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ÚVOD
Publikácia, ktorú čítate, bola pripravená na prezentáciu témy cirkulárneho obstarávania a cirkulárneho nákupu. Témou publikácie je udržateľná spotreba, pretože všetci sme spotrebitelia
a spôsob, akým nakupujeme výrobky, je v rámci trvalo udržateľného rozvoja veľmi dôležitý.
Cirkulárne verejné obstarávanie predstavuje jeden z prvých krokov na implementáciu obehového hospodárstva v praxi. Verejná správa a štátna správa by sa mali ujať vedenia a ísť príkladom. Vzhľadom na súčasné výzvy (negatívne vplyvy zmeny klímy, neudržateľné využívanie
zdrojov, vyčerpanie zdrojov, rastúca populácia) sa obehové hospodárstvo považuje za riešenie
týchto výziev a súčasných problémov. Hlavnou zásadou obehového hospodárstva je maximalizovať spotrebu materiálu (sekundárne zdroje), ušetriť primárne zdroje a zabrániť tvorbe odpadu vo všeobecnosti. Preto je mimoriadne dôležité zmeniť naše spotrebiteľské návyky a nájsť
nové spôsoby, ako minimalizovať naše negatívne vplyvy na globálne životné prostredie.
Táto metodika bola vytvorená v rámci programu Erasmus+, do ktorého boli zapojení českí, španielski a slovenskí partneri so zameraním na tieto konkrétne krajiny. Jej cieľom je predstaviť
tému obehového verejného obstarávania vo verejných a v súkromných zákazkách a osloviť verejné orgány, ako aj súkromné spoločnosti alebo individuálne podniky a prinútiť ich premýšľať
obehovým a udržateľnejším spôsobom. Veríme, že naše skúsenosti pomôžu spustiť potrebnú
systémovú zmenu nášho myslenia. Tiež je dobre známe, že nedostatok informácií a prípadov
osvedčených postupov je veľmi často dôvodom, prečo ľudia nechcú meniť vychodené chodníčky. Táto metodika by preto mala pomôcť nielen žiadateľom o udržateľné alternatívy, ale aj
pomôcť tým, ktorí sú stále v procese hľadania alebo váhania.
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ÚVOD DO CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY
SÚČASNÝ STAV GLOBÁLNYCH A EURÓPSKYCH ENVIRONMENTÁLNYCH LIMITOV
Stav globálnych limitov
Miera globálnych zmien v prírode za posledných 50 rokov je v ľudskej histórii bezprecedentná. Priamymi hnacími silami zmien v našom životnom prostredí s najväčším globálnym vplyvom sú: zmeny vo využívaní pôdy a mora; priame
využívanie organizmov; zmena klímy; znečistenie; a invázia cudzorodých druhov organizmov. Týchto päť priamych
hnacích motorov je výsledkom množstva základných príčin – nepriamych hnacích hodnôt zmien –, a tie sú zase podporené spoločenskými hodnotami a správaním, ktoré zahŕňajú výrobné a spotrebiteľské modely, dynamiku ľudskej
populácie a trendy, obchod, technologické inovácie a globálne riadenie.1
Za posledných päť desaťročí sa naša svetová populácia zdvojnásobila, ťažba materiálov sa strojnásobila a hrubý
domáci produkt sa štvornásobne zvýšil. Počas tejto doby sme nezažili ani raz dlhšie obdobie stabilizácie alebo pokles
globálneho dopytu po materiáloch. Od roku 1970 do roku 2017 sa ročná globálna ťažba materiálov zvýšila z 27 miliárd
ton na 92 miliárd ton, pričom sa v tom čase stihla strojnásobiť a naďalej rásť.2
Ťažba a spracovanie prírodných zdrojov sa za posledné dve desaťročia zrýchlili a predstavujú viac ako 90 % našej
straty biodiverzity a vodného stresu a približne polovicu našich vplyvov na zmenu klímy.3
V poslednom desaťročí sa emisie skleníkových plynov (GHG) zvýšili o 1,5 % ročne a medzi rokmi 2014 a 2016 sa
stabilizovali len nakrátko. Celkové emisie skleníkových plynov, a to aj zo zmeny využívania pôdy, dosiahli v roku 2018
rekordnú výšku 55,3 GtCO2e (gigaton ekvivalentu CO2).4
Atmosféra sa otepľuje a klíma sa každým rokom mení.5 Príroda na väčšine územia sveta sa teraz výrazne zmenila,
pričom veľká väčšina ukazovateľov ekosystémov a biodiverzity vykazuje rýchly pokles. Ľudia si priznali, že spôsobili
pozorované otepľovanie približne o 1,0 °C do roku 2017 v porovnaní s predindustriálnou úrovňou, pričom priemerné
teploty za posledných 30 rokov vzrástli o 0,2 °C za desaťročie. Frekvencia a intenzita extrémnych poveternostných
udalostí a požiarov, povodní a sucha, ktoré môžu tieto teploty priniesť, sa za posledných 50 rokov zvýšili, zatiaľ čo
priemerná globálna hladina mora sa od roku 1900 zvýšila o 16 až 21 cm a za posledné dve desaťročia o viac ako 3 mm
ročne. Zmena klímy je priamou hnacou silou, ktorá čoraz viac zhoršuje vplyv ďalších faktorov na prírodu a ľudské
blaho.6

Úroveň limitov EÚ
V súčasnosti v EÚ každý človek spotrebuje ročne 16 ton materiálov, z ktorých 6 ton sa vyhodí, pričom polovica z nich
ide na skládky. Podniky čelia rastúcim nákladom na základné suroviny a nerastné suroviny, ich nedostatok a cenová
nestálosť majú škodlivý vplyv na hospodárstvo. Zdroje nerastov, kovov a energií, ako aj zásoby rýb, dreva, vody,
úrodných pôd, čistého ovzdušia, biomasy, biodiverzity sú pod tlakom, rovnako ako stabilita klimatického systému.7
Priemysel EÚ prechádza postupnou zmenou, ale stále predstavuje 20 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Zostáva
príliš „lineárny“ a závislý od kapacity vyťažených materiálov, obchodovaných a spracovaných na tovar a nakoniec
zneškodnených ako odpad alebo emisie. Iba 12 % materiálov, ktoré EÚ používa, pochádza z recyklácie, čo možno
1
2
3
4
5
6
7

IPBES (2019): Zhrnutie správy o globálnom hodnotení biodiverzity a ekosystémových služieb pre tvorcov politík: Medzivládna
vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby.
Globálny výhľad v oblasti zdrojov na rok 2019: Prírodné zdroje budúcnosti, akú chceme: Medzinárodný panel zdrojov.
Globálny výhľad v oblasti zdrojov na rok 2019: Prírodné zdroje budúcnosti, akú chceme: Medzinárodný panel zdrojov.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Medzivládny panel o zmene klímy, IPCC.
IPBES (2019): Zhrnutie globálnej hodnotiacej správy Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby pre
tvorcov politík.
KOM(2011) 571.
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pozorovať pri pohľade na Sankeyho diagram8 materiálových tokov od Eurostatu (obrázok 1),9 ktorý predstavuje toky
materiálov, čo prechádzajú hospodárstvom EÚ, až kým sa nakoniec nevypustia späť do životného prostredia. Len
malé množstvo z nich sa opätovne vráti späť do ekonomického spracovania.

Obr. 1. Sankeyho diagram tokov materiálu v hospodárstve EÚ27 v roku 2018.

„Vyťaž – vyrob – vyhoď“ je vzor nášho súčasného ekonomického modelu založeného na lineárnej ekonomike. Z praktického hľadiska tento lineárny systém zahŕňa reťazec, ktorý začína tým, že spoločnosti zbierajú a ťažia materiály
potrebné na výrobu výrobkov, ktoré sa neskôr predávajú zákazníkom a uchovávajú sa, a keď už nie sú potrebné,
zlikvidujú sa (Ellen MacArthur Foundation, 2013).10
Súčasný systém vytvára veľké množstvo odpadu, ktorý je nerovnomerne rozložený v rôznych druhoch hospodárskych činností. Ako je znázornené na obrázku 2, v EÚ27 k tvorbe odpadu najviac prispel v roku 2018 stavebný sektor
(až 36,0 % z celkového objemu) a nasledovalo baníctvo a ťažba kameňa (26,2 %), výroba (10,6 %), služby v oblasti
odpadového a vodného hospodárstva (9,9 %) a domácnosti (8,2 %), zvyšných 9,1 % bol odpad z iných hospodárskych
činností, najmä zo služieb (4,2 %) a z energetiky (3,5 %)11. Existuje veľký potenciál na zníženie odpadu v odvetviach,
ako je stavebníctvo, ťažba a výroba.

