývá 63 skupin produktů, více viz http://www.nordic-ecolabel.org/. I tato ekoznačka 
spadá mezi ekoznačení typu I.
63 Po vstupu ČR do EU se součástí tohoto programu stalo i udělování ekoznačky EU.
64

Blíže srov. webové stránky ISO http://www.iso.org/iso/home/about.htm, část „About ISO“.
65 Na rozdíl např. od standardů PEFC, které jsou vytvářeny na národní úrovni, aby mohly respektovat odlišné 
lokální podmínky a potřeby.
66 ISO normy skupiny 14000 jsou rozděleny do tzv. dekád na základě oblastí, které upravují: (1) podskupina 
14000 upravující systémy environmentálního managementu, nejvýznamnější pro zadávání veřejných zakázek je 
pak norma ISO 14001, která pojednává o řízení společnosti z hlediska ochrany životního prostředí, (2) 
podskupina 14010 - Směrnice pro provádění environmentálních auditů, (3) podskupina 14020 - Environmentální 
značky a prohlášení, (4) podskupina 14030 - hodnocení environmentálních vlivů podniků na životní prostředí, 
(5) podskupina 14040 - posuzování životního cyklu, (6) podskupina 14050 upravuje použité definice a termíny.
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na životní prostředí, kteří usilují o neustálé zlepšování svého vztahu k ochraně životního 

prostředí. 

b) EMAS (Eco Management and Audit Scheme, Systém environmentálního řízení 
a auditu)

Program EMAS byl zřízen v rámci EU jakožto dobrovolný nástroj ochrany životního 

prostředí, za účelem „zjišťování a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí 

a zveřejňování informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení (prohlášení 

k životnímu prostředí)“67. Můžeme jej definovat jako „systémový přístup k řízení otázek 

souvisejících s životním prostředím v organizaci s důrazem na integraci environmentálního 

hlediska jak do celkové strategie organizace, tak do jejích každodenních činností. Požaduje 

po organizaci definovat významné environmentální aspekty (a dopady) a dále konkrétní cíle 

a opatření, pomocí kterých bude naplňovat požadavek tzv. neustálého zlepšování68“. 

V současné době se jedná o nejrozšířenější způsob, jakým může uchazeč deklarovat, 

že při své ekonomické činnosti respektuje pravidla ochrany životního prostředí. 

Program EMAS nyní funguje na základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady 

č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému 

Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu, tzv. EMAS III69. Cílem tohoto 

nařízení je vytvoření jediného důvěryhodného systému environmentálního řízení podniků70

a zamezení vytváření různých obdobných vnitrostátních systémů71. Tento nástroj představuje 

důležitou součást akčního plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou 

průmyslovou politiku, neboť napomáhá průběžnému zlepšování vlivu činnosti dodavatelů 

na životní prostředí tím, že tito dodavatelé vytváří a zavádí systémy environmentálního řízení, 

jejichž výkon je „systematicky, objektivně a pravidelně hodnocen, že jsou poskytovány 

informace o vlivu činnosti organizace na životní prostředí, že probíhá otevřený dialog 

                                                          
67 Blíže srov. webové stránky CENIA http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFZS9TOS, 
část „Co je EMAS“, dne 24. 2. 2013.
68

Tamtéž.
69 Toto nařízení nahradilo původní nařízení Rady (EHS) č. 1836/93 z 29. června 1993 pro dobrovolnou účast 
průmyslových podniků v programu ES pro ekologicky orientované řízení a audity z roku 1993, i jeho následnou
revizi z roku 2001 (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 761/2001/ES).
70 Dle čl. 2 odst. 13 tohoto nařízení je systémem environmentálního řízení „ta část celkového systému řízení,
která zahrnuje organizační strukturu, plánování, odpovědnosti, techniky, postupy, procesy a zdroje pro rozvoj, 
provádění, dosažení, přezkum a udržování environmentální politiky a řízení environmentálních aspektů“.
71 Blíže srov. odst. 29 preambule tohoto nařízení.
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s veřejností a ostatními zainteresovanými osobami, jakož i tím, že se do těchto aktivit aktivně 

zapojí zaměstnanci daných organizací a jsou pořádány vhodné vzdělávací aktivity“72.

Zájemce o registraci v tomto systému, který musí splňovat požadavky stanovené v čl. 473

tohoto nařízení, podává žádost ve svém členském státě. Alespoň jednou za tři roky musí 

dodavatel registrovaný v systému EMAS nechat ověřit celý systém environmentálního řízení 

a auditu a jeho používání.

V České republice nemá tento systém odpovídající legislativní zajištění, není upraven 

na úrovni zákona a funguje pouze na základě usnesení vlády ČR č. 466 ze dne 1. 7. 1998 

o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany

životního prostředí.74 Na základě nařízení č. 761/2001/ES bylo vydáno usnesení vlády ČR

č. 651/2002 o aktualizaci Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu 

z hlediska ochrany životního prostředí, tzv. Aktualizovaný program EMAS, v jehož rámci 

došlo k vydání Aktualizovaných pravidel.

V České republice v rámci tohoto programu funguje registr společností, které si systém 

EMAS zavedly a postupují v souladu s výše uvedeným nařízením.

Systém EMAS se v mnohých svých aspektech podobá certifikaci prostřednictvím ISO – oba 

tyto systémy představují certifikaci třetí stranou, slouží pro soukromoprávní podnikatele i pro 

veřejnoprávní instituce, jakož i jejich cíle jsou v mnohém podobné (zavedení environmentální 

politiky, neustálé zlepšování, monitoring, atd.).

Oproti systému ISO se však certifikace EMAS jeví jako transparentnější, neboť uchazeč, 

resp. jakákoli organizace disponující tímto certifikátem, je povinen uveřejňovat své 

environmentální prohlášení, vést otevřené diskuse s veřejností a dalšími dotčenými stranami. 

Ve srovnání s normou ISO 14001, kde certifikát vystavují pouze certifikační společnosti, 

získává zavedený systém environmentálního managementu dle EMAS větší prestiž.

                                                          
72 Blíže srov. čl. 1 tohoto nařízení.
73 Nejprve je nutno provést environmentální přezkum všech environmentálních aspektů organizace – v souladu 
s požadavky přílohy I a bodu A.3.1 přílohy II tohoto nařízení. S ohledem na výsledky tohoto přezkumu žadatel 
vypracuje a zavede systém environmentálního řízení, který zahrne všechny požadavky uvedené v příloze II 
tohoto nařízení a zohlední osvědčené postupy environmentálního řízení pro příslušné odvětví (blíže srov.
čl. 46 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení. Následně se provádí interní audit (dle bodu A.5.5 přílohy II a přílohy III 
tohoto nařízení), připraví se environmentální prohlášení v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.
74 Chod programu v ČR zabezpečuje CENIA (která převzala roli Agentury EMAS) a Ministerstvo životního 
prostředí, na základě daného usnesení vlády byl vydán Národní program EMAS a Pravidla zavedení EMAS.
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Tzv. environmentální prohlášení, nebo též prohlášení k životnímu prostředí, slouží jako hlavní 

výstup certifikace EMAS, přičemž se jedná o jeden z důležitých nástrojů otevřené 

komunikace s různými dotčenými stranami, jako je laická i odborná veřejnost, zákazníci 

certifikovaného dodavatele, atd.

2.7.3 Certifikační	systémy	použitelné	při	zadávání	veřejných	zakázek,	jejichž	

předmět	souvisí	se	zpracováním	dřeva

Vzhledem k tomu, že zásadní podíl na zeleném zadávání představují veřejné zakázky 

na stavební práce, v jejichž rámci jsou významným poptávaným zbožím výrobky ze dřeva 

či dřevo jako stavební materiál, jsou dále uvedeny i nejdůležitější certifikační systémy 

pro tuto oblast.

a) Certifikace lesního hospodářství FSC    

Rada pro správu lesů (Forest Stewardship Council, dále jen „FSC“) je nevládní neziskovou 

organizací, působící na celosvětové úrovni, se sídlem v Bonnu. Tato organizace spravuje FSC 

certifikační systém, jehož cílem je podpora ekologicky šetrného, sociálně prospěšného 

a ekonomicky schůdného obhospodařování lesů75.

Počátky této organizace sahají do roku 1990, kdy se začaly utvářet požadavky na existenci 

systému, který by dokázal odlišit správně vedená lesní hospodářství, jakožto zdroje 

odpovědně vyráběných dřevařských produktů. V roce 1994 došlo v Mexiku k založení FSC 

jako nevládní organizace. Dne 10. 1. 2002 vzniklo občanské sdružení FSC ČR, o. s. jakožto

samostatná nevládní nezisková organizace a zároveň národní iniciativa FSC s působností 

v České republice. Základ pro provádění certifikace FSC lesního hospodářství 

na území České republiky představuje Český standard FSC, který však není upraven 

na úrovni obecně závazných právních předpisů

Certifikace FSC existuje dvojí – certifikace určitého lesního hospodářství (forest certification) 

a certifikace spotřebitelského řetězce (chain of custody certification, také „C-o-C 

certification“). Z celosvětového hlediska se jedná o vysoce transparentní a nediskriminační 

systém certifikace za současného zajištění vysoce striktních přístupů k dílčím otázkám.

Smyslem certifikace FSC lesního hospodářství, je zjištění, zda je daný les obhospodařován 

v souladu s ekologickými, sociálními a ekonomickými podmínkami stanovenými pro získání 

                                                          
75 Blíže srov. Národní FSC standard pro Českou republiku ze dne 29. 9. 2005, akreditovaný dne 30. 8. 2006 (dále 
jen „Český standard FSC“).
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FSC certifikátu lesního řízení (FSC Forest Management Certification). Pokud certifikační 

orgán shledá, že žadatel o tento certifikát splňuje dané podmínky, certifikát pro jeho lesní 

hospodářství, který je platný po dobu pěti let, vystaví. Každý rok pak držitel tohoto certifikátu 

podléhá kontrole, zda standardy FSC stále splňuje. Vlastník takto certifikovaného lesního 

hospodářství je pak oprávněn pro své dřevo (samozřejmě pocházející pouze z tohoto 

certifikovaného lesa) používat logo FSC, které funguje jako rozlišení od dřeva nejasného 

původu.

Pokud vlastník lesa hodlá vyrábět a dále prodávat produkty certifikované FSC, nestačí mu 

pouze shora uvedený certifikát, neboť pro tyto účely musí získat certifikaci 

„pro spotřebitelský řetězec dřeva“ (chain of custody certification). Tato certifikace zaručuje, 

že FSC standardy a podmínky jsou dodržovány po celý proces produkce daného výrobku a je 

vyžadována pro každý stupeň procesu výroby a zpracování, aby bylo zaručeno, 

že např. certifikované dřevo nebude smícháno se dřevem nejasného původu76. 

Pro účely certifikace lesního hospodářství bylo stanoveno deset principů77, z nichž každý 

zahrnuje několik kriterií, která definují způsob ověření, zda je daný princip naplněn. Tyto 

principy a kriteria popisují základy, resp. pravidla, environmentálně vhodného, sociálně 

přínosného a ekonomicky schůdného lesního řízení.

Pokud jde o certifikaci spotřebitelského řetězce, musí žadatel o tento certifikát prokázat, 

zda výrobní a řídicí systém podniku umožňuje, aby certifikovaná surovina prokazatelně prošla 

odděleným výrobním procesem od začátku až do konce či jak jsou zachovány a dokladovány 

podíly certifikované a necertifikované hmoty.

Principy FSC, společně s jejich kriterii, jsou používány vždy ve spojení a v kombinaci 

s národními a mezinárodními zákony a nařízeními. FSC totiž neslouží k nahrazování jiných 

iniciativ, které ve světě na podporu odpovědného lesního hospodaření fungují, nýbrž funguje 

jako jejich doplnění. Každá země, či region, které se do systému FSC zapojí, tedy musí 

vypracovat vlastní standardy, které musejí být s FSC principy a kriterii v souladu.

                                                          
76 V současnosti je nabízeno přes 20 000 druhů výrobků s logem FSC, přičemž certifikát FSC má dnes oprávnění 
používat přes 13 000 dřevozpracovatelů.
77 Jednotlivé principy a informace k nim jsou dostupné na stránkách FSC international: https://ic.fsc.org/the-ten-
principles.103.htm, část „The Ten Principles“ a ze stránek FSC ČR: 
http://www.czechfsc.cz/data/standard_fsc_svet.pdf, část „Principy a kriteria FSC certifikace“.
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Pokud jde o rozlohu lesů, které jsou certifikovány systémem FSC, překročila v roce 2009 

114 mil. hektarů lesa v celkem 82 zemích světa. Polovina této rozlohy připadá na Evropský 

světadíl78.

b) Program pro vzájemné uznávání systémů certifikace lesů - PEFC 

Program pro vzájemné uznávání systémů certifikace lesů (Programme for Endorsement 

of Forest Certification - PEFC) představuje nevládní a neziskovou organizaci, působící 

na celosvětové úrovni, se sídlem v Ženevě. Tato organizace se věnuje prosazování a podpoře 

udržitelného lesního hospodářství prostřednictvím nezávislé certifikace. Smyslem existence 

PEFC je vytvoření mechanismů pro hodnocení jednotlivých národních systémů certifikace 

lesního hospodářství za účelem jejich vzájemného uznávání. Společné logo PEFC pak mohou 

používat ty uznané systémy, které naplňují všechny požadavky stanovené PEFC.

K založení PEFC došlo dne 30. 6. 1999 v Paříži, přičemž Česká republika patří k jedenácti 

zakladatelům. V roce 2000 následně došlo k uznání Českého národního standardu certifikace 

lesů. 

Systém certifikace je obdobný, jako v případě certifikace FSC. Prvotní důraz je kladen 

na lesní hospodaření, směřující k dosažení trvale udržitelného rozvoje. Oproti systému FSC je 

PEFC využíván ve vyšší míře i malými, např. rodinnými, či nekomerčními lesními 

hospodářstvími, které primárně neslouží k průmyslové těžbě dřeva. I zde funguje jednak 

certifikace lesního hospodářství a dále produktová certifikace prostřednictvím certifikace 

spotřebitelského řetězce. 

PEFC zaštiťuje konkrétní principy udržitelného rozvoje, které jsou následně včleňovány 

do jednotlivých národních systémů certifikace lesů, které jsou již vytvářeny na základě 

lokálních možností, potřeb a zájmů.

Samotná certifikace pak není prováděna ze strany orgánů PEFC, ale prostřednictvím 

nezávislých třetích stran - akreditovaných certifikačních organizací79.

K získání certifikátu udržitelného lesního hospodářství PEFC je nutné, aby používané 

hospodaření naplňovalo požadavky dobré praxe80.

                                                          
78 Blíže srov. stránky FSC ČR: http://www.czechfsc.cz/fsc-certifikace/co-je-to-fsc-certifikace--.html, část „Co je 
to FSC certifikace“.
79 V České republice je prováděna certifikace prostřednictvím Českého systému certifikace lesů (CFCS – Czech 
Forest Certification Scheme).
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Pokud jde o certifikaci spotřebitelského řetězce, pak zásadní pro získání certifikátu 

pro konkrétní výrobek (resp. surovinu), je určení původu suroviny, jakožto suroviny 

certifikované. K tomuto rozlišování slouží kontrola fyzické separace surovin certifikovaných 

a necertifikovaných a dále zajištění procentuálního podílu certifikované suroviny ve výrobku.

Ačkoli je PEFC považován za největší světový certifikační systém (zahrnuje přes třicet 

uznaných národních certifikačních systémů a přes 240 milionů hektarů certifikovaných lesů), 

ze srovnání s FSC vyplývá, že certifikace prostřednictvím FSC disponuje mnohými 

výhodami. Zásadní otázkou pro producenty výrobků ze dřeva totiž je, zda materiál 

certifikovaný ze strany PEFC může být v rámci výroby smíchán s materiálem certifikovaným 

FSC. Odpověď na tuto otázku je záporná, neboť dřevo certifikované PEFC neodpovídá 

požadavkům certifikace FSC, která je v tomto smyslu přísnější. Platí tedy, že před smícháním 

těchto dvou typů materiálu musí proběhnout analýza posouzení konkrétního případu, 

aby se materiál necertifikovaný FSC mohl stát součástí FSC smíšeného výrobku. Standardy 

FSC totiž ze své certifikace vylučují dřevo z nelegální těžby, dřevo z oblastí porušování 

tradičních a občanských práv, dřevo z oblastí, kde jsou ohroženy lesy s vysokou ochranářskou 

hodnotou, dřevo pocházející z konverze lesů na nelesní půdu a dřevo z GMO dřevin. Žádný 

ze zkoumaných standardů PEFC však nesplňuje beze zbytku požadavky FSC, tj. nevylučuje 

všechny kategorie původu, které nejsou pro FSC přípustné..81

V této souvislosti považuji za podstatné zmínit rovněž nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti 

hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Toto nařízení 

vstoupilo ve všech členských zemích EU v platnost dne 3. 3. 2013 a jeho smyslem je zákaz 

provádění obchodu s nezákonně vytěženým dřevem.82 Nezákonně vytěžené dřevo v souladu 

                                                                                                                                                                                    
80 Udržování a podpora biodiverzity lesního ekosystému, daný les musí plnit určité funkce ekosystému
(produkce potravin, biomasy a dřeva, jde o klíčovou součást vodního cyklu, slouží jako úložný prostor pro uhlík 
a ochrana před erozí půdy, zajišťuje přirozené prostředí a přístřeší pro lidi a divokou zvěř a přestavuje duchovní 
a rekreační přínos), minimalizace či úplné nahrazení používání chemických přípravků prostřednictvím 
přírodních substitutů, ochrana zájmů a práv dělníků, podpora místní zaměstnanosti, respektování práv 
domorodých obyvatel a podnikání a práce v lese probíhají v rámci práva a sledují příklady dobré praxe.
81 Tyto závěry vyplývají ze studie FSC vytvořené v říjnu roku 2009 a ze studie WWF/World Bank Global Forest 
Alliance (nyní Global Forest Alliance) z července 2006. Blíže srov. http://www.czechfsc.cz/fsc-
certifikace/srovnani-certifikacnich-systemu-/.
82 Nezákonná těžba dřeva představuje dle tohoto nařízení přetrvávající a značný problém mezinárodní úrovně. 
Jedná se o významnou hrozbu, protože přispívá k odlesňování a znehodnocování lesa, které stojí asi za 20 % 
celosvětových emisí CO2, ohrožuje biologickou rozmanitost a podkopává udržitelné obhospodařování a rozvoj 
lesa, jakož i obchodní rentabilitu hospodářských subjektů jednajících v souladu s použitelnými právními 
předpisy. Přispívá rovněž k šíření pouští a erozi půdy a může zvyšovat nebezpečí extrémních povětrnostních 
podmínek a záplav. Kromě jiného má i sociální, politické a hospodářské dopady, často narušující pokrok na cestě 
k řádné správě a ohrožující živobytí místních komunit závislých na lese, a může souviset s ozbrojenými 
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s čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení nesmí být uvedeno na vnitřní trh EU. Hospodářské subjekty jsou 

povinny při uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh vykonávat tzv. náležitou péči danou 

rámcem postupů a opatření vymezeným v čl. 6 tohoto nařízení.83

Definice nezákonně vytěženého dřeva, obsažená v čl. 2 písm. g) tohoto nařízení uvádí, 

že se jím rozumí „dřevo vytěžené v rozporu s použitelnými právními předpisy v zemi původu 

vytěženého dřeva“. Dřevo a dřevařské výrobky84, na které se vztahují dobrovolné dohody 

o partnerství FLEGT s EU a Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)85 se pro účely tohoto nařízení považují 

za legálně vytěžené.

                                                                                                                                                                                    
konflikty. Předpokládá se, že účinné řešení tohoto problému s nezákonnou těžbou dřeva v kontextu tohoto 
nařízení přispěje k úsilí EU zaměřenému na zmírňování dopadů změny klimatu nákladově efektivním způsobem 
a mělo by doplňovat činnost EU a její závazky vyplývající z Rámcové úmluvy Organizace spojených národů 
o změně klimatu (blíže viz preambule tohoto nařízení).
83 Jedná se o tzv. systém náležité péče zahrnující povinnost zajistit možnost zpětného vysledování původu dřeva, 
resp. dřevařského výrobku, náležitou archivaci informací o dřevě, postupy posouzení rizik spojených s uvedením 
dřeva na trh a snižování takových rizik.
84 Druhy dřeva a dřevařských výrobků, na které se toto Nařízení vztahuje, jsou vyjmenovány v Příloze tohoto 
nařízení, spadá sem např. i buničina a papír.
85 ČR je smluvní stranou této mezinárodní smlouvy od roku 1992(celý text úmluvy byl publikován ve Sbírce 
zákonů pod č.572/1992 Sb.).
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3 Mezinárodní	právní	úprava
Téma ochrany životního prostředí při zadávání veřejných zakázek je rovněž předmětem 

činnosti mezinárodních organizací a jimi přijímaných mezinárodněprávních dokumentů. 

Klíčové mezinárodní organizace, kterými jsou zejména Organizace spojených národů (dále 

jen „OSN“) a její Program ochrany životního prostředí (dále jen „UNEP“), Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“) nebo Světová obchodní organizace 

(dále jen „WTO“), uznávají veřejné zakázky jako prostředek přeměny současného 

neudržitelného vzorce spotřeby a výroby.

Níže předkládám výběr mezinárodních organizací, které se na zelené zadávání přímo 

zaměřují, nebo jej alespoň určitým způsobem podporují.

3.1Organizace spojených národů
OSN společně se svými mnoha agendami představuje zásadního mezinárodního zadavatele

nejrůznějších druhů zboží, služeb a staveb. Proto byla v rámci OSN vytvořena Pracovní 

skupina pro Environmentálně a sociálně odpovědné zadávání operující s agendami ochrany

životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje jakožto se záležitostmi globální spolupráce 

všech států. Významnými mezníky ve vývoji přístupu OSN k udržitelnému zadávání 

veřejných zakázek se staly zejména mezinárodní konference pořádané OSN v roce 1992 

(Rio de Janeiro) a 2002 (Johannesburg).

Jedním z výsledků Mezinárodní konference o životním prostředí a rozvoji konané v roce 1992 

v Rio de Janeiru bylo přijetí Agendy 21, která se mimo jiné zabývá problematikou zavádění 

změn vzorů spotřeby. Podle čl. 4.23 Agendy 21 „hrají také vlády samy při spotřebě určitou 

úlohu, zejména v zemích s významným postavením státního sektoru v ekonomice, a mohou 

výrazně ovlivňovat jak korporativní rozhodnutí, tak i uvědomění veřejnosti. Měly by proto 

přezkoumat zaměření nákupů svých úřadů a oddělení, a kde to bude možné, zlepšit 

environmentální obsah státní zásobovací politiky, a to bez předsudků vůči principům 

mezinárodního obchodu.“ OSN tak prostřednictvím Agendy 21 podporuje vlády jednotlivých 

členských států k zavádění principů zeleného nakupování při pořizování různých druhů plnění 

a k zavádění ekologicky orientovaných strategií zadávání veřejných zakázek.

V roce 1999 došlo v rámci Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD)86 k revizi 

Směrnice OSN k ochraně spotřebitelů87 v tom smyslu, aby zahrnovala také požadavky 

                                                          
86 Blíže srov. http://www.unctad.org.
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na udržitelnou spotřebu. Vlády a mezinárodní agentury by se na základě čl. 54 této směrnice 

měly „ujmout vedení, pokud jde o zavádění udržitelných praktik v jejich vlastních výrobách, 

zvláště pak pokud jde o politiku veřejných zakázek. Vládní veřejné zakázky, tam kde je to 

možné, by měly podněcovat rozvoj a využití produktů a služeb šetrných k životnímu prostředí.“

V roce 2002 byl na Světovém summitu o udržitelném rozvoji (World Summit on Sustainable 

Development - WSSD)88 přijat Implementační plán, který se zabýval mimo jiné změnou 

stávajících neudržitelných vzorců spotřeby a výroby a hlásal politiku zadávání veřejných 

zakázek podporující rozvoj a pronikání ekologických zboží a služeb do zadávání veřejných 

zakázek.89 Základní změny způsobu výroby a spotřeby jednotlivých společností za účelem

dosažení celosvětového udržitelného rozvoje tak byly označeny za zcela nepostradatelné. Dle 

Implementačního plánu by vlády, příslušné mezinárodní organizace, soukromý sektor 

i všechny významné skupiny měly při procesu změny modelů udržitelné spotřeby a výroby 

hrát aktivní roli.90 Za tím účelem by mimo jiné měly podporovat příslušné orgány na všech 

úrovních, aby při svém rozhodování braly v úvahu otázky udržitelného rozvoje, včetně jejich 

promítnutí do zadávání veřejných zakázek. Tento proces by měl zahrnovat přijetí opatření 

na všech úrovních s cílem „podporovat politiky zadávání veřejných zakázek, které podněcují 

k vývoji a rozšiřování výrobků a služeb šetrných k životnímu prostředí.“91

3.2Program ochrany životního prostředí OSN (UN Environment Program –

UNEP)
Program OSN pro životní prostředí (UNEP) vznikl v roce 1972. Jeho úkolem je podpora 

partnerské spolupráce v otázkách ochrany životního prostředí a hledání způsobů, jak mohou 

státy zvyšovat životní úroveň svých obyvatel bez ohrožení života budoucích generací. Jako 

hlavní orgán OSN na ochranu životního prostředí stanovuje globální agendu v tomto oboru 

a prosazuje ekologické aspekty udržitelného rozvoje.92

UNEP aktivně podporuje a zviditelňuje celosvětové snahy o udržitelný rozvoj při zadávání 

veřejných zakázek na všech úrovních. UNEP je aktivním členem tzv. Marakéšské pracovní 

skupiny pro udržitelné zadávání veřejných zakázek (Marrakech Task Force on Sustainable 

                                                                                                                                                                                    
87 United Nations Guidelines for Consumer Protection.
88 Blíže srov. http://www.un.org/events/wssd/.
89 Úplné znění Implementačního plánu bylo publikováno v časopise České právo životního prostředí č. 4/2002 
(6), str. 57 – 95 a České právo životního prostředí č. 1/2003 (7), str. 77 – 111.
90 Čl. 13 Implementačního plánu.
91 Čl. 18 písm. c) Implementačního plánu.
92 Blíže srov. http://www.unep.org.
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Public Procurement).93 V roce 2012 UNEP publikoval Prováděcí pokyny pro udržitelné 

zadávání veřejných zakázek, které mají sloužit jednotlivým vládám jako vodítko 

při vytváření a provádění politik a akčních plánů týkajících se udržitelného zadávání 

veřejných zakázek.94

3.3Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation 

and Development - OECD) je mezinárodní organizace se sídlem v Paříži, která byla založena 

dne 14. prosince 1960. V rámci této organizace koordinují nejvyspělejší státy světa 

své postupy v celé řadě oblastí, mezi které patří mimo jiné i oblast ekonomiky, financí 

a životního prostředí95.

OECD podporuje vytváření vazeb mezi zelenějším zadáváním veřejných zakázek a jinými 

oblastmi politiky, jako jsou obecné politiky životního prostředí, řízení veřejných výdajů, 

obchodního práva a politiky hospodářské soutěže. Poslední úspěchy OECD byly směřovány 

k propojení environmentálních požadavků v zadávání zakázek a ostatních aspektů veřejných 

politik (soutěžní právo, obchodní právo, právo životního prostředí).96

Přístup OECD při podpoře zeleného nakupování vychází z doporučení Rady OECD 

č. C(2002)3 ze dne 23. ledna 2002 o zlepšení environmentální výkonnosti veřejných 

zakázek.97 Doporučení je založeno na skutečnosti, že tyto aktivity na úrovni veřejné správy 

mohou viditelně zlepšit životní prostředí. Ekologicky šetrné nakupování veřejných zakázek 

totiž přináší i nepřímé pozitivní účinky, které se projevují díky inovacím způsobeným 

poptávkou po ekologických výrobcích či službách. Rada OECD doporučila členským státům 

OECD, aby byly více ohleduplné k životnímu prostředí při zadávání veřejných zakázek 

                                                          
93

Marakéšská pracovní skupina pro udržitelné zadávání veřejných zakázek (MTF/SPP) je mezinárodní 
iniciativou (dobrovolným, neformálním spojením států a organizací) na podporu udržitelného zadávání 
veřejných zakázek v rozvojových a rozvinutých státech. Pracovní skupina, která je vedená Švýcarskou federální 
kanceláří pro životní prostředí, byla zřízena v roce 2005 jako jedna ze sedmi pracovních skupin v rámci tzv. 
Marakéšského procesu o udržitelné spotřebě a výrobě. Členové pracovní skupiny, zahrnující zástupce vlád států 
ze všech kontinentů a mezinárodních organizací, vyvinuli specifickou metodiku pro vlády, aby se jejich zadávání 
veřejných zakázek stalo udržitelnější. Za tímto účelem MTF/SPP podporuje udržitelného zadávání veřejných 
zakázek (SPP), přes školení a pomoc a usnadňuje dialog a práci mezi zúčastněnými stranami a zeměmi. Blíže 
srov. http://esa.un.org/marrakechprocess/.
94 UNEP: Sustainable Public Procurement Implementation Guidelines. Introducing UNEP´s Approach. Paris: 
UNEP, 2012.
95 Blíže srov. http://www.oecd.org.
96 Blíže srov. např. doporučení Rady OECD o zlepšení environmentální výkonnosti vlády [C (96) 39 
v konečném znění] nebo Strategie OECD pro oblast životního prostředí pro první desetiletí 21. století (přijata 
ministry životního prostředí OECD dne 16. května 2001).
97 OECD (2002): Recommendation of the Council on Improving the Environmental Performance of Public 
Procurement. Paris: OECD, 2002.
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na výrobky a služby (včetně, ale nikoli výhradně, spotřebního materiálu, kapitálových statků, 

infrastruktury, stavebnictví a veřejných prací), za účelem zlepšení ochrany životního prostředí 

v oblasti veřejných zakázek a tím podporovat neustálé zlepšování environmentální výkonnosti 

výrobků a služeb.

