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OD HISTORIE PO SOUČASNOST
ekoznačení – Modrý anděl – 1978, Severská labuť – 1989, Ekoznačka EU – 1992,
Ekologicky šetrný výrobek – 1993
Sdělení Komise KOM(2003) 302 k Integrované výrobkové politice – zohledňování
myšlení v celém životním cyklu
Sdělení Komise KOM(2008) 397 o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a
udržitelnou průmyslovou politiku
Sdělení komise KOM(2013) 196 budování jednotného trhu s ekologickými produkty usnadnění lepší informovanosti o environmentálním profilu produktů a organizací (PEF
a OEF)
Green Deal Sdělení komise COM(2019) 640 Zelená dohoda pro Evropsku
balíček „Fit for 55“ – nový návrh Směrnice k bateriím, Soustainable Product Initiative –
green claims, ecodesign
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EKOZNAČENÍ V ČR

EŠV - Usnesení vlády č. 159/1993, Ekoznačka EU – 2004
dlouhodobě naplňuje cíle oběhového hospodářství
počty licencí jsou přímo úměrné propagaci a využití v rámci zelených
zakázek - vrchol v roce 2009-2010, aktuálně opět dochází k
navyšování počtu licencí
potenciál pro zohlednění sociálních parametrů
velká sensitiva na zpřísnění parametrů – včetně těch „netechnických“
souvisejících s oběhovým hospodářstvím
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ZELENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
od roku 2000
Využití metodik Ministerstva životního prostředí, Ministerstva práce a
sociálních věcí a Evropské komise
Nové znění zákona o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.)
- od 1. 1. 2021 §6 odst. 4) “zadavatel je při postupu podle tohoto
zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení
nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude
vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného
zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je
zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Nová zásada nezpůsobila revoluci, ale stala se neoddiskutovatelnou
oporou pro odpovědné zadávání

5

PODPORA ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU
Finanční bonus pro žadatele, kteří využijí produkty se zpracovaným
environmentálním prohlášením o produktu
- přestože je bonus spíše symbolický a jeho nastavení bylo
projednáváno s významnými stakeholdery způsobilo jeho
schválení a zavedení silné reakce
- významné navýšení počtu zpracovaných environmentálních
prohlášení o produktu se však nedostavilo
Způsob prokázání „sedmého“ požadavku na stavby (Nařízení (EU) č.
305/2011) – „udržitelné využívání přírodních zdrojů“
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PODPORA PRODUKTŮ Z RECYKLÁTU V RÁMCI NOVÉHO
OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dotace (starý i nový OP)

Prioritní osa 3 – podporovaná oblast 3.2 – Zvýšit podíl materiálového
a energetického využití odpadů
Nízký zájem – není odběr
Bonus (cca 15%)
Dvě podmínky
- obsah minimálně 70 % (hmot.) podílu recyklátu
- vlastní environmentální tvrzení podle ČSN EN ISO 14021 s auditní
zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu
ČSN EN 15343, a případně i některou z dalších EN norem řady ČSN
EN 1534X platných v rámci Evropského společenství a v ČR
Zatím jen kompostéry
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„SUSTAINABLE PROUDUCT INICIATIVE“ A „GREEN CLAIMS“
Jsou známy jen obecné cíle

- omezení pro produkty, které nesplňují ani nejzákladnější parametry
„udržitelnosti“
- porovnatelnost informací o produktech – „e-pass“ i
„environmentálních tvrzení“
- využití v rámci veřejných zakázek
- jako základ by měly posoužit PEF a OEF
přesnou pozici (nejen) ČR tedy není možné vytvořit
- s obecnými principy lze jistě souhlasit, ale klíčové je nastavení
nejen parametrů, ale celého systému - důvěryhodnost x finanční
náročnost x efektivita
- prostor pro spolupráci V4
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