8 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_srm030&plugin=1
9 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/circular_economy/sankey.html?geos=EU27&year=2018&unit=G_T&materials=TOTAL&highlight=0&nodeDisagg=0101100100&flowDisagg=false&translateX=200&translateY=70&scale=0.7&language=EN&xyz=89&material=TOTAL
10 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-CircularEconomy-vol.1.pdf
11 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics#Total_waste_generation
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Produkcia odpadu podľa hospodárskych činností a zo strany domácností – 2018

DOMÁCNOSTI
8,2 %

SLUŽBY
4,2 %

ENERGETIKA POĽNOHOSPODÁRSTVO,
3,4 %
LESNÍCTVO, RYBOLOV
0,9 %
OBCHODOVANIE
S ODPADMI A SO ŠROTOM
0,5 %

ODPADOVÉ/VODNÉ
HOSPODÁRSTVO
9,8 %

VÝROBA
10,6 %
STAVEBNÍCTVO
35,9 %
BANÍCTVO A ŤAŽBA
PRÍRODNÝCH ZDROJOV
26,6 %

Obr. 2. Percentuálny podiel celkového odpadu podľa hospodárskych činností a domácností EÚ27 v roku 2018.
Zdroj: Eurostat (env_wasgen)

Predpovede – nedostatok zdrojov
Pri súčasnej úrovni spotreby sa zdroje získavajú z prírody neudržateľným tempom. Nie každá krajina však spotrebúva zdroje rovnakým spôsobom. Súčasnú spotrebu vyjadrujeme pomocou „overshoot day“ pre každú krajinu. Predstavuje dátum, odkedy začíname žiť „na ekologický dlh“. Deň, kedy by bol celosvetový overshoot day, ak by všetci
obyvatelia planéty žili ako obyvatelia danej krajiny. Na obrázku 3 sú uvedené dátumy zodpovedajúce overshoot day
rôznych krajín na rok 2022.12 Krajiny ako Katar, Luxembursko, Spojené arabské emiráty a Kanada sú jedny z prvých,
ktoré dosiahli svoj overshoot day, zatiaľ čo iné krajiny s menšou spotrebou na obyvateľa, ako je Indonézia, Ekvádor
alebo Nikaragua, nedosiahnu svoj overshoot day až do decembra (overshoot day pre Slovensko v roku 2022 je 3.
mája).

12 https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/
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Overshoot Day jednotlivých krajín v roku 2022

May 3 | Slovakia

Obr. 3. Earth Oveshoot Days 2022.
Zdroj: National Footprint and Biocapacity Accounts, 2022 Edition data.footprintnetwork.org

Čo môžeme teda očakávať podľa toho, čo teraz vieme? Tu sú niektoré predpovede:
Existuje len jedna planéta Zem, ale do roku 2050 bude svet konzumovať toľko, ako keby boli tri.13 Ak by globálna populácia do roku 2050 dosiahla 9,6 miliardy, ekvivalent takmer troch planét by mohol byť potrebný na zabezpečenie
prírodných zdrojov potrebných na udržanie súčasného životného štýlu.14
Ak budeme pokračovať v našich súčasných modeloch, očakáva sa, že globálna spotreba materiálov, ako je biomasa,
fosílne palivá, kovy a minerály, sa v nasledujúcich štyridsiatich rokoch zdvojnásobí,15 zatiaľ čo ročná produkcia odpadu sa do roku 2050 zvýši o 70 %.16
Každý rok jedna tretina všetkých vyrobených potravín – čo zodpovedá 1,3 miliardy ton – končí ako potravinový odpad,
ktorý hnije v košoch spotrebiteľov a maloobchodníkov alebo sa kazí v dôsledku zlých postupov prepravy a zberu.17

HOSPODÁRSKA, ENVIRONMENTÁLNA A SOCIÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ
Trvalo udržateľný rozvoj: tri piliere
Trvalo udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý spĺňa potreby súčasnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojiť svoje vlastné potreby. Po prvýkrát bol trvalo udržateľný rozvoj zadefinovaný v Brutlandskej
13
14
15
16
17

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
OECD (2018): Global Material Resources Outlook to 2060.
Svetová banka (2018): What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
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správe18 v roku 1987. Trvalo udržateľný rozvoj sa stal možno najdôležitejšou stavebnicou politickej architektúry pri
premýšľaní o dlhodobých dôsledkoch toho, ako ľudia ovplyvňujú svet a sami seba navzájom. Vo všeobecnosti sa usudzuje, že trvalo udržateľný rozvoj stojí na troch pilieroch: environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti.
EÚ musí urýchliť prechod na regeneratívny model rastu, ktorý vráti planéte viac, než jej vezme, pokročiť smerom
k udržateľnej spotrebe zdrojov v rámci planetárnych limitov a snažiť sa znížiť svoju spotrebu a zdvojnásobiť mieru
využívania materiálu cirkulárnym spôsobom.19

Ciele trvalo udržateľného rozvoja a obehové hospodárstvo
17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) a 169 cieľov je integrovaných, nedeliteľných a vyvažujú tri piliere trvalo
udržateľného rozvoja: hospodársky, sociálny a environmentálny.20 Aplikácia postupov v rámci obehového hospodárstva by mohla potenciálne priamo prispieť k dosiahnutiu významného počtu cieľov v oblasti SDGs. Najsilnejšia
väzba je medzi cirkulárnou ekonomikou a cieľom udržateľného rozvoja 6 (čistá voda a hygiena), cieľom udržateľného
rozvoja 7 (cenovo dostupná a čistá energia), cieľom udržateľného rozvoja 8 (dôstojná práca a hospodársky rast),
cieľom udržateľného rozvoja 2 (zodpovedná spotreba a výroba) a cieľom 15 (život na zemi).21
SDG

Súvisiace postupy obehového hospodárstva

6 ČISTÁ VODA A HYGIENA
čistenie vody v malom meradle, udržateľná sanitácia, čistenie odpadových vôd, opätovné použitie
a recyklácia vody, zhodnocovanie živín, bioplynové systémy

7 CENOVO DOSTUPNÁ A ČISTÁ ENERGIA
cenovo dostupná a čistá energia: energia z obnoviteľných zdrojov vrátane malých technológií
na biomasu a biopalív druhej generácie, energetické (tepelné) zhodnocovanie a lepšie využitie
v priemyselných systémoch (napr. priemyselná symbióza)

8 DÔSTOJNÁ PRÁCA A HOSPODÁRSKY RAST
nové obehové obchodné modely sú hlavným potenciálnym zdrojom zvýšenej účinnosti a efektívneho
využívania zdrojov, valorizácie odpadu a zelených pracovných miest

12 ZODPOVEDNÁ SPOTREBA A VÝROBA
praktiky cirkulárnej ekonomiky, ktoré sú o oddelení hospodárskej činnosti od využívania zdrojov
a súvisiacich environmentálnych a sociálnych vplyvov

15 ŽIVOT NA ZEMI
obnova prírodného bohatstva, prijatie udržateľných a regeneračných poľnohospodárskych a lesníckych
postupov, ktoré zahŕňajú a chránia biodiverzitu, a vrátenie organického materiálu späť do pôdy vo
forme živín

18 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
19 COM(2020)98.
20 Rezolúcia prijatá 25. septembra 2015 Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov: https://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
21 https://www.researchgate.net/publication/344220320_The_Relevance_of_Circular_Economy_Practices_to_the_Sustainable_
Development_Goals
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CE AKO RIEŠENIE – CHARAKTERISTIKY, PRÍKLADY, PLÁNY EÚ
Čo je cirkulárna ekonomika?
Európsky parlament definuje obehové hospodárstvo ako „model výroby a spotreby, ktorý zahŕňa zdieľanie, lízing,
opätovné používanie, opravu, renováciu a recyklovanie existujúcich materiálov a výrobkov s cieľom udržať materiály
v hospodárstve všade tam, kde je to možné. Obehové hospodárstvo znamená, že samotný odpad sa stane zdrojom,
čím sa minimalizuje skutočné množstvo odpadu. Vo všeobecnosti je protikladom tradičného lineárneho ekonomického modelu, ktorý je založený na vzore ,vyťaž – vyrob – spotrebuj – vyhoď‘“.22
Podľa Kirchherra a kol. obehové hospodárstvo opisuje ekonomický systém založený23 na obchodných modeloch, ktoré nahrádzajú koncept „konca životnosti“ znížením, opätovným použitím, recykláciou alebo zhodnocovaním materiálov vo výrobných či v distribučných a spotrebných procesoch, čím pôsobia na mikroúrovni (výrobky, spoločnosti,
spotrebitelia), mezoúrovni (ekoindustriálne parky) a makroúrovni (mesto, región, národ a viac) s cieľom dosiahnuť
trvalo udržateľný rozvoj, čo znamená vytvorenie kvality životného prostredia, hospodárskej prosperity a sociálnej
rovnosti v prospech súčasných a budúcich generácií.
V Nadácii Ellen MacArthur sa pokúsili zachytiť esenciu cirkulárnej ekonomiky v diagrame uvedenom nižšie, prezývanom aj „motýlí diagram“24 (obrázok 4). Diagram sa snaží zachytiť tok materiálov, živín, komponentov a produktov
a zároveň pridáva prvok finančnej hodnoty. Stavia na niekoľkých školách myslenia, ale najviac je možno ovplyvnený
dvoma materiálnymi cyklami tzv. systému Cradle to Cradle25. Predstavuje:
• prechod od lineárneho prístupu k výrobe a spotrebe k obehovému, pri ktorom sa hodnota zachováva uzatváraním
tokov výrobkov a materiálov,
• stratégiu dizajnu tzv. „uzavretej slučky“ – čím kratšia slučka, tým vyššia hodnota,
• princípy viacúrovňového použitia materiálu:
• zachováva hodnotu a stelesňuje uhlík dlhšie uzatváraním slučky materiálu (kratšia slučka – väčšie zachovanie hodnoty);
• využívanie energie z obnoviteľných zdrojov;
• používanie čistých materiálov.