Rada OECD dále doporučila členským státům rozvíjet politiky a způsoby ochrany životního 

prostředí při zadávání veřejných zakázek, které jsou v souladu s pravidly hospodářské soutěže 

jednotlivých států a dalších příslušných vnitrostátních politik a s jejich mezinárodními 

závazky. Ze strany Rady OECD bylo rovněž doporučeno přijmout konkrétní opatření 

k začlenění environmentálních kriterií do veřejných zakázek na výrobky a služby, 

včetně dopadů na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu, přičemž je třeba vždy 

zajistit, aby zásady transparentnost, nediskriminace a otevřené soutěže byly zachovány. Mezi 

konkrétními opatřeními k zavádění environmentálních aspektů do zadávání veřejných zakázek 

Rada OECD ve svém doporučení uvedla zejména zavedení vhodného politického rámce 

pro začlenění environmentálních kriterií do zadávacích podmínek pro veřejné zakázky

na dodávky a služby, spolu s hodnocením ceny a výkonem poptávaného plnění; dále finanční, 

rozpočtová a účetní opatření, která zajistí, že politiky zadávání veřejných zakázek budou brát 

v úvahu environmentální aspekty výrobků a služeb; rozšíření přístupných informací, školení 

a technické podpory pro úředníky zapojené do procesů zadávání veřejných zakázek, tedy pro 

ty, kteří jsou zodpovědní za zadávání veřejných zakázek, a ty, kteří s nakoupenými výrobky 

a službami následně pracují; zavedení postupů pro identifikaci výrobků a služeb, které splňují 

cíle ekologičtějších veřejných nákupních politik; vývoj ukazatelů pro měření a sledování 

dosaženého pokroku v zelenějších veřejných zakázkách nebo hodnocení environmentální 

politiky v oblasti veřejných zakázek tak, aby bylo zajištěno, že jsou ekonomicky i ekologicky 

efektivní.

3.4Světová obchodní organizace (WTO)
Světová obchodní organizace (World Trade Organization – WTO) 98 obecně stojí za názorem, 

že by neměly existovat žádné politické rozpory mezi podporou a zaručením otevřeného, 

nediskriminačního vícestranného obchodního systému a podporou životního prostředí 

a udržitelného rozvoje.

                                                          
98

Světová obchodní organizace (World Trade Organization - WTO) je mezinárodní organizací, která zakládá 
pravidla mezinárodního obchodu prostřednictvím konsenzu mezi jeho členskými státy a řeší mezinárodní 
obchodní spory mezi členskými státy. Vznikla jako nástupce Všeobecné dohody  o clech a obchodu (GATT) 
na základě Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), která vstoupila v platnost k 1. 1. 1995. Blíže 
srov. http://www.wto.org.
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Z hlediska mezinárodního práva se problematiky ochrany životního prostředí při zadávání 

veřejných zakázek týká Dohoda o vládních zakázkách (Agreement on Government 

Procurement – AGP), která je doposud jedinou právně závaznou dohodou v rámci Světové 

obchodní organizace týkající se veřejných zakázek. Tato dohoda, která je jednou 

z vícestranných obchodních dohod tvořících přílohu k Dohodě o zřízení Světové obchodní 

organizace z roku 1994, zakazuje diskriminaci při zadávání veřejných zakázek a stanoví 

procesní pravidla při jejich zadávání.99 Stávající znění dohody bylo vyjednáno souběžně 

s jednáním Uruguayského kola v roce 1994 a vstoupilo v platnost dne 1. ledna 1996 (dále jen 

„Dohoda z roku 1994“). Dohoda má 39 smluvních stran100, z čehož je 28 členských států 

EU.101

Dohoda z roku 1994 v sobě obsahovala závazek k dalšímu jednání o znění a působnosti této 

Dohody po jejím přijetí v roce 1994.102 Příslušná jednání byla zahájena v roce 1999, a jejich 

cílem bylo zdokonalit a aktualizovat Dohodu z roku 1994 s ohledem na rozvoj informačních 

technologií a postupů při zadávání veřejných zakázek, rozšířit oblast působnosti Dohody 

z roku 1994 a odstranit přetrvávající diskriminační opatření. Dne 30. března 2012 dosáhly 

smluvní strany Dohody o vládních zakázkách z roku 1994 politické dohody a přijaly 

rozhodnutí o výsledcích jednání, prostřednictvím kterého schválily Protokol, kterým se mění 

Dohoda o vládních zakázkách (dále jen „Protokol“), a sedm rozhodnutí Výboru pro vládní 

zakázky.

Protokolem se mění znění Dohody z roku 1994, jakož i jejích dodatků. Skládá se z preambule, 

pozměněného znění Dohody z roku 1994 a čtyř dodatků.103 Revidované znění Dohody z roku 

1994 zajišťuje větší srozumitelnost a transparentnost a zaručuje dodavatelům, 

poskytovatelům, jakož i dodávkám a službám ze smluvních stran Dohody stejné postavení 

v postupech zadávání veřejných zakázek. Revidované znění dále za účelem skutečného 

otevření trhů s veřejnými zakázkami ostatních smluvních stran obsahuje zcela nová 
                                                          
99 Blíže srov. Rozehnalová, N. a kol.: Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního 
ekonomického práva.  Brno: MU, 2012, str. 108 – 111.
100

Stranami Dohody o vládních zakázkách z roku 1994 jsou Arménie, Evropská unie, Hongkong-Čína, Island, 
Izrael, Japonsko, Kanada, Jižní Korea, Lichtenštejnsko, Nizozemsko, pokud jde o Arubu, Norsko, Singapur, 
Švýcarsko, Tchaj-wan a Spojené státy americké. Je spravována Výborem pro vládní zakázky.
101

Úř. věst. C 256, 3.9. 1996, s. 1.
102 Čl. XXIV odst. 7 písm. b) Dohody o vládních zakázkách.
103

Působnost Dohody s ohledem na každou stranu je stanovena v dodatku I, v němž je nabídka každé strany 
podrobně uvedena v jednotlivých přílohách vztahujících se na subjekty nebo konkrétní odvětví, na něž se 
Dohoda vztahuje. Dodatek II k Dohodě obsahuje seznam publikací, v nichž strany zpřístupní platná pravidla pro 
zadávání zakázek a postupy. Dodatek III obsahuje seznam publikací, v nichž strany zpřístupní oznámení o 
zamýšlené zakázce. Dodatek IV obsahuje seznam publikací, v nichž strany zpřístupní oznámení o zadaných 
zakázkách a statistiky.
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ustanovení, která představují významné zlepšení podmínek pro účast dodavatelů z EU 

na zahraničních zakázkách. Dle Dohody její strany povinně zřídí bezplatnou centralizovanou 

elektronickou databázi, která bude soustřeďovat oznámení o zakázkách zveřejněných 

ministerstvy a jinými ústředními zadavateli. Nové povinnosti vychází z velké části z modelu 

EU, jelikož ta udržuje bezplatnou jednotnou databázi (Dodatek k Úřednímu věstníku EU, 

Tender Electronic Daily - TED), v níž jsou zpřístupňována veškerá oznámení o veřejných 

zakázkách, které vymezují směrnice 2004/17/ES a směrnice 2004/18/ES. Následkem těchto 

aktivit má být zlepšení možností účasti dodavatelů na zadávacích řízeních pro veřejné

zakázky v rámci všech smluvních stran Dohody. Revidovaná Dohoda dále obsahuje jasnější 

pravidla výběru dodavatelů, což povede k účinnější hospodářské soutěži; obdobně jako 

u systému EU tento postup zaručí, že se soutěže nebudou moci zúčastnit společnosti, 

kterým bylo prokázáno úplatkářství. Rovněž stálé seznamy dodavatelů vedené zadavateli 

budou otevřeny i dodavatelům dosud v těchto seznamech nezapsaných, což podpoří 

hospodářskou soutěž na trhu.

Z hlediska zeleného zadávání je podstatné, že revidovaná dohoda umožňuje zadavatelům brát 

v úvahu hlediska ochrany životního prostředí při definování technických specifikací 

poptávaného plnění (včetně provozních a výrobních metod) za předpokladu, že tyto 

specifikace nejsou diskriminační a jsou dostatečně objektivní a ověřitelné. Problematiky 

ochrany životního prostředí při zadávání veřejných zakázek se týká zejména článek 10 

revidované dohody o vládních zakázkách, který upravuje právě technické specifikace zboží 

či služeb pořizovaných v rámci veřejných zakázek. Zadavatel nebude moci na základě tohoto 

ustanovení vypracovávat, přijímat ani uplatňovat žádné technické specifikace nebo 

předepisovat žádný postup pro posuzování shody za účelem nebo s účinkem vytvoření 

zbytečných překážek pro mezinárodní obchod. Při definování technických specifikací 

pořizovaného zboží nebo služby je zadavatel, je-li to vhodné, povinen stanovit technické 

specifikace spíše ve smyslu výkonnostních a funkčních požadavků než požadavků 

vzhledových nebo popisných charakteristik a založit technické specifikace na mezinárodních 

nebo evropských normách, pokud takové normy existují; jinak na vnitrostátních technických 

předpisech, uznávaných národních normách nebo na stavebních předpisech. Pokud 

se v technických specifikacích použijí vzhledové nebo popisné charakteristiky, zadavatel 

uvede, je-li to vhodné, že bude posuzovat nabídky rovnocenného zboží či služeb, 

které prokazatelně splňují podmínky dané zakázky, a to vložením slov „nebo rovnocenné“ 

do zadávací dokumentace. Zadavatel si nevyžádá ani nepřijme způsobem, který by ve svém 
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důsledku bránil hospodářské soutěži, doporučení, které by mohlo být použito 

při vypracovávání nebo přijímání technických specifikací pro určitou zakázku, od osoby, 

která může mít na dotyčné zakázce obchodní zájem.

Z důvodu větší jistoty se v revidované Dohodě o vládních zakázkách uvádí, že strany 

Dohody, včetně jejich zadavatelů, mohou v souladu s jejím článkem 10 vypracovávat, 

přijímat či uplatňovat technické specifikace s cílem podporovat zachování přírodních zdrojů 

nebo ochranu životního prostředí.104 Hodnotící kriteria uvedená v oznámení o zamýšlené 

vládní zakázce nebo zadávací dokumentaci mohou zahrnovat mimo jiné vlastnosti zboží 

či služby z hlediska jejich vlivu na životní prostředí (kromě toho též cenu a jiné nákladové 

faktory, kvalitu, technickou úroveň a dodací podmínky).105

Jedním ze sedmi rozhodnutí přijatých smluvními stranami Dohody o vládních zakázkách 

v roce 2012 je též Rozhodnutí Výboru pro vládní zakázky ze dne 30. 3. 2012 o pracovním 

programu pro udržitelné veřejné zakázky, jehož cílem je zajistit, aby politiky udržitelných 

veřejných zakázek byly slučitelné se zásadami zákazu diskriminace a zachování 

transparentnosti. Čl. XXII odst. 8 písm. a) Dohody o vládních zakázkách stanoví, že strany 

dohody přijmou a pravidelně přezkoumávají pracovní programy, včetně pracovního programu 

pro udržitelné zadávání zakázek.

Pracovní program pro udržitelné veřejné zakázky, který bude zahájen po vstupu Protokolu 

v platnost, se bude zabývat cíly udržitelného zadávání zakázek, způsobem začlenění pojmu 

udržitelné zadávání zakázek do politik v oblasti zadávání zakázek na celostátní a na nižší než 

celostátní úrovni, způsoby uplatňování udržitelného zadávání zakázek v souladu se zásadou 

„ekonomicky nejvýhodnější“ nabídky a způsoby uplatňování udržitelného zadávání zakázek 

v souladu se závazky stran dohody v oblasti mezinárodního obchodu. Výbor pro vládní 

zakázky dále určí opatření a politiky, o nichž se domnívá, že představují udržitelné zadávání 

zakázek způsobem, který je v souladu se zásadou „ekonomicky nejvýhodnější“ nabídky 

a se závazky stran dohody v oblasti mezinárodního obchodu, a vyhotoví zprávu, 

která obsahuje osvědčené postupy, pokud jde o tato opatření a politiky.

3.5Mezinárodní síť zeleného nakupování (IGPN)
Mezinárodní síť zeleného nakupování (International Green Purchasing Network - IGPN) je 

mezinárodní nevládní organizací se sídlem v Tokiu, která napomáhá celosvětovému 

                                                          
104 Čl. 10 odst. 6 revidované Dohody o vládních zakázkách.
105 Čl. 10 odst. 9 revidované Dohody o vládních zakázkách.
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rozšiřování rozvoji zboží a služeb přátelských k životnímu prostředí a také zeleného 

nakupování.106 Ačkoli se tedy nejedná o mezivládní organizaci, představuje IGPN důležitý 

přínos pro zadavatele, neboť umožňuje sdílení informací a know-how o zeleném nakupování 

a šetrných produktech a snahu o harmonizaci snah o zelené nakupování. Nabízí 

tzv. Začátečnický balíček zeleného nakupování (GPP Starter Kit), který obsahuje seznámení 

s konceptem zeleného nakupování, případové studie, průvodce krok za krokem při pořizování 

ekologicky šetrných výrobků, služeb či stavebních prací atd.107

                                                          
106Blíže srov. http://www.igpn.org.
107 http://www.igpn.org/focus_on/kit/index.html.
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4 Unijní	právní	úprava

4.1 Primární	právo	EU

4.1.1 Zadávání	veřejných	zakázek	a	jeho	úprava	v rámci	primárního	práva	EU

V souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b) Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“)108 spadá 

politika hospodářské soutěže, pokud jde o stanovení pravidel nezbytných pro fungování 

vnitřního trhu, do výlučné pravomoci EU. 

Politika ochrany hospodářské soutěže, pod níž zadávání veřejných zakázek spadá, představuje 

jednu ze základních politik, na nichž EU stojí. Efektivní hospodářská soutěž ekonomických 

subjektů však není cílem EU o sobě samým, neboť se jedná o jeden z nástrojů, uplatňovaných 

k dosažení primárních cílů, jako jsou vytvoření fungujícího vnitřního trhu, podpora 

udržitelného a trvalého rozvoje, celková stabilita EU, atd. Těchto cílů by mělo být 

dosahováno prostřednictvím efektivního zadávání veřejných zakázek, neboť fungující soutěž 

mezi konkurujícími si dodavateli zajišťuje jejich neustálou snahu o zvyšování kvality 

vlastních služeb a snižování cen.

Základy politiky hospodářské soutěže tak nacházíme již ve Smlouvě o založení Evropského 

hospodářského společenství ze dne 25. 3. 1957109, přičemž relevantní ustanovení SFEU, 

týkající se úpravy vnitřního trhu, nepředstavují ve srovnání se Smlouvou o založení EHS 

zásadní změnu. Pro zajištění efektivní soutěže dodavatelů je zásadní úprava v čl. 26110 a 27111

SFEU, která vymezuje základní principy zadávání veřejných zakázek, z nichž veškeré 

postupy i zásady v rámci zadávání veřejných zakázek vycházejí. Jedná se o povinnost 

respektovat volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu v rámci vnitřního trhu EU, z nichž 

se vyvinuly zásady rovného zacházení s uchazeči o veřejnou zakázku a zákazu jejich 

diskriminace ze strany zadavatelů. 

                                                          
108 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské 
unie dne 30. března 2010 (Úř. věst. C 83, 30.3.2010, s. 1).
109 Ačkoli se tato zakládací smlouva výslovně k zadávání veřejných zakázek nevyjadřuje, obsahuje základní 
principy, z nichž veškeré další zásady zadávání veřejných zakázek v rámci EU vycházejí. 
110 Čl. 26 odst. 2 SFEU praví, že „Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný 
pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu“.
111 Čl. 27 SFEU uvádí, že „při přípravě návrhů směřujících k dosažení cílů stanovených v článku 26 vezme 
Komise v úvahu úsilí, jež budou muset vynaložit některá hospodářství, která se liší stupněm vývoje, pro vytvoření 
vnitřního trhu, a může navrhnout vhodné předpisy. Pokud budou mít tyto předpisy podobu výjimek, musí být jen 
dočasné a mohou narušovat fungování vnitřního trhu co nejméně“.
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S ohledem na dosažný vývoj vnitřního trhu obsahuje SFEU (oproti Smlouvě o založení ES) 

i opatření, která mají zajistit fungování vnitřního trhu, nikoli tedy jen opatření, směřující 

k jeho vytváření.

4.1.2 Ochrana	životního	prostředí	v rámci	práva	EU

Přestože Evropská rada vyzvala EK k přípravě konkrétních opatření, řešících otázky životního 

prostředí, již na summitu v Paříži, konaném v říjnu 1972, první zmínky o ochraně životního 

prostředí a environmentální politice se v primárním právu EU výslovně objevují

až od poloviny 80. let 20. století, v rámci Jednotného evropského aktu (dále jen „JEA“). 

Došlo k tomu pod vlivem první mezinárodní konference OSN o životním prostředí, která 

se konala v témže roce ve Stockholmu. Stockholmská konference byla reakcí na prudce 

se zhoršující kvalitu životního prostředí v celosvětovém měřítku. EK následně zahájila 

aktivity v oblasti životního prostředí prostřednictvím tzv. akčních programů, 

které vytyčují cíle politiky ochrany životního prostředí ES/EU a prostředky k jejich 

dosažení.112

JEA do stávající Smlouvy o EHS vložil čl. 100a, jenž hovořil o tom, že EK bude ve svých 

návrzích, týkajících se mimo jiné ochrany životního prostředí, vycházet z vysoké úrovně 

ochrany. Do Smlouvy o EHS byla dále prostřednictvím JEA vložena nová Hlava VII, týkající 

se ochrany životního prostředí. Zde již byly zakotveny klíčové principy, na nichž má politika

životního prostředí ES spočívat. Obdobnou úpravu převzala též Lisabonská smlouva113, 

která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009. Základní ustanovení týkající se ochrany 

životního prostředí ve SFEU jsou upravena v čl. 191. Politika EU má v této oblasti přispívat 

k zachování, ochraně a zlepšování kvality životního prostředí, ochraně lidského zdraví, 

uvážlivého a racionálního využívání přírodních zdrojů a podpory opatření na mezinárodní 

úrovni určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního prostředí, 

a zejména boje proti změně klimatu. Tato politika EU je v oblasti životního prostředí 

zaměřena na vysokou úroveň ochrany a je založena na zásadách obezřetnosti a prevence, 

odvracení ohrožení životního prostředí především u zdroje a na zásadě „znečišťovatel platí".

V oblasti primárního a zejména sekundárního práva EU prodělalo právo životního prostředí 

vývoj ovlivňovaný též tím, jak se členské státy ES/EU i EU jako celek účastnily 

celosvětových či regionálních mezinárodních konferencí věnovaných ochraně životního 

                                                          
112 První tzv. Evropský akční program byl vyhlášen Evropskou komisí pro období 1973 až 1976.
113 Blíže srov. Když se řekne Lisabonská smlouva … Perspektiva fungování Evropské unie podle nového 
smluvního rámce. Praha: Úřad vlády ČR, 2008.
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prostředí a připojovaly se k důležitým mezinárodním úmluvám (např. Bernská úmluva 

o ochraně evropské fauny a flóry z roku 1979, Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 

sjednaná na konferenci v Rio de Janeiru v roce 1992 a její tzv. Kjótský protokol z roku 1997, 

Aarhuská úmluva z roku 1998).

Od nejdůležitějších priorit 70. let 20. století, mezi něž náležela problematika průmyslového 

a zemědělského znečišťování, se tak regulace v této oblasti vyvíjela přes ochranu vod, 

ptactva a dalších živočišných i rostlinných druhů, problematiku nakládání s odpady 

či podporu ekologicky šetrných produktů až ke snahám o zapracování zásad trvale 

udržitelného rozvoje do všech politik Společenství, a to včetně politik týkajících se zadávání 

veřejných zakázek.

Dosud bylo vyhlášeno celkem 7 akčních programů EU týkajících se ochrany životní prostředí. 

Šestý akční program Společenství pro životní prostředí, který byl přijat pro období 2002 -

2012 prostřednictvím rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES114, 

jmenuje mezi klíčovými prioritami politiky životního prostředí EU boj proti klimatickým 

změnám, ochranu přírody a biologické rozmanitosti, ochranu zdraví a odpovědné nakládání 

s přírodními zdroji a odpadem. Jedním z prostředků, kterým mělo být dosaženo v tomto 

akčním programu vytyčených cílů, bylo zajistit, aby jednotliví spotřebitelé, podniky a veřejné 

orgány v rolích kupujících byli lépe informováni o dopadu výrobních procesů a výrobků 

na životní prostředí s cílem dosáhnout udržitelných spotřebních vzorců. To dle tohoto akčního 

programu mimo jiné vyžadovalo „propagovat při zadávání veřejných zakázek 

environmentální politiku, která umožňuje zohlednit charakteristiku životního prostředí 

a možnou integraci problematiky životního cyklu z hlediska životního prostředí, včetně 

výrobní fáze, při postupech zadávání veřejných zakázek, přičemž jsou respektována pravidla 

Společenství pro hospodářskou soutěž a vnitřní trh, a obecné pokyny pro tuto politiku jsou 

založeny na nejlepších praktikách uplatňovaných v této oblasti, a zahájení procesu 

přezkoumání ekologických kriterií politiky zadávání veřejných zakázek v institucích 

Společenství.“

                                                          
114 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o šestém akčním 
programu Společenství pro životní prostředí. Blíže srov. SMOLEK, M.: Šestý akční program Evropského 
společenství pro životní prostředí „Životní prostředí 2010: Naše budoucnost je v našich rukou“, České právo 
životního prostředí č. 4/2002 (6), str. 3 - 13.
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V pořadí již 7. akční program EU pro životní prostředí s názvem „Spokojený život 

v mezích naší planety“115, který byl schválen 20. listopadu 2013, je platný do roku 2020. 

Členské státy EU mají do tohoto roku dosáhnout cíle uplatňovat kriteria pro zadávání 

zelených zakázek u nejméně 50 % veřejných zakázek. EK má za tím účelem posoudit 

možnost zavedení dalších právních předpisů (vedle již přijaté směrnice o podpoře čistých 

a energeticky účinných silničních vozidel, směrnice o energetické účinnosti nebo nařízení 

o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky)

v jednotlivých odvětvích s cílem zavést závazná pravidla zadávání zelených veřejných 

zakázek u dalších kategorií produktů.116

4.2Sekundární právo EU

4.2.1 Vývoj	sekundární	právní	úpravy	EU	týkající	se	ochrany	životního	

prostředí	při	zadávání veřejných	zakázek

V oblasti tzv. sekundárního práva EU je problematika zadávání veřejných zakázek 

upravována prostřednictvím směrnic. Právní rámec zadávání veřejných zakázek v rámci práva 

EU byl postupně utvářen od počátku 70. let 20. století, přičemž první z budoucí řady směrnic 

byla směrnice Rady 71/305/EHS ze dne 26. 7. 1971 o koordinaci postupů při zadávání 

veřejných zakázek na stavební práce. Na tuto právní úpravu navázala směrnice Rady 

77/62/EHS ze dne 21. 12. 1976 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek 

na dodávky. Tyto směrnice stanovily základní pravidla pro poptávání veřejných zakázek 

příslušného druhu, odpovídajícího názvu směrnice, platná pro veřejný sektor. 

V letech 1988 a 1989 byly tyto dvě směrnice aktualizovány a doplněny směrnicemi 

88/295/EHS ze dne 22. 3. 1988 doplňující směrnici 77/62 EHS a 89/665/EHS ze dne 

21. 12. 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení 

při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce. Následně, v 90. letech 

                                                          
115 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném 
akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“.
116

Bod 38 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 zní: „Kromě 
povinných požadavků na zelené veřejné zakázky stanovených pro určité kategorie produktů přijala většina 
členských států EU dobrovolné akční plány a mnoho jich pro konkrétní skupiny produktů stanovilo konkrétní 
cíle. Orgány veřejné správy na všech úrovních však mají značný prostor k tomu, aby svůj dopad na životní 
prostředí omezily ještě více svým rozhodováním o nákupech. Členské státy EU a regiony by měly podniknout 
další kroky, aby dosáhly cíle uplatňovat kriteria pro zadávání zelených zakázek u nejméně 50 % veřejných 
zakázek. Komise EU posoudí možnost zavedení dalších právních předpisů v jednotlivých odvětvích s cílem zavést 
závazná pravidla zadávání zelených veřejných zakázek u dalších kategorií produktů a prostor pro pravidelné 
sledování pokroku členských států EU na základě odpovídajících údajů z členských států, s ohledem na potřebu 
snížit úroveň administrativní zátěže. Měly by být vytvořeny dobrovolné zelené pořizovací sítě.“
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20. století, došlo ke sjednocení pravidel definovaných těmito shora uvedenými směrnicemi 

a jejich nahrazení prostřednictvím směrnic Rady 92/50/EHS ze dne 18. 6. 1992 o koordinaci 

postupů při zadávání veřejných zakázek na služby, 93/36/EHS ze dne 14. 6. 1993 

o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky, 93/37/EHS ze dne 

14. 6. 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce 

a 93/38/EHS ze dne 14. 6. 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek 

subjekty působícími v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. 

Orgány EU přijetím těchto směrnic Rady reagovaly především na snahu o dotvoření vnitřního 

trhu EU jdoucí ruku v ruce s nutností stanovit pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

i v dosud neupravených hospodářských odvětvích117 (jako je např. energetika 

či telekomunikace). Legislativa v oblasti veřejných zakázek v této době sledovala základní 

cíle spočívající v podpoře celoevropské a přeshraniční soutěže dodavatelů, zajištění co možná 

nejvýhodnějšího plnění za danou cenu a ve společném boji proti korupci.

K propojení environmentálních cílů politiky životního prostředí EU a procesu zadávání 

veřejných zakázek docházelo nejprve prostřednictvím judikatury SDEU, přičemž tato 

rozhodovací praxe nalezla svůj odraz v právní úpravě v rámci dále uvedených dvou směrnic. 

Před jejich přijetím však první souhrnnou analýzu možností uplatňování environmentálních 

kriterií v rámci tehdejšího právního rámce představovalo právně nezávazné Výkladové 

sdělení EK z roku 2001.118 Současně toto výkladové stanovisko EK obsahovalo konkrétní 

doporučení, jakým způsobem by bylo možné v rámci zadávacího procesu ekologická kriteria 

zohlednit. Ačkoli právní úprava zadávání v době vydání tohoto výkladového stanoviska 

neobsahovala žádné výslovné odkazy na možnost přispět při zadávání veřejných zakázek 

k ochraně životního prostředí, EK zkonstatovala, že v rámci politiky ochrany životního 

prostředí došlo od přijetí těchto směrnic119 k takovému vývoji, který umožňuje a zároveň 

vyžaduje, aby i zadávací procesy přispěly k jejímu naplňování.120

4.2.2 Platné	zadávací	směrnice	EU

Směrnici Rady 93/38/EHS nahradila směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES 

ze dne 31. 3. 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími 

                                                          
117 Blíže srov. Tkáčiková, J. (ed): Ekonomické nástroje v právu životního prostředí, Sborník příspěvků 
z konference Brno, červen 2010. Masarykova univerzita. 2010, 1. vyd., s. 112.
118 Výkladové sdělení EK: Komunitární právo aplikovatelné na zadávání veřejných zakázek a možnosti zapojení 
environmentálních kriterií do tohoto procesu ze dne 4. 7. 2001, KOM(2001)274 v konečném znění.
119 Směrnice 93/37/EHS, směrnice 93/36/EHS, směrnice 97/52/EHS, směrnice 98/04/ES.
120 Blíže srov. čl. 6 Smlouvy o založení ES: „Požadavky na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty 
do vymezení a provádění politik a činností Společenství uvedených v článku 3, zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje.“ 
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v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a směrnice 

Rady 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS byly nahrazeny směrnicí Evropského 

parlamentu a rady 2004/18/ES ze dne 31. 3. 2004 o koordinaci postupů při zadávání 

veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

V preambulích těchto směrnic je shodně uvedeno, že jsou založeny na judikatuře SDEU, 

zejména na „judikatuře týkající se kriterií pro zadání zakázky, která upřesňuje možnosti 

veřejných zadavatelů vyhovět potřebám dotčené veřejnosti, včetně oblasti životního prostředí 

nebo sociální oblasti, budou li tato kriteria spojena s předmětem zakázky, neponechají-li 

veřejnému zadavateli neomezenou volnost výběru, budou li výslovně uvedena a budou-li 

v souladu se základními zásadami Smlouvy“, které jsou uvedeny v odst. 2 preambulí těchto 

směrnic. Z tohoto ustanovení dotčených směrnic vyplývá, že rozhodovací praxe SDEU byla 

pro normativní zakotvení uplatňování environmentálních kriterií v rámci zadávacích řízení 

pro veřejné zakázky určujícím prvkem. Jak bude uvedeno dále, shora uvedené podmínky 

uplatnění kriterií zohledňujících ochranu životního prostředí, z této judikatury bez dalšího 

vycházejí.

Směrnice 2004/17/ES se vztahuje, jak ostatně vyplývá z jejího názvu, na veřejné 

zadavatele121, resp. veřejné podniky122, které vykonávají některou z činností vyjmenovaných 

v čl. 3 až 7 této Směrnice. Jedná se o činnosti v oblasti dodávek elektřiny, plynu, tepla, 

pitné vody a v oblasti služeb s těmito dodávkami souvisejícími, dále v oblasti služeb 

železniční, tramvajové, autobusové, trolejbusové a lanové dopravy, v oblasti poštovních 

služeb a v oblasti průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv, 

jakož i v oblasti poskytování zařízení letišť a přístavů. Zjednodušeně řečeno, 

jedná se o tzv. sektorové zadavatele dle § 2 odst. 6 ZVZ. Vzhledem k tomu, že tato práce 

se zabývá postupy závaznými pro veřejné zadavatele, a rovněž vzhledem k tomu, že úprava 

environmentálních kriterií použitelných při zadávání veřejných zakázek obsažená v této 

směrnici je obdobná té, kterou obsahuje směrnice 2004/18/ES, bude dále primárně rozebrána 

úprava, obsažená ve směrnici 2004/18/ES.

                                                          
121 Směrnice 2004/17/ES zahrnuje pod pojmem „veřejný zadavatel“, stát, regionální nebo místní orgány, 
veřejnoprávní subjekty, sdružení tvořená jedním či více takovými orgány nebo jedním či více veřejnoprávními 
subjekty [čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/17/ES].
122 Pojem „veřejný podnik“ definuje Směrnice 2004/17/ES jako „jakýkoli podnik, ve kterém veřejní zadavatelé 
mohou vykonávat přímo nebo nepřímo dominantní vliv na základě jejich vlastnictví podniku, majetkové účasti 
v něm nebo předpisů, kterými je upraven“ [čl. 2 odst. 1 písm. b Směrnice 2004/17/ES].
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Osobní působnost druhé ze shora uvedených směrnic, směrnice 2004/18/ES, zahrnuje 

všechny veřejné zadavatele, jejichž definice je totožná, jako v případě směrnice 2004/17/ES 

(blíže srov. čl. 1 odst. 9 této směrnice), nicméně pro tyto zadavatele neplatí žádný požadavek 

na výkon „relevantní činnosti“, jako v případě směrnice 2004/17/ES.