22 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
23 Kirchherr, J., Reike, D. a Hekkert, M., 2017. Konceptualizácia obehového hospodárstva: Analýza 114 definícií. Zdroje, ochrana a recyklácia,
127, s. 221 – 232. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835
24 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-CircularEconomy-vol.1.pdf
25 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail
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Obr. 4. Diagram systémov obehového hospodárstva.
Zdroj: Ellen MacArthur Foundation, Circular economy systems diagram (February 2019), www.ellenmacarthurfoundation.org

Postupy obehového hospodárstva: 9R
Obehové praktiky priamo alebo nepriamo prispievajú k zvyšovaniu efektívneho využívania zdrojov a znižovaniu
vplyvov na životné prostredie v rámci hodnotových reťazcov. To možno dosiahnuť uplatnením či povolením jedného
alebo viacerých z nasledujúcich 9 obehových hospodárskych „stratégií alebo princípov“ obehového hospodárstva,
ktoré sa označujú ako 9R. Existujú rôzne „R rámce“, ako sú 3R, 4R, 6R a 9R. Všetky druhy rámca R majú spoločnú
hierarchiu ako svoju hlavnú črtu, pričom prvé R sa považuje za prioritu druhého R a tak ďalej. Rámec 9R predstavuje
najprepracovanejší a najkomplexnejší rámec. V tomto rámci sa postupy pohybujú od postupov s nízkou obehovosťou
až po tie s vysokou obehovosťou a sú opísané nižšie:26
• R0 – Odmietni: Urobte výrobok nadbytočným tým, že sa vzdáte jeho funkcie alebo ponúknete rovnakú funkciu
radikálne odlišným produktom alebo službou.
• R1 – Prehodnoť: Zintenzívnite používanie produktu (napr. zdieľaním produktu).
• R2 – Redukuj: Zvýšte účinnosť pri výrobe alebo používaní výrobkov spotrebou menšieho množstva prírodných
zdrojov a materiálov.
• R3 – Opätovne použi: Opätovné použitie vyradeného výrobku iným spotrebiteľom, ak je stále v dobrom stave
a plní svoju pôvodnú funkciu.
• R4 – Oprav: Oprava a údržba chybného výrobku, aby mohol byť použitý s pôvodnou funkciou.
• R5 – Renovuj: Obnovte starý produkt a aktualizujte ho.
• R6 – Repasuj: Vyradený výrobok používajte v novom produkte s rovnakou funkciou.
• R7 – Upcykluj: Vyradený výrobok alebo jeho časti použite v novom výrobku s inou funkciou.
• R8 – Recykluj: Použite materiály na dosiahnutie rovnakej (vysokej) alebo nižšej (nízkej) kvality materiálov.
• R9 – Zhodnoť: Spaľovanie materiálu s energetickým zhodnocovaním.
26 Upravené z Potting et al. (2017, s. 5), citované Kirchherr et al. (2017).
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Cirkulárne biznis modely
V závislosti od zavedených cirkulárnych princípov možno obehové hospodárstvo klasifikovať do rôznych typov obchodných modelov. Správa Social Circular Economy (2017) rozdeľuje cirkulárne obchodné modely do týchto piatich
skupín:27
• Dematerializácia: digitalizácia, výroba na požiadanie a používanie opakovane použiteľných výrobkov sú schopné
znížiť množstvo zdrojov potrebných na výrobu výrobkov. Napríklad Netflix (vizuálny obsah je k dispozícii online,
a nie prostredníctvom materializovaných položiek, ako sú DVD) a Kindle (nahradil papierové produkty, pretože
písomný obsah je k dispozícii online prostredníctvom čítačiek Kindle).
• Cirkulárne vstupy: obchodné modely v rámci tejto kategórie využívajú energiu z obnoviteľných zdrojov (napr.
solárnu energiu), plne biologicky odbúrateľné materiály (napr. neošetrené drevo), ktoré sa vyrábajú udržateľným
spôsobom (napr. správne získaný palmový olej) a/alebo plne recyklovateľné (napr. HDPE) na výrobu.
• Predĺženie životnosti výrobku: cirkulárne postupy, ako je návrh pre trvanlivosť produktu, návrh modularity, údržba a oprava, opätovné použitie, repasovanie, renovácia, opätovné použitie a zber súčiastok, umožňujú
predĺžiť životnosť výrobkov. Príkladmi sú Patagónia, ktorá navrhuje opravu svojho oblečenia, a Fairphone, ktorý
navrhuje telefóny vyznačujúce sa trvanlivosťou, s ohľadom na modulárnosť pomocou etických dodávateľských
reťazcov.
• Obnova prírodných zdrojov: je dosiahnuteľná prostredníctvom postupov recyklácie, biochemickej extrakcie,
anaeróbnej digescie a kompostovania (napr. v Toast Ale – pivo, ktoré sa varí použitím nadbytočného chleba).
• Produkt ako služba alebo systém produktových služieb (vrátane zdieľanej ekonomiky): táto skupina zahŕňa
lízing, odmeňovanie založené na výkone (platba za úspech), zdieľanie zdrojov a vzájomné poskytovanie pôžičiek.
Príkladom sú Airbnb (ubytovanie) a Uber (doprava).

Kľúčové prvky obehového hospodárstva
Podľa circle economy28 väčšinu pojmov spojených s cirkulárnou ekonomikou definuje osem kľúčových prvkov. K tomuto záveru dospeli po tom, čo zmapovali rôzne pojmy a definície používané viac ako 20 organizáciami – mimovládnymi organizáciami, vládnymi agentúrami, akademickou obcou, poradenstvom atď. – a vykonali hĺbkovú revíziu literatúry.
ZÁKLADNÉ PRVKY
Základné prvky obehového hospodárstva sa týkajú priameho cirkulárneho spravovania materiálových a energetických tokov, napríklad uzatvárania slučiek, predĺženia životného cyklu výrobku a zvýšenia intenzity používania.
1. PRIORIZUJTE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE: Zabezpečte, aby sa obnoviteľné, opakovane použiteľné a netoxické zdroje využívali ako materiály a energia efektívnym spôsobom.
2. PREDĹŽTE ŽIVOTNOSŤ: Zatiaľ čo sa zdroje používajú, udržiavajte, opravujte a zdokonaľujte ich, aby maximalizovali
svoju životnosť a aby sme im poskytli druhý život prostredníctvom opätovného použitia, keď je to možné.
3. VYUŽITE ODPAD AKO ZDROJ: Využite toky odpadu ako zdroj druhotných surovín a zhodnoťte odpad opätovným
použitím a recykláciou.
PODPORNÉ PRVKY
Aktivačné prvky obehového hospodárstva podporujú implementáciu a zavádzanie obehovosti odstránením niektorých z týchto prekážok pre základné prvky – napríklad využívanie odpadu ako zdroja je ťažké realizovať z dôvodu
nedostatočnej znalosti kvantity a kvality tokov odpadu, ale možno ich realizovať pomocou digitálnej platformy, ktorá
odhaľuje toky odpadu a ich charakteristiky v určitom regióne.
27 https://www.socialcirculareconomy.com/uploads/7/3/5/2/73522419/social_circular_economy.pdf
28 https://www.circle-economy.com/circular-economy/key-elements
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4. PREHODNOŤTE OBCHODNÝ MODEL: Zvážte príležitosti na vytvorenie väčšej hodnoty a zosúladenie stimulov prostredníctvom obchodných modelov, ktoré stavajú na interakcii medzi produktmi a službami.
5. SPOJTE SA S CIEĽOM VYTVORENIA SPOLOČNEJ HODNOTY: Spolupracujte v rámci celého dodávateľského reťazca,
interne v rámci organizácií a taktiež aj s verejným sektorom s cieľom zvýšiť transparentnosť a vytvoriť spoločnú
hodnotu.
6. TVORTE VECI PRE BUDÚCNOSŤ: Zohľadnite perspektívu systémov počas procesu navrhovania produktov, používajte správne materiály, navrhujte primeranú životnosť a v záujme dlhšieho budúceho použitia.
7. ZAČLEŇTE DIGITÁLNU TECHNOLÓGIU: Sledujte a optimalizujte využívanie zdrojov a posilňujte prepojenia medzi aktérmi dodávateľského reťazca prostredníctvom digitálnych, online platforiem a technológií, ktoré poskytujú poznatky.
8. POSILNITE a ROZVÍJAJTE VEDOMOSTI: Rozvíjajte výskum, štruktúrujte poznatky, podporujte inovačné siete a šírte
vaše zistenia s integritou.