Zadávání veřejných zakázek podléhá úpravě směrnice 2004/18/ES pouze v případě, pokud 

předpokládaná hodnota takových zakázek (tento institut je ve směrnici 2004/18/ES označen 

jako „prahová hodnota zakázky“), dosahuje určité, směrnicí stanovené minimální výše123. 

Veřejné zakázky, které těchto minimálních finančních limitů nedosahují, jsou z působnosti 

těchto směrnic vyloučeny. Obdobné platí i pro působnost směrnice 2004/17/ES.124

Podle vlastního textu směrnice upřesňuje způsoby, jakými mohou zadavatelé přispět 

k ochraně životního prostředí a podpoře udržitelného rozvoje za současného zajištění 

možnosti získat pro jejich zakázky nejlepší poměr kvality a ceny125. Definování dílčích 

hodnotících kriterií umožňujících hodnotit nabídky podané do zadávacího řízení 

dle požadavků na ochranu životního prostředí však není jediným nástrojem, který směrnice 

2004/18/ES k ochraně životního prostředí v rámci zadávacích řízení poskytuje.

4.2.3 Právní	akty	EU	se	vztahem	k zelenému	zadávání

V rámci sekundárního práva EU byly dosud přijaty tři níže uvedené právní akty EU, 

které ve vztahu k zadavateli (nikoli však k výrobcům) prolamují dobrovolnost zeleného 

zadávání prostřednictvím stanovení konkrétních povinností určených zadavatelům, 

poptávajícím určitá plnění.

V souladu se 7. akčním programem EU pro životní prostředí s názvem „Spokojený život 

v mezích naší planety“ má EK posoudit další možnosti zavedení obdobných právních 

předpisů, které by pro jednotlivá odvětví zavedly závazná pravidla zadávání zelených 

veřejných zakázek u dalších kategorií produktů.

                                                          
123 V rámci směrnice 2004/18/ES jsou tyto minimální hodnoty rozlišovány, pokud se jedná o veřejné zakázky 
na dodávky a služby zadávané ústředními orgány státní správy a určité veřejné zakázky zadavatelů působících 
v oblasti obrany (162 000 EUR). Dále je stanovena minimální hodnota ve výši 249 000 EUR pro veřejné 
zakázky na služby a dodávky zadavatelů odlišných od těch prve jmenovaných, pro zbylé zakázky zadavatelů 
působících v oblasti ochrany a pro určité veřejné zakázky na služby definované v příloze k této směrnici. 
Prahová hodnota veřejných zakázek na stavební práce činí 6 242 000 EUR.
124 Blíže srov. čl. 16 směrnice 2004/17/ES, prahová hodnota pro zakázky na dodávky a služby činí 499 000 EUR 
a pro zakázky na stavební práce jde o hodnotu 6 242 000 EUR.
125 Blíže srov. odst. 5 preambule směrnice 2004/18/ES.
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a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 ze dne 15. 1. 2008 

o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských 

přístrojů štítky

Toto nařízení bylo přijato k provedení pravidel a nástrojů Programu Energy Star126, 

definovaného v Dohodě ze dne 20. prosince 2006 mezi vládou Spojených států amerických 

a ES o koordinaci programů na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů 

štítky. Smyslem uzavřením této dohody je usnadnění mezinárodního obchodu s těmito 

přístroji a současně ochrana životního prostředí. 

Kancelářské přístroje127 ve smyslu tohoto nařízení, jsou chápány jako produkty významně 

se podílející na celkové spotřebě elektrické energie. Vzhledem k tomu, že jejich různé 

modely, dostupné na trhu ES, mají velmi rozdílnou úroveň spotřeby energie pro podobné 

funkce, existuje významný potenciál k optimalizaci jejich energetické účinnosti. 

Dle odst. 11 preambule tohoto nařízení je možné pořídit většinu energeticky účinných 

kancelářských přístrojů za nízké nebo nulové dodatečné náklady, přičemž v mnoha případech 

mohou být případné dodatečné náklady v přiměřeně krátké době vyváženy úsporou elektrické 

energie. Cílů úspory energie a snížení oxidu uhličitého může být tedy v této oblasti nákladově 

efektivním způsobem dosaženo, aniž by tím byli zadavatelé jakkoli znevýhodněni.

V souladu s čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení platí, že účast dodavatele, resp. výrobce, na Programu 

Energy Star je dobrovolná.

Pro zelené zadávání je významný čl. 6, dle nějž jsou určití zadavatelé (EK, další orgány ES 

a ústřední orgány státní správy) po dobu trvání Dohody povinni při zadávání veřejných 

zakázek na dodávky (produkty dle čl. 2 tohoto nařízení a přílohy C Dohody) vymezit 

požadavky na energetickou účinnost poptávaného plnění, které nesmějí být méně náročné, 

než specifikace programu Energy Star (opět vymezeny v příloze C Dohody).

                                                          
126 V souladu s čl. 1 tohoto nařízení se jedná o program ES na označování energetické účinnosti kancelářských 
přístrojů štítky.
127 Dle čl. 2 tohoto nařízení a přílohy C Dohody se jedná o počítače, počítačové monitory, tiskárny, faxy, 
frankovací stroje, kopírky, skenery, multifunkční zařízení.
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b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 

o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 

směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES

Přijetím této směrnice došlo ke zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES 

ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických 

službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS, jejímž cílem bylo zvýšení energetické 

účinnosti u koncového spotřebitele prostřednictvím snižování energetické spotřeby o 9 % 

do roku 2015. 

V souvislosti se závěry EK ze dne 4. 2. 2011, na něž tato směrnice odkazuje, 

z nichž vyplynulo, že plnění cílů EU v oblasti energetické účinnosti není uspokojivé, 

ukázalo se jako nezbytné aktualizovat právní rámec EU pro energetickou účinnost právě 

prostřednictvím této směrnice, sledující celkový cíl v oblasti energetické účinnosti, jímž je 

20% úspora spotřeby primární energie EU do roku 2020 a další zvyšování energetické 

účinnosti po roce 2020128. 

Tato směrnice při vymezení nástrojů, které mají splnění tohoto cíle zajistit, klade hlavní důraz 

na chování veřejného sektoru (veřejných zadavatelů), který by měl jít ostatním spotřebitelům 

příkladem. 

Dokladem je čl. 6 této směrnice, který členským státům EU ukládá zajistit, aby „ústřední 

vládní instituce nakupovaly pouze výrobky, služby a budovy s vysokou energetickou účinností, 

je-li to v souladu s nákladovou efektivností, ekonomickou proveditelností, s udržitelností 

v širším smyslu, technickou způsobilostí, jakož i dostatečnou hospodářskou soutěží“. 

Současně mají členské státy EU vybízet veřejné subjekty, včetně veřejných subjektů 

na regionální a místní úrovni, aby s náležitým ohledem na své příslušné pravomoci a správní 

uspořádání následovaly příkladné úlohy jejich ústředních vládních institucí.

V souladu s čl. 6 odst. 2 mají členské státy EU podporovat zadavatele, aby při vypisování 

veřejných zakázek na poskytování služeb s významným energetickým obsahem zvážily 

možnost uzavření dlouhodobých smluv o energetických službách, které by zajišťovaly 

dlouhodobé úspory energie.

Daný proces má být usnadněn tím, že zásady energetické účinnosti a úspory energie budou 

definovány jako jedno z možných kritérií hodnocení nabídek v rámci ekonomické výhodnosti 
                                                          
128 Blíže viz odst. 7 až 10 preambule této směrnice.
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nabídek. Rovněž by měla probíhat výměna informací o osvědčených postupech v této oblasti, 

a to jak na vnitrostátní tak i mezinárodní úrovni. Příloha č. III této směrnice pak definuje 

konkrétní požadavky, které jsou zadavatelé povinni s určitými veřejnými zakázkami spojit. 

c) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 

o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

Jedná se o vůbec první zavedení povinností, resp. odpovědnosti, spojených s udržitelností, 

do práva veřejných zakázek, které je nutno uplatňovat v rámci všech členských států EU.

Dle čl. 11 této směrnice je jejím cílem snaha povzbudit trh s čistými a energeticky účinnými 

silničními vozidly, a současně ovlivnit trh se standardními vozidly vyráběnými ve větším 

množství (např. osobní automobily, autobusy, autokary a nákladní automobily), 

prostřednictvím zajištění dostatečně silné poptávky po čistých a energeticky účinných 

silničních vozidlech, díky níž dojde k povzbuzení výrobců a průmyslového odvětví 

k investování do dalšího vývoje vozidel s nízkou spotřebou energie a nízkými emisemi CO2

a dalších znečisťujících látek.

Směrnice nabízí zadavatelům dvojí možnost, jak do zadávacího procesu zahrnout požadavky 

související s energetickými a environmentálními dopady na životní prostředí. V prvé řadě 

se jedná o technickou specifikaci poptávaných vozů, která bude zohledňovat jejich vliv 

na životní prostředí a spotřebu energií. Vedle toho je možné tyto skutečnosti použití jako dílčí 

hodnotící kriteria v rámci hodnocení nabídek.

Zadavatelé, kteří poptávají dodávky silničních vozidel, by měli v rámci popisu předmětu 

veřejné zakázky specifikovat zejména vyšší úrovně výkonnosti z hlediska energie a životního 

prostředí, než jsou úrovně stanovené v právních předpisech EU, například zohledněním norem 

EURO. Dle čl. 1 této směrnice mají zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovat 

při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, 

včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí určitých znečišťujících látek, a to s cílem 

podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly a posílit přínos odvětví 

dopravy pro politiky EU v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky. 

Do českého právního řádu byla tato směrnice transponována prostřednictvím zákona 

č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. Česká republika tak společně s Dánskem 
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a Portugalskem jako jediná provedla transpozici této směrnice ve stanoveném termínu –

do 4. 12. 2010129.

EK provozuje speciální internetový portál130, který zadavatelům vedle metodické podpory 

a informací o této problematice a legislativě mimo jiné nabízí i kalkulátor nákladů životního 

cyklu všech vozidel na trhu. 

Ze Zprávy EK ohledně aplikace této směrnice, vyplývá, že pro nastavení účinnějšího 

využívání všech možností, které tato směrnice nabízí, zejména ve vztahu k zahrnutí spotřeby 

energie a emisí CO2 a jiných znečišťujících látek, bude nutná určitá dodatečná podpora. 

Rovněž je zřejmě nutná podpora používání výpočtů provozních nákladů za dobu životního 

cyklu vozidel pro účely hodnocení, přičemž tento úkol by měly převzít zejména členské státy, 

s ohledem na jejich místní a legislativní možnosti. EK dále počítá se školeními těch 

pracovníků, kteří jsou v daných státech odpovědní za provádění národní legislativy. Jako 

užitečný nástroj se v této souvislosti uplatní Portál čistých vozidel, který bude ze strany EK 

rozveden tak, aby opravdu pomáhal zadavatelům i soukromníkům při nákupu těchto vozidel. 

                                                          
129

Blíže srov. Zpráva EK předkládaná Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů ohledně aplikace Směrnice 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 
čistých a energeticky účinných silničních vozidel, ze dne 18. 4. 2013, KOM(2013) 214 v konečném znění, str. 3 
tabulka č. 1
130 Blíže srov. Portál čistých vozidel: http://www.cleanvehicle.eu/.
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5 Česká	právní	úprava

5.1 Vývoj	právní	úpravy ČR	týkající	se zadávání	veřejných	zakázek

První samostatnou zákonnou úpravou zadávání veřejných zakázek byl zákon č. 199/1994 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, účinný od dne 1. 1. 1995.131 Předlohou při tvorbě tohoto 

zákona byl modelový zákon UNCITRAL o zadávání zboží, staveb a služeb, přijatý Komisí 

spojených národů pro mezinárodní obchodní právo. Tento zákon, zjednodušeně řečeno, 

stál na zásadě, že veřejné zakázky jsou zadávány v obchodní veřejné soutěži podle 

obchodního zákoníku a zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Díky novelizaci zákona č. 199/1994 Sb., provedené zákonem č. 28/2000 Sb., který nabyl 

účinnosti dne 1. 6. 2000, došlo k prvnímu výslovnému zakotvení možnosti hodnocení nabídek 

dle kriterií zohledňující vliv plnění na životní prostředí. Ačkoli i před touto novelizací byli 

zadavatelé oprávněni hodnotit ekologické aspekty plnění (neboť zákon č. 199/1994 Sb. 

obsahoval pouze demonstrativní výčet dílčích hodnotících kriterií), výslovné zakotvení této 

možnosti představovalo záruku právní jistoty zadavatele, že hodnocení takových skutečností 

je opravdu přípustné. Nově tedy byli zadavatelé výslovně oprávněni při hodnocení nabídek 

dle jejich ekonomické vhodnosti přihlédnout rovněž k ekologickým parametrům132, zejména 

k volbě nejlepší dostupné technologie a opatřením k postupnému snižování emisí 

dle § 6 odst. 5 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, k míře 

únosného zatížení území dle § 11 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 

a k předcházení znečišťování nebo poškozování životního prostředí dle § 17 odst. 1 zákona 

č. 17/1992 Sb.  Důvodová zpráva k zákonu č. 28/2000 Sb. se k otázce výslovného zakotvení 

této možnosti do procesu hodnocení nabídek nevyjadřovala, bylo tedy třeba vycházet pouze 

z účelu přijetí zákona č. 28/2000 Sb., kterým bylo dle důvodové zprávy „dosažení vyššího 

stupně slučitelnosti zákona s právem ES a dále zjednodušení procesních postupů upravených 

                                                          
131 Do vydání tohoto zákona byla problematika zadávání veřejných zakázek řešena nejprve prostřednictvím tzv. 
zadávacího řádu (nařízení vlády republiky Československé č. 667/1920 Sb., o zadávání státních dodávek a prací 
ze dne 17. 12. 1920), následně, v poválečné době, se uplatňovaly tzv. všeobecné stavební podmínky přijaté 
v roce 1947, které od 1. 1. 1983 nahradilo několik ustanovení upravujících zadávání zakázek, která byla 
do tehdejšího hospodářského zákoníku doplněna zákonem č. 165/1982 Sb. Po revoluci, v roce 1991, byl Úřadem 
racionalizace ve stavebnictví vydán tzv. zadávací řád staveb, ovšem pouze ve formě metodického pokynu. 
Zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, byla dosavadní úprava zadávání rozšířena o zákonnou úpravu 
obchodní veřejné soutěže dle ustanovení § 281 až 288. Vzhledem k tomu, že právní úprava zadávání byla velice 
roztříštěná, potřeba vytvoření jediného zákona, který by zadávání veřejných zakázek upravoval komplexně, byla 
nutná. Podrobněji k problematice vývoje právní úpravy zadávání veřejných zakázek na našem území viz 
DOLEŽALOVÁ, H.: Historie zadávání veřejných zakázek. Právník, 1998, č. 9, s. 800 an. Text zadávacího řádu 
staveb byl otištěn in PELC, V. Zákon o zadávání veřejných zakázek (komentář). 1. vydání. Praha: LINDE, 1995.
132 Blíže srov. § 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb. ve znění zákona č. 28/2000 Sb.
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v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Navrhovaná právní úprava by též měla omezit 

možnosti spekulací ze strany zadavatelů i uchazečů133“.

Dne 1. 5. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

který představoval nový systém zadávání veřejných zakázek – plně v souladu se skupinou 

směrnic ES z počátku 90. let 20. století, které se uplatňovaly v rámci práva EU. Slučitelnost 

zákona 

č. 40/2004 Sb. se zadávacími směrnicemi vyžadovala upuštění od zadávání veřejných zakázek 

na základě veřejné obchodní soutěže. Nově tedy byly zavedeny čtyři druhy zadávacích řízení. 

Vzhledem k tomu, že již v roce 2004 došlo k rekodifikaci směrnic upravující zadávání 

veřejných zakázek prostřednictvím směrnic 2004/18/ES a 2004/17/ES, musel být zákon 

č. 40/2004 Sb. již po dvou letech nahrazen současným zákonem (ZVZ). Zákon č. 40/2004 Sb. 

již zmiňoval ekologická kriteria (vedle možnosti jejich hodnocení134) také v souvislosti 

s kvalifikací uchazečů. 

V Hlavě III části druhé zákona č. 40/2004 Sb. byla vedle základních a dalších kvalifikačních 

kriterií, finanční a ekonomické způsobilosti, technické způsobilosti a požadavků na prokázání 

oprávnění k podnikání a prokázání odborné způsobilosti nebo členství v určité profesní 

organizaci, zakotvena rovněž možnost požadovat po uchazečích prokázání jakosti a splnění 

požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí135. Zadavatel byl 

tedy v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. oprávněn definovat v zadávací dokumentaci 

požadavky systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí. Splnění těchto 

požadavků uchazeči v souladu s § 37 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb. prokazovali předložením 

certifikátů podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14 000, vydaných 

akreditovanou osobou, resp. předložením certifikátů shora uvedeným certifikátům

rovnocenných, pokud byly vydány v členském státě EU, nebo prostřednictvím jiného dokladu 

prokazujícího splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního 

prostředí136.

                                                          
133 Důvodová zpráva k zákonu č. 28/2000 Sb., Sněmovní tisk č. 152/0, I. Obecná část, str. 14, dostupná na 
webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=152&ct1=0.
134 Blíže srov. § 55 odst. 3 písm. c) zákona č. 40/2004 Sb.
135 Blíže srov. § 37 zákona č. 40/2004 Sb.
136 Tato úprava se do zákona č. 40/2004 Sb. dostala díky pozměňovacím návrhům Hospodářského výboru 
Poslanecké sněmovny PČR, Blíže srov. usnesení Hospodářského výboru z 19. schůze konané dne 2. října 2003 k 
vládnímu návrhu zákona o veřejných zakázkách, sněmovní tisk 363, dostupné na webových stránkách 
Poslanecké sněmovny PČR: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=363&ct1=1.
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5.2 Platný	zákon	o	zadávání	veřejných	zakázek
V současné době obsahuje základní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v ČR zákon 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ). Jedná 

se o komplexní právní úpravu, kterou doplňuje řada prováděcích předpisů, specifikující dílčí 

otázky zejména technického charakteru. Tento zákon byl od svého přijetí mnohokrát 

novelizován, přičemž za nejvýznamnější změny jsou považovány ty, které provedl zákon 

č. 179/2010 Sb. a zákon č. 55/2012 Sb.137

Obecné poznámky týkající se aplikace ZVZ jsou obsaženy v kapitole č. 2 této práce 

a uplatňování konkrétních environmentálních kriterií v rámci zadávání veřejných zakázek 

dle ZVZ je popsáno v kapitole č. 6.

5.3 Usnesení	vlády	ČR	k	Pravidlům	uplatňování	environmentálních	

požadavků	při	zadávání	veřejných	zakázek	a	nákupech	státní	

správy	a	samosprávy
Uplatňování environmentálních kriterií při zadávání veřejných zakázek 

ve vztahu k zadavatelům, kteří jsou orgány veřejné správy, vyžaduje usnesení vlády ČR 

č. 465 ze dne 14. 6. 2010 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání 

veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy (dále jen „usnesení č. 465“). 

Usnesení vlády představuje „nejvýznamnější a v oblasti veřejné správy hierarchicky nejvyšší 

interní předpis, jehož závaznost pro podřízené subjekty vyplývá ze zákona“.138 Ministerstva 

a ostatní ústřední orgány státní správy se ve své veškeré činnosti řídí kromě ústavních 

a ostatních zákonů také usneseními vlády ČR.139

Tento interní akt řízení uvádí v praxi pravidla uplatňování požadavků na ochranu životního

prostředí při zadávání veřejných zakázek a nákupech orgánů veřejné správy, a naplňuje tak 

Sdělení EK k veřejným zakázkám pro lepší životní prostředí z roku 2008. 

Smyslem tohoto usnesení vlády je zavedení transparentních a systematických postupů 

při uplatňování zeleného nakupování státní správy při pořizování určitých druhů zboží –

                                                          
137 Jednalo se o tzv. protikorupční novely. Pokud jde o zákon č. 179/2010 Sb., bylo důvodem jeho přijetí jednak 
splnění povinnosti transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, 
kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při 
zadávání veřejných zakázek, do právního řádu ČR. Dále, jak vyplývalo z programového prohlášení vlády ČR, 
byla novelizace ZVZ potřebná i za účelem zavedení důsledné povinnosti dodržování transparentního a veřejného 
zadávání zakázek elektronickou formou i v souvislosti s podlimitními zakázkami, u nichž docházelo k obcházení 
ZVZ prostřednictvím zjednodušených podlimitních řízení dle § 38 ZVZ.
138 Blíže srov. KUBŮ, L., HUNGR, P., OSINA, P.: Teorie práva. Praha: Linde, 2007, str. 62.
139 Blíže srov. § 21 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky.
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v současné podobě jde o skupiny energeticky efektivní kancelářské výpočetní techniky 

a kancelářského nábytku s nižším obsahem chemických látek, neboť tyto artikly jsou 

nejčastěji nakupovaným typem produktů ve veřejné správě140. 

Přijetím usnesení č. 465 v roce 2010 došlo ke zrušení usnesení vlády ČR ze dne 19. 7. 2000 

č. 720, k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků141. Pravidla 

uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech 

státní správy a samosprávy142, která byla schválena usnesením č. 465, představují obecný 

úvod k zelenému zadávání, popisují povahu dále uvedených metodik a koncept systému sběru 

dat týkajících se stavu aplikace environmentálních kriterií v rámci vnitrostátních zadávacích 

řízení. Dále byla tímto usnesením schválena Metodika pro nákup nábytku143 a Metodika

po nákup kancelářské výpočetní techniky144.

Shora uvedená Pravidla zakotvují základ pro zelené zadávání subjektů, jimž jsou určeny –

povinně pro členy vlády ČR a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy145

a doporučeně pro hejtmany, primátora hlavního města Prahy, primátory statutárních měst 

a starosty obcí.146

V souladu s Pravidly mají ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy povinně 

a kraje a obce dobrovolně při nákupech vybraných typů výrobků a služeb důsledně uplatňovat 

environmentální požadavky, a to podle Metodik k jednotlivým produktovým skupinám, 

které jsou nedílnou součástí Pravidel. Pokud budou předmět veřejné zakázky tvořit výrobky 

či služby, na které se Metodiky nevztahují, mají tito zadavatelé upřednostňovat produkty 

                                                          
140 Blíže srov. Zpravodaj Ministerstva životního prostředí z července 2010 , Pravidla pro environmentální 
požadavky veřejných zakázek, strana 11: „Jedná se o výrobky státní správou nakupované nejčastěji, a proto byly 
tyto dvě oblasti jako první podrobeny úpravě metodiky. Používáním efektivnější a tím i energeticky úspornější 
výpočetní techniky či k přírodě a člověku šetrnějšího nábytku, přispěje státní správa a samospráva ke snížení 
negativního vlivu na životní prostředí“.
141 Na základě tohoto usnesení vláda doporučovala členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní 
správy a přednostům okresních úřadů, aby v jimi řízených organizacích při zadávání veřejných zakázek podle 
tehdejšího zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejichž 
předmětem může být dodávka, instalace a použití výrobku, jedním z kriterií pro hodnocení nabídek veřejných 
zakázek byla ekologická šetrnost výrobku (např. označení ochrannou známkou “Ekologicky šetrný výrobek”),
a aby upřednostnili přímý nákup takto označeného zboží a výrobků.
142 Dostupná na stránkách CENIA: http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/CENMSG0KHR90/$FILE/Pravidla.pdf
143 Dostupná na stránkách CENIA: http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/CENMSG0KHR90/$FILE/metodika_pro_nakup_nabytku.pdf
144 Dostupná na stránkách CENIA: http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/CENMSG0KHR90/$FILE/metodika_pro_nakup_vt.pdf
145 Blíže srov. čl. III odst. 1 usnesení č. 465.
146 Blíže srov.. čl. IV odst. 1 usnesení č. 465.
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s ekoznačkou147 a výrobky z recyklovaných materiálů, resp. s vysokým obsahem 

recyklovaných materiálů.

Dosud byly vytvořeny Metodiky pouze pro dvě „produktové skupiny“ – interiérový 

a exteriérový nábytek a kancelářská výpočetní technika. Ačkoli Pravidla počítala 

s vytvořením a předložením vládě ČR ke schválení metodik pro další produktové skupiny148, 

a to do konce roku 2011, dosud k tomuto počinu nedošlo. 

Pravidla dále zavádějí systém monitoringu a sběru dat ohledně plnění úkolů z nich 

vyplývajících. Ministerstvo životního prostředí bylo pověřeno zjišťováním těchto údajů 

o nákupech, a to jednou ročně pomocí formuláře „Výkaz pro zprávu o plnění pravidel 

uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní 

správy a samosprávy“, jež je přístupný na jeho internetových stránkách.

Pokud jde o samotné Metodiky, jejich text je doplněn vzorovými zadávacími dokumentacemi, 

které jsou přístupné na stránkách CENIA149. Samotné Metodiky pak přehledným, názorným 

a srozumitelným způsobem rozebírají možnosti aplikace konkrétních environmentálních 

kriterií v jednotlivých zadávacích procesech. 

Z usnesení č. 465 vyplývá, že pokud jde o členy vlády ČR a vedoucí ostatních ústředních 

orgánů státní správy, jsou pro ně Pravidla a Metodiky závazné při zadávání veřejných zakázek 

spadajících pod aplikaci ZVZ i při tzv. přímých nákupech. 

Cíl podporovat rozšiřování výrobků s nižšími environmentálními dopady, zejména 

prostřednictvím Národního programu environmentálního značení a Pravidel uplatňování 

environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy 

a samosprávy vyplývá též ze Státní politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020.150

                                                          
147 Pravidla výslovně uvádějí např. „Ekologicky šetrný výrobek“, „The Flower“ (Květina), „Der Blaue Engel“ 
(Modrý anděl), „Nordic Swan“ (Severská labuť).
148 Potraviny a cateringové služby, doprava a dopravní služby, oděvy, uniformy a jiný textil, papír a tiskařské 
služby, čistící výrobky a služby. Následně bylo, a zřejmě stále ještě je, v plánu ambiciózní zpracování další sady 
těchto „produktových skupin“: energeticky úsporné a environmentálně šetrné budovy, stavby silnic, veřejné 
osvětlení, stěnové panely, mobilní telefony, kombinovaná výroba tepla a elektřiny, kotle, klimatizace a tepelná
čerpadla, tvrdé podlahové krytiny, tepelné izolace, vybavení pro zdravotnický sektor a okna.
149 http://www1.cenia.cz/www/zelene-nakupovani
150 Blíže srov. usnesení vlády č. 6 ze dne 9. 1. 2013 o aktualizované Státní politice životního prostředí České 
republiky na léta 2012 až 2020. 
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6 Platná	právní	úprava	uplatňování	environmentálních kriterií	

v rámci	zadávacích	řízení

6.1 Úvodní	poznámky
V této části je podrobně rozebrána česká právní úprava zeleného zadávání. V určitých 

otázkách, které nejsou v rámci ZVZ upraveny dostatečně podrobně, odkazuji na unjní právní 

úpravu (zejm. směrnici 2004/18/ES), která obsahuje detailnější úpravu. 

6.2 Problematika	uplatnění	environmentálních	kriterií	v rámci	

specifikace	předmětu	veřejné	zakázky
Jednoznačná specifikace předmětu veřejné zakázky je nezbytná v každém případě. Pokud 

zadavatel hodlá zadávat zelenou veřejnou zakázku, měl by být předmět veřejné zakázky 

v jeho vlastním zájmu definován tak, aby bylo uchazečům ihned zřejmé, že zadavatelem 

poptávaným plněním jsou stavební práce, služby či zboží ekologicky šetrné a energeticky 

úsporné. Zároveň však zadavatel nesmí prostřednictvím vymezení předmětu veřejné zakázky 

potenciální dodavatele neoprávněně diskriminovat.

6.2.1 Obecná	specifikace	předmětu	veřejné	zakázky

Předmět veřejné zakázky musí být popsán dostatečně jednoznačně, aby všichni uchazeči 

pochopili, co zadavatel poptává, a podali porovnatelné nabídky. Zároveň však zadavatel 

nesmí poptávat konkrétní výrobek či výrobek od konkrétního dodavatele151. Dle § 44 odst. 11 

ZVZ152 není přípustné, aby zadávací podmínky, zejména technické podmínky, obsahovaly 

tzv. obchodní názvy153, pokud by to ve svém důsledku vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 

určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze dle ZVZ výjimečně připustit, 

není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený klasickým způsobem dostatečně přesný 

a srozumitelný154. V případě stavebních prací lze takový odkaz připustit, pouze pokud 

nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. V souladu se zásadou zákazu 

diskriminace a zásadou rovného přístupu k uchazečům musí zadavatel v takových případech 
                                                          
151 Existuje rozsáhlá judikatura českých správních soudů řešící právě otázku omezování soutěže uchazečů 
prostřednictvím použití konkrétních obchodních názvů v zadávacích podmínkách (blíže srov. např. rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010 č. j. 9 Afs 30/2010-182 (požární automobil typu TP-STS/01-
2007), rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 4. 8. 2011 č. j. 62 Af 30/2010-4 (odkazy Primalex, YTONG, 
atd.). Žádný rozsudek se zatím netýkal skutečnosti, že by se jednalo o nedovolenou specifikaci 
environmentálního charakteru. V této souvislosti je tedy možné upozornit pouze na dále uvedený rozsudek 
SDEU ze dne 10. 5. 2012 ve věci C-368/2010: EK proti Nizozemskému království (tzv. Nizozemská káva).
152 Směrnice 2004/18/ES obsahuje tuto úpravu v čl. 23 odst. 8.
153 Dle § 44 odst. 11 ZVZ se jedná o požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
dále patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.
154 V takovém případě musí být tento postup objektivně odůvodnitelný povahou předmětu veřejné zakázky, tzn., 
musí obstát při přezkumu ze strany ÚOHS.
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vždy výslovně umožnit pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení.

6.2.2 Technické	podmínky

K vyvážení mezi naplněním zásady transparentnosti zadávacích podmínek a zároveň dodržení 

zásady zákazu diskriminace prostřednictvím příliš konkrétních požadavků, slouží technické 

podmínky.155 Důsledkem definování předmětu veřejné zakázky tímto způsobem 

by mělo být rovněž podávání nabídek, které budou odrážet rozmanitost technických řešení, 

tedy podpora otevřené soutěže a inovativních řešení. 

Dle § 45 ZVZ představují technické podmínky souhrn jednoznačných 

a objektivně stanovených požadavků a charakteristik, z nichž vyplývá účel využití 

poptávaného plnění, přičemž ZVZ rozlišuje několik způsobů, jak k jejich vymezení může 

zadavatel přistoupit. Z hlediska specifikace ekologických požadavků zadavatele budou 

nejvýznamnější požadavky na výkon nebo funkci zahrnující charakteristiky z hlediska 

vlivu na životní prostředí.156 Technické podmínky poptávaného plnění ve vztahu 

k požadavkům zadavatele z hlediska ochrany životního prostředí mohou představovat určitou 

výrobní metodu nebo konkrétní vliv určitých výrobků či služeb na životní prostředí, jak uvádí 

směrnice 2004/18/ES ve své preambuli.157

Z preambule směrnice 2004/18/ES dále vyplývá, že zadavatelé jsou oprávněni tyto své 

požadavky z hlediska vlivu plnění na životní prostředí definovat prostřednictvím podmínek 

a specifikací platných pro ekoznačky.158 Tímto způsobem může tedy zadavatel dosáhnout 

potřebné transparentnosti a jednoznačnosti svých požadavků. Při jejich vymezení bude totiž 

vycházet z nezávislých, všeobecně uznávaných a třetí stranou definovaných podmínek, které 

se jednak uplatní ve vztahu ke všem potenciálním uchazečům stejně, a jednak zadavateli 

v takovém případě nehrozí riziko, že jej budou uchazeči napadat stran nevhodně vymezených 

zadávacích podmínek, které by se jim mohly jevit jako nepřiměřené, nevhodně formulované, 

                                                          
155 Názvosloví dle směrnice 2004/18/ES používá pojem „technické specifikace – blíže srov. odst. 29 preambule 
této směrnice.
156 Blíže srov. § 46 odst. 4 ZVZ čl. 23 odst. 3 písm. b) směrnice 2004/18/ES.
157 Bod 29 preambule směrnice 2004/18/ES.
158 Mezi jednotlivými typy ekoznaček směrnice 2004/18/ES nerozlišuje, může se jednat o evropskou, 
mezinárodní či konkrétní vnitrostátní ekoznačku, nicméně vždy musí platit, že (a) tyto specifikace jsou vhodné 
pro vymezení vlastností dodávek nebo služeb, které jsou předmětem zakázky, (b) požadavky na značku jsou 
definovány na základě vědeckých informací, (c) ekoznačky jsou přijaty za použití řízení, kterého se mohou 
účastnit všechny dotčené subjekty, jako jsou orgány státní správy, spotřebitelé, výrobci, distributoři a organizace 
na ochranu životního prostředí, (d) a jsou přístupné všem subjektům, které mají zájem – blíže srov. čl. 23 odst. 6 
směrnice 2004/18/ES.
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nejasné či neodborné. Nabídky podané na základě takto vymezeného předmětu veřejné 

zakázky by tedy měly být vždy porovnatelné.159

Z textu směrnice 2004/18/ES dále vyplývá, že zadavatel je oprávněn pro vymezení 

technických specifikací poptávaného plnění využít pouze specifikace definované 

ekoznačkami, nikoli však ekoznačky jako takové. To znamená, že v rozporu se základními 

zásadami zadávání veřejných zakázek by bylo, pokud by zadavatel přímo požadoval, 

aby nabízené plnění bylo určitou ekoznačkou skutečně označeno. Označení produktu 

či služby ekoznačkou však může být využito jako důkazní prostředek o splnění požadavků 

zadavatele na technické specifikace předmětu veřejné zakázky, což výslovně připouští 

poslední věta v čl. 23 odst. 6 směrnice 2004/18/ES. Zadavatel je však povinen přijmout 

k prokázání splnění těchto požadavků veškeré jiné vhodné důkazní prostředky prokazující, 

že nabízené řešení rovnocenným způsobem vyhovuje stanoveným požadavkům. Může 

se jednat např. o technickou dokumentaci výrobce či zkušební protokol uznaného subjektu.

Shora uvedené v praxi shrnuje rozsudek SDEU ze dne 10. 5. 2012 ve věci C-368/2010: 

EK proti Nizozemskému království (tzv. Nizozemská káva). Požadavek zadavatele, aby čaj 

a káva dodávaná do automatů nesla značku EKO nebo jinou rovnocennou značku, 

osvědčující, že tyto dodávky pocházejí z ekologického zemědělství, označil SDEU 

za technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky provedenou nepovoleným způsobem. 

Čl. 23 odst. 6 směrnice 2004/18/ES SDEU vyložil tak, že poskytuje zadavatelům možnost 

uvést v rámci technických specifikací poptávaného plnění pouze detailní specifikace 

ekoznaček, ale nikoli požadavek na to, aby plnění bylo těmito ekoznačkami skutečně 

opatřeno. V souladu s tímto ustanovením sice zadavatel může uvést, že plnění opatřené 

takovou ekoznačkou bude považováno za splňující jeho požadavky, stále ale platí, 

že ekoznačka slouží v takovém případě pouze jako důkazní prostředek, vedle jiných dokladů, 

kterými může být technická specifikace výrobce, zkušební protokol, atd.160

ZVZ v souvislosti s vymezením technických podmínek poptávaného plnění obsahuje totožnou 

úpravu, jako směrnice 2004/18/ES.161 Specifikace předmětu veřejné zakázky za pomoci 

                                                          
159 Samozřejmě pouze za předpokladu, že se zadavatel v průběhu sestavování zadávacích podmínek, potažmo 
v průběhu celého zadávacího řízení, nedopustí jiného pochybení.
160 Blíže srov. bod 67 dotčeného rozsudku – zadavatel je i v případě, kdy se dovolává splnění vlastností 
definovaných ekoznačkou, rovněž povinen v zadávacích podmínkách výslovně uvést podrobné vlastnosti 
z hlediska životního prostředí. To je nezbytné k naplnění zásady transparentnosti zadávacích podmínek, aby 
se uchazeči mohli dovolávat jediného oficiálního dokumentu vydaného přímo zadavatelem a nevystavovali 
se riziku vlastního vyhledávání informací, které mohou díky vývoji v čase umožňovat rozdílný výklad.
161 Blíže srov. § 46 odst. 4, 8, 9 a 10 ZVZ.
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požadavků norem pro udělování ekoznaček se však nemusí vždy jevit jako ideální řešení. 

Existuje nepřeberné množství výrobků a služeb, pro které není žádný způsob ekoznačení 

stanoven. V takovém případě, v souladu s § 46 odst. 5 ZVZ, je zadavatel oprávněn 

v zadávacích podmínkách odkázat na určité dokumenty,162 které slouží jako prostředek 

pro zjištění shody s těmito požadavky zadavatele na výkon nebo funkci. 

Výčet těchto relevantních dokumentů podává ZVZ současně s jejich pořadím, dle kterého 

k nim má zadavatel v případě potřeby přistupovat. Na prvním místě tak stojí české technické 

normy163 přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské 

normy, přičemž pokud pro dané poptávané plnění takové normy neexistují, může zadavatel 

odkázat na evropská technická schválení.164 V dalším pořadí pak za sebou následují obecné 

technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy EU 

a uveřejněné v Úředním věstníku EU, dále mezinárodní normy a jiné typy technických 

dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. V souladu s § 46 odst. 2 

ZVZ (stejně jako s čl. 23 odst. 3 písm. a) směrnice 2004/18/ES) pak platí, že není-li možné 

technické podmínky formulovat podle výše uvedených dokumentů, formuluje je zadavatel 

s využitím odkazu na vnitrostátní normy (české technické normy), vnitrostátní technická 

schválení (stavební technická osvědčení dle § 3 nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), nebo vnitrostátní 

technické specifikace týkající se projektování, výpočtu a provádění staveb a použití výrobků

(národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb 

a stavebních prací a použití výrobků). 

V souladu se zásadou zachování rovného přístupu ke všem potenciálním dodavatelům je 

zadavatel i v případě tohoto postupu, počítajícího s využitím odkazů na shora uvedené 

dokumenty, povinen vždy spolu s takovými odkazy v zadávacích podmínkách uvést, že jiná, 

                                                          
162 Vymezené v § 46 odst. 1 a 2 ZVZ a rovněž v čl. 23 odst. 3 písm. a) směrnice 2004/18/ES.
163 Dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, je českou technickou normou (ČSN) dokument schválený pověřenou právnickou osobou dle § 5 tohoto 
zákona pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením 
ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví.
164 Dle čl. 8 směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se stavebních výrobků, se jedná o kladné technické posouzení vhodnosti výrobku k 
určenému použití, založené na splnění základních požadavků na stavby, pro něž bude výrobek použit. Evropské 
technické schválení může být uděleno pro a) výrobky, pro které neexistuje harmonizovaná norma, uznaná 
národní norma ani mandát pro harmonizovanou normu a u kterých EK po konzultaci s výborem uvedeným 
v článku 19 této směrnice usoudí, že norma nebyla nebo dosud nemohla být zpracována, a pro b) výrobky, které 
se podstatně odchylují od harmonizovaných nebo uznaných národních norem. Podrobnosti k evropským 
technickým schválením lze nalézt např. na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví.
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kvalitativně a technicky obdobná řešení, jsou přípustná.165 Zadavatel také nesmí odmítnout 

nabídku, která by nabízela dodávky nebo služby, které by s těmito technickými podmínkami 

nebyly v souladu, pokud ovšem uchazeč v rámci této své nabídky, prostřednictvím 

např. technické dokumentace výrobce či zkušebního protokolu vydaného uznaným orgánem, 

prokáže, že jím nabízené plnění splňuje „rovnocenným způsobem požadavky vymezené 

takovými technickými podmínkami166“. 

Jak je vidět shora, zákonodárce v každém případě dbal zakotvení povinnosti zadavatele 

přistupovat ke všem uchazečům rovným způsobem a nediskriminovat je na základě vymezení 

takových požadavků, které by se vzhledem k předmětu veřejné zakázky mohly jevit jako 

oprávněné, nicméně které by byl schopen prokázat jen velmi úzký okruh potenciálních 

dodavatelů. Ať tedy zadavatel pro vymezení a specifikaci předmětu veřejné zakázky použije 

jakýkoli ze shora uvedených postupů, nemůže tyto základní zásady zadávání veřejných 

zakázek obejít. 

6.2.3 Zvláštní	technické	podmínky,	pokud	předmět	veřejné	zakázky	tvoří	

dodávky	silničních	vozidel	dle	§	46a	ZVZ

Zvláštní technické podmínky, pokud předmět veřejné zakázky tvoří dodávky silničních 

vozidel, vycházejí ze směrnice 2009/33/ES. Zvláštní technické podmínky stanoví ZVZ 

v § 46a pro veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou dodávky silničních vozidel kategorie N1, 

N2, N3, M1, M2 a M3.167 V případě zadávacích, resp. technických, podmínek těchto 

veřejných zakázek je zadavatel povinen specifikovat takové požadavky na jejich charakter, 

které zohledňují „energetické a ekologické provozní dopady168“, konkrétně spotřebu energie, 

emise CO2 a oxidů dusíku (NOx, uhlovodíků jiných než metan (NMHC) a pevných 

(prachových) částic. 

                                                          
165 Blíže srov. § 46 odst. 3 ZVZ, obdobně směrnice 2004/18/ES v čl. 23 odst. 3 písm. a) uvádí, že „každý odkaz 
je doprovázen slovy „nebo rovnocenný““.
166 Blíže srov. § 46 odst. 6 ZVZ.
167 Dle přílohy k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., která 
provádí rozdělení vozidel do kategorií, jde o vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa 
řidiče, nebo víceúčelová vozidla (M1), vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa 
řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg (M2), vozidla, která mají více než osm míst 
k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg (M3), vozidla, 
jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg (N1), vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost 
převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg (N2) a vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 
12 000 kg (N3).
168 Blíže srov. § 46a ZVZ.
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Způsob stanovení zvláštních technických podmínek definuje vyhláška Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely 

ZVZ. Obecně platí, že zadavatel je v případě nákupu shora uvedených vozidel povinen vždy 

požadovat, aby konkrétní vozidlo splňovalo alespoň emisní limity EURO, které se vztahují 

na danou kategorii vozidel. Pro vozidla spadající do kategorie M1 a N1 se jedná o emisní 

limity EURO 5, pro ostatní kategorie pak platí limity dle EURO 4. Zadavatel je však 

v souladu s § 2 odst. 1 této vyhlášky oprávněn stanovit požadavek na splnění vyšší normy 

emisních limitů EURO.

Pokud je předmětem veřejné zakázky dodávka vozidel spadajících do kategorie M1 či N1, 

je zadavatel vedle shora uvedeného požadavku povinen v zadávací dokumentaci pro veřejnou 

zakázku vymezit i požadavek na maximální možnou spotřebu pohonných hmot takového 

vozidla. V souladu s § 2 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách,

jde o motorový benzin, motorovou naftu, zkapalněné ropné plyny, biopalivo nebo jiné palivo 

z obnovitelných zdrojů, směsné palivo, stlačený a zkapalněný zemní plyn, pro kombinovaný 

provoz podle norem EU. Maximální hodnota spotřeby benzínu a nafty, kterou požadavky 

zadavatele nesmějí překročit, je uvedena v příloze č. 2 k vyhlášce č. 162/2011 Sb., a počítá 

se na základě výkonu motoru a celkové hmotnosti konkrétního vozidla. Tyto hodnoty se však 

dle § 3 této vyhlášky neuplatní, pokud jsou předmětem veřejné zakázky vozidla zvláštního 

určení dle přílohy č. 1 k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb., o schvalování 

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, resp. vícepalivová vozidla dle § 3 písm. b) vyhlášky.169

Jak je vidět, zadavatelé mají v případě poptávky po těchto vozidlech podrobný návod, 

jakým způsobem mají technické podmínky poptávaného plnění vymezit, což jistě napomáhá 

oživení trhu s vozidly směrem k výrobě ekologičtějších produktů.170

                                                          
169 Jedná se o vozidla, u kterých alespoň jednou alternativní pohonnou hmotou jsou zkapalněné ropné plyny 
(LPG), stlačený zemní plyn (CNG), směsné motorové palivo s obsahem biosložky nejméně 50 % nebo čisté 
biopalivo.
170 Z Programu obměny vozového parku veřejné správy za „ekologicky přátelská“ vozidla, schváleného vládou 
ČR dne 16. 12. 2008, vyplývá, že státní správa k tomuto datu vlastnila cca 20 000 vozidel kategorie M1 a N1. 
Cílem tohoto Programu je dosažení alespoň 25 % podílu „ekologicky přátelských“ vozidel ve státní správě 
ke dni 1. 1. 2014, přičemž k jeho dosažení je zapotřebí ročně obměnit cca 1 000 těchto vozidel. Z finančního 
vyčíslení provozních úspor při pořízení tohoto tisíce ekologicky přátelských vozidel vyplývá, že „úspora benzínu 
za první rok trvání Programu bude 75 373 litrů a nafty bude 78 856 litrů ve srovnání s nákupem jednoho tisíce 
běžných vozidel dostupných v roce 2008. V dalších letech bude úspora spotřeby paliva odpovídajícím násobkem. 
Finanční vyčíslení úspor spotřebovaného paliva pak bude závislé na aktuální ceně pohonných hmot“.
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6.3 Problematika	uplatnění	environmentálních	kriterií	v rámci	

vymezení	kvalifikace

Podstatným institutem, majícím zásadní vliv na okruh potenciálních uchazečů o veřejnou 

zakázku v rámci celého procesu zadávacího řízení, je vymezení minimální úrovně 

kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění budou uchazeči o veřejnou zakázku povinni 

prokázat v rámci svých nabídek. 

Pro oblast ochrany životního prostředí jsou z hlediska normativní úpravy obsažené v ZVZ

podstatné technické kvalifikační předpoklady, které směrnice 2004/18/ES označuje jako 

„technickou nebo odbornou způsobilost“. ZVZ i Směrnice 2004/18/ES umožňují, 

aby technické kvalifikační předpoklady, zohledňující environmentální hledisko, zadavatel 

vymezil pouze v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na služby nebo na stavební 

práce. Dále platí, že použití těchto kriterií musí povaha předmětu veřejné zakázky 

odůvodňovat, což znamená, že tyto kvalifikační předpoklady musí s předmětem veřejné 

zakázky souviset, být pro jeho plnění zásadní až nezbytné. 

6.3.1 Opatření	v oblasti	řízení	z hlediska	ochrany	životního	prostředí,	která	

budou	použita	během	plnění	předmětu	veřejné	zakázky171		

V souladu s čl. 50 směrnice 2004/18/ES platí, že zadavatel může po uchazečích požadovat, 

aby v rámci své nabídky předložili osvědčení vydaná nezávislými subjekty, která by 

dokládala, že uchazeč určité normy řízení z hlediska ochrany životního prostředí splňuje.

Pokud zadavatel doložení tohoto přehledu v rámci kvalifikace požaduje, musí v souladu 

se zásadou transparentnosti rovněž uvést, jakým způsobem mají uchazeči splnění tohoto 

požadavku prokazovat. V takovém případě je zadavatel povinen odkázat na registrovaný 

systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). Pokud zadavatel neodkáže 

v rámci zadávacích podmínek přímo na program EMAS, je povinen odkázat na normy řízení 

z hlediska ochrany životního prostředí založené na odpovídajících evropských nebo 

mezinárodních normách, ověřených subjekty vymezenými v čl. 50 směrnice 2004/18/ES. 

Je tak zajištěna transparentnost a rovnost, neboť všichni uchazeči mají stejnou možnost získat 

potřebné informace ze zadavatelem uvedených zdrojů.

Vedle systému EMAS mohou uchazeči o veřejnou zakázku k prokázání splnění tohoto 

technického kvalifikačního předpokladu předkládat i popis opatření k zajištění stejné

úrovně ochrany životního prostředí, jako je právě systém EMAS, či jiný systém řízení 

                                                          
171 Přehled o o patřeních v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která budou použita během 
plnění předmětu veřejné zakázky, jedná se o institut dle § 56 odst. 2 písm. f) a § 56 odst. 3 písm. d) ZVZ (čl. 48 
odst. 2 písm. f) směrnice 2004/18/ES).
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z hlediska ochrany životního prostředí. Zadavatelé jsou povinni takové doklady k prokázání 

této kvalifikace přijmout, a pokud je stejná úroveň ochrany životního prostředí těmito doklady 

prokázána, považovat splnění daného technického kvalifikačního předpokladu 

za prokázané.172 Je tedy zajištěna zásada rovného přístupu k uchazečům o veřejnou zakázku.

Systémy řízení z hlediska ochrany životního prostředí totiž fungují vždy na dobrovolném 

základě, tudíž není možné v rámci zadávání veřejných zakázek znevýhodňovat takové 

uchazeče, kteří tyto systémy dobrovolně nepřijali, nicméně při své ekonomické činnosti dbají 

ochrany životního prostředí jinými prostředky stejné úrovně.

Současná právní úprava obsažená v ZVZ je v této souvislosti stručnější. Ustanovení 

§ 56 odst. 2 písm. f) ZVZ (pro veřejné zakázky na služby), resp. § 56 odst. 3 písm. d) ZVZ

(pro veřejné zakázky na stavební práce), je sice obdobné jako čl. 48 odst. 2 písm. f) směrnice 

2004/18/ES, nicméně již nedefinuje podrobnosti ke způsobu vymezení tohoto požadavku 

v rámci zadávacích podmínek, jak je tomu v čl. 50 směrnice 2004/18/ES. ZVZ v poznámce 

pod čarou č. 52 pouze odkazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 

ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení a auditu z hlediska 

ochrany životního prostředí (EMAS). Vzhledem k tomu, že v souladu s ustálenou judikaturou 

Ústavního soudu ČR173 nemají zásadně poznámky pod čarou, obsažené v právních normách, 

normativní charakter, lze tento odkaz chápat spíše jako výkladové doporučení, jak dotčenému 

ustanovení ZVZ rozumět. Při specifikaci těchto požadavků je tedy třeba, aby zadavatel 

vycházel ze směrnice 2004/18/ES, jak je uvedeno shora. 

Před 1. 4. 2012, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bylo výslovně možno v rámci technických 

kvalifikačních předpokladů požadovat předložení dokladu o registraci v systému řízení 

a auditu z hlediska ochrany životního prostředí EMAS nebo certifikátu řízení z hlediska 

ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 

14000 akreditovanou osobou.174 Zadavatel měl v takových případech povinnost uznat 

rovnocenné doklady vydané v členském státě EU a rovněž jiné doklady o rovnocenných 

opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí. V důvodové zprávě 

k zákonu č. 55/2012 Sb., je v této souvislosti pouze lakonické sdělení, že ke zrušení tohoto 

                                                          
172 Blíže srov. bod 44 preambule a čl. 50 Směrnice 2004/18/ES.
173 Např. Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu sv. 9, č. 115, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu sv. 
1, č. 25, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu sv. 4, č. 83, Nález Ústavního soudu (I. senát) ze dne 13. října 
1999 sp. zn. I. ÚS 119/98, nález Ústavního soudu (II. senát) ze dne 30. listopadu 1999 sp. zn. II. ÚS 485/98, 
nález Ústavního soudu (III. senát) ze dne 22. října 1996 sp. zn. III. ÚS 277/96.
174 Jednalo se o tehdejší § 56 odst. 5 ZVZ.



72

technického kvalifikačního předpokladu došlo z toho důvodu, že „zadavatelé tyto požadavky 

nadbytečně zneužívali a docházelo tak k omezení hospodářské soutěže.“175 Je pravdou, 

že požadavky na prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu se často 

objevovaly v zadávacích podmínkách veřejných zakázek, jejichž předmět nebyl ve vztahu 

k ekologické šetrnosti nikterak specifikován, současná právní úprava je tedy rozhodně 

vhodnější, přičemž zrušení tohoto ustanovení zákona nepředstavuje pro zadavatele větší 

problém. Své požadavky ve smyslu zeleného zadávání totiž mohou definovat již v rámci 

popisu předmětu veřejné zakázky nebo prostřednictvím obchodních podmínek, kdy uchazeči, 

kteří takové plnění vůbec neposkytují, nabídku prostě nepodají – nikoli však z důvodu, 

že by nebyli schopni prokázat splnění minimální úrovně kvalifikace, nýbrž proto, 

že neposkytují relevantní plnění. Takové řešení není diskriminační.

Každopádně platí, že výčet technických kvalifikačních předpokladů je taxativní. S touto 

problematikou souvisí rozsudek SDEU ze dne 10. 5. 2012 ve věci C-368/2010: EK proti 

Nizozemskému království. SDEU na základě tohoto rozsudku shledal jako sporný 

požadavek zadavatele, aby uchazeči při plnění veřejné zakázky dodržovali kriteria „trvalé 

udržitelnosti nákupů a společensky odpovědného jednání podniku“. SDEU tento požadavek 

vyložil jako součást technických, resp. odborných, kvalifikačních předpokladů 

dle čl. 44 odst. 2 a čl. 48 směrnice 2004/18/ES. Čl. 48 přitom podává taxativní výčet prvků, 

na jejichž základě je zadavatel oprávněn technickou a odbornou způsobilost uchazečů 

posuzovat. Shora uvedený požadavek se však k žádnému z těchto prvků nevztahoval, přičemž 

zadavatel jeho uvedením v zadávacích podmínkách porušil relevantní ustanovení směrnice 

2004/18/ES. 

Nad tuto skutečnost SDEU shledal, že vymezením tohoto požadavku zadavatel postupoval 

v rozporu se zásadou transparentnosti, neboť, jak uvedla generální advokátka ve svém 

stanovisku176, tento požadavek zadavatele se nevyznačuje „takovým způsobem jasnosti, 

přesnosti a jednoznačnosti, aby všichni přiměřeně informovaní uchazeči, postupující s běžnou 

řádnou péčí, byli s to jasně a v celém rozsahu pochopit, která kriteria souvisejí s těmito 

požadavky“.

                                                          
175 Blíže srov. bod 61 důvodové zprávy k zákonu č. 55/2012 Sb., sněmovní tisk 370/0, část č. 2/4, přístupné 
na webových stránkách Poslanecké sněmovny PČR http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=71342.
176 Blíže srov. bod 146 stanoviska generální advokátky k dotčenému případu.
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6.3.2 Předchozí	dodržování	právních	předpisů týkajících	se	životního	

prostředí

Směrnice 2004/18/ES dále dává vnitrostátním předpisům členských států EU možnost 

zakotvit v rámci požadavků na uchazeče o veřejnou zakázku ustanovení, týkající 

se povinnosti dodržovat právní předpisy související s ochranou životního prostředí.177

V případě, kdy by se uchazeč v minulosti dopustil porušení takových právních předpisů, 

které by bylo předmětem pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu členského státu EU, 

resp. předmětem rozhodnutí s rovnocenným účinkem, bylo by takové chování uchazeče 

považováno ze strany zadavatele veřejné zakázky za protiprávní jednání týkající se profesní 

etiky uchazeče, nebo za vážné pochybení. Z logiky dotčených ustanovení směrnice 

2004/18/ES vyplývá, že takový požadavek by měl být zahrnut mezi tzv. základní kvalifikační 

předpoklady dle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ, jejichž prostřednictvím uchazeči prokazují svou 

bezúhonnost a schopnost dodržovat pracovněprávní předpisy jakož i další elementární 

předpoklady pro plnění jakékoli veřejné zakázky. 

Současná vnitrostátní úprava zadávání veřejných zakázek v České republice však tento 

požadavek nepřevzala.

6.4 Problematika	uplatnění	environmentálních	kriterií	v rámci	

hodnocení nabídek
Jak bylo uvedeno v rámci kapitoly zabývající se vývojem relevantní unijní právní úpravy, 

mezi důvody přijetí směrnice 2004/18/ES byl výslovně zařazen i požadavek na respektování 

institutů ochrany životního prostředí prostřednictvím kriterií pro výběr nejvhodnějších 

nabídek. Těmi se v souladu s judikaturou SDEU i směrnicí 2004/18/ES myslí tzv. dílčí 

hodnotící kriteria, která zadavatelé vymezují v rámci základního hodnotícího kriteria 

ekonomické výhodnosti nabídky.178 V obecném úvodu k procesu zadávání veřejných zakázek 

bylo uvedeno, že hodnocení nabídek podaných do zadávacího řízení může proběhnout 

na základě jednoho z předem stanovených základních hodnotících kriterií – dle ZVZ se jedná 

o „kriterium hospodářsky nejvýhodnější nabídky“ a „kriterium nejnižší ceny“. 

Je očividné, že v případě hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny není možné environmentální 

                                                          
177 Blíže srov. odst. 43 preambule Směrnice 2004/18/ES.
178 Za zásadní je v této souvislosti považován rozsudek SDEU ze dne 20. 9. 1988 ve věci  31/87: Gebroeders 
Beentjes BV proti Nizozemsku. Význam tohoto rozsudku spočívá v tom, že jeho prostřednictvím SDEU 
konstatoval existenci svobodné volby dílčích hodnotících kriterií v rámci základního hodnotícího kriteria 
ekonomické výhodnosti nabídky, která zadavatel určuje dle svých aktuálních potřeb a konkrétních podmínek 
plnění veřejné zakázky. SDEU v této souvislosti uvedl, že hodnotící kriterium environmentálního charakteru 
může být považováno za slučitelné s právem EU (směrnice Rady 71/305/EHS), pokud odráží diskreční právo 
zadavatele k vyhodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídky na základě objektivních hodnotících kriterií 
a neumožňuje zadavateli svévolné rozhodování.
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dílčí kriteria vymezit a na jejich základě nabídky hodnotit, neboť nejvhodnější nabídka je 

získána na základě prostého sestavení pořadí nabídek podle výše nabídkových cen v nich 

uvedených.

6.4.1 Dílčí	hodnotící	kriteria,	subkriteria

V případě základního hodnotícího kriteria hospodářsky nejvýhodnější nabídky je však 

zadavatel povinen v zadávacích podmínkách vymezit tzv. dílčí hodnotící kriteria, která může 

případně rozdělit na tzv. subkriteria, která musejí souviset s předmětem veřejné zakázky. ZVZ 

vedle nutného vztahu kriterií k poptávanému plnění179 uvádí, že dílčí hodnotící kriteria musí 

být stanovena tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. To znamená180, že zadavatel 

na jedné straně hodnotí „vstupy“, tzn. výši nabídkové ceny, resp. náklady životního cyklu 

předmětu veřejné zakázky, a na straně druhé „výstupy“ vystihující užitnou hodnotu předmětu 

veřejné zakázky. Jak je zřejmé, hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky umožňuje 

zadavateli vedle nabídkové ceny zohlednit i další kvalitativní hlediska poptávaného plnění. 

Shora vymezené rozdělení lze demonstrovat i na rozdílných metodách provedení hodnocení, 

zatímco vstupy (nabídková cena či náklady životního cyklu plnění) budou hodnoceny vždy 

na základě matematických propočtů, ostatní dílčí hodnotící kriteria jsou ve většině případů 

hodnotitelná tzv. subjektivně, tedy prostřednictvím předem vymezených hledisek, 

jejichž míru naplnění pak hodnotící komise zkoumá, porovnává a odůvodňuje podrobným 

slovním zdůvodněním.

6.4.2 Environmentální	dílčí	hodnotící	kriteria,	resp.	subkriteria

V souladu s § 78 odst. 4 ZVZ platí, že dílčími hodnotícími kriterii, resp. subkriterii, mohou 

být kromě jiného i vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí181. Ve spojení 

s obsahem preambule směrnice 2004/18/ES (blíže srov. odst. 46 preambule) nalézáme 

normativní zakotvení možnosti použít v rámci procesu hodnocení nabídek 

tzv. environmentální kriteria, pokud jsou tato „spojena s předmětem veřejné zakázky, 

neponechají-li veřejnému zadavateli neomezenou volnost výběru, budou-li výslovně uvedena 

                                                          
179 Pokud by zadavatel hodnotil skutečnosti, které s kvalitou nabízeného plnění nesouvisejí, docházelo by 
takovým postupem k neoprávněné diskriminaci uchazečů, kteří jsou schopni nabídnout zboží, služby či stavební 
práce plně odpovídající požadavkům zadavatele, nicméně na základě nezákonného způsobu hodnocení nejsou 
jejich nabídky ohodnoceny adekvátním počtem bodů. Blíže srov. § 78 odst. 4 ZVZ.
180 Tyto postupy byly definovány v metodickém dokumentu Ministerstva pro místní rozvoj nazvaném „Základní
postupy a zásady při stanovení a výběru dílčích hodnotících kriterií předmětu veřejné zakázky“, který tvoří 
přílohu č. B5 dokumentu „Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech 
zadávání veřejných zakázek“ Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor veřejného investování , Autor 
metodického textu: Ing. Stanislav Hotra, Praha, prosinec 2008, dostupné na http://www.portal-
vz.cz/getmedia/d154cb40-2ca6-4de0-9622-3c69a2cc0b2b/3E_vs_principy_ZVZ_B5.
181 Shodně definuje environmentální kriteria rovněž čl. 53 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/18/ES.
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a budou i v souladu se základními zásadami“182 uvedenými ve směrnici. Těmito zásadami 

se přitom rozumí zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace, vzájemného uznávání, 

zásada proporcionality a zásada transparentnosti, jakož i principy volného pohybu zboží, 

svobody usazování a svobodného poskytování služeb.