Európske právne predpisy o obehovom hospodárstve
V posledných rokoch Európska únia čoraz viac prijíma ambiciózne iniciatívy na zavedenie základov prechodu na
obehové hospodárstvo.
„V roku 2020 je vyčlenených 206 miliónov eur na projekty na transformáciu odvetví, ktoré sú tradične energeticky náročné, na konkurencieschopné, nízkouhlíkové a cirkulárne s cieľom výrazného zníženia ich environmentálnej
stopy. 132 miliónov eur podporí vývoj a výrobu novej generácie batérií v Európe v rámci úsilia o nízkouhlíkovú budúcnosť, odolnú voči zmene klímy. Desať nových tém v oblasti plastov s celkovým rozpočtom 135 miliónov eur má
prispieť rôznymi spôsobmi k plneniu Stratégie EÚ v oblasti plastov.“29
Prechod na obehové hospodárstvo je v súlade s medzinárodnými politickými rámcami, ktoré sa zameriavajú na ciele
v oblasti adaptácie na zmeny klímy a udržateľného rozvoja. V posledných rokoch vzniklo množstvo medzinárodných
iniciatív a politík, ktoré podporujú prechod na obehové hospodárstvo v Európe, ako napríklad:
• Siedmy environmentálny akčný program (2013 – 2020) s cieľom transformovať EÚ na nízkouhlíkové hospodárstvo
s efektívnym využívaním zdrojov, rovnako ekologickým, ako aj konkurencieschopným;
• Parížska dohoda o zmene klímy – COP 21 (2015);
• Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (2015) – 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja;
• Nová urbánna agenda OSN – UN-Habitat (2016).
V rámci európskeho politického rámca tri iniciatívy poháňajú prechod na cirkulárnu ekonomiku:
• Akčný plán pre obehové hospodárstvo (2015);
• Európska zelená dohoda (2020);
• Akčný plán pre obehové hospodárstvo (2020).

Akčný plán pre obehové hospodárstvo z roku 2015
Európska únia zverejnila v roku 2015 svoj prvý Akčný plán pre obehové hospodárstvo, ktorý predstavoval prvý krok
k dlhodobému záväzku vytvoriť európske obehové hospodárstvo.30 Akčný plán pre obehové hospodárstvo z roku
2015 bol definovaný ako politický nástroj s vysokou replikovateľnosťou a jeho zameranie na spoluprácu a komplexné opatrenia, ktoré pokrývajú celý cyklus výrobku, z neho robia vhodný podklad pre rôzne politické a hospodárske
kontexty.
Prostredníctvom tohto plánu Európska komisia pracovala najmä na rozbití politických síl a rozšírení zásad obehového hospodárstva naprieč rôznymi oblasťami politiky, predovšetkým v prioritných oblastiach, ako sú plasty, biomasa,
29 Európska komisia, 2019: https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-and-driveinnovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en&pk_campaign=rtd_news
30 Akčný plán Európskej komisie pre obehové hospodárstvo: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29808
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stavebný a demolačný odpad. Takisto sa snažila zrevidovať legislatívny rámec hlavne v oblasti odpadu31. Akčný plán
stanovuje konkrétny akčný plán od výroby po spotrebu a nakladanie s odpadom a jeho cieľom je uzavrieť slučku
hodnotového reťazca výrobku.
Okrem toho bol prijatý Rámec monitorovania obehového hospodárstva32 na meranie pokroku smerom k obehovému
hospodárstvu na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, čím sa inšpirujú opatrenia tým, že sa tvorcom politík jasne
uvádzajú osvedčené postupy a oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie. Proces monitorovania je obzvlášť dôležitý na
identifikáciu faktorov úspechu v členských štátoch a na zváženie ďalších opatrení potrebných na podporu dlhodobého cieľa obehového hospodárstva.
V dôsledku toho akčný plán umožnil vytvorenie súdržnejšieho politického rámca pre udržateľnú výrobu a spotrebu,
ktorý viedol ku koherentným zmenám v celej Európe prijatím podobných stratégií v rôznych krajinách.

Európska zelená dohoda a akčný plán pre obehové hospodárstvo (2020)
V decembri 2019 bola predstavená Európska zelená dohoda, po ktorej nasledoval návrh nového Akčného plánu pre
obehové hospodárstvo v marci 2020 so zameraním na udržateľné využívanie zdrojov, ktorý tvorí jeden z hlavných
blokov zelenej dohody EÚ.33 Obehovosť je skutočne jadrom Európskej zelenej dohody, ktorej cieľom je zabezpečiť
spravodlivý a inkluzívny prechod na to, aby bola EÚ do roku 2050 klimaticky neutrálna.
Zelená dohoda EÚ zviditeľňuje dostupné finančné nástroje a to, aké investície sú potrebné na tento prechod.34 Vzťahuje sa na všetky odvetvia hospodárstva a predpovedá významné investície. Poskytuje plán opatrení (tzv. roadmap)
na podporu efektívneho využívania zdrojov prechodom na čisté, obehové hospodárstvo s cieľom zastaviť zmenu
klímy, odvrátiť stratu biodiverzity a znížiť znečistenie.35 V skutočnosti sa predpokladá, že prechod na ekologické hospodárstvo bude technicky aj finančne podporený celkovým rozpočtom vo výške najmenej 100 miliárd eur v období
rokov 2021 – 2027.36
Európska zelená dohoda okrem toho zahŕňa kľúčové témy politiky, ktoré sú jadrom koncepcie obehového hospodárstva, ako napríklad: „z farmy na stôl“, ktorej cieľom je zabezpečiť udržateľnejšie potravinové systémy; „čistá
energia“, ktorá predstavuje príležitosti pre alternatívne, čistejšie a obnoviteľné zdroje energie; „udržateľný priemysel“, zameriavajúci sa na udržateľnejšie výrobné cykly, šetrnejšie k životnému prostrediu; „budovanie a renovácia“,
uznávajúce potrebu čistejšieho stavebného sektora; a nakoniec „eliminácia znečistenia“, ktorá sa snaží efektívne
znížiť znečistenie.
Akčný plán pre obehové hospodárstvo z marca 2020 sa snaží zvýšiť udržateľnosť výrobkov a zároveň aktívne zapájať občanov do cirkulárnej ekonomiky a jej výhod. Sústreďuje sa na opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, aby obehovosť
fungovala pre ľudí a samosprávy, s cieľom povzbudiť spotrebiteľov a zároveň udržateľnejšie vyrábať, zameriava sa na
odvetvia náročné na zdroje, ako je elektronika, obaly, plasty, stavebníctvo, textil, potraviny, voda a živiny.
V novom akčnom pláne sú preto predstavené iniciatívy, ktoré sa týkajú celého životného cyklu výrobkov, zamerané
napríklad na ich dizajn, podporu cirkulárnych postupov, podporu udržateľnej spotreby a zabezpečenie, aby sa použité zdroje uchovávali v hospodárstve EÚ čo najdlhšie.
Zameranie na obehovosť a udržateľnosť, ako aj na zelenú dohodu EÚ a akčný plán pre obehové hospodárstvo sú
stredobodom iniciatív v oblasti investícií do výskumu a inovácií. Tieto iniciatívy boli zahrnuté do výzvy Európskej zelenej dohody, ktorá bola vyhlásená v máji 2020 s cieľom reagovať na naliehavosť a ambície Európskej zelenej dohody
v rámci súčasného rámcového programu Horizont 2020 s rozpočtom vo výške približne 1 miliardy eur.

31 Obehové hospodárstvo pre klimatickú neutralitu: Stanovenie priorít pre EÚ: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3493573
32 https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework
33 Akčný plán pre obehové hospodárstvo: https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
34 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39984
35 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420
36 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
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VŠEOBECNÝ ÚVOD DO CIRKULÁRNEHO OBSTARÁVANIA
TERMINOLÓGIA
Koncepcia udržateľného obstarávania nie je nová. Spojené kráľovstvo a Francúzsko zverejnili svoje udržateľné
usmernenia v rokoch 2010 a 2011. V roku 2013 bol vytvorený ISO (Medzinárodný výbor pre normalizáciu) na vývoj
medzinárodných noriem. Napríklad Ministerstvo práce a sociálnych vecí v Českej republike používalo pojem „zodpovedné verejné obstarávanie“, ktorý posilňuje sociálny a environmentálny aspekt v rámci verejného obstarávania.
Zodpovedné obstarávanie má v Holandsku svoje korene od roku 2005 a stanovuje kritériá, ktoré sa majú plniť.
Európska komisia používa pojem zelené verejné obstarávanie (GPP) na opis situácie, keď spotrebitelia využívajú
svoju kúpnu silu na výber tovaru, služieb a prác šetrných k životnému prostrediu.
Organizácia Copper8 definuje cirkulárne verejné obstarávanie (CPP, circular public procurement) takto: „Cirkulárne obstarávanie je proces, v ktorom sa výrobok, služba alebo projekt nakupuje podľa zásad obehového hospodárstva. V tomto procese sú technické aspekty výrobku čo najcirkulárnejšie a berú do úvahy zásady údržby a vrátenia
na konci obdobia používania, ako aj finančných stimulov na záruku cirkulárneho používania.“ 37
Podľa Európskej komisie: „Cirkulárne obstarávanie stanovuje prístup k zelenému verejnému obstarávaniu, ktorý venuje osobitnú pozornosť nákupu prác, tovaru alebo služieb, ktorých cieľom je prispieť k uzavretým energetickým
a materiálnym tokom v rámci dodávateľských reťazcov, pričom minimalizuje a v najlepšom prípade zabraňuje negatívnym environmentálnym vplyvom a tvorbe odpadu počas celého životného cyklu.“38
Koncepcia obehového hospodárstva však stojí na troch princípoch udržateľnosti – hospodárskej, sociálnej a environmentálnej – a podporuje všetkých 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Koncepcia cirkulárneho verejného obstarávania teda má na pamäti všetky aspekty udržateľnosti. Cirkulárne obstarávanie sa zameriava na využívanie
prírodných zdrojov, efektívne využívanie materiálov a opätovné použitie výrobku a jeho cieľom je posilniť pozitívny
vplyv procesu verejného obstarávania. Cirkulárne obstarávanie nielenže stanovuje udržateľné kritériá, ale podporuje
aj novú formu interakcie medzi obstarávateľom a dodávateľom (dodávateľmi) s cieľom nájsť nové inovatívne spôsoby, ako dosiahnuť pozitívne vplyvy na hospodársky a environmentálny rozvoj a sociálny blahobyt.

CHARAKTERISTIKY CIRKULÁRNEHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
V reakcii na nakladanie so zdrojmi, spojené s nedostatkom a vyčerpaním primárnych zdrojov, sa cirkulárne verejné
obstarávanie zdá byť ideálnym (ale nie ľahkým) krokom na aplikáciu princípov obehového hospodárstva v praxi. Malo
by pomôcť stimulovať dopyt po udržateľnejších tovaroch, a preto je silným stimulom pre sociálne alebo ekologické
inovácie.
Je tiež dôležité pochopiť proces verejného obstarávania v širšom kontexte – nie je to len proces špecifikácie dopytu
a nákupu. Je to celý proces prehodnotenia našich potrieb (a možného predefinovania) a zváženia životného cyklu produktu alebo iných foriem možností jeho využitia (prenájom, služba, opätovné použitie). Nie je to len verejný
37 Cirkulárne obstarávanie v 8 krokoch: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Circular-Procurement-in-8-stepsoktober2018.pdf
38 https://ec.europa.eu/environment/gpp/circular_procurement_en.htm
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obstarávateľ, ktorý potrebuje zmeniť postoj, ale je to celá inštitúcia a jej dodávateľské spoločnosti (a celá spoločnosť vo všeobecnosti), ktorých myslenie sa musí zmeniť smerom k udržateľnejšiemu mysleniu prijatím obehovosti
v každodennom živote.
Cirkulárne obstarávanie je viac ako len nákup udržateľných výrobkov – musíte tiež zvážiť cirkulárne používanie výrobku. To znamená, že ak si kúpite recyklovaný výrobok, ale po jeho použití by skončil na skládke, nie je
cirkulárny. Musíte vziať do úvahy, či ho možno opätovne použiť, downcyklovať, upcyklovať alebo rozobrať na
súčiastky. V tomto je rozdiel medzi recykláciou a obehovým hospodárstvom.39
Existujú aj základné kroky, ktoré je potrebné realizovať pred začatím akéhokoľvek procesu verejného obstarávania.39
• Riadenie rizík – identifikácia, určovanie priorít a riadenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť súvisiacich s obstarávaním;
• Dôkladná starostlivosť – riešenie nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť;
• Stanovenie priorít – cielené úsilie o riadenie rizík;
• Vyhýbanie sa spolupáchateľstvu – vyhýbanie sa účasti na protiprávnych činoch;
• Uplatňovanie vplyvu – ovplyvňovanie správania dodávateľov a iných zainteresovaných strán (správny príklad).
Existujú tri kľúčové aspekty obstarávania: technické, organizačné a finančné. Technické aspekty sa zameriavajú
na zníženie požadovaného materiálu, dizajn pre budúcu demontáž a predĺženie životnosti výrobku. Organizačné aspekty zahŕňajú vnútornú a externú spoluprácu a dlhodobé partnerstvá. Finančný aspekt kladie dôraz na hodnotu na
konci životnosti (tvorba dlhodobých hodnôt), dlhodobé obchodné modely a prechod od produktu k službe.
Ako cirkulárne verejné obstarávanie mení veci k lepšiemu:
• Pred začatím procesu verejného obstarávania musí obstarávateľ zvážiť svoje potreby, cieľ obstarávania, špecifické požiadavky a nápady.
• Obstarávateľ by mal vykonať prieskum trhu existujúcich riešení.
• V rámci CPP prebieha spolupráca medzi obstarávateľom a dodávateľom, ktorá vytvára vzájomný vzťah a vzťah
so spoločným cieľom (trvalo udržateľný rozvoj a využívanie prírodných zdrojov). Takúto spoluprácu možno realizovať predbežnou trhovou konzultáciou a prediskutovať obstarávanie („zoznámte sa so zákazníkom/s dodávateľom“). Z takejto diskusie môže profitovať obstarávateľ aj dodávateľ – obstarávateľ si je vedomý realizovateľnosti
riešení a dodávatelia môžu priniesť inovatívne riešenia.
• Prechod od technickej špecifikácie k funkčnej špecifikácii stimuluje kreativitu a inovácie vedúce k technologickému pokroku.
• Dôraz sa kladie na životný cyklus (LCA) a náklady na životný cyklus (LCC) akéhokoľvek výrobku/materiálu a budúcu opätovnú použiteľnosť v rámci obstarávania.
• CPP prináša prechod z obyčajných obchodných prípadov na dlhodobé vytváranie hodnôt a dlhodobé myslenie
(samonosné systémy – odpad sa vyrába do surovín).
• CPP tiež prináša multidisciplinárnu spoluprácu, pretože je dôležité zapojiť rôznych partnerov hodnotového reťazca, aby uzavreli materiálové toky požadovaného produktu.

39 Action Sustainability webinár v Česku.
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Hierarchia cirkulárneho obstarávania
Hierarchia obstarávania je založená na hierarchii odpadového hospodárstva. Prvým krokom je predchádzanie vzniku odpadov/zníženie množstva toho, čo si kúpite, a posúdenie, čo skutočne potrebujete (zníženie obalov a odpadu,
uprednostňovanie opakovane použiteľných a opätovne naplniteľných výrobkov, ak je to možné). Druhým krokom
je opätovné použitie výrobku do konca jeho životného cyklu (napr. prostredníctvom systémov opätovného použitia: najmä IT zariadenia alebo nábytku) alebo predĺženie životnosti výrobku prostredníctvom osobitných zmluvných
doložiek o výkonnosti týkajúcich sa údržby, opravy a recyklácie. Tretím krokom je triediť a následne recyklovať
výrobok, ak ho nie je možné opätovne použiť, a vytvoriť nový výrobok (napr. v stavebníctve: recyklovaný betón
potrebný pri obstarávaní). Štvrtým krokom je zhodnotiť odpad na iný účel prostredníctvom konkrétnych kritérií vo
vašej ponuke.
Orgány verejnej a štátnej správy by mali dodržiavať šesť zásad cirkulárneho obstarávania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nediskriminácia – nikto nemôže byť vylúčený na základe štátnej príslušnosti alebo regionálneho pôvodu.
Rovnaké zaobchádzanie – každý dodávateľ musí dostať rovnaké informácie.
Transparentnosť – jasná komunikácia očakávaní.
Proporcionalita – postup a predmet musia byť úmerné povahe a rozsahu ponuky.
Spolupráca – využitie tendra na preklenutie tradičnej priepasti medzi kupujúcim a dodávateľom.
Inovácia – uľahčenie inovácií a princípov obehovosti v praxi.