Právě na příkladě dílčích hodnotících kriterií environmentální povahy lze nejlépe 

demonstrovat skutečnost, že směrnice 2004/18/ES při svém přijetí vycházela z judikatury 

SDEU. V této souvislosti představuje zásadní přelom rozsudek Soudního dvora EU ze dne 

17. 9. 2002 ve věci C-513/99: Concordia Bus Finland Oy Ab proti městu Helsinki 

a HKL-Bussiliikenne.183

SDEU v daném rozsudku nejprve konstatoval, že dotčená právní úprava nestanoví taxativní 

výčet skutečností, která mohou být použity jako dílčí hodnotící kriteria v rámci hodnocení 

dle ekonomické výhodnosti nabídek (bod 54 rozsudku). K tomuto příkladmému výčtu nelze 

rovněž přistupovat způsobem, že každé z dílčích hodnotících kriterií musí mít nutně čistě 

ekonomickou povahu, neboť nelze vyloučit, že i skutečnosti, které tuto ekonomickou povahu 

nemají, mohou z pohledu potřeb zadavatele celkovou hodnotu nabídky ovlivnit. Vzhledem 

k tomu, že požadavky na ochranu životního prostředí musí být v souladu s čl. 6 Smlouvy 

o založení ES zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností ES, učinil SDEU závěr, 

že čl. 36 odst. 1 směrnice 92/50/EHS nemůže vylučovat „možnost zadavatele použít v rámci 

hodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídky kriteria týkající se ochrany životního 

prostředí“. Zároveň ale SDEU určil limity použití hodnotících kriterií této povahy s tím, 

že zadavatel je oprávněn takových kriterií k hodnocení nabídek použít, pouze pokud tato 

souvisejí s předmětem veřejné zakázky184, neposkytují zadavateli neomezenou volnost 

                                                          
182 Blíže srov. bod 1 preambule Směrnice 2004/18/ES.
183 Tímto rozsudkem SDEU rozhodoval o předběžné otázce týkající se výkladu směrnice Rady 93/38/EHS ze 
dne 14. 6. 1993 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a telekomunikací a směrnice Rady 92/50/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na služby. Zadavatel v rámci zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku vymezil způsob hodnocení na 
základě ekonomické výhodnosti nabídek tak, že předmětem dílčích hodnotících kriterií bude nabídková cena, 
kvalita vozového parku uchazeče a řízení uchazeče v oblasti kvality a životního prostředí. Bodové ohodnocení za 
dílčí hodnotící kriterium „kvalita vozového parku“ mělo být přiděleno zejména za používání autobusů, jejichž 
emise oxidu dusíku jsou nižší než 4g/kWh, resp. nižší než 2g/kWh, a úroveň hlučnosti nižší než 77 dB. V rámci 
posledního ze shora uvedených dílčích hodnotících kriterií („řízení uchazeče v oblasti kvality a životního 
prostředí“) měly být body přidělovány za celek kvalitativních kriterií, jakož i za zavedení programu na ochranu 
životního prostředí potvrzení osvědčením. K tomuto rozsudku SDEU srov. VÍCHA, O.: Case Law of the 
European Court of Justice in the Field of Green Public Procurement. In: DAMOHORSKÝ, M., STEJSKAL, V. 
(ed.) et al.: Czech and European Environmental Law Yearbook – Volume 4, Czech Environmental Law Society, 
Prague 2010, s. 81 – 82.
184 SDEU v bodě 65 rozsudku uvedl, že pokud se jedná o služby městské autobusové dopravy, je nutné 
považovat kriteria týkající se úrovně emisí oxidu dusíku a úrovně hlučnosti vozů, za související s předmětem 
veřejné zakázky.
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výběru185, jsou výslovně uvedena v zadávacích podmínkách pro veřejnou zakázku, 

resp. v oznámení o zahájení příslušného zadávacího řízení (což zadavatel veřejné zakázky 

učinil), a jsou v souladu se všemi základními zásadami práva Společenství, zejména 

pak se zásadou zákazu diskriminace (bod 64 rozsudku).186

SDEU tedy učinil velmi významný krok k připuštění širokého uplatnění ekologických kriterií 

v rámci hodnocení nabídek187. Tím, že výslovně vymezil, za jakých podmínek je možno 

taková kriteria považovat za přípustná, poskytl zadavatelům jasný návod, jak postupovat, 

aby jejich zadávací podmínky nemohly být shledány jakožto diskriminační.

Na vzrůstající význam hodnotících kriterií spojených s ochranou životního prostředí navázal 

rozsudek Soudního dvora EU ze dne 4. 12. 2003 ve věci C-448/01: EVN AG 

a Wienstrom GmbH proti Republice Rakousko.188 Na jeho základě bylo poprvé 

judikováno, že váha dílčích hodnotících kriterií ekologické povahy může zajistit vysoký podíl

takových kriterií na konečném hodnocení. SDEU se rovněž zabýval transparentností 

vymezení obsahu ekologických hodnotících kriterií.189 Dále se SDEU na základě tohoto 

                                                          
185 V bodě 66 rozsudku SDEU uvedl, že přidělení bodů nabídkám, které splňují určité objektivně 
kvantifikovatelné požadavky související s ochranou životního prostředí, nemůže zadavateli tuto volnost 
poskytnout.
186 Hodnotící kriteria stanovená zadavatelem byla dle SDEU objektivní a použitelná bez rozdílu na všechny 
nabídky (bod 83 rozsudku) a i skutečnost, že toto určité kriterium mohlo být splněno jen malým počtem 
dodavatelů, nemohla sama o sobě představovat porušení zásady rovného zacházení s uchazeči (bod 85 
rozsudku).
187 SDEU v této věci rozhodl tak, že „čl. 36 odst. 1 písm. a) směrnice 92/50/EHS musí být vykládán v tom smyslu, 
že pokud zadavatel rozhoduje v rámci veřejné zakázky týkající se poskytování služeb městské autobusové 
dopravy o zadání zakázky uchazeči, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, může vzít v úvahu taková 
ekologická kriteria, jako jsou úroveň emisí oxidu dusíku nebo úroveň hlučnosti autobusů, v rozsahu, v němž tato 
kriteria souvisejí s předmětem veřejné zakázky, neposkytují zadavateli neomezenou svobodu výběru, jsou 
výslovně uvedena v zadávací dokumentaci nebo ve vyhlášení veřejné zakázky a jsou v souladu se všemi 
základními zásadami práva ES, zejména se zásadou nediskriminace. Zásada rovného zacházení nebrání 
zohlednění takových kriterií spojených s ochranou životního prostředí, jako jsou kriteria v dotčeném řízení, 
v důsledku pouhé skutečnosti, že dopravní podnik zadavatele je jedním z mála podniků, které mohou nabídnout 
park vozidel splňující uvedená kriteria.“
188 SDEU rozhodoval zejména o výkladu čl. 26 směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. 6. 1993 o koordinaci 
postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky, přičemž daný rozsudek se týkal veřejné zakázky spočívající 
v dodání určitého množství elektrické energie odpovídajícího předpokládané roční spotřebě zadavatele. 
Zadavatel stanovil, že hodnocení nabídek, předložených do zadávacího řízení pro veřejnou zakázku, bude 
probíhat na základě základního hodnotícího kriteria ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž dílčí hodnotící 
kriteria byla vymezena takto: nabídková cena za kWh elektřiny s váhou 55 % a elektřina získaná z obnovitelných 
zdrojů energie s váhou 45 %. K tomuto rozsudku SDEU srov. VÍCHA, O.: Case Law of the European Court 
of Justice in the Field of Green Public Procurement. In: DAMOHORSKÝ, M., STEJSKAL, V. (ed.) et al.: 
Czech and European Environmental Law Yearbook – Volume 4, Czech Environmental Law Society, Prague 
2010, s. 83 – 84.
189 Pokud zadavatel v rámci vymezení způsobu hodnocení dle předmětného „ekologického“ kriteria neuvedl 
podrobnější požadavky, které by následně umožňovaly ověřit, zda informace uvedené v nabídkách těmto 
požadavkům odpovídají a tedy naplňují dané kriterium, způsobuje takové kriterium netransparentnost 
zadávacích podmínek. Uchazeči mohli předmět tohoto kriteria pochopit různě, v čehož důsledku mohli 
v nabídkách uvádět neporovnatelné informace a zároveň hodnotící komise není schopna ověřit, zda uchazeči 
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rozsudku vyjádřil k požadavku, aby obsah dílčího hodnotícího kriteria souvisel s předmětem 

veřejné zakázky.190

SDEU v rozsudku konstatoval (s odkazem na případ C-513/99 „Concordia Bus“), že unijní 

právo zadavateli veřejné zakázky na poskytování elektřiny nezakazuje v rámci hodnocení 

dle ekonomické výhodnosti nabídek použití dílčího hodnotícího kriteria požadujícího, 

aby poskytovaná elektřina byla vyráběna z obnovitelných zdrojů, pokud má takové kriterium 

souvislost s předmětem takové veřejné zakázky, neumožňuje zadavateli neomezenou svobodu 

výběru, je výslovně uvedeno v rámci zadávacích podmínek a je v souladu se všemi 

základními zásadami zadávání veřejných zakázek. 

Dále v souladu s unijní úpravou zadávání veřejných zakázek platí, že zadavatelé mají 

zaručenu nejen svobodu při výběru dílčích hodnotících kriterií, ale rovněž svobodu 

při přiřazování váhy takovým kriteriím, za předpokladu, že tato váha umožňuje v rámci 

celkového hodnocení identifikovat ekonomicky nejvýhodnější nabídku (bod 39 rozsudku). 

Pokud jde o váhu 45 %, kterou tomuto kriterium zadavatel přidělil, SDEU vycházel 

ze skutečnosti, že používání obnovitelných zdrojů energie na výrobu elektřiny je užitečným 

nástrojem ochrany životního prostředí.191 Na základě těchto úvah SDEU konstatoval, že váha 

45 % u předmětného dílčího hodnotícího kriteria se nejeví jako překážka určení ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky v rámci celkového hodnocení a jako taková není v rozporu s právem 

EU (bod 42 a 43 rozsudku). Skutečnost, že použití takového kriteria nemusí nutně znamenat 

skutečný pokrok v dané oblasti (zvýšení využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu 

elektřiny), nemůže způsobovat rozpor daného kriteria s právem EU.

Hodnocení na základě dílčích environmentálních kriterií se týkal i rozsudek SDEU ze dne 

8. 7. 2010 ve věci T-331/06: Evropaïki Dynamiki proti Evropské agentuře na ochranu 

                                                                                                                                                                                    
požadovaná kriteria opravdu splňují, natož určit, která nabídka je v takovém kriteriu nejlepší (bod 52 rozsudku).
Jako porušení právní úpravy zadávání veřejných zakázek se rovněž jeví to, že zadavatel v rámci specifikace 
způsobu hodnocení dle předmětného dílčího hodnotícího kriteria opomněl uvést určitou dobu, rozhodnou pro 
uvedení množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v nabídkách uchazečů. Uchazeči tak opět neměli 
jistotu jednotného výkladu daného kriteria, neboť využívání obnovitelných zdrojů je značně závislé na 
podnebných podmínkách, které se v průběhu ročních období mění (např. délka slunečního záření, síla větru) –
bod 58 rozsudku.
190 Předmět veřejné zakázky tvořily služby spočívající v dodávkách určitého množství elektrické energie 
zadavateli, nicméně předmětem hodnocení v rámci dotčeného dílčího hodnotícího kriteria bylo maximální 
množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, kterou je uchazeč schopen dodávat jiným spotřebitelům. Převis 
hodnoceného množství elektřiny nad požadovaným množstvím elektřiny, specifikovaným v rámci předmětu 
veřejné zakázky, pak dle SDEU s předmětem veřejné zakázky nesouvisel (bod 67 a 68 rozsudku). 
191 Soudní dvůr EU v této souvislosti odkázal na odst. 73 rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-379/98 
„PreussenElektra“.
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životního prostředí.192 Na základě tohoto rozsudku SDEU poskytl vodítko, jakým způsobem 

by měla být environmentální hodnotící kriteria správně používána, a poukázal 

na roli certifikátů třetích stran v rámci této problematiky. Ačkoli tyto certifikáty nemohou být 

zadavatelem přímo vyžadovány (vzhledem k nutnosti dodržet zásadu zákazu diskriminace 

uchazečů), mohou při hodnocení nabídek sloužit jako účinný nástroj ověřování 

environmentální úrovně uchazečů.193

SDEU shledal, že zadavatel byl oprávněn aplikovat dílčí hodnotící kriterium s názvem 

„Obecná environmentální politika uchazeče“ s váhou 10 % a přiřadit nejvyšší počet bodů 

uchazeči, který disponoval systémem environmentálního managementu certifikovaného 

ze strany třetí osoby. Předmětem hodnocení totiž byly hodnoty a údaje poskytnuté samotnými 

uchazeči k prokázání naplnění tohoto kriteria v co nejvyšší míře. Skutečnost, že uchazeči, 

kteří takovým certifikátem nedisponovali, neobdrželi všichni shodný počet bodů, SDEU 

posoudil tak, že zadavatel provedl hodnocení na základě srovnání, zda environmentální 

politiky a postoje jednotlivých uchazečů byly skutečně reálné, resp. vážně prováděné, 

přičemž shledal, že pouze jeden z uchazečů takovou politiku skutečně uplatňuje, zatímco 

ostatní spíše deklarují své dobré úmysly v této oblasti (odstavec 76 rozsudku).

Rovněž nejnovější rozsudek SDEU ve věci zeleného zadávání se vedle dalších aspektů 

uplatňování environmentálních kriterií týkal hodnocení.194 Jedná se o dříve zmíněný 

rozsudek SDEU ze dne 10. 5. 2012 ve věci C-368/2010: EK proti Nizozemskému

království (tzv. Nizozemská káva). Ačkoli Soudní dvůr EU shledal, že se sporná hodnotící 

kriteria týkají vlastností plnění z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a rovněž sociálních 

aspektů, jak umožňuje čl. 53 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/18/ES, rovněž se vztahovala 

ke konkrétní části poptávaného plnění a měla spojitost s předmětem veřejné zakázky,195

platí, že základní zásady zadávání veřejných zakázek mají obdobné důsledky, jako v případě 
                                                          
192 Blíže srov. VÍCHA, O.: Case Law of the European Court of Justice in the Field of Green Public 
Procurement. In: DAMOHORSKÝ, M., STEJSKAL, V. (ed.) et al.: Czech and European Environmental Law 
Yearbook – Volume 4, Czech Environmental Law Society, Prague 2010, s. 84 – 85.
193 Dnes už tyto certifikáty nemohou být předmětem hodnocení, neboť představují kvalifikační kriteria. Ve své 
době však tento rozsudek představoval důležité vodítko pro zadavatele, jakým způsobem mohou přistupovat 
k hodnocení environmentálních kriterií.
194 Zadavatel v zadávacích podmínkách šetřené veřejné zakázky uvedl, že určitý počet bodů obdrží taková 
nabídka, která bude nabízet plnění označené ekoznačkami EKO a MAX HAVELAAR nebo značkami 
obdobnými.
195 V této souvislosti odkazuje rozsudek ve svém bodě 91 na bod 110 stanoviska generální advokátky, 
dle kterého není nezbytné, aby se takové hodnotící kriterium týkalo inherentních vlastností výrobku, blíže srov. 

Stanovisko Generální advokátky Juliane Kokott přednesené dne 15. prosince 2011(1) ve věci C‑368/10
Evropská komise proti Nizozemskému království, bod 110 „Striktně vzato cukr sice nechutná jinak v závislosti 
na tom, zda pochází ze spravedlivého nebo nespravedlivého obchodu, avšak výrobek, který byl uveden na trh 
za nespravedlivých podmínek, zanechá u sociálně odpovědného zákazníka hořkou pachuť“.
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technických specifikací předmětu veřejné zakázky, kdy nedovolují, aby zadavatel přímo tyto 

ekoznačky požadoval. Zadavatel tedy vymezil tato dílčí hodnotící kriteria způsobem, 

který nebyl slučitelný s čl. 53 odst. 1 písm. b) směrnice 2004/18/ES.

6.4.3 Hodnocení	nákladů	životního	cyklu	plnění

Ačkoli to ZVZ ani směrnice 2004/18/ES výslovně neuvádí, předmětem hodnocení na místo 

pouhé nabídkové ceny mohou být náklady životní cyklu plnění.196

Pokud se zadavatel rozhodne pro hodnocení nákladů životního cyklu (Life Cycle Assessment -

LCA),197 neměl by již hodnotit nabídkovou cenu samostatně, neboť tato by měla být již 

v nákladech životního cyklu zahrnuta. Toto dílčí hodnotící kriterium zadavatel rozdělí 

na jednotlivá subkriteria, v jejichž rámci pak provede samostatné hodnocení pořizovací ceny, 

běžných nákladů na provoz, nákladů na údržbu, atd. Pokud pořizované zařízení potřebuje 

pro svou činnost další vstupy (typicky multifunkční zařízení), může zadavatel hodnotit 

průměrnou spotřebu tonerů, atd. Významným ukazatelem bude také spotřeba elektrické 

energie. Pro účely provedení tohoto hodnocení by měl zadavatel od uchazečů vyžadovat 

předložení technických údajů od výrobce, či jiných, objektivně změřených údajů, na základě 

kterých bude moci provést objektivní hodnocení. Pokud by vycházel pouze z informací 

tvrzených samotnými uchazeči, mohly by být nabídky neporovnatelné, resp. zadavateli 

by hrozilo riziko, že výsledky hodnocení nebudou odpovídat skutečným nákladům.

Pokud jde o hodnocení tzv. „výstupů“, tedy kvalitativně hodnotitelných kriterií, jak již bylo 

uvedeno výše, z hlediska zeleného zadávání jsou podstatná ta, která vypovídají o vlastnostech 

plnění z hlediska vlivu na životní prostředí. § 78 odst. 4 ZVZ je jediným ustanovením zákona, 

které se k této otázce vztahuje, přičemž v demonstrativním výčtu možných dílčích 

hodnotících kriterií výslovně uvádí i „vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí“. 

V rámci takových kriterií může zadavatel nabídky porovnávat z hlediska toho, které nabízené 

plnění má tyto vlastnosti lepší, tedy které zaručuje šetrnější přístup k životnímu prostředí. 

Tato právní úprava byla v ZVZ obsažena již od jeho vzniku, důvodem je požadavek na soulad 

s evropskými zadávacími směrnicemi, které takové hodnocení zadavatelům umožňují.198

                                                          
196 Dle § 17 písm. t) ZVZ.
197 Blíže srov. KOČÍ, V.: Posuzování životního cyklu – Life Cycle Assessment – LCA. Chrudim: Ekomonitor, 
2009, ISBN 978-80-86832-42-5.
198 Blíže srov. čl. 53 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/18/ES.



80

6.5 Uplatnění	environmentálních	kriterií	v rámci	obchodních	

podmínek

6.5.1 Úvodní poznámky

Ačkoli se právní úprava zadávání veřejných zakázek vztahuje zásadně pouze na vztahy 

zadavatele a dodavatelů před uzavřením smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, 

dochází postupně k určitému posunu směrem k reglementaci některých aspektů jejich 

následného smluvního vztahu.199 V rámci unijního práva se tak děje prostřednictvím 

judikatury SDEU.200 Vnitrostátní právní úprava ČR, až díky novele ZVZ provedené zákonem 

č. 55/2012 Sb., obsahuje relativně nově ustanovení § 82 odst. 7, které vymezuje nepřípustné 

změny uzavřené smlouvy.201 Ačkoli se tato právní úprava na uplatňování environmentálních 

kriterií přímo nevztahuje, je pro zelené zadávání důležitá. Ve spojení s § 82 odst. 2 ZVZ, 

který stanoví, že „smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým 

v nabídce vybraného uchazeče“, totiž dává zadavateli návod, jakým způsobem je třeba 

podstatné environmentální aspekty poptávaného plnění v rámci zadávacích podmínek 

zakotvit, aby následně, při plnění předmětu veřejné zakázky, nebyly obcházeny 

či porušovány.

Jde o to, že součástí zadávacích podmínek pro každou veřejnou zakázku musí být i obchodní 

podmínky vymezující budoucí obchodní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem. Je však 

pouze na zadavateli, jakým způsobem je formuluje. Nejjistější cestou je sestavení vlastního 

návrhu smlouvy, který bude tvořit součást zadávacích podmínek, a do kterého uchazeči pouze 

doplní relevantní údaje (nabídková cena, termíny plnění, atd.). Uchazeči tak nemají možnost 

tento návrh smlouvy jakkoli měnit202. Jedná se však zároveň o pro zadavatele nejsložitější 

postup, neboť zadavatel musí zvážit veškeré souvislosti a potenciální rizika budoucího 

obchodního vztahu. Druhým způsobem je definice pouze vybraných ustanovení, která budou 

                                                          
199 Důvodem byla skutečnost, že po uzavření smlouvy docházelo k jejím podstatným změnám formou dodatků, 
které byly často takového charakteru, že dodavatel, s nímž byla smlouva uzavřena, by vlastně vůbec nebyl 
vybrán jako vítězný, kdyby tyto změny byly obsaženy již v jeho nabídce.
200 Významným pro tuto oblast se stal rozsudek SDEU ze dne 19. 6. 2008 ve věci C-454/06 (Pressetext 
Nachrichtenagentur GmbH proti Republice Rakousko), který definuje nepřípustné změny smlouvy, uzavřené 
na základě zadávacího řízení. Pokud by byla smlouva takto nepřípustně změněna, jednalo by se o novou 
veřejnou zakázku, kterou by byl zadavatel povinen zadat v novém zadávacím řízení.
201 Blíže srov. § 82 odst. 7 ZVZ: „Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze 
smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna, která by (a) rozšířila 
předmět veřejné zakázky (tím není dotčeno ustanovení § 23 odst. 5 písm. b) a § 23 odst. 7), (b) za použití 
v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů, (c) za použití v původním zadávacím řízení 
mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo (d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch 
vybraného uchazeče“.
202 Pokud by tak učinili, jejich nabídka by musela být hodnotící komisí shledána jako rozporná se zadávacími 
podmínkami a ze zadávacího řízení vyloučena.



81

muset uchazeči promítnout do vlastních návrhů smluv. Ačkoli je to cesta pro zadavatele 

jednodušší, hrozí riziko, že uchazeči prostřednictvím svých smluvních ustanovení zvýhodní 

vlastní postavení před zadavatelem a návrh smlouvy celkově postaví ve svůj prospěch.203

Ať už zadavatel zvolí kteroukoli z těchto cest, lze mu jen doporučit, aby skutečnosti podstatné 

pro následné plnění veřejné zakázky výslovně upravil smluvně, aby následně nemohlo 

docházet k jejich změnám. Mezi tyto skutečnosti rozhodně spadají i environmentální otázky, 

jako např. ekologicky šetrný způsob poskytování služeb, podmínky dopravy, resp. dodávání 

objednávaného zboží, povinnost dodavatele zpětného odběru odpadů a jejich ekologické 

likvidace, zajištění vlastního nakládání s odpady dodavatele.204 V této souvislosti se bude 

jednat spíše o podmínky související s předmětem veřejné zakázky, nicméně nikoli přímo jeho 

popis. Může se rovněž jednat o skutečnosti, které jsou předmětem hodnocení. Vzhledem 

k tomu, že zadavatel je povinen uzavřít smlouvu v souladu s návrhem smlouvy uvedeným 

v nabídce vybraného uchazeče, přičemž tento návrh smlouvy musí být zase v souladu 

s podmínkami nastavenými v zadávací dokumentaci, jedná se o účinný nástroj, jak budoucího 

dodavatele zavázat k plnění těch podmínek, které jsou pro zadavatele podstatné. Plnění těchto

povinností může zadavatel podmínit přiměřenými sankcemi a rovněž zakotvením možnosti 

provádět jejich kontrolu ze strany zástupců zadavatele. Navíc, pokud by se jednalo 

o hodnocené skutečnosti, nemohou být tyto předmětem změn smlouvy, neboť § 82 odst. 7 

písm. c) ZVZ takové změny vylučuje.

Obchodní podmínky tak představují účinnou cestu nastavení relevantních dodatečných 

environmentálních podmínek205, jejichž vymezení v rámci předmětu veřejné zakázky 

by nebylo vhodné, neboť se nejedná přímo o popis tohoto předmětu, ale spíše souvisejících 

požadavků zadavatele na celkový charakter vztahu s dodavatelem a zaručení potřebné úrovně

                                                          
203 Aby se takové situaci zadavatelé vyhnuli, často dávají do zadávacích podmínek obecné ustanovení v tom 
smyslu, že návrh smlouvy nesmí zhoršovat jejich postavení.
204 Některé z těchto obchodních podmínek mohou narážet na platnou právní úpravu přijatou na úseku ochrany 
životního prostředí (např. povinnosti související se zpětným odběrem určitých druhů odpadů vyplývající 
ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů). Uplatnění environmentálních 
kritérií v rámci obchodních podmínek tedy musí být v souladu s platnou environmentální legislativou. 
V opačném případě by taková smlouva byla neplatná, což vyplývá z § 580 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Podle daného ustanovení občanského zákoníku je neplatné právní jednání, které se příčí 
dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.
205 V současné době převládá takový přístup zadavatelů, který klade hlavní důraz na vymezení zejména 
kvalifikačních předpokladů a hodnotících kriterií. Využití obchodních podmínek nejenom pro environmentální 
cíle, ale rovněž pro nastavení flexibilních a jasných pravidel budoucího obchodního vztahu mezi zadavatelem 
a dodavatelem stojí zatím v pozadí, nicméně představuje velký potenciál právě pro zelené zadávání. 
Environmentální požadavky zadavatele by v nich měly být definovány jednoznačným, konkrétním způsobem, 
nikoli pouze odkazem na vágní proklamace ve smyslu obecné péče o životní prostředí.
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ochrany životního prostředí ve fázi realizace veřejné zakázky.206 Zároveň je však nutné 

si uvědomit, že tyto obchodní podmínky by neměly mít vliv na to, zda některý z potenciálních 

uchazečů nabídku skutečně podá či nikoli. Stejně jako zadávací podmínky jako takové,

musejí i tyto podmínky ctít základní zásady zadávání veřejných zakázek.

ZVZ pod těmito podmínkami rozumí „zvláštní podmínky na plnění veřejné zakázky v oblasti 

životního prostředí“, 207 Směrnice 2004/18/ES je v odst. 33 své preambule označuje jako 

„podmínky plnění veřejné zakázky, které mohou mít za cíl ochranu životního prostředí“, 

ZVZ ani Směrnice 2004/18/ES se dále k problematice obchodních podmínek 

environmentálního charakteru podrobněji nevyjadřují. Směrnice pouze v čl. 26 uvádí, že tyto 

podmínky musejí být slučitelné s právem Společenství a uvedeny v rámci zadávacích 

podmínek. To však pouze znamená rozvedení povinnosti dodržovat základní zásady zadávání 

veřejných zakázek. Jde o odraz smluvní svobody zadavatele a dodavatele, aby si návrh 

smlouvy (budoucí smluvní vztah) upravili dle svých konkrétních potřeb.

Již dříve uvedený rozsudek SDEU ze dne 10. 5. 2012 ve věci C-368/2010: EK proti 

Nizozemskému království (tzv. Nizozemská káva) se zabýval i obchodními podmínkami 

veřejné zakázky. Pokud zadavatel šetřené veřejné zakázky požadoval, aby dodávaná káva 

a čaj nesly značku MAX HAVELAAR, resp. jinou rovnocennou značku, osvědčující, že tyto 

dodávky pocházejí ze spravedlivého obchodu, konstatoval SDEU, že takové požadavky 

zadavatele neodpovídají pojmu „technická specifikace“ (jak zřejmě zadavatel zamýšlel), 

nicméně jedná se o kriteria spadající pod pojem „podmínky plnění zakázky“ ve smyslu čl. 26 

směrnice 2004/18/ES, který umožňuje, aby se takové podmínky týkaly i sociálních faktorů.

6.5.2 Zvláštní	vlastnosti	předmětu	veřejné	zakázky

Pokud by předmět veřejné zakázky tvořily služby nebo stavební práce, může zadavatel 

pro vyšší transparentnost zadávacích podmínek odkázat na správní orgán nebo jiný subjekt208, 

u kterého mohou dodavatelé získat informace o povinnostech vyplývajících ze zvláštních 

právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí platných v místě, ve kterém mají 

být poskytnuty služby nebo provedeny stavební práce a které se vztahují k těmto službám 

                                                          
206 Blíže srov. EKROOS, A. – PALMUJOKI, A. – PARIKKA-ALHOLA, K.: Green Public Procurement: 
Analysis on the Use of Environmental Criteria in Contracts. Review of European Community and international 
environmental law. Vol. 19 (2010), issue 2, str. 254
207 Blíže srov. § 44 odst. 10 ZVZ.
208 Směrnice 2004/18/ES v čl. 27 odst. 1 stanoví, že členský stát EU může tuto úpravu pojmout tak, že uvedení 
dotčených subjektů bude pro zadavatele povinné. Z § 44 odst. 9 ZVZ však vyplývá, že ČR k takové právní 
úpravě nepřistoupila.
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nebo stavebním pracím.209 Může se jednat například o informace získané na základě vyjádření 

vodoprávního úřadu podle § 18 vodního zákona,210 předběžné informace o žádosti 

o integrované povolení podle § 3a zákona o integrované prevenci211 nebo územně plánovací 

informace poskytované orgány územního plánování a stavebními úřady podle § 21 stavebního 

zákona212. Dodavatel musí tyto informace při vypracování nabídky zohlednit a tuto skutečnost 

uvést v nabídce.