V Cirkulárnom PP projekte40 sa navrhuje šesť odporúčaní na podporu cirkulárneho obstarávania v celej EÚ na základe výskumu a praktického vykonávania pilotných obstarávaní:
1. Zvýšiť základnú úroveň udržateľného a cirkulárneho obstarávania v Európe zavedením minimálneho počtu povinných kritérií GPP, napríklad doložiek o povinnom zbere a opätovnom použití v oblasti obstarávania IKT a nábytku.
2. Preskúmať inovatívne prístupy k monitorovaniu zameranému na výstupy a vplyv vrátane inovatívnych digitálnych prístupov, využívania veľkých dát a umelej inteligencie.
3. Náklady na životný cyklus prostredníctvom vývoja ďalších štandardizovaných, voľne prístupných meracích nástrojov LCC vrátane výpočtu nákladov na emisie oxidu uhličitého výrobkov a služieb.
4. Pokračovať v poskytovaní a rozširovaní environmentálnej značky (EU Ecolabel) vrátane environmentálnej
značky pre služby, ako sú služby verejného stravovania alebo služby zberu IKT.
5. Podporiť budovanie kapacít pre obstarávateľské organizácie a dodávateľov s osobitným zameraním na vzdelávanie prostredníctvom vykonávania pilotných obstarávaní.
6. Ísť príkladom v tom, že obstarávanie európskych inštitúcií bude viac cirkulárne, aby sa predviedli postupy verejného obstarávania potrebné na uľahčenie prechodu na obehové hospodárstvo.

40 http://circularpp.eu/six-recommendations-to-boost-circular-procurement-across-the-eu/

16

METODIKA CIRKULÁRNEHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA VO VEREJNÝCH A V SÚKROMNÝCH ZÁKAZKÁCH

Systémový prístup

Výr

né zdroje

a

Recyklácia

Prírod

ob

Druhotné suroviny
a obnoviteľné zdroje

Odpa

d

Spotreb

Cirkulárny dizajn
a výroba

a

Ovplyvňovanie celého reťazca
(sprostredkovateľ prechodu na CE)
Zber a recyklácia

Cirkulárne obstarávanie,
použitie/opätovné použitie

Obr. 5. Zdroj: Projekt CircularPP

Obehové verejné obstarávanie by sa malo zamerať na tieto cirkulárne obchodné modely:
1. Cirkulárni dodávatelia: dodávanie produktov z obnoviteľných, recyklovateľných alebo biologicky odbúrateľných
zdrojov
2. Obnova zdrojov: eliminovať únik materiálu a maximalizovať ekonomickú hodnotu tokov produktu
3. Predĺženie životnosti výrobku: opraviteľnosťou, modernizáciou alebo opätovným predajom/e-predajom
4. Platformy zdieľania: stimulácia spolupráce medzi používateľmi produktov
5. Produkty ako služba: produkty používa jeden alebo mnohí zákazníci prostredníctvom dohody o prenájme alebo
platbe za použitie

ZAMERANIE SA NA ENVIRONMENTÁLNU, SOCIÁLNU A HOSPODÁRSKU UDRŽATEĽNOSŤ
Implementácia obehového hospodárstva v praxi prostredníctvom programu CPP môže priniesť mnoho pozitívnych
vplyvov. Okrem toho je CPP účinným spôsobom, ako ukázať záväzky orgánov verejnej a štátnej správy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a cieľov EÚ smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu.
Ekonomické ciele:
• stimuly pre priemysel, aby inovoval
• podpora technológií šetrných k životnému prostrediu
• nové obchodné príležitosti
• úspora nákladov v dlhodobom horizonte
• stimulácia cirkulárnych hospodárskych činností
• nové pracovné miesta
Environmentálne ciele:
• udržateľné využívanie primárnych a sekundárnych zdrojov + uzatváranie materiálových tokov
• úspory energie
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•
•
•
•

vyššia ochrana biodiverzity
zníženie tvorby odpadu
zmiernenie negatívnych vplyvov na zmenu klímy
dôraz na ochranu životného prostredia

Spoločenské ciele:
• vyššia informovanosť o environmentálnych otázkach
• zníženie potrieb a dopytov spoločnosti
• zodpovedná spotreba
• sociálna inklúzia
• dôraz na blahobyt, rodovú rovnosť a odstránenie nerovností

VÝHODY A PROBLÉMY PRI CIRKULÁRNOM OBSTARÁVANÍ
Cirkulárne obstarávanie môže priniesť mnoho výhod inštitúciám, ktoré uplatňujú jeho zásady. Môže priniesť transparentnosť, ale aj sociálne a environmentálne prínosy, pretože najnižšia cena nie je jediným kritériom, ktoré treba
splniť. Cirkulárne obstarávanie je spôsob, ako splniť environmentálne a sociálne normy vymedzením merateľných
požiadaviek a prekročením najnižšej ceny pri nákupe.
Uplatňovanie cirkulárneho obstarávania je novinkou pre mnohé krajiny EÚ, ktoré nie sú pripravené na jeho aplikovanie v plnom rozsahu. Niekedy je problémom trh, pretože nie je toľko spoločností, ktoré poskytujú služby alebo predávajú produkty, ktoré spĺňajú cirkulárne kritériá. Pre organizáciu, ktorá zabezpečuje obstarávanie, je ťažké definovať
merateľné ukazovatele, a to je dôvod, prečo je ťažké ich splniť. V niektorých krajinách je jedným z najväčších problémov byrokracia a legislatívne prekážky. Existuje aj ďalší dôvod, ktorý môže byť prekážkou vykonávania cirkulárneho
obstarávania: nevedomosť alebo nízka informovanosť, niekedy neochota robiť zmeny, skepticizmus, byrokracia,
cena ako hlavné kritérium alebo viac práce na príprave procesu verejného obstarávania.
V tejto kapitole sa zameriame na výhody a problémy cirkulárneho obstarávania.

Výhody cirkulárneho obstarávania
Ako už bolo uvedené, cirkulárne obstarávanie prináša do procesu verejného obstarávania nové kritériá. Vykonávaním týchto kritérií môže obstarávanie spĺňať environmentálne, sociálne a hospodárske výhody. Uvádzame výhody, ktoré sa zdajú byť najdôležitejšie, ale, samozrejme, všetky súvisia s prínosom obehového hospodárstva, ako aj
s tromi piliermi udržateľnosti.
Ekonomické výhody:
• Možné využitie lízingu alebo prenájmu
• Zníženie celkových nákladov z dlhodobého hľadiska
• Podpora ekologických a digitálnych inovácií na trhu
• Podpora konkurencieschopnosti produktov/služieb
• Budovanie odolnosti voči vonkajším vplyvom
Prínosy pre životné prostredie:
• Zníženie znečistenia vody a ovzdušia
• Zníženie emisií skleníkových plynov, príspevok k zmene klímy
• Ochrana neobnoviteľných zdrojov
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•
•
•
•
•
•

Ochrana ekosystémov
Zníženie množstva odpadu
Zníženie spotreby energie
Podpora udržateľného poľnohospodárstva a lokálnych výrobkov
Zníženie environmentálnej stopy
Zníženie využívania primárnych zdrojov

Sociálne výhody:
• Zlepšenie sociálnych a zdravotných podmienok pracovníkov
• Zlepšenie kvality života
• Zvýšenie zdravotných noriem
• Zvyšovanie sebauvedomenia pracovníkov
• Zlepšenie kvality potravín na pracovisku
• Vytváranie (cirkulárnych) pracovných miest

Problémy
V mnohých krajinách možno vykonávanie cirkulárneho obstarávania považovať za prekážku, pretože existujú obmedzenia trhu, ale niekedy je hlavným problémom stanovenie požiadaviek obstarávania, pretože je časovo náročnejšie
pre tých, ktorí ho vytvárajú. Niekedy je to nedostatok povedomia alebo nevedomosť.
Problémy: Nevedomosť/nízka informovanosť:
• Obstarávatelia a dodávatelia nepoznajú všetky environmentálne a sociálne vplyvy a ekonomické výhody výrobkov alebo služieb.
• Posúdenie všetkých informácií a kritérií cirkulárneho obstarávania môže byť náročné.
• Dobré príklady z praxe nie sú k dispozícii.
Neochota zmeniť sa:
• Od pracovníkov zodpovedných za obstarávanie sa vyžaduje, aby mali konkrétne informácie o vykonávaní cirkulárneho obstarávania, ktoré si vyžadujú odbornú prípravu a semináre.
• Je potrebné prekonať staré zvyky z oboch strán, čo môže byť ťažké.
Skepticizmus:
• Zelený skepticizmus naberá na sile po celom svete.
• Obstarávatelia sú skeptickí, pokiaľ ide o výhody ekologických výrobkov.
• Skepticizmus pramení z nedostatku informácií o environmentálnych problémoch.
Byrokracia:
• Zodpovednosť za definovanie verejných požiadaviek, verejného obstarávania a údržby/výmeny je možné zdieľať
s krajským úradom, mestským zastupiteľstvom a ďalšími.
• V budúcnosti bude potrebné osloviť každú zo zainteresovaných strán s konkrétnymi úlohami.
• V súkromnom sektore a vo verejnom sektore môže byť pre obstarávateľov náročné konať z vlastnej iniciatívy.
Cena ako hlavné kritérium:
• Obstarávatelia často nemajú žiadne vedomosti o tom, ako cirkulárne obstarávanie znižuje náklady.
• Obstarávané náklady sú stále hlavným kritériom pre obstarávateľov.
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Viac práce:
• Nedostatok praktických nástrojov a informácií – tretia strana môže monitorovať nákupy.
• Pracovníci musia mať osobitnú odbornú prípravu na vykonávanie politických a technických aspektov cirkulárneho obstarávania.
• Formálna a neformálna spolupráca a výmena informácií.
• Dôležité je zdieľať nielen výhody, ale aj problémy.
Limity trhu:
• Nedostatok know-how v oblasti obehového hospodárstva.
• Splnenie kritérií cirkulárneho obstarávania v oblasti cestnej dopravy.
• Predĺženie životnosti nábytku pri obstarávaní renovácie a služieb po skončení životnosti.
• Nedostatočná koordinovaná výmena osvedčených postupov a problémov.
• Nedostatok jasných a overiteľných informácií o cirkulárnom obstarávaní.

KROKY K OBEHOVÉMU HOSPODÁRSTVU VO VEREJNOM
OBSTARÁVANÍ
Vykonávanie cirkulárneho obstarávania si vyžaduje zapojenie a spoluprácu rôznych oddelení a zamestnancov v rámci organizácie. Pravdepodobne bude musieť byť konzultované s úradníkmi v oblasti financií, životného prostredia
a obstarávania, ako aj s niektorými špecialistami na iných oddeleniach.
V ďalšom kroku by sa mal vytvoriť plán obstarávania, v ktorom sa naplánujú konkrétne úlohy, zodpovednosť za ich
plnenie a časový plán. O pláne obstarávania je potom potrebné informovať dotknutých zamestnancov a dodávateľov, ktorí majú za úlohu dodať výrobky alebo služby.
Politika cirkulárneho obstarávania by mala byť zosúladená so všetkými existujúcimi politikami a stratégiami týkajúcimi sa obstarávania a udržateľnej prevádzky organizácie. Vstup interných zamestnancov, dodávateľov a manažmentu je zvyčajne potrebný na zabezpečenie implementácie politiky. Obstarávatelia môžu tiež požiadať o externé poradenstvo alebo partnerské preskúmanie od iných organizácií verejného sektora, ktoré vykonávajú CPP, alebo
od rôznych sietí/platforiem, ktoré sa tejto téme venujú.

Príprava, výskum a plánovanie
Prvým krokom v každom (cirkulárnom) obstarávaní je príprava, výskum a plánovanie. Stanovenie pravidiel a časového plánu celého procesu je rozhodujúce.
Pri rozhodovaní o našom nákupe s implementáciou cirkulárnych kritérií musíme najprv preskúmať trh. Tento krok
je veľmi dôležitý pre úspech celého procesu verejného obstarávania a jeho výsledky. Nájdenie výrobkov s určitými
(cirkulárnymi/zelenými) certifikátmi alebo službami s určitým súhlasom alebo autorizáciou je kľúčom k stanoveniu
kritérií pre celý proces.
Pri určovaní, ktoré výrobky, služby a práce by sa mali uprednostniť, je potrebné spočiatku stanoviť tri hlavné faktory:
• Vplyv na životné prostredie – vyberte tie produkty alebo služby, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie
počas ich (celého) životného cyklu.
• Vplyv na rozpočet – zamerajte úsilie na oblasti významných výdavkov v rámci organizácie.
• Potenciál ovplyvňovať trh – zamerajte sa na oblasti, v ktorých je najväčší potenciál ovplyvniť trh. Môže to byť
spôsobené veľkosťou alebo viditeľnosťou zmluvy, alebo významom pre dodávateľov, ktorí majú klientov z verejného sektora.
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Pri konečnom výbere oblastí, ktoré budú ovplyvnené, by sa potom malo zvážiť aj niekoľko ďalších faktorov:
• Politické priority. Existujú konkrétne miestne environmentálne priority, ako je kvalita ovzdušia v mestách, spotreba energie/vody, odpadové hospodárstvo alebo adaptácia na zmenu klímy, na ktoré by ste mohli odkazovať?
• Trhová dostupnosť ekologicky výhodných alternatív. Analýza trhu môže byť užitočná na určenie toho, či sú k dispozícii vhodné alternatívy, ktoré ponúkajú znížený vplyv na životné prostredie. Skontrolujte príslušné environmentálne štítky a certifikácie.
• Zváženie nákladov. Sú ekologickejšie alternatívy pravdepodobne nákladovo neutrálne alebo ovplyvnia váš rozpočet? Pri posudzovaní „nákladov“ by sa mali zohľadniť všetky náklady počas celého životného cyklu: kúpna
cena, náklady na spotrebu (spotreba energie/vody, údržba) a náklady na likvidáciu. V niektorých prípadoch môžu
byť k dispozícii granty alebo dotácie na investície do ekologickejších možností, takže stojí za to hľadať príslušné
programy.
• Dostupnosť popisu kritérií. Pre mnohé skupiny výrobkov a služieb boli vyvinuté ekologické nákupné kritériá, ktoré
môžu byť vložené priamo do vášho výberového konania bez potreby zdĺhavého výskumu charakteristík environmentálneho vplyvu a analýzy trhu. Kritériá GPP41 EÚ (pozri nižšie) sa v čase písania vzťahujú na 20 skupín výrobkov
a služieb a sú k dispozícii v základných aj komplexných verziách. V mnohých krajinách EÚ sú k dispozícii aj národné
alebo regionálne kritériá.
• Viditeľnosť. Ako viditeľné budú vaše činnosti CPP pre verejnosť, trh, iných verejných obstarávateľov a vašich
vlastných zamestnancov? Uvedomia si, že sa snažíte zlepšiť environmentálne správanie? Významné zmeny, ako
je typ vozidiel používaných úradom alebo prechod na ekologické potraviny v jedálni, môžu pomôcť budovať povedomie o vašej politike CPP a zlepšiť imidž vašej organizácie.
• Praktické úvahy. Existujú nejaké dôležité zmluvy na obnovenie, alebo existujú dlhodobé zmluvy pre určité skupiny produktov/služieb? Aký čas a finančné zdroje sú k dispozícii na realizáciu? Existujú nejaké konkrétne skupiny
produktov/služieb, v ktorých už sú nadobudnuté určité environmentálne odborné znalosti?
Nastavte priority pre skupiny produktov a služieb, ktoré budete riešiť podľa existujúcich cirkulárnych kritérií, environmentálnych značiek a iných zdrojov.
Poznámka: Strategické myslenie
Jedným z prvých krokov smerom k obehovému obstarávaniu je strategicky zvážiť, ako ho možno začleniť do existujúcich postupov a systémov verejného obstarávania.
• Prehodnoťte potrebu – ako prvý krok v cirkulárnom obstarávaní identifikujte svoju potrebu (príklad: Naozaj potrebujete konkrétne 18 zelených stoličiek a veľkých modrých stolov, alebo potrebujete otvorený priestor pre
10 zamestnancov, kde sa miesta môžu medzi nimi zdieľať, a nebude vám prekážať, ak bude nábytok z druhej
ruky? Navrhnúť to môže spoločnosť, ktorá vám poskytne riešenia so skvele vyzerajúcim, udržateľným a inovatívnym výsledkom. Buďte otvorení novým inováciám a riešeniam.
• Skúmanie možností – preskúmajte možnosti súčasného trhu (príklad: Pokúste sa hľadať nové príležitosti aj pre
malé projekty. Môžu existovať nové spoločnosti, ktoré poskytujú stravovacie služby využívajúce miestne zdroje,
pracujú so zdravotne postihnutými zamestnancami a poskytujú opakovane použiteľné vybavenie, okrem spoločnosti, ktorú ste o tento druh služieb roky žiadali. Otvorenie nových súťaží vás môže prekvapiť inovatívnym prístupom. Vždy je tu možnosť navštíviť veľtrhy, skontrolovať webové stránky, pozrieť sa na katalógy, ale nové otvorené
výzvy môžu ušetriť čas na správny prieskum trhu. No nezabudnite propagovať svoje výzvy širšiemu publiku.)
• Hierarchia cirkulárneho obstarávania – použite cirkulárnu hierarchiu pri stanovovaní merateľných požiadaviek:
odmietnuť, opätovne použiť, recyklovať a obnoviť.
41 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Predbežné informatívne oznámenie (PIN) a trhové konzultácie
Rozhodujúcim krokom pred začatím procesu verejného obstarávania je posúdiť vaše skutočné potreby vzhľadom
na potenciálny vplyv zákazky na životné prostredie. Správna konzultácia s internými alebo koncovými používateľmi
môže odhaliť, že sa dajú použiť nižšie množstvá alebo ekologickejšie možnosti. V niektorých prípadoch môže byť
najlepším riešením nekúpiť vôbec nič. Môžete napríklad zdieľať zdroje alebo vybavenie s inými organizáciami. Nákup
opätovne použitých, recyklovaných alebo opätovne vyrobených výrobkov môže tiež prispieť k myšlienke obehového
hospodárstva.
Odporúča sa dať dodávateľom na trhu včas vedieť o tendroch, ktoré budú zahŕňať environmentálne kritériá. To
poskytne dodávateľom dostatok času na prípravu vašich požiadaviek. Publikovanie predbežného informatívneho
oznámenia (PIN) je jedným zo spôsobov, ako to urobiť. Môžete tiež zvážiť zverejnenie informácií na vašich webových
stránkach alebo organizovanie informačného dňa pre zainteresovaných dodávateľov. Budúci potenciálni dodávatelia
nám môžu pomôcť objasniť všetky neisté problémy týkajúce sa produktu alebo služieb, takže obstarávanie skončí
úspešne nákupom produktu/služby s najnižším vplyvom alebo najlepšou analýzou životného cyklu (LCA)/LCC. Tento
krok je dôležitý aj vtedy, keď chceme vyvinúť nový produkt/službu a s potenciálnymi budúcimi dodávateľmi konzultovať možnosti vývoja takéhoto produktu/služby.
EÚ vypracovala ekologické/cirkulárne kritériá pre niekoľko skupín výrobkov a služieb, ktoré sa pravidelne prehodnocujú a aktualizujú. Kritériá sú navrhnuté tak, aby sa vložili priamo do súťažných podkladov a zahŕňali informácie
o overovacích metódach. Väčšina kritérií je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
V čase písania sú zahrnuté skupiny produktov a služieb:
• Čistiace prostriedky a služby
• Kopírovanie a grafický papier
• Kombinovaná spotreba tepla a elektrickej energie (CHP)
• Kancelárske budovy
• Elektrické a elektronické zariadenia v sektore zdravotnej starostlivosti
• Elektrina
• Stravovacie služby
• Nábytok
• Záhradnícke výrobky a služby
• Zobrazovacie zariadenia
• Vnútorné osvetlenie
• Kancelárske IT vybavenie
• Cestná konštrukcia, výstavba a údržba
• Sanitárne armatúry
• Pouličné osvetlenie a dopravné značenie
• Textil
• Toalety a pisoáre
• Doprava
• Nástenné panely
• Infraštruktúra odpadových vôd
• Ohrievače na báze vody
Poznámka: Strategické myslenie
Pri snahe urobiť nákup cirkulárnym je dobrou praxou stanoviť, čo je predpokladaná služba z hľadiska údržby a opravy.
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• Výmena poznatkov – prostredníctvom pracovných skupín, workshopov, seminárov, konferencií alebo dobrovoľnej
dohody medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ktoré majú rovnaký cieľ (príklad: V Českej republike existuje
memorandum o verejnom obstarávaní inšpirované holandskou koncepciou takzvaných zelených obchodov, ktorého cieľom je spojiť zainteresované strany z rôznych oblastí s rovnakým cieľom – otestovať a zdieľať výsledky pre
rýchlejšie a inteligentnejšie zavádzanie konkrétnych inovácií do praxe).
• Podpora povedomia verejnosti – účastníci tejto dohody majú záujem o výmenu a zverejňovanie poznatkov s verejnosťou – týkajúceho sa prínosov a problémov verejného a súkromného obehového obstarávania.
• Udržateľná spolupráca – účastníci obehového obstarávania majú záujem o ďalšiu spoluprácu.