                                                          
209 Blíže srov. § 44 odst. 9 ZVZ
210 Každý, kdo hodlá umístnit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, 
pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových 
nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, 
zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona možný, popřípadě za jakých podmínek    
[§ 18 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)].
211 Před podáním žádosti o vydání integrovaného povolení příslušný správní úřad poskytuje provozovateli 
zařízení na jeho žádost předběžnou informaci podle správního řádu o předepsaných náležitostech žádosti
a o vymezení zařízení v žádosti v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, a jeho prováděcí 
vyhláškou č. 288/2013 Sb.
212 Krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele a stavební 
úřad poskytují v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o podmínkách 
využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací 
dokumentace, podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů, 
a podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně 
seznamu dotčených orgánů [§ 21 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů].
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7 Budoucí	právní	úprava

7.1 Východiska reformy	zadávání	veřejných	zakázek

V současné době probíhá novelizace zadávacích směrnic v důsledku zjištění vyplývajících 

z rozsáhlé evaluace unijní právní úpravy zadávání veřejných zakázek, která proběhla v roce 

2011. Ačkoli bylo shledáno, že směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES představují pozitivní vliv 

na zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a zajištění široké hospodářské 

soutěže213, některé ze stávajících procesů v rámci zadávání veřejných zakázek nejsou stále 

na takové úrovni efektivity, jak by mohly být. Oblasti, u nichž existují příležitosti ke zlepšení 

stávajícího stavu, zahrnují neefektivní proces zadávání veřejných zakázek z hlediska nákladů, 

nevyužívání celoevropského prostoru pro zadávání (upřednostňování zadávání zakázek 

v rámci členského státu EU) a promarněné příležitosti pro společnost, mezi něž patří 

i nedostatečné využívání zadávání veřejných zakázek k dosahování cílů strategických politik, 

jako je ochrana životního prostředí. Podle odhadů EK by dopad tzv. zeleného zadávání mohl 

v majoritních oblastech s největším potenciálem environmentálních benefitů (stavební práce, 

dodávky výpočetní techniky a doprava) vzrůst až na 1 miliardu EUR214. 

Současný proces novelizace zadávacích směrnic započal v roce 2011, kdy EK zveřejnila 

Zelenou knihu o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek.215

Jednalo se o první formální krok spočívající v zahájení procesu veřejných konzultací 

k otázkám, které EK v tomto dokumentu vymezila, a z nichž byly patrné prvotní plánované 

změny současného modelu zadávání veřejných zakázek. 

EK stanovila konkrétní témata, určující budoucí změny, která je možné rozdělit do pěti 

základních skupin: zjednodušení pravidel, modernizace zadávacích postupů, zlepšení přístupu 

k veřejným zakázkám, vypořádání se s korupčními a protekcionářskými aktivitami 

a používání zadávacích procesů k naplňování jiných strategických cílů. Právě poslední 

jmenovaný záměr, resp. oblast změn, je pro zelené zadávání významná. Oproti předcházející

                                                          
213 Až 5,4 nabídek na jedno zadávací řízení – blíže srov. Commission staff working paper: Impact assessment
accomplying the  Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Public Procurement 
and the Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on procurement by entities 
operating in the water, energy, transport and postal sectors z 20. 12. 2011, SEC(2011) 1585 final, str. 12, 
Summary of the findings from the 2011 evaluation of public procurement rules.
214 Blíže srov. Commission staff working paper: Impact assessment accomplying the dokument Proposal for a 
Directive of the European Parliament and of the Council on Public Procurement and the Proposal for a Directive 
of the European Parliament and the Council on procurement by entities operating in the water, energy, transport 
and postal sectors z 20. 12. 2011, SEC(2011) 1585 final.
215 Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek - Směrem 
k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek, KOM (2011) 15 v konečném znění, 27 .1. 2011.
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Zelené knize o zadávání veřejných zakázek v EU z roku 1996216 předpokládá tato „nová“ 

zelená kniha vyšší důraz v prosazování změn a inovací, které by měly být pro celkové 

soutěžní prostředí přínosem.217

V roce 2011 EK prostřednictvím Aktu o jednotném trhu218 definovala základní nedostatky 

jednotného vnitřního trhu, které bude nutné v návaznosti na současnou ekonomickou situaci 

překlenout. Vzhledem k tomu, že zadávání veřejných zakázek vždy bylo, a stále zůstává, 

klíčovým nástrojem jednotného vnitřního trhu EU219, vývoj této právní oblasti je s jeho 

stavem vždy bezpodmínečně spojen. 

V reakci na současnou ekonomickou krizi přijala EK zásadní reformy ve sféře finančních trhů 

a správy ekonomických záležitostí, které jsou v současné době v procesu své realizace. Cíle 

této reformy, spočívající v revizi strategie a nástrojů jednotného vnitřního trhu, jsou 

zakotveny ve sdělení EK z roku 2010 s názvem Strategie Evropa 2020.220 Tato strategie 

směřuje EU cestou inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění a stanovuje 

v tomto směru ambiciózní cíle. V rámci těchto reformačních tendencí EK přistoupila 

k formulaci celkem dvanácti klíčových nástrojů sloužících k podnícení hospodářského růstu 

EU a zvýšení své důvěryhodnosti vůči jejím občanům221 s tím, aby EU do konce roku 2012 

                                                          
216 Zelená kniha o zadávání veřejných zakázek v Evropské unii: Průzkum cesty vpřed, KOM (1996) 583 
v konečném znění, 27. 11. 1996.
217 Zelená kniha o zadávání veřejných zakázek v EU z roku 1996 sice předpokládala určité změny, které jsou 
v mnohém podobné těm, které navrhuje Zelená kniha z roku 2011, nicméně při jejich prosazování nepočítala 
s faktickými změnami tehdejšího zadávacího procesu a jeho právního rámce – blíže srov. KOTSONIS, T.: Green 
Paper on the Modernisation of EU Public Procurement Policy: Towards a More Efficient European 
Procurement Market. Public procurement law review. No. 3 (2011), str. 56.
218 Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, 
výboru regionů: Akt o jednotném trhu, Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry, 
Společně pro nový růst. KOM (2011)206 v konečném znění, 13. 4. 2011.
219 Společný trh, který se postupně přeměnil na tzv. vnitřní trh, je od počátku evropské integrace jejím zásadním 
cílem. Díky tomuto institutu jsou navázány sociální svazky mezi občany jednotlivých členských států EU
a pro evropské podniky, kterých je více než 20 mil., se jeho prostřednictvím otevírají nové možnosti 
hospodářského růstu. Jako prostor volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu, jak jej známe dnes, se vnitřní 
trh od roku 1993 neustále prohlubuje prostřednictvím konsolidace hospodářské integrace, zavedením společné 
měny a díky rozvoji politik solidarity a soudržnosti.
220 Sdělení Komise: Evropa 2020, Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, KOM(2010) 
2020 v konečném znění, 3. 3. 2010.
221 Vedle revize současného právního rámce zadávání veřejných zakázek se jednalo o otevření přístupu k 
financování pro malé a střední podniky, zvýšení mobility kvalifikované pracovní síly, sjednocení ochrany práv 
plynoucích z duševního vlastnictví, zvýšení důvěry spotřebitelů v uplatňování jejich práv na jednotném vnitřním 
trhu, usnadnění přeshraničního toku služeb prostřednictvím normalizačního systému obdobného tomu, který se 
používá v souvislosti se zbožím, výstavba, doplňování a rozšiřování energetických a dopravních sítí a sítí 
elektronické komunikace, rozvoj vnitřního digitálního trhu zajišťujícího fungování elektronického podpisu, 
vzájemného uznávání elektronické identifikace a elektronického ověřování pravosti po celé EU, vytvoření 
evropského rámce usnadňujícího rozvoj solidárních investičních fondů za účelem podpory podniků, které se při 
svém podnikání zohledňují kromě finančního zisku také např. cíle ekologického, etického či sociálního rozvoje, 
úprava pojetí zdanění, jehož prostřednictvím by mělo dojít ke směrování spotřeby směrem k lepšímu využití 
energetických zdrojů (upřednostnění zdrojů čistých energií), dále úprava systému DPH a zavedení společného 
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přijala nutná opatření k zajištění jejich zavedení. V průběhu roku 2011 tedy EK předkládala 

Evropskému parlamentu legislativní návrhy nových právních předpisů, aby mohla být 

do konce roku 2012 naplněna výzva Evropské rady, formulovaná v Závěrech Evropské rady 

k Aktu o jednotném trhu ke schválení prvního balíčku přednostních regulatorních opatření 

k oživení jednotného trhu. 

Druhá etapa těchto snah, směřujících k vytvoření jednotného trhu, jakožto základu 

pro hospodářský růst a růst zaměstnanosti v členských zemích EU, bude spočívat v předložení 

návrhů dalších opatření, která budou doplňovat dvanáct základních nástrojů (uvedených 

v poznámce pod čarou č. 221) za účelem podpory oživení jednotného trhu. EK jednoznačně 

prohlásila, že všechny tyto reformní kroky, týkající se oživení jednotného vnitřního trhu, musí 

vedle sociálního pokroku, zvýšení zaměstnanosti, posílení vnějšího rozměru vnitřního trhu 

a konkrétního prospěchu občanů EU, přispět také ke zlepšení životního prostředí a boji proti 

změně klimatu. 

Vedle formulace dvanácti výše uvedených základních opatření, se EK zapojila 

i do dalších iniciativ, které jsou pro oblast ochrany životního prostředí v rámci zadávání 

veřejných zakázek podstatné. Účinným nástrojem, který se taktéž podílí na hospodářském 

oživení je např. Plán energetické účinnosti z roku 2011.222 Tento plán zastává potřebu 

silnějšího důrazu na energetickou účinnost ve veřejném sektoru prostřednictvím zadávání 

veřejných zakázek, neboť na trhu, kam spadá obnova veřejných budov a podpora vysoké 

účinnosti ve městech a v obcích, se veřejný sektor může podílet na vytvoření nových trhů 

s energeticky účinnými technologiemi, službami a obchodními modely. V návaznosti 

na stávající normativní úpravu kriterií pro zadávání veřejných zakázek, která zohledňují 

energetickou účinnost požadovaného plnění, v souladu s tímto plánem platí, že zadavatelé, 

na něž se zadávací směrnice vztahují, musejí v rámci svých zadávacích řízení zohledňovat 

kriteria energetické účinnosti týkající se vozidel nebo kancelářských přístrojů223. 

                                                                                                                                                                                    
konsolidovaného zákaldu daně z příjmů právnických osob, zlepšení a posílení právní úpravy „vysílání 
pracovníků“  včetně vyjasnění výkonu svobody usazování a volného poskytování služeb v souladu se základními 
sociálními právy a zjednodušení právní úpravy účetních standardů a omezení administrativní zátěže pro podniky.
222 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů: O energetické účinnosti 2011, KOM (2011)109 v konečném znění, 8. 3. 2011.
223

Viz směrnice 2009/33/ES, blíže srov. rovněž nedávno otevřený Portál čistých vozidel, který má veřejným 
orgánům pomoci s prováděním této směrnice tím, že jim i konečným uživatelům poskytuje srovnávací analýzu 
životního cyklu nákladů stávajících vozidel (http://www.cleanvehicle.eu/). Dále nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 106/2008 ze dne 15. 1. 2008, které v rámci evropského programu Energy Star ukládá ústředním 
vládním orgánům členských států EU a orgánům EU pořizování kancelářských přístrojů, jež nejsou méně 

energeticky účinné než Energy Star.



87

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. 5. 2010 

o energetické náročnosti budov platí, že všechny nové budovy veřejného sektoru budou muset 

povinně dosahovat úrovně „téměř nulové spotřeby energie“. S cílem rozšířit tento přístup EK

v rámci svého sdělení navrhla, aby orgány veřejné moci při pořizování zboží (např. vybavení 

IT), služeb (např. energie) a stavebních prací (např. obnova budov) systematicky uplatňovaly 

vysokou úroveň energetické účinnosti.

Jak již bylo uvedeno, jedním z dvanácti základních nástrojů se stala revize současného 

právního rámce zadávání veřejných zakázek. EK tedy navrhla zavést klíčové opatření 

spočívající v modernizaci a revizi právní úpravy zadávání veřejných zakázek „s cílem 

dosáhnout vyrovnané politiky, jež podporuje poptávku po zboží, službách a stavebních dílech, 

které jsou šetrné k životnímu prostředí, sociálně odpovědné a inovativní“224. EK chápe 

veřejné zakázky jako příležitost ke zvýšení poptávky po takovém zboží, službách a stavebních 

dílech, které jsou šetrné k životnímu prostředí, sociálně odpovědné a inovativní. 

Prostřednictvím veřejných zakázek má být tedy možné podpořit rozvoj ekologičtějšího, 

sociálnějšího a inovativnějšího vnitřního trhu. 

7.2 Změny	v zadávání	veřejných	zakázek	 dle	návrhů zadávacích

směrnic	
Z důvodové zprávy k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek 

subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních 

služeb225 a směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek226 (dále 

spoječně označené též jako „návrhy„) vyplývá, že tyto návrhy byly vypracovány na základě 

Strategie Evropa 2020, jakožto normativní základ zadávání veřejných zakázek, což je jeden 

z „tržních nástrojů, který má být použit k dosažení stanovených cílů pomocí většího zadávání 

ekologických zakázek, které podporují přechod na nízkouhlíkové hospodářství méně náročné 

na zdroje“227. Jedním z cílů obou návrhů je pak výslovně podpora ochrany životního 

prostředí, účinnějšího využívání zdrojů a energií a boje proti změnám klimatu. Vedle 

startegického použití zadávání veřejných zakázek si návrhy nových zadávacích směrnic 

kladou za cíl zvýšení pružnosti a zjednodušení zadávání veřejných zakázek, zlepšení přístupu 

malých a středních podniků a podniků začínajících, zavedení řádných postupů,

                                                          
224 Blíže srov. str. 19 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru, výboru regionů s názvem „Akt o jednotném trhu, Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu 
a posílení důvěry“ ze dne 13. 4. 2011.
225 Blíže srov. návrh ze dne 20. 12. 2011, pracovní označení KOM(2011) 895.
226 Blíže srov. návrh ze dne 20. 12. 2011, pracovní označení KOM (2011)896.
227 Blíže srov. důvodová zpráva k návrhům.
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minimalizujících riziko nepoctivých obchodních praktik a střetu zájmů, a dále celkové 

zlepšení správy v oblasti veřejných zakázek a metodické podpory zadavatelů na vnitrostátní 

i unijní úrovni.

Pokud jde o shora zmíněné strategické zaměření zadávání veřejných zakázek, oba návrhy jsou 

založeny na tzv. „přístupu umožnění“ (enabling approach), který zadavatelům umožňuje 

využívat nástroje, které přispívají k dosažení cílů Strategie Evropa 2020, a které díky kupní 

síle zadavatelů podporují inovace a ohledy na životní prostředí. Mezi nejvýraznější změny 

a doplnění směrnice 2004/18/ES patří výslovné zavedení posuzování nákladů životního cyklu 

poptávaného plnění a výrobního procesu poptávaného plnění, požadavku na označení 

poptávaného plnění konkrétními štítky a dále zavedení specifických sankcí, umožňujících 

zadavateli trestat uchazeče, kteří nedodržují právní předpisy v oblasti ochrany životního 

prostředí. V dalším textu jsou tyto instituty podrobně rozebrány.

Cílem přijetí návrhů nových zadávacích směrnic není jen prostá koordinace národních trhů 

za účelem zamezení diskriminace či výskytu překážek na unijním trhu veřejných zakázek, 

jak tomu bylo u dosavadních zadávacích směrnic či jejich předchůdkyň. Návrhy si kladou 

za cíl představovat jeden z nástrojů ekonomické, resp. průmyslové politiky EU228, 

jak předpokládá Strategie Evropa 2020. Tento základní cíl sestává ze dvou základních, 

vzájemně se doplňujících, záměrů obsažených v návrzích.229 Na jedné straně jde o zvýšení 

efektivity nakládání s veřejnými penězi, na straně druhé má pak zadávání veřejných zakázek 

sloužit jako podpora různých sociálních cílů, mezi něž spadá i ochrana životního prostředí.

Obecně řečeno, návrhy počítají s dvojím přístupem k uplatňování environmentálních kriterií. 

Na jednu stranu budou stanoveny určité povinné environmentální a ekologické standardy 

pro zadávání veřejných zakázek v rámci konkrétních sektorů230, zatímco současně budou 

rozvíjeny a představovány „evropské postupy, resp. přístupy, k propočtům nákladů životního 

cyklu plnění, jakožto posílení používání procesů v rámci zadávání veřejných zakázek 

k podpoře udržitelného zadávání“. Vedle toho počítají návrhy se stanovením právního rámce 

zadávání veřejných zakázek, který by pojímal zelené zadávání jasněji a účinněji než dosud.

                                                          
228 Blíže srov. KUNZLIK, P.: From suspect practice to market-based instrument: policy alignment and the 
evolution of EU law´s approach to „green“ public procurement. Public procurement law review. No. 3 (2013), 
str. 110.
229 Blíže srov. Důvodová zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných 
zakázek, KOM(2011) 896 v konečném znění.
230 Blíže srov. návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek, KOM(2011) 896 
v konečném znění, bod 39 preambule.
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Jak bylo uvedeno shora, pro potřeby této práce není významná směrnice 2004/17/ES, 

neboť se vztahuje pouze na zadávání veřejných zakázek sektorových zadavatelů. Z tohoto 

důvodu bude i v souvislosti s reformou unijní právní úpravy zadávání veřejných zakázek 

pracováno pouze s obsahem návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání 

veřejných zakázek231, která má nahradit směrnici 2004/18/ES (dále jen „návrh směrnice 

nahrazující směrnici 2004/18/ES“ nebo též „návrh“).

Ve vztahu k politice ochrany životního prostředí obsahuje návrh směrnice nahrazující 

směrnici 2004/18/ES ve své preambuli odkaz na čl. 11 SFEU, dle nějž jsou do vymezení 

a provádění politik a činností EU zahrnuty i požadavky na ochranu životního prostředí, 

zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje.232 Návrh směrnice nahrazující směrnici 

2004/18/ES si klade za cíl zaručit zadavatelům postupy, jejichž prostřednictvím mohou 

přispět k naplňování této politiky EU bez ztráty možnosti získat pro své zakázky nejlepší 

poměr kvality a ceny.233

7.2.1 Inovační	partnerství

Oproti dosavadní právní úpravě by měla nová zadávací směrnice výrazným způsobem působit 

k podpoře inovativních produktů a služeb, přičemž ve vztahu k ochraně životního prostředí 

oba návrhy pracují s pojmem tzv. ekoinovací234. Výzkum a inovace jsou považovány 

za hlavní hybné síly budoucího růstu ve smyslu vytváření nových nápadů a jejich následné 

přeměny na inovativní výrobky a služby příspívající ke zvýšení ochrany životního prostředí 

ve všech jeho složkách235. Inovační partnerství dle čl. 29 návrhu  by mělo sloužit k vytvoření 

strukturovaného partnerství mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, na jehož základě bude 

probíhat vývoj inovačního produktu, služby, nebo stavební práce, jejichž odběr nakonec 

provede zadavatel. Vybraný uchazeč (tzv. partner) bude v předem dohodnutých fázích tohoto 

partnerství236 vytvářet požadované inovativní plnění, za což mu budou od zadavatele plynout 

příslušné splátky předem dohodnuté odměny. V tomto procesu bude partner dosahovat 

průběžných cílů, přičemž zadavatel bude oprávněn po skončení každé příslušné fáze toto 

                                                          
231 KOM (2011)896 v konečném znění, 20. 12. 2011.
232 Tento odkaz doporučil Evropský parlament ze směrnice 2004/17 ES vyjmout.
233 Blíže srov. odst. 5 preambule návrhu.
234 Blíže srov. odst. 17 preambule návrhu směrnice nahrazující směrnici 2004/18/ES.
235 Pro zadavatele působící v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, kteří 
se v současné době řídí postupy dle směrnice 2004/17/ES, platí, že uplatnění tzv. inovačního partnerství, které 
bude dle návrhu nahrazujícího tuto směrnici sloužit k zavedení ekoinovací při zadávání veřejných zakázek, bude 
záviset na vůli členských států EU, zda jej do svých právních řádů zavedou, či zavedou v omezené míře pouze 
pro určité druhy veřejných zakázek. V případě ostatních zadavatelů, kteří nyní podléhají směrnici 2004/18/ES 
tato podmínka v návrhu nahrazujícím tuto směrnici není.
236 Tyto fáze budou odrážet posloupnost kroků v procesu výzkumu a inovačního vývoje až do fáze výroby 
či poskytování služeb.
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partnerství ukončit a následně na zbývající fáze vyhlásit nové zadávací řízení. Musí však být 

zajištěno, že zadavatel od partnera obdrží příslušná práva k duševnímu vlastnictví vztahující 

se k ukončené fázi inovace. 

Inovační partnerství má být dle návrhu koncipováno jako jeden z druhů zadávacích řízení, 

a jeho průběh je v rámci návrhu upraven tak, že dodavatelé, kteří se hodlají stát partnery, 

budou zadavateli předkládat své žádosti o účast na základě předem uveřejněné výzvy 

zadavatele.237

7.2.2 Technické	specifikace	v rámci	předmětu	veřejné	zakázky

S podporou inovativních řešení souvisí i další změna, kterou návrh směrnice nahrazující 

směrnici 2004/18/ES provádí, a která se týká úpravy technických specifikací v rámci 

předmětu veřejné zakázky.238 Úpravami má dojít pouze k určitým formálním změnám 

ve znění čl. 23 odst. 3 směrnice 2004/18/ES, který reguluje možnost formulovat technické 

specifikace s ohledem na ochranu životního prostředí, nicméně význam tohoto článku zůstal 

stejný. Bod 27 preambule, resp. čl. 40 návrhu směrnice nahrazující směrnici 2004/18/ES 

stanoví, že vypracování těchto technických specifikací pomocí stanovení provozních 

a výkonnostních požadavků na poptávané plnění umožňuje dosažení otevřené soutěže 

dodavatelů za současné podpory inovací v dotčeném odvětví. I nadále obsahuje návrh 

taxativní výčet způsobů vymezení těchto technických specifikací, které jsou zadavatelé 

oprávněni používat. Z hlediska ohledů na životní prostředí má význam definice těchto 

podmínek prostřednictvím požadavků na výkon nebo funkci včetně vlastností z hlediska vlivu 

na životní prostředí. Takové parametry musejí být dostatečně přesné, aby umožnily 

uchazečům určit předmět veřejné zakázky a zadavatelům posoudit, zda nabídka uchazeče 

odpovídá jeho požadavkům – takto navrhovaná úprava je obdobná té stávající. Nově však 

návrh obsahuje přílohu č. VIII, která některé technické specifikace přímo definuje, přičemž 

výslovně uvádí, že technickými specifikacemi se v případě všech druhů veřejných zakázek 

rozumí i požadavky zadavatele definující vlastnosti plnění z hlediska jeho vlivu na životní 

                                                          
237 Evropský parlament v rámci svých pozměňovacích návrhů k návrhu směrnice doplnil informaci o obsahu 
Sdělení Komise ze dne 14. 12. 2007 s názvem „Podpora inovací k zajištění vysoce kvalitních veřejných služeb 
v Evropě“, které obsahuje detailní popis způsobu zadávání inovativních produktů. V situacích, kdy potřeba 
rozvoje inovativního produktu, služby či stavební práce a následný nákup výsledného výstupu, nebude moci být 
naplněna pomocí stávajících procesů upravených stávajícími zadávacími směrnicemi, zadavatelé budou mít 
možnost využít specifického zadávacího postupu. Tyto postupy budou založeny na použití soutěžních procesů 
a vyjednávání, přičemž k zadání takových zakázek bude docházet na základě ekonomické výhodnosti nabídek.
V rámci specifikace zadávacích podmínek budou zadavatelé moci vymezit inovativní charakteristiky zahrnující 
požadavky na nejlepší dostupné techniky jakožto kriterium související s předmětem veřejné zakázky.
238 Oproti „úpravám“ stávajících zadávacích směrnic je počítáno rovněž s jejich „pozměňováním“, jehož 
prostřednictvím dochází ke změně jejich významu.
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prostředí a klima, včetně poždavků zadavatele na štítkování a požadavků na výrobní postupy 

a metody v jakékoli fázi životního cyklu plnění.239

7.2.3 Používání	ekoznaček	v rámci	kvalifikace

Významněnší změnu oproti stávající právní úpravě používání ekoznaček v rámci kvalifikace

přináší čl. 41 návrhu směrnice nahrazující směrnici 2004/18/ES, který představuje pozměnění 

stávajícího čl. 23 odst. 6 směrnice 2004/18/ES. Pojem ekoznačky pro účely použití 

environmentálních kriterií v rámci zadávacího procesu by měl dle návrhu představovat jen 

dílčí část tzv. štítků, resp. štítků a certifikátů.240 Z preambule návrhu vyplývá, že pokud 

zadavatel hodlá poptávat plnění s konkrétními environmentálními vlastnostmi, měl by být 

schopen odkázat na konkrétní označení takového předmětu veřejné zakázky pomocí štítků 

či certifikátů.241 V demonstrativním výčtu jsou pak mezi takové štítky řazeny ekoznačka EU 

a mezinárodní a vnitrostátní ekoznačky. Oproti stávající právní úpravě (směrnice 2004/18/ES) 

a rovněž oproti názoru, který vyjádřil SDEU ve svém posledním rozsudku souvisejícím 

s uplatňováním environmentálních kriterií při zadávání242 návrh nově počítá s tím, 

že zadavatel bude oprávněn vyžadovat, aby nabízené plnění bylo přímo označeno konkrétním 

štítkem, resp. ekoznačkou.243 Obdobně jako v případě směrnice 2004/18/ES i z návrhu 

vyplývají určité podmínky, které budou muset být pro aplikaci čl. 41 odst. 1 naplněny.244

Za účelem zvýšení transparentnosti používání těchto specifických požadavků na předmět 

veřejné zakázky, která by měla snížit riziko zneužívání institutu štítků k omezování soutěže 

dodavatelů a obcházení závazných právních předpisů, je navrhovaná právní úprava výslovně 

doplněna o požadavek na souvislost s předmětem veřejné zakázky245 a dále specifikaci 

procedury získání takového štítku. V rámci této procedury musejí kriteria jeho získání určit 

                                                          
239 Evropský parlament v této souvislosti neuvedl žádné významné pozměňovací návrhy.
240 Pojem „certifikát“ byl do čl. 41 návrhu doplněn na základě návrhu Evropského parlamentu, viz pozměňovací 
návrh Evropského parlamentu č. 154.
241 Bod 28 preambule návrhu.
242 Rozsudek SDEU ze dne 10. 5. 2012 ve věci C-368/2010, tzv. Nizozemská káva.
243 Vzhledem k tomu, že uvedený rozsudek SDEU byl vydán až poté, co EK zveřejnila návrh, je možné, že 
v průběhu legislativního procesu ještě dojde ke změně takto navrhovaného konceptu štítků, neboť, jak ostatně 
uvádějí stávající zadávací směrnice ve svých preambulích, rozhodovací praxe SDEU byla pro unijní právní 
úpravu vždy určující.
244 Blíže srov. čl. 41 odst. 1 písm. a) až e) návrhu. Požadavky na štítek se týkají výhradně vlastností, které 
souvisejí s předmětem zakázky a které jsou vhodné pro definování vlastností staveb, dodávek nebo služeb, které 
jsou předmětem zakázky; jsou stanoveny na základě vědeckých informací nebo vycházejí z jiných objektivně 
ověřitelných a nediskriminačních kriterií; štítky jsou zavedeny v rámci otevřeného a transparentního řízení, na 
kterém se mohou podílet všechny zúčastněné strany, včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, výrobců, 
distributorů a organizací na ochranu životního prostředí, štítky jsou přístupné všem zainteresovaným subjektům
a kriteria pro získání štítku stanoví třetí strana, která je nezávislá na hospodářském subjektu, jenž o štítek žádá.
245 Blíže srov. čl. 41 odst. 2 návrhu, který výslovně uvádí, že stanoví-li štítek vedle požadavků souvisejících 
s předmětem veřejné zakázky rovněž jiné požadavky, jsou zadavatelé oprávnění požadovat splnění pouze těch 
podmínek, které souvisejí s veřejnou zakázkou.
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nezvávislé orgány či subjekty, které s dodavatelem, který o přidělení štítku žádá, nespojuje 

žádný vztah. Evropský parlament v této souvislosti navrhl, aby bylo možné štítky, resp. štítky 

a certifikáty, využívat rovněž při vymezení dílčích hodnotících kriterií environmentálního 

charakteru a dále u obchodních podmínek, viz pozměňovací návrh č. 154. I nadále má 

samozřejmě platit, že zadavatel bude povinen přijmout k prokázání splnění tohoto požadavku 

(na předložení konkrétního štítku) jakýkoli rovnocenný štítek, resp. technickou dokumentaci  

či jiný vhodný doklad.