Integrácia špecifikácií udržateľnosti + hodnotiacich kritérií
V procese verejného obstarávania je nevyhnutné stanoviť kritériá podľa nášho výskumu a predbežných konzultácií. Pri žiadosti o určité certifikáty musia byť schválenia od orgánov začlenené do kritérií produktu či služby, ktorú
obstarávame. Kritériá by mali byť veľmi komplexné, aby sa dosiahol najlepší výsledok v celom procese verejného
obstarávania.
Nastavte také kritériá na vyhodnotenie ponúk, čo povzbudia uchádzačov, aby poskytovali ešte vyššiu úroveň environmentálneho správania, ako ste uviedli, a uplatňujte ich transparentným spôsobom. Posúďte náklady na životný
cyklus pri porovnávaní ponúk a odmietnite neobvykle nízke ponuky, ak nie sú v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi.
Ako merať obehovosť – kľúčové ukazovatele výkonnosti42, 43
Existuje veľa ukazovateľov, ktoré by sa mohli zohľadniť pri príprave cirkulárneho obstarávania. V podstate môžu byť
rozdelené do týchto skupín:
Spotreba energie:
• % energie z obnoviteľných zdrojov
• podiel recyklovanej energie
• zníženie emisií CO2
• spotreba elektrickej energie
Používanie vody:
• indikátor obehovosti vody
• podiel použitej recyklovanej vody
• podiel spotreby vody zo vzácneho zdroja
Spotreba materiálu:
• príspevok recyklovaných materiálov k dopytu po prírodných surovinách
• špecifické toky odpadu (odpad z obalov, biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad atď.)
• hmotnosť neopraviteľného odpadu
• miera návratnosti materiálu z vlastnej zmluvy o spätnom odkúpení/prevzatí, partnerského systému, programov
zberu a obnovy
• spotreba prírodných surovín
• podiel materiálov s možnosťou recyklácie
• podiel ekologicky certifikovaných materiálov na materiálové použitie
42 https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators
43 https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4483/htm
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Sociálny vplyv:
• vytváranie pracovných miest
• miera účasti komunity
• podpora rôznorodej alebo inkluzívnej spoločnosti
• informovanosť občanov, angažovanosť a podieľanie sa na obehovom hospodárstve
• účasť na nových formách spotreby (napr. zdieľanie, systémy služieb výrobkov, ochota platiť viac za trvanlivosť),
opakované použitie (vyžadujúce zmenené zmýšľanie týkajúce sa opravy a renovácie)
Vplyv na životné prostredie:
• príspevok k národným a medzinárodným cieľom v boji proti zmene klímy, napríklad znížením emisií skleníkových
plynov
• miera energetickej účinnosti
• úroveň vzniknutého odpadu
• environmentálna stopa spotreby
• emisie z pracovných ciest zamestnanca
• toxicita výrobkov a materiálov
Náklady a hodnota hospodárskeho životného cyklu:
• užitočnosť (životnosť a funkcia)
• významné straty v dodávateľskom reťazci alebo počas doby používania
• zmeny produktov alebo služieb
• zvýšenie bezpečnosti zdrojov a znižovanie tlaku na životné prostredie doma i v zahraničí
• tok procesu repasovania a recyklácie
Zoznam osvedčení (príloha 1).

Výberový a hodnotiaci proces
Po prijatí ponúk od budúcich dodávateľov si musíme vybrať tú, ktorá má najlepšie výsledky spojené s našimi kritériami. Cirkulárne kritériá preto musia mať vyššie percento ako tie, ktoré predstavujú rozpočtové preferencie.
V prípade potreby sa uplatňujú výberové kritériá založené na environmentálnej technickej kapacite alebo opatreniach v oblasti dodávateľského reťazca a jeho vplyvu na životné prostredie a vylučujú tých uchádzačov, ktorých
činnosť nie je v súlade s platnou právnou úpravou v oblasti životného prostredia.
Výberové kritériá sa zameriavajú na schopnosť hospodárskeho subjektu plniť predmet zákazky. Pri posudzovaní
schopnosti plniť zákazku môžu verejní obstarávatelia zohľadniť osobitné skúsenosti a kompetencie súvisiace s environmentálnymi aspektmi, ktoré sú relevantné pre predmet zákazky. Môžu požiadať o dôkaz o schopnosti prevádzkovateľov uplatňovať opatrenia v oblasti riadenia dodávateľského reťazca a vplyvu na životné prostredie a dodávateľského reťazca pri plnení zmluvy. Môžu tiež vylúčiť prevádzkovateľov, ktorí nie sú v súlade s platnou právnou úpravou
v oblasti životného prostredia.

Nastavenie a riadenie zmlúv
Pri tvorbe obsahu zmluvy je dôležité stanoviť doložky o plnení zmluvy, ktoré zdôrazňujú environmentálne záväzky
dodávateľov, a nastaviť vhodné