7.2.4 Možnost	vyloučení	uchazeče	ze	zadávacího	řízení

Další pozměnění oproti stávající právní úpravě uplatňování environmentálních kriterií 

při zadávání představuje čl. 55 odst. 3 písm. a) návrhu, který pozměňuje čl. 45 odst. 2 

směrnice 2004/18/ES. Jedná se o možnost zadavatele vyloučit z účasti v zadávacím řízení 

uchazeče, pokud je zadavateli známo jakékoli porušení povinností stanovených právními 

předpisy EU v oblasti životního prostředí nebo ustanoveními mezinárodního sociálního práva 

a práva v oblasti životního prostředí, uvedenými v příloze XI návrhu.246 Jak bylo uvedeno 

v souvislosti se stávajícími směrnicemi, český zákonodárce k zakotvení tohoto práva 

zadavatele v rámci ZVZ, nepřistoupil. Rozhodně se však jeví jako efektivní nástroj, 

neboť pohrůžka vyloučení ze zadávacího řízení je pro uchazeče dostatečně motivující 

k dodržování jakýchkoli právních předpisů. Z logiky textu návrhu vyplývá, že by se mohlo 

v budoucnu jednat o jeden ze základních kvalifikačních předpokladů. Návrh směrnice však 

v čl. 55 odst. 4 umožňuje uchazečům, kterým hrozí z tohoto důvodu vyloučení za zadávacího 

řízení, možnost předložit zadavateli doklady, prokazující jeho spolehlivost navzdory existenci 

těchto důvodů pro vyloučení.247 Pokud by zadavatel i taková opatření považoval 

za nedostatečná, musí své rozhodnutí o vyloučení tohoto uchazeče dostatečným způsobem 

odůvodnit.248

                                                          
246 Příloha č. XI k návrhu vymezuje taxativní seznam těchto mezinárodních smluv. Jsou zde uvedeny Vídeňská 
úmluva na ochranu ozonové vrstvy a její Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování,
Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách a Rotterdamská úmluva o postupu 
předcházejícím souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu 
(UNEP/FAO) a její tři regionální protokoly.
247 Za tímto účelem může uchazeč prokázat, že již nahradil veškeré škody, které svým pochybením vůči dané 
normativní právní úpravě způsobil, aktivně spolupůsobil ve vztahu k orgánům toto pochybení vyšetřujícím, tak, 
aby vyčerpávajícím způsobem objasnil všechna fakta a související okolnosti, a přijal konkrétní technická, 
organizační a personální opatření, která zabrání dalším takovým pochybením.
248 Evropský parlament v této souvislosti navrhnul ve svém doplňujícím návrhu č. 170 podstatnou změnu, díky 
které by toto ustanovení návrhu nemělo odkazovat na mezinárodní úmluvy, a porušení povinností ze strany 
uchazeče by muselo být vážné a opakované.
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7.2.5 Možnost	nezadání	veřejné	zakázky	vybranému	uchazeči

Možnost vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení z různých důvodů spojených 

s ochranou životního prostředí je v návrhu zakotvena i v dalších souvislostech. Návrh ve svém 

čl. 54, který je nazván jako „obecné zásady“, zcela nově uvádí, že zadavatel může rozhodnout 

o tom, že nezadá veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka by byla jinak vyhodnocena jako 

nejvhodnější, pokud dojde k závěru, že tato nabídka alespoň rovnocenným způsobem 

nesplňuje povinnosti stanovené právem EU, či normami práva mezinárodního v oblasti 

ochrany životního prostředí.249 V případě takového rozhodnutí by bylo nezbytné, aby jej 

zadavatelé dostatečným a transparentním způsobem odůvodnili na základě objektivních 

skutečností, aby se uchazeči mohli proti případným nepodloženým doměnkám zadavatele 

účinně bránit. Takový důvod pro vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení není v rámci 

směrnice 2004/18/ES dosud zakotven, jedná se tedy o zcela novou úpravu, 

u níž se až v budoucnu ukáže, zda se bude v praxi vůbec uplatňovat. Z diskusí, 

předcházejících vyhotovení návrhů rušících zadávací směrnice, vyplynula obecná nechuť 

zejména dodavatelů a zadavatelů k myšlence použití procesů v rámci zadávání veřejných 

zakázek k podpoře jiných politických cílů a strategií EU250, je tudíž možné, že používání 

tohoto institutu k vyloučování uchazečů z účasti v zadávacím řízení bude spíše sporadické. 

Ze strany zadavatelů bude zřejmě panovat obava „pouštět se na tenký led“ v oblasti, 

která dosud není probádána rozhodovací praxí orgánů dohlížejících na zadávání a správních 

soudů, přičemž podáním případných námitek a navazujících správních řízení o přezkoumání 

úkonů zadavatelelů, by v praxi znamenalo zpomalení až zastavení celého procesu zadávání 

příslušné veřejné zakázky.251

7.2.6 Vyřazení	nabídky	z důvodu	mimořádně	nízké	nabídkové	ceny

Obdobně problematické uplatnění v praxi zřejmě nalezne i institut vyloučení uchazeče, 

který návrh směrnice nahrazující směrnici 2004/18/ES uvádí v čl. 69 odst. 4. Jedná se o novou 

možnost vyřazení nabídky vzhledem k mimořádně nízké nabídkové ceně, kterou nabídka 

obsahuje z důvodu nesplnění povinností stanovených právními předpisy EU či mezinárodních 

právních norem v oblasti ochrany životního prostředí.252 Předchozí zmíněná možnost 

vyloučení byla zadavateli dána na uváženou, v tomto případě by však dle návrhu platilo, 

že vyloučení uchazeče musí následovat, pokud bude hodnotící komisí shledáno, že uchazeč 

                                                          
249 Tyto mezinárodní normy jsou vyjmenovány v příloze č. XI návrhu směrnice nahrazující směrnici 2004/18/ES, 
a již byly uvedeny v poznámce pod čarou č. 246.
250 Blíže srov. Důvodové zprávy k návrhům, část 2. Konzultace se zúčastněnými stranami a posouzení dopadů.
251 I v tomto případě navrhl Evropský parlament vypustit odkaz na mezinárodní úmluvy obsažené v příloze č. XI 
návrhu – viz jeho pozměňovací návrh č. 167.
252 Opět se jedná o mezinárodní úmluvy obsažené v příloze č. XI návrhu.
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byl schopen takovou nabídkovou cenu nabídnout pouze z toho důvodu, že nedodržel závazné 

právní předpisy na ochranu životního prostředí. Ve vztahu k předchozímu uvedenému nástroji 

vyloučení uchazečů bude pro uchazeče v tomto případě jednodušší unést důkazní břemeno 

o správnosti své nabídky. Z objasnění stanovení nabídkové ceny, které bude uchazeč povinen 

na základě výzvy hodnotící komise předložit, bude zřejmě dostatečně jednoznačným 

způsobem vyplývat, zda např. výrobní metody, či způsoby nakládání s odpady, které uchazeč 

navrhuje pro plnění předmětu veřejné zakázky provést, nejsou v rozporu s unijní

či mezinárodní právní úpravou. V tomto případě se také jedná o kogentní normativní úpravu, 

což výrazným způsobem usnadňuje pozici zadavatele v případě argumentace protistrany, 

že k vyloučení z tohoto důvodu nemuselo dojít.253

7.2.7 Technické	kvaifikační	předpoklady

Oproti stávající právní úpravě technických kvalifikačních předpokladů počítá návrh

se změnami spočívajícími v pozměnění čl. 48 odst. 2 písm. f) a čl. 50 směrnice 2004/18/ES.254

Dosud byla dána možnost požadovat prokázání technické způsobilosti uchazečů spočívající 

v uvedení opatření řízení z hlediska ochrany životního prostředí, které by byl uchazeč 

schopen používat v rámci plnění předmětu veřejné zakázky, dána pouze v souvislosti 

se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce a služby. Návrhy zavádějí tuto možnost 

i pro veřejné zakázky na dodávky. Tato legislativní úprava je zcela logická, neboť nebylo 

důvodu vyjímat veřejné zakázky na dodávky z tohoto režimu technické kvalifikace 

(environmentální kriteria se v široké míře uplatňují právě v rámci výrobních procesů). Pokud 

zadavatelé k prokázání splnění minimální úrovně technické způsobilosti uchazeče požadují 

předložení osvědčení, dokládajících skutečnost, že uchazeč splňuje podmínky určitých 

systémů nebo norem environmentálního řízení, odkáží v takovém případě v souladu 

s čl. 61 odst. 2 návrhu na systém environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS).255

Tato osvědčení musí být vždy vydána nezávislými subjekty. Stejně jako v případě stávající 

směrnice jsou zadavatelé v takovém případě povinni přijmout k prokázání této kvalifikace 

jiná, rovnocenná osvědčení a rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních 

environmentálního řízení. Návrhy upřesňují v souladu se zásadou zákazu diskriminace 

uchazečů, že tyto doklady musí zadavatel přijmout od uchazečů, kteří ke shora uvedeným 

                                                          
253 Obdobně jak bylo uvedeno shora, Evropský parlament i v této souvislosti ve svém pozměňovacím návrhu     
č. 199 navrhl vymout odkaz na mezinárodní smlouvy.
254 Blíže srov. čl. 61 odst. 2 návrhu směrnice nahrazující směrnici 2004/18/ES.
255 Či na jiné systémy takového řízení, které byly uznány v souladu s čl. 45 nařízení Evropského Parlamentu 
a Rady (ES) č. 1221/2009, resp. na další normy takového řízení, které jsou založené na příslušných unijních
či mezinárodních normách přijatých akreditovanými subjekty.



95

osvědčením nemají umožněný přístup, nebo nemají možnost zísakt je v daných lhůtách, 

přičemž jsou však schopni doložit, že opatření, která v rámci vlastní činností zavedli, 

zajišťují stejnou úroveň ochrany životního prostředí, jako dotčená osvědčení. Jde o výslovnou 

úpravu situace, kdy dotčený dodavatel až na základě zahájeného zadávacího řízení zjistí, 

že k účasti je vyžadováno předmětné osvědčení, nicméně ve lhůtě pro podání nabídky, 

resp. pro prokázání kvalifikace, není možné takové osvědčení získat.256

7.2.8 Hodnocení	nabídek

Zřejmě nejvýznamnější změnu obsahuje návrh ve vztahu ke způsobu hodocení nabídek.257

Nově by mělo být pro účely hodnocení nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti 

i dle nejnižších nákladů258 možné hodnotit nabídky dle přístupu vycházejícího z nákladů 

životního cyklu poptávaného plnění.259 Životním cyklem předmětu veřejné zakázky se dle 

čl. 2 odst. 22 návrhu rozumí „všechny po sobě jdoucí a/nebo provázané fáze, zahrnující 

výrobu, přepravu, užívání a údržbu, po celou dobu existence výrobku nebo stavby nebo 

poskytování služby, od získání surovin nebo vytvoření zdrojů po odstranění, likvidaci 

a ukončení“. Tyto náklady tedy zahrnují všechny náklady během shora definovaného 

životního cyklu, které mohou být jak interní (např. náklady na vývoj a výrobu plnění, náklady 

spojené s jeho používáním, jako je spotřeba energie, a údržbou, jakož i náklady na jeho 

likvidaci poté, co doje k ukončení životnosti daného plnění, což jsou např. náklady na sběr 

a recyklaci), tak i externí náklady, kam spadají např. náklady na emise skleníkových plynů či 

jiných znečišťujících látek a jiné náklady na zmírnění změny klimatu. Tyto externí (vedlejší) 

náklady musejí být dle návrhu260 vždy přímo spojeny s životním cyklem předmětu veřejné 

zakázky, musejí být vyčíslitelné a jejich peněžní hodnota musí být ověřitelná. V preambuli 

návrhu je tato definice životního cyklu rozvedena, s tím, že tyto postupy hodnocení mohou 

být použity pro oba způsoby hodnocení (dle základního hodnotícícho kriteria ekonomické 

výhodnosti nabídky i dle základního hodnotícího kriteria nejnižších nákladů). Jedná 

                                                          
256 Evropský parlament ve svém pozměňovacím návrhu č. 183 v této souvislosti navrhl, aby v případě veřejných 
zakázek na služby bylo výslovně zakotveno, že rovnocenným důkazním prostředkem bude i označení nabízené 
služby ekoznačkou, odpovídající svými podmínkami požadavkům zadavatele, která rovněž zahrnuje kriteria 
řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Dále Evropský parlament požaduje, aby v zájmu nediskriminace 
těch uchazečů, kteří do získání certifikátů investují čas a peníze, bylo důkazní břemeno ohledně rovnocennosti 
předložených dokladů kladeno na zadavatele.
257 Jedná se o pozměnění stávajícího čl. 53 odst. 1 směrnice 2004/18/ES.
258 Pojem „nejnižších nákladů“ je v návrhu použit pro nahrazení dosud používaného pojmu „nejnižší nabídkové 
ceny“ jakožto jednoho ze základních hodnotících kriterií. Důvodem je zřejmě právě možnost zahrnout i pod toto 
základní hodnotící kriterium hodnocení nákladů životního cyklu. Evropský parlament však možnost hodnotit 
náklady životního cyklu pro hodnocení dle nejnižších nákladů doporučuje ponechat jediné základní hodnotící 
kriterium – ekonomickou výhodnost nabídky (viz pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 185).
259 Blíže srov. odst. 40 preambule návrhu směrnice nahrazující směrnici 2004/18/ES a čl. 66 a 67 tohoto návrhu.
260 Blíže srov. čl. 67 odst. 1 písm. b) návrhu.



96

se o podstatnou změnu způsobu hodnocení dle druhého z těchto základních hodnotících 

kriterií, neboť dosud byla nabídková cena, která jako jediná byla předmětem tohoto 

hodnocení, chápána jako odměna dodavatele za dodání zboží, poskytnutí služby či zhotovení 

stavby. Pokud zadavatel hodlal v rámci hodnocení nabídek zohledňovat i další související 

náklady plnění, musel postupovat dle hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek. Vývoj 

praxe v zadávání veřejných zakázek však ukázal, že pouze nabídková cena nemá 

pro zadavatele dostatečnou vypovídací hodnotu, proto je v současné době toto kriterium 

využíváno méně, neboť zadavatelé zjistili, že i plnění, které se při hodnocení nabídek jevilo 

jako bezkonkurenčně nejvýhodnější (vzhledem ke své nejnižší nabídkové ceně), se v průběhu 

jeho životnosti ukázalo jako značně nákladné, neboť dodatečné náklady na jeho užívání 

značně převýšily původní výhodu spočívající v levném pořízení. Evropský zákonodárce tedy 

zcela správně přistoupil ke změně principu tohoto základního hodnotícího kriteria a umožnil, 

aby jej zadavatelé mohli používat i nadále. Zadavatelé však nebudou limitováni pouze 

pořizovací cenou plnění, ale v rámci hodnocení budou oprávněni přihlédnout právě 

k nákladům životního cyklu plnění. Odtud tedy změna názvu tohoto základního hodnotícího 

kriteria. I nadále však bude možné hodnotit v rámci základního hodnotícího kriteria „nejnižší 

náklady“ pouze nabídkovou cenu, použití hodnocení nákladů životního cyklu zůstává 

i v rámci tohoto kriteria na vůli zadavatele.  

Pokud jde o hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek261, stále platí, že předmětem 

hodnocení dle tohoto způsobu musí být kriteria, která budou spojená s předmětem veřejné 

zakázky262. Oba návrhy zadávacích směrnic dále uvádějí demonstrativní výčet dílčích 

hodnotících kriterií, která mohou být v rámci ekonomické výhodnosti nabídky zohledněna.

Ve vztahu k ochraně životního prostředí je podstatné, že vedle nákladů životního cyklu 

se může jednat o hodnocení vlastností plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, což je 

uvedeno i ve stávající směrnici 2004/18/ES. Výslovně je však v návrhu zakotveno, 

že předmětem hodnocení mohou být i konkrétní výrobní postupy či jakákoli jiná fáze 

životního cyklu předmětu veřejné zakázky, pokud se týká faktorů, které s danými výrobními 

postupy přímo souvisí a tento postup charakterizují.

                                                          
261 Návrh používá pojem „hospodářsky nejvýhodnější nabídka“, nicméně náplň tohoto pojmu ani způsobu 
hodnocení se od stávajících směrnic neliší.
262 Další dílčí zásady procesu hodnocení stanoví, že kriteria nesmí zadavateli ponechávat neomezenou volnost 
výběru, musí zajišťovat účinnou soutěž dodavatelů a požadavky zadavatele, které vymezení těchto kriterií 
v zadávacích podmínkách doprovázejí, musí umožňovat účinné ověření informací uvedených uchazeči v jejich 
nabídkách (blíže srov. čl. 66 odst. 4 návrhu).
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Aby bylo v rámci tohoto hodnocení vždy zajištěno dodržování základních zásad zadávání 

veřejných zakázek, je zejména z hlediska zásady transparentnosti nutné, aby zadavatelé, 

v zadávacích podmínkách vždy uvedli konkrétní metodiku k výpočtu nákladů životního 

cyklu předmětu veřejné zakázky, která bude pro účely hodnocení použita. Návrh obsahuje 

opatření k tomu, aby zadavatelé v rámci tohoto způsobu hodnocení nemohli uplatňovat 

subjektivní postupy, přičemž v čl. 67 odst. 2 písm. a) až c) návrhu, jsou uvedeny podmínky, 

které musí taková metodika splňovat. Jedná se o to, že metodika musí být vypracována 

na základě vědeckých informací či na jiných, objektivně ověřitelných a nediskriminačních, 

kriteriích. Naplněním této podmínky bude vždy zaručeno, že daná metodika nebude 

upřednostňovat subjektivní hlediska zadavatele, čímž by mohlo docházet k obcházení 

závazných předpisů a narušení transparentní soutěže z důvodu porušení zásady rovného 

přístupu k uchazečům. Dále bude nutné, aby se nejednalo o postupy „na jedno použití“, 

přičemž návrh tento požadavek definuje tak, že metodika musí být určena pro opakované 

nebo trvalé použití. I zde je vidět záměr evropksého zákonodárce zajistit uchazečům právní 

jistotu v tom smyslu, že se postupně zavede ustálená praxe, i když např. pouze v rámci 

jednoho zadavatele, který bude pro obdobná plnění používat obdobné postupy hodnocení. 

Třetí z těchto kumultaivně stanovených podmínek, je přístupnost dané metodiky všem 

subjektům, které mají zájem. 

Návrh výslovně zakotvuje povinnost zadavatele umožnit uplatnění odlišné metodiky 

stanovení nákladů životního cyklu předmětu veřejné zakázky v nabídkách uchazečů, pokud 

jsou tito schopni prokázat, že jimi použitá metodika splňuje všechny tři shora uvedené 

podmínky a je rovnocenná s metodikou, kterou vymezil zadavatel v zadávacích podmínkách. 

Tento přístup podporuje zásadu zákazu diskriminace uchazečů, neboť zakazuje zadavatelům 

neodůvodněně odmítat nabídky, které rovnocenným způsobem naplňují jeho požadavky, 

ačkoli jsou k tomu uchazečem použity odlišné postupy263. 

Návrh dále ve svém čl. 67 odst. 3 počítá s vypracováním a zavedením společných metod 

propočtů těchto nákladů a to vždy pro konkrétní kategorie dodávek či služeb264, přičemž 

používání těchto metod bude po jejich vypracování povinné. Takové společné metodiky pak 

                                                          
263 Blíže srov. čl. 67 odst. 2 návrhu směrnice nahrazující směrnici 2004/18/ES.
264 Evropský parlament považuje povinnost používat takové společné „evropské“ metody za příliš ambiciózní 
plán, neboť vývoj unifikovaných metod výpočtu nákladů životního cyklu plnění stále čelí potížím. Z tohoto 
důvodu v rámci svých připomínek k návrhu doporučil používání unifikovaných metod v tomto smyslu vyjmout.
Pokud evropská úprava zadávání zakázek stanovuje pouze minimální standardy a požadavky, zadavatelé mohou 
své požadavky vymezit podrobněji, dle svých potřeb, až do té míry, která bude v souladu se základními 
zásadami Smlouvy o EU a se specifickými požadavky na vymezení hodnotících kriterií.
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budou mít vždy přednost před zadavatelem zavedenými metodami a zadavatel bude povinen 

je používat. V tuto chvíli je vypracována a právním aktem EU zavedena „Metodika 

pro výpočet provozních nákladů za dobu životnosti“ podle čl. 6 směrnice 2009/33/ES.

7.2.9 Obchodní	podmínky

Ačkoli prostřednictvím návrhu dochází k pozměnění čl. 26 směrnice 2004/18/ES, 

který upravuje problemtiku obchodních podmínek plnění zakázek, tyto výraznější změny 

se netýkají právní úpravy související s ochranou životního prostředí. I nadále by tedy mělo 

platit, že se tyto podmínky mohou týkat environemntálních aspektů, přičemž musejí být 

uvedeny v zadávacích podmínkách pro veřejnou zakázku. Návrh ve znění pozměňovacích 

návrhů Evropského parlamentu výslovně uvádí, že za přímo či nepřímo diskriminační 

nemohou být považovány takové podmínky plnění předmětu veřejné zakázky, pokud přímo 

souvisejí s předmětem veřejné zakázky a s principy zadávání zakázek spojenými s naplňování 

environmentálních právních ustanovení.

7.2.10 Základní	zásady	zadávání	veřejných	zakázek

Evropský parlament výrazným způsobem upravil základní zásady zadávání veřejných zakázek 

obsažené v čl. 15 návrhu směrnice nahrazující směrnici 2004/18/ES. Jedná se o změnu 

provedenou pozměňovacím návrhem č. 89, podle níž by členské státy EU musely zajistit, 

aby uchazeči o veřejnou zakázku vyhovovali právním ustanovením přijatým na ochranu 

životního prostředí, která se uplatňují v místě plnění veřejné zakázky, a která jsou vymezena 

v mezinárodních dohodách obsažených v Příloze XI návrhu, a v unijním i vnitrostátním 

právu. 

Jak bylo v souvislosti s mezinárodními dohodami, uvedenými v Příloze XI k návrhu, 

a pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu uvedeno shora, Evropský parlament 

požaduje vyjmutí dílčích odkazů na tuto přílohu z jednotlivých ustanovení návrhu. Namísto 

toho navrhuje generální odkaz zakotvený spolu s ostatními základními zásadami zadávání 

veřejných zakázek.

7.3 Návrhy	de	lege	ferenda pro	ZVZ
Vzhledem k tomu, že přijetí návrhů nových zadávacích směrnic EU, popsaných shora, 

bude mít za následek rovněž změnu právní úpravy zadávání veřejných zakázek v ČR, do jisté 

míry platí výše uvedené poznámky i v souvislosti s těmito změnami ve vnitrostátním právu 

ČR. V současné době však není zřejmé, jak budou výsledné „nové“ zadávací směrnice 

vypadat, zda budou přijaty všechny výše popsané změny. Proto, a nad rámec těchto změn, 
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uvádím dále vlastní postřehy ke stávajícímu ZVZ, na základě kterých se domnívám, 

že potenciál zeleného zadávání by mohl být v ČR lépe využíván. 

7.3.1 Dobrovolnost

V prvé řadě platí, že stávající charakter pravidel uplatňování environmentálních kriterií 

by se neměl měnit, tzn., že i nadále by měl zůstat dobrovolným. Ze Zelené knihy265 z roku 

2011 vyplývá, že mandatorní zavedení environmentálních kriterií bylo uvažováno jako jeden 

z prostředků, jak strategický cíl ochrany životního prostředí naplnit. Uložení takových 

povinností však nemůže být považováno za účinný nástroj pro dosažení politických cílů 

strategie Evropa 2020, neboť přesné vymezení toho, co jsou zadavatelé oprávněni nakupovat, 

by se nutně muselo ukázat jako kontraproduktivní. V prvé řadě by neodvratně docházelo 

k diskriminaci a tím i k omezení hospodářské soutěže – jak v rámci jednotlivých členských 

států EU, které dosud nemají dostatečně rozvinutý relevantní trh nabídky ekologického 

plnění, tak i v souvislosti s vnitřním jednotným trhem EU. Dodavatelé, kteří z určitých 

důvodů nechtějí nebo nemohou ekologicky šetrné plnění poskytovat, by byli z účasti 

na většině zadávacích řízení zcela vyloučeni. Takový postup je však v rozporu se základními 

zásadami, na nichž EU stojí. Další důsledek omezení soutěže dodavatelů by se nepříznivě 

projevil v malém počtu uchazečů o veřejné zakázky a tím pádem i ve vyšších cenách plnění, 

neboť dodavatelé by mezi sebou nemuseli soupeřit a snažit se zadavatelům nabízet co nejlepší 

podmínky. V neposlední řadě by takto mandatorně nastavené požadavky na to, co mají 

zadavatelé vlastně poptávat, např. pomocí minimálních standardů, které poptávané plnění 

musí splnit, muselo nutně zastarávat oproti skutečnému vývoji nabídky na trhu. Vynucování 

urychlení naplňování strategických cílů, jako je ochrana životního prostředí, prostřednictvím 

plošného zavádění povinných kvót či úkolů v této oblasti, se tedy nejeví jako žádoucí.

7.3.2 Účinná	metodická	podpora

Ze strany odpovědných ústředních orgánů veřejné správy by se mělo zadavatelům dostat 

účinnější metodické pomoci a osvěty, jak s tímto potenciálem mohou pracovat. 

Rozsáhlejší pozornost by si zasloužil zejména proces hodnocení dle základního hodnotícího 

kriteria ekonomické výhodnosti nabídky. Je patrné, že složitější hodnocení, zahrnující vícero 

dílčích hodnotících kriterií, z nichž některá jsou hodnotitelná pomocí matematických vzorců, 

jiná prostřednictvím vlastního posouzení hodnotící komise, činí zadavatelům v praxi potíže, 

                                                          
265 Blíže srov. kapitola 4.2 Co nakupovat za účelem podpory politických cílů strategie Evropa 2020: „Dalším 
způsobem, jak dosáhnout politických cílů prostřednictvím zadávání veřejných zakázek, by mohlo být uložit 
veřejným zadavatelům povinnosti ohledně toho „co nakupovat“.
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zejména vzhledem k dodržování základních zásad zadávání veřejných zakázek. I zde by tedy 

byla vhodná určitá metodika, která by zadavatelům poskytla vodítko, jak takové složitější 

hodnocení provádět. V případě, kdyby předmětem hodnocení byla i environmentální 

hodnotící kriteria, jeví se taková instruktáž spíše jako nezbytná. Např. ve Švédsku funguje 

precizně propracovaný portál266 provozovaný ze strany švédské vlády, který nabízí 

kalkulátory pro propočet nákladů životního cyklu výrobků spadajících do šesti skupin, 

plus jeden obecný kalkulátor použitelný jako východisko pro všechny ostatní produkty, 

služby či stavební práce, které do těchto skupin nespadají. 

Přijetím ZVZ došlo ke zrušení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 240/2000 Sb., 

o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle 

jejich ekonomické výhodnosti. Jak popisuji výše, existence takového obdobného prováděcího 

předpisu v dnešní době by nebyla na škodu. Využití způsobu hodnocení, který by definoval, 

by fungovalo na dobrovolném základě. Zadavatelé by z něj mohli vycházet, přičemž 

pro konkrétní veřejnou zakázku by si jej mohli uzpůsobit dle svých potřeb. Rovněž 

pro uchazeče by takto definované procesy znamenaly větší právní jistotu, neboť by na jejich 

základě mohli koncipovat své nabídky. 

7.3.3 Práva	uchazečů

Pokud právo EU, resp. vnitrostátní právo, po zadavatelích požaduje, aby svým jednáním při 

zadávání veřejných zakázek přispívali k naplňování dalších strategických cílů EU, je 

nezbytné, aby jim k tomu byly z jejich strany vytvořeny vhodné podmínky. Jak bylo uvedeno 

shora, není možné po zadavatelích požadovat, aby se dobrovolně pohybovali 

po nejisté půdě a vystavovali se riziku správních řízení o přezkumu jejich postupů. Vzhledem 

k tomu, že environmentální kriteria mohou být při špatném použití považována 

za diskriminační, je třeba, aby se zákonodárce zaměřil na otázku, zda by pro zadávání 

zelených zakázek nemohly platit určité výjimky z některých rigidních ustanovení zákona, 

resp. směrnic267. Samozřejmě je vždy nezbytné dodržovat základní zásady zadávání veřejných 

zakázek, nicméně v souladu se zásadou proporcionality by mělo být k zeleným zakázkám 

                                                          
266 http://www.msr.se/
267 Jako příklad je možné uvést nastavení minimální úrovně kvalifikace za pomoci environmentálních kriterií 
zahrnujících takové faktory, které nesouvisejí přímo se schopností uchazeče plnit předmět veřejné zakázky, což, 
ačkoli podporuje ekologické cíle, může na druhou stranu nespravedlivě penalizovat ty uchazeče, kteří by jinak 
byli schopni zadavateli poptávané plnění nabídnout. Rovněž i hodnocení, zahrnující ekologická dílčí hodnotící 
kriteria, bude většinou postaveno na spíše subjektivních posouzeních, což opět může narušovat zásadu 
transparentnosti a zákazu diskriminace. Blíže srov. KOTSONIS, T.: Green Paper on the Modernisation of EU 
Public Procurement Policy: Towards a More Efficient European Procurement Market. Public procurement law 
review. No. 3 (2011), str. 57.
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přistupováno vždy s ohledem na konkrétní okolnosti jejich zadávání, nikoli paušálně. Takový 

přístup lze jistě čekat od orgánů dohledu, nicméně je třeba, aby jej zohledňovali i uchazeči 

o veřejné zakázky, kteří často podávají námitky a návrhy na zahájení správních řízení 

se zadavateli ryze účelově. V této souvislosti by zadavatelé ocenili úpravu procedury 

podávání námitek, na něž návrhy orgánů dohledu navazují, s tím, že pokud by se jednalo 

o zelenou veřejnou zakázku, měly by mít námitky proti environmentálním kriteriím 

specifický režim, např. kratší lhůtu pro jejich podání, která by končila ještě v rámci lhůty 

pro podání nabídek. Uchazeči by tak námitky nemohli zneužívat k šikaně zadavatele, 

kdy po skončení lhůty pro podání nabídek již není možné jakkoli upravovat či objasňovat 

zadávací podmínky. Tímto způsobem by došlo k částečnému omezení zásady 

transparentnosti, nicméně nikoli takovým způsobem, který by ohrožoval pravidla soutěže 

či soutěž samotnou, ovšem zadavatelům by bylo zajištěno jistější postavení. Tímto způsobem 

by jistě obliba zeleného zadávání mezi zadavateli vzrostla.

V této souvislosti rovněž platí, že bez určitého celkového omezení postavení uchazečů 

o veřejnou zakázku, které je díky současné právní úpravě zadávacích směrnic, zaměřené 

na co nejširší otevřenost zadávacích procesů a dodržování základních zásad zadávání, výrazně 

výhodnější, než postavení zadavatele, se modernizace právní úpravy na unijní i vnitrostátní 

úrovni neobejde. 

Radikální modernizace a reforma zadávání veřejných zakázek na unijní úrovni představuje 

nelehký úkol i z toho hlediska, že EU je vázána mezinárodními smlouvami, které ji k určitým 

postupům, jako je např. bezvýjimečné dodržování základních zásad a co nejvyšší otevřenost

soutěže, zavazují. Současné zadávací směrnice totiž reflektují právě pravidla, k jejichž 

dodržování se EU zavázala na základě multilaterálních dohod. Zjednodušení unijní právní 

úpravy tak nemůže být provedeno, aniž by došlo k revizi stávajících mezinárodních závazků 

EU, jako je např. Dohoda o vládních zakázkách (GPA) sjednaná v roce 1996 v rámci Světové 

obchodní organizace (WTO)268. I z tohoto důvodu může být prosazení potřebných

zásadnějších změn na vnitrostátní úrovni problematické.

7.3.4 Podpora	inovací

V případě inovativních produktů přispívajících k ochraně životního prostředí se zvýšení jejich 

poptávky jeví jako účinný nástroj k rozvoji jejich nabídky. V takovém případě však 
                                                          
268 Dohoda o zadávání vládních veřejných zakázek (GPA - Agreement on Government Procurement) z 1. 1. 1996 
– jedná se o mnohostrannou dohodu pod WTO, která se jako jediná svého druhu zaměřuje na veřejné zakázky 
zadávané vládami stran této Dohody. Jejím hlavním cílem je zajištění dodržování základních zásad zadávání 
veřejných zakázek a otevřenosti soutěže o dotčené veřejné zakázky. Blíže srov. kapitola 3.4.
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zadavatelé potřebují zadávací řízení „na míru“ jejich potřebám, neboť stávající rigidní procesy 

často neumožňují poptávat zcela inovativní produkty, aniž by zadavateli hrozilo, že se dopustí 

porušení zásady zákazu diskriminace uchazečů. Zadavateli musí být umožněno vyjádřit svou 

poptávku po tomto druhu plnění při současném zachování široké hospodářské soutěže. 

Takové řízení by mělo být rozděleno do určitých fází, které zaručí, že výsledek naplní 

všechny požadavky zadavatele. Ze zkušeností s obdobnými řízeními (v současné době 

se jedná např. o soutěžní dialog) vyplývá, že taková řízení vykazují vyšší časovou náročnost 

a taktéž zvýšené náklady na straně zadavatele. Jejich zvýšená obliba však současně ukazuje, 

že jejich prostřednictvím dochází k naplňování potřeb zadavatelů a zavádění inovativních 

postupů, které napomáhají naplňování stratgeického cíle ochrany životního prostředí. 

7.3.5 Nákup	energeticky	účinných	a	čistých	silničních	vozidel

Směrnice 2009/33/ES definuje dvojí cestu, jakým způsobem je možno při nákupu vozidel 

zohlednit jejich dopady na životní prostředí, resp. na spotřebu energie. Tyto dvě cesty jsou 

rozvedeny v čl. 5 odst. 3 této směrnice, přičemž v prvé řadě jde o vymezení technických 

specifikací týkajících se vlastností poptávaných vozidel dosahovaných z hlediska energie 

a životního prostředí. Druhým způsobem, jak je možné při zadávání tyto otázky zohlednit, 

je jejich zahrnutí do hodnocení nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti. 

Čl. 5 odst. 1 této směrnice uvádí, že členské státy EU jsou povinny do svých právních řádů 

provést transpozici této směrnice takovým způsobem, aby zadavatelé veřejných zakázek byli 

v rámci zadávacích řízení, jejichž předmětem je takto definované poptávané plnění, 

povinni využít alespoň jeden z těchto způsobů. Většina členských států EU269 přistoupila 

k zavedení obou shora uvedených způsobů, a to z důvodu větší flexibility a operability 

pro zadavatele. 

Česká republika jako jediná přistoupila k aplikaci řešení, které zadavatelům umožňuje, 

aby v rámci popisu předmětu veřejné zakázky uvedli i specifické technické požadavky 

s ohledem na vliv poptávaného plnění na životní prostředí a spotřebu energií270, a zároveň, 

aby při hodnocení nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti zahrnuli mezi dílčí hodnotící 

kriteria i takové otázky, které souvisejí s environmentálními dopady či s energetickou 

                                                          
269 Blíže srov. Zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému ekonomickému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů ohledně aplikace Směrnice 2009/33/ES, KOM(2013) 214 v konečném 
znění, 18. 4. 2013, str. 5, tabulka č. 2.
270 Blíže srov. § 46a, který je výsledkem transpozice směrnice 2009/33/ES. Toto nové ustanovení ZVZ bylo 
do novely ZVZ, provedené zákonem č. 179/2010 Sb., inkorporováno na základě pozměňovacího návrhu Výboru 
pro veřejnou správu a regionální rozvoj, viz usnesení č. 154 roku 2010, sněmovní tisk 833/3.
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efektivitou. V rámci těchto podmínek hodnocení nabídek však ZVZ zadavateli neumožňuje, 

aby při hodnocení nabídek zahrnul do posouzení i energetické a ekologické dopady 

nabízeného plnění vyjádřené, za účelem provedení hodnocení, v penězích, prostřednictvím 

postupů, které směrnice definuje ve svém čl. 6271. ZVZ tak opomíjí důležitý metodický 

nástroj, který by mohl usnadnit zadavatelům práci s vymezením zadávacích podmínek 

a následným hodnocením.

Novelizace ZVZ v tomto směru by jistě napomohla k oživení poptávky po energeticky 

úsporných a k životnímu prostředí ohleduplných silničních vozidel, v čehož důsledku 

by rovněž došlo k povzbuzení nabídky takového plnění. Je zřejmé, že zadavatelé, 

nemajíce dostatečnou právní jistotu v rámci těchto postupů, raději volí osvědčené způsoby 

hodnocení nabídek prostřednictvím nejnižší nabídkové ceny, či ekonomické výhodnosti 

nabídek, v níž však nejsou zahrnuta potřebná dílčí hodnotící kriteria s relevancí ve vztahu 

k životnímu prostředí. Důvodem jsou obavy z možného napadení postupů zadavatele 

při hodnocení, pokud by tyto v očích uchazečů nevykazovaly dostatečnou míru 

transparentnosti. Zadavatelé se tak vystavují riziku přezkumu jejich postupů ze strany ÚOHS, 

a pokud pro určitý způsob hodnocení nebyla dosud vytvořena směrodatná výkladová 

a rozhodovací praxe, zadavatelé často od takto inovativních postupů raději ustoupí. Naproti 

tomu možnost využít zcela jasné a jednotné metodiky hodnocení by ze strany zadavatelů byla 

jistě vítaným způsobem, jak ekologicky šetrná vozidla poptávat, aniž by shora popsaná rizika 

hrozila. Z tohoto důvodu by byla novelizace ZVZ v tomto směru více než potřebná.

7.3.6 Správní	delikty

Rovněž by se v souvislosti s postupy zadavatele dle § 46a ZVZ měla provést novelizace 

definice správních deliktů zadavatelů. Dle § 120 odst. 1 písm. a) ZVZ platí, že zadavatel 

se dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený ZVZ pro zadání veřejné 

zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, 

a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku. Pokud by tedy ÚOHS hodlal zadavateli za nedodržení 

postupů dle § 46a ZVZ udělit pokutu dle § 120 odst. 2 ZVZ, musel by prokázat, že postup 

                                                          
271 Směrnice tady zadavatelům nabízí metodiku k vyjádření peněžní hodnoty a k výpočtu provozních nákladů 
včetně spotřeby energie, emisí CO2 a dalších znečišťujících látek (vymezených v příloze č. 2 této směrnice), 
spojených s provozem poptávaných vozidel po dobu jejich životnosti, která se jeví jako velice užitečný nástroj 
při zadávání veřejných zakázek takovéhoto druhu. Tato užitečnost může být spatřována v existenci jednotného 
postupu, dle kterého bude zadavatel předmětné hodnocení provádět, přičemž takový postup nemůže být nikdy 
shledáván jako diskriminační (samozřejmě za podmínky správné aplikace), neboť je pro všechny potenciální 
dodavatele stejný, dopředu zcela jasně deklarovaný závazným právním předpisem a zároveň vymezený 
nezávislou autoritou. Z tohoto důvodu by při jeho používání nemělo docházet ke vzniku problémů spojených 
s netransparentně prováděným hodnocením, či s nedodržením nutné nestrannosti ke všem uchazečům.
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zadavatele v rozporu s tímto ustanovením ZVZ alespoň mohl ovlivnit výběr nejvhodnější 

nabídky (soutěž), což je v takové oblasti velice problematické. Zadavatelům tedy fakticky 

za porušení daných povinností nehrozí postih.
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8 Metodická	podpora	zadavatelů	zelených	veřejných	zakázek
Mnoho aspektů zadávání veřejných zakázek, které normativně upravují směrnice 2004/17/ES 

a 2004/18/ES, je předmětem doprovodných instruktáží a významných příruček, které sice 

nemají normativní charakter, a jsou pouze doporučujícího charakteru (jde o tzv. guidelines),

nicméně významným způsobem napomáhají subjektům, jimž jsou tyto směrnice adresovány, 

k lepšímu pochopení právní úpravy. Tím usnadňují její aplikaci v praxi. Jedná se zejména 

o různá sdělení, výkladové dokumenty a příručky. Například na základě Sdělení EK z roku 

2004 týkajícího se Integrované produktové politiky272 si EK dala za cíl vytvořit praktickou 

příručku, která by veřejným zadavatelům sloužila jako pomůcka v rámci procesů zeleného 

zadávání, a dále produktovou databázi.273 Na základě této iniciativy EK vznikla příručka 

s názvem „Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných 

k životnímu prostředí“.274

Za nejvýznamnější iniciativy tohoto druhu v oblasti zohlednění nástrojů ochrany životního 

prostředí v procesu zadávání veřejných zakázek jsou považovány následující dokumenty.

8.1 GPP	training	toolkit	– Školící	příručka	pro	zelené	nakupování275

Jedná se o rozsáhlejší projekt EK, který v tematicky rozdělených modulech předkládá 

zadavatelům, resp. jakýmkoli zájemcům o tuto problematiku, podrobné informace 

o jednotlivých aspektech zeleného zadávání. Úvodní prezentace s názvem „Nakupujte zeleně! 

– Provádění změn prostřednictvím zeleného nakupování“276, je zaměřena na základní koncept 

této problematiky, představení jeho potenciálu prostřednictvím změny poptávkových 

a nabídkových vzorců a dále představení příkladů dobré praxe – úspěšné aplikace zeleného 

nakupování v praxi.

                                                          
272 KOM(2003) 302 v konečném znění, 18. 6. 2004.
273 Toto sdělení EK představuje příklad toho, že jednotlivé politiky EU (nejen ta, zabývající se životním 
prostředím) začaly rovněž poukazovat na důležitost zohledňování ekologické šetrnosti při zadávání veřejných 
zakázek a potřebu důsledné aplikace těchto postupů v rámci celé EU. EK prostřednictvím tohoto sdělení vyzvala 
členské státy EU, aby vytvořily vlastní akční plány na environmentalizaci zadávacích procesů, tzv. Národní 
akční plány, a to do konce roku 2006..
274 Dostupné na: http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. Poprvé byla tato Příručka 
vydána v roce 2004, nyní je aktuální její přepracovaná a revidovaná verze z roku 2011. Ačkoli svým rozsahem i 
obsahem představuje spíše obecnější úvod do problematiky, jedná se o velice kvalitní 
a užitečný nástroj pro zadavatele, kteří se o danou problematiku zajímají a hodlají zelené nakupování zavést 
v rámci své organizace. Tato příručka se totiž zaměřuje nejen na nástin možností, jak zelená kriteria aplikovat, 
příklady dobré praxe a souhrnné informace o dopadech určitých plnění na životní prostředí, ale rovněž 
zadavatelům poskytuje návod, jakým způsobem je třeba upravit zavedené modely zadávání, personální 
odpovědnosti, zajistit odbornou platformu, atd. 
275 Dostupné částečně v českém, ale převážně v anglickém jazyce na stránkách 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm.
276 Dostupné pouze v anglickém jazyce tamtéž.
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Strategický Modul I. Školící příručky je zaměřen na ty subjekty, které jsou odpovědné 

za politická rozhodnutí, tedy i rozhodnutí, zda budou v rámci zadávacích procesů používána 

environmentální kriteria. Tento modul obsahuje jednoduchou metodologii nastavení vlastního 

akčního plánu zaměřeného na zelené nakupování.

Modul II. se týká právních aspektů celé věci. Představuje rozbor právního rámce zeleného 

zadávání na unijní úrovni a konkrétních ustanovení, relevantních pro jednotlivé fáze 

zadávacího řízení, v nichž mohou být environmentální kriteria aplikována. 

Modul III. je zaměřen ryze prakticky a je určen pro ty pracovníky zadavatele, kteří jsou 

odpovědni za vytváření zadávacích podmínek, tedy i za správné vymezení environmentálních 

kriterií. Pro tyto účely byly vytvořeny tzv. produktové skupiny, které jsou v rámci tohoto 

modulu zahrnuty, a o nichž je samostatně pojednáno dále.

8.2 Produktové	skupiny
Jako nejpřínosnější hodnotím iniciativu EK v oblasti identifikace tzv. produktových skupin, 

pro které byly vytvořeny podrobné seznamy vhodných environmentálních kriterií a návody 

k jejich implementaci do zadávacích podmínek a posouzení jejich naplnění při posuzování 

a hodnocení nabídek. Těchto skupin je v současnosti 21277, přičemž jejich výběr a postupná 

specifikace záleží na několika faktorech278, mezi něž patří šíře potenciálu možných 

environmentálních zlepšení, výše veřejných výdajů na tuto skupinu, možnost ovlivnit 

dodavatele k produkci ekologičtějšího plnění, síla příkladu pro veřejnost a soukromoprávní 

„zadavatele“, politická citlivost, existence relevantních a snadno použitelných souvisejících 

environmentálních kriterií, dostupnost na trhu a ekonomická efektivita. 

Pro každou z těchto skupin byl EK vytvořen produktový list obsahující výčet produktů, 

resp. služeb, spadajících do dané skupiny a souvisejících environmentálních kriterií, který je 

doplněn zprávou, poskytující doprovodné informace objasňující důvody a způsoby nastavení 

jednotlivých kriterií a požadavků, které ve vztahu k ochraně životního prostředí mohou 

                                                          
277 Tento počet se průběžně rozšiřuje. V roce 2008 bylo těchto „prioritních sektorů“ pouze 10, byly 
identifikovány v rámci Sdělení Evropské komise: Veřejné zakázky pro lepší životní prostředí. KOM(2008) 400 –
blíže srov. kapitola 4.2. Jednalo se o Stavební práce, Cateringové služby a jídlo, Dopravu, Elektřinu, 
Kancelářské IT vybavení, Textil, Kopírovací a grafický papír, Nábytek, Čisticí prostředky a úklidové služby 
a Vybavení používané ve zdravotnictví. Do 2. 7. 2013 se jednalo o 19 skupin, k tomuto datu pak byly 
vyhotoveny a zveřejněny produktové listy a doprovodné zprávy pro dvě nové skupiny – Potrubní infrastruktura 
pro odpadní vody (kriteria slouží zejména k zajištění nákladově efektivní infrastruktury odpadních vod a 
celkového nakládání s vodou) a Sanitární kohoutky a příslušenství (k zajištění podstatných úspor energie a vody 
a dalších souvisejících nákladů).
278 Blíže srov. BURJA, A.: Using Green Public Procurement (GPP) for sustainable consumption and 
production. In: Journal for European environmental & planning law. Vol. 6 (2009), no. 3., str. 328.
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zadavatelé poptávající předmětné plnění specifikovat. Produktové listy tedy obsahují pouze 

informace, které jsou pro zadavatele nezbytně nutné, aby mohli řádně zapojit environmentální 

specifikace a kriteria do svých zadávacích procesů.

Ze zpráv doplňujících produktové listy jednotlivých produktových skupin vyplývá, 

že zásadním vodítkem pro nastavení všech environmentálních kriterií, byla ekoznačka EU. 

Pouze pokud tato ekoznačka určitou skupinu služeb či dodávek nepokrývala, 

byly pro nastavení těchto kriterií použity jiné zdroje a cesty. 

Pro každou z dotčených 21 skupin uvádí zpráva dva druhy kriterií – stěžejní, resp. hlavní, 

kriteria (core kriteria), která jsou určena pro použití jakýmikoli zadavateli v rámci EU. Jejich 

používání slouží k naplnění těch nejzásadnějších environmentálních cílů a jsou nastavena tak, 

aby jejich zavedení v zadávacím procesu neznamenalo pro zadavatele další náklady 

či složitou práci s ověřováním jejich naplnění. Druhou skupinu tvoří tzv. všeobecná kriteria 

(comprehensive kriteria), která jsou určena pro ty zadavatele, kteří vyžadují poskytnutí 

nejekologičtějších plnění na trhu. Jejich použití může v praxi znamenat určitou 

administrativní zátěž či mírné finanční náklady ve srovnání s pořízením plnění, které je 

schopno plnit pro zadavatele obdobnou funkci279.

8.3 Metodická	podpora	v ČR
Rovněž na úrovni ČR existují metodické pokyny a vzorové zadávací dokumentace určené 

pro zadavatele, kteří hodlají nakupovat zeleně. Tyto jsou dostupné na společných 

internetových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR a České informační agentury 

životního prostředí - CENIA,280 a ve srovnání s těmi vytvořenými ze strany EK, zahrnují 

pouze úzký okruh možného poptávaného plnění – kancelářský nábytek a výpočetní techniku. 

Jejich výhodou je však přizpůsobení ryze českým podmínkám a právě existence vzorových 

zadávacích dokumentací, z nichž mohou zadavatele čerpat názorně a věcně předložené 

informace.

                                                          
279 Blíže k těmto kriteriím srov. úvod každé ze Zpráv EK vytvořených k jednotlivým produktovým skupinám.
280 Jedná se o příspěvkovou organizaci Ministerstva životního prostředí ČR. Posláním CENIA je 
shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí (čerpáno 
z http://www1.cenia.cz/www/o-cenia/profil-organizace, Profil organizace, dne 30. 12. 2013).
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9 Závěr
Na základě poznatků získaných při zpracovávání této práce jsem dospěla k závěru, 

že respektování principu trvale udržitelného rozvoje, jakožto jednoho se současných 

základních principů ochrany životního prostředí, nutně vyžaduje změnu ustálených vzorců 

poptávky směrem k udržitelné spotřebě a výrobě. Souvislost mezi ochranou jednotlivých 

složek životního prostředí a procesem zadávání veřejných zakázek je tedy dle mého názoru 

jednoznačná a zároveň přirozená. Jinými slovy, zadávání veřejných zakázek může 

představovat v rámci ochrany životního prostředí významnou úlohu, neboť poptávka účelně 

zaměřená na ekologicky šetrné plnění může účinně motivovat výrobce k rozšiřování nabídky 

takového plnění.

Vzhledem k tomu, že závazná právní úprava zadavatelům veřejných zakázek sice předepisuje 

to, jakým způsobem mají zadávání provádět („jak nakupovat“), ale až na výjimky, nikoli co 

mají zadávat, resp. „co mají kupovat“, mohou uvědomělí zadavatelé veřejných zakázek (tedy 

ti, kteří hodlají pořizovat zboží, resp. služby, co nejkvalitnější i z hlediska šetrnosti 

k životnímu prostředí) vhodným nastavením zadávacích podmínek přimět potenciální 

dodavatele poptávaného plnění k tomu, aby nabídli ekologicky šetrné výrobky, resp. služby, 

či stavební práce zohledňující vliv na nejrůznější aspekty a složky životního prostředí.

Existuje tedy široké pole působnosti pro definování poptávaného plnění za pomoci 

environmentálních zadávacích kriterií. 

Cílem mé práce bylo rovněž zhodnocení efektivity toho, jakým způsobem zadávání veřejných 

zakázek podle platné právní úpravy přispívá k ochraně životního prostředí. Značný potenciál 

konceptu zeleného nakupování ke zvýšení ochrany životního prostředí, tak jak byl popsán 

v této práci, je v současnosti využíván pouze částečně. V roce 2008 EK předpokládala, resp. 

přijala předsevzetí, že do roku 2010 bude zeleně zadáváno alespoň 50 % všech veřejných 

zakázek pořizovaných v rámci EU281. Dnes již víme, že tohoto cíle nebylo dosaženo, a to 

zejména z důvodu rozdílného přístupu jednotlivých členských států EU k tomuto institutu, 

resp. k ochraně životního prostředí jako takové. Zprávu o příznivých výsledcích používání 

zeleného zadávání přinesla poslední monitorovací studie stavu používání environmentálních 

kriterií při zadávání veřejných zakázek, která byla realizována v roce 2011, a účastnily se jí 

                                                          
281 Blíže srov. Sdělení Evropské komise: Veřejné zakázky pro lepší životní prostředí. KOM (2008)400 
v konečném znění, 16. 7. 2008, kapitola 5.1. Target for GPP in the renewed Sustainable Development Strategy, 
přičemž „zelenou“ zakázkou byla myšlena taková, při jejímž zadávání bylo použito alespoň jedno „core“ 
kriterium (základní kriterium), které vytvořila EK v rámci doporučených kriterií pro produktové skupiny.
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všechny členské státy EU.282 Z výsledků vyplynulo, že ze vzorku čítajícího 1783 uzavřených 

smluv bylo u 26 % zakázek použito všech základních environmentálních kriterií, která EK pro 

danou produktovou skupinu doporučovala. U celkem 55 % zakázek pak bylo použito alespoň 

jedno takové kriterium283. 

Podle mého názoru je skutečnost, že zelené zadávání není využíváno v tak širokém rozsahu, 

jaký je možný, dána vedle přirozených důvodů (určitá plnění v sobě z povahy věci žádné 

environmentální aspekty nechovají – např. právní a poradenské služby), i charakterem tohoto 

konceptu. Zadavatelé, kteří při zadávání veřejných zakázek environmentální kriteria aplikují, 

se často ocitají v nejistém postavení mezi potřebou a snahou o ochranu životního prostředí

na jedné straně a nutností dodržovat základní zásady zadávání veřejných zakázek, 

resp. integrity jednotného vnitřního trhu EU, na straně druhé. Je tedy nutné vždy hledat cestu, 

která leží uprostřed, a udržuje tyto dva cíle, které jdou ne vždy ruku v ruce, v rovnováze.

Z vlastní praktické zkušenosti vím, že takové postavení je pro zadavatele nevděčné, 

zvláště v případě, kdy se např. jedná o relativně malý obecní úřad, který nemá k dispozici 

potřebné odborníky. Za podstatný předpoklad pro efektivní zelené zadávání veřejných 

zakázek tedy považuji zajištění dostatečné informační a odborné základny, která zadavatelům 

umožní vyvarovat se diskriminačních postupů. 

Významnou roli hraje rovněž celkové povědomí zadavatelů o potřebě ochrany životního 

prostředí. Vzhledem k tomu, že koncept zeleného zadávání představuje pro většinu veřejných 

zakázek prozatím pouze dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, je dle mého názoru 

nezbytné zvyšovat povědomí jednotlivých zadavatelů o potřebě ochrany životního prostředí 

a jeho složek.

Dobrovolnost tohoto nástroje ochrany životního prostředí představuje další diskutabilní aspekt 

zeleného zadávání. Ideální naplnění cílů Strategie Evropa 2020 vyžaduje, aby zadávání 

veřejných zakázek bylo co možná v nejširším možném měřítku využíváno, ať už za účelem 

posílení strategického cíle ochrany životního prostředí, či jiných účelů (např. podpora 

výzkumu a vývoje a vytváření vhodných pracovních podmínek pro handicapované). Ačkoli 

povinné zavedení používání environemntálních kriterií by efektivitu ochrany životního 

                                                          
282 Pro účely této studie bylo sledováno, zda zadavatelé použili tzv. základní kriteria (core kriteria) v rámci 
zadávání veřejných zakázek spadajících do některé z deseti předem vytipovaných skupin (Čisticí prostředky 
a úklidové služby, Stavební práce, Elektřina, Cateringové služby a dodávky jídla, Zahradnické služby 
a produkty, Kancelářské IT vybavení, Kancelářský papír, Textilie, Dopravní služby a Dodávky nábytku).
283Podrobnosti k provedení této studie, jejím metodám a výsledkům jsou dostupné na webové adrese 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/faq_en.htm#general5.
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prostředí prostřednictvím zeleného zadávání potřebným způsobem zvýšilo, jsem přesvědčena, 

že negativní důsledky takto koncipované právní úpravy by převážily nad původně dobrým 

úmyslem. Některé možné důsledky striktního omezení dobrovolnosti konceptu zeleného 

zadávání jsem uvedla v kapitole 7.3.1. Za asi nejzávažnější problém v této souvislosti 

považuji skutečnost, že v rámci jednotlivých členských států EU, jejich trhů a jednotlivých 

odvětví produkce, poskytování služeb či stavebních prací, existují významné rozdíly, 

určující do značné míry jedinečné podmínky realizace zadávání veřejných zakázek. Stanovení 

obecně platných požadavků, které by byly povinné v rámci zadávání veřejných zakázek 

zohledňujících environmentální kriteria, inovativní postupy či sociální podmínky, by tedy 

mohlo narušovat svobodu pohybu služeb a zboží. Zároveň by nutně docházelo k zastarávání 

právní úpravy oproti reálnému vývoji inovativních produktů. Zelené zadávání by tak pozbylo 

svou účinnost a fakticky by tyto inovativní a soutěžní postupy brzdilo. Jako nejvhodnější 

se tedy stále jeví cesta, kterou nastolila stávající směrnice 2004/18/ES, kdy povinné cíle 

založené na kogentní právní úpravě jsou definovány pouze dílčím způsobem (v rámci 

jednotlivých odvětví), přičemž taková právní úprava respektuje konkrétní politiky 

a podmínky, jimiž se takové příslušné odvětví řídí. Tento přístup se dosud uplatnil pro účely 

naplnění cílů v odvětví dopravních vozidel určených pro silniční dopravu (podle směrnice 

2009/33/ES) a dále v oblasti pořizování kancelářského vybavení (nařízení ES č. 106/2008) 

a v oblasti energetické účinnosti budov, služeb a zboží (dle směrnice 2012/27/ES). Nadále je 

tedy potřeba propagovat ty procesy v rámci zadávání veřejných zakázek, které se mohou 

uplatňovat široce a obdobně napříč různými trhy a odvětvími, což je např. přístup 

k hodnocení nákladů životního cyklu plnění, čímž je podporována poptávka po veřejných

zakázkách podporujících udržitelný rozvoj. Domnívám se dále, že dobrovolnost institutu 

zeleného zadávání je možné a současně vhodné částečně prolomit ve prospěch stanovení

konkrétních minimálních kriterií ekologické šetrnosti plnění poptávaného v rámci zadávacího 

řízení – obdobně, jak je tomu v případě shora uvedených směrnic EU. 

Pokud se vrátíme zpět k plánované reformě zadávacích směrnic na úrovni unijního práva, 

může se jevit jako alarmující, že argumentace odborné veřejnosti, obsahující výhrady 

a inovativní návrhy ve vztahu k Zelené knize284, jsou obdobné těm námitkám, které obecně 

                                                          
284 Zelená kniha o modernizaci politiky Evropské unie v oblasti zadávání veřejných zakázek - Směrem 
k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek ze dne 27. 1. 2011 - KOM(2011) 15 v konečném znění.
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panovaly před přijetím směrnice 2004/17/ES a směrnice 2004/18/ES285. Stále se ozývají tatáž 

volání po flexibilnějších, jednodušších, časově, administrativně a finančně méně náročných 

zadávacích procesech, umožňujících zadavatelům širší uplatnění vyjednávání přímo 

s dodavateli. Může tedy vyvstávat pochybnost, zda platné zadávací směrnice skutečně splnily 

svůj účel, a ZVZ, který je transponuje, je dostatečný. Pokud cílem těchto zadávacích směrnic 

bylo odstranění překážek volného trhu v rámci EU za současného naplňování zásad zákazu 

diskriminace, rovného zacházení a naplnění transparentnosti, domnívám se, že těchto cílů 

bylo dosaženo pouze částečně.286 Je tedy otázkou, zda je možné efektivně naplňovat ostatní 

politiky EU (např. politiku životního prostředí), pokud nejsou dostatečně vyjasněny základní 

otázky samotného procesu zadávání veřejných zakázek.

Základní vnitrostátní právní předpis upravující zadávaní veřejných zakázek v ČR (ZVZ), 

prošel v nedávné době zásadní reformou,287 která znamenala podstatné změny dlouhodobě 

zavedených postupů. Zadavatelé si na novelizovanou úpravu zvykali poměrně obtížně, 

přičemž v současné době se opět ocitají před dalšími významnými změnami. Český 

zákonodárce bude v blízké budoucnosti čelit povinnosti transponovat nové zadávací směrnice 

EU. Zřejmě se tak nestane formou novelizace stávajícího ZVZ, nýbrž prostřednictvím přijetí 

zcela nového zákona. Zadávací procesy tedy čekají další radikální změny, což není

pro postavení současného zadavatele vítaná situace. Právě na základě poslední rozsáhlé 

novelizace ZVZ došlo k výraznému narušení právní jistoty zadavatelů, neboť do poslední 

chvíle nebylo jisté, v jaké podobě bude novela přijata a jak dlouhá legisvakanční lhůta bude 

zadavatelům ponechána. 

Tyto časté změny právní úpravy zadávání veřejných zakázek dle mého názoru ohrožují právní 

jistotu zadavatelů, což paralyzuje samotnou soutěž mezi dodavateli. Zadavatelé totiž 

v neustálých obavách z možného porušení striktně nastavených složitých pravidel dbají spíše 

o formální stránku věci, tedy bez úhony zadávací řízení „přežít“, než skutečného výsledku –

získání nejkvalitnějšího plnění za nejlepší cenu. V takovém právním prostředí je pak velice 

obtížné realizovat prostřednictvím zadávání veřejných zakázek jakékoli strategické cíle, 

včetně ochrany životního prostředí. Pevně věřím, že plánovaná reforma zadávacích směrnic 

                                                          
285 Blíže srov. Zelená kniha o zadávání veřejných zakázek v Evropské unii: Průzkum cesty vpřed ze dne 27. 11. 
1996 – COM (96) 583, která, stejně jako Zelená kniha z roku 2011 např. požadovala zavedení jednacích řízení 
jako standardních procesů při zadávání veřejných zakázek, celkové zjednodušení pravidel zadávání, atd.
286 Přeshraniční účast v zadávacích řízeních se pohybuje okolo 2 % , naprostá většina zadávacích řízení je tedy 
realizována čistě vnitrostátně - za účasti pouze vnitrostátních dodavatelů. Pokud jde o základní zásady zadávání 
veřejných zakázek, i právě posledně zmíněná novelizace ZVZ se nesla v duchu jejich obrody, tedy zajištění 
jejich dodržování za současné eliminace potenciální korupce.
287 Jednalo se o novelizaci ZVZ provedenou zákonem č. 55/2012 Sb.
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EU vnese do této situace více právní jistoty pro zadavatele i dodavatele, na jejímž základě 

budou zadavatelé motivováni k inovativním postupům zahrnujícím využívání 

environmentálních kriterií. Tímto způsobem by dle mého názoru mělo docházet ke zvyšování 

efektivity zeleného zadávání veřejných zakázek.

Jsem tedy přesvědčena, že správné nastavení právní regulace, ať již ve formě 

administrativních, ekonomických, odpovědnostních či dobrovolných nástrojů na úrovni 

mezinárodního a zejména unijního i vnitrostátního práva v oblasti zadávání veřejných zakázek 

přispěje k efektivnímu naplňování politiky ochrany životního prostředí a jejich jednotlivých 

principů.
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zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 131/2000, o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění 
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pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
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nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 

93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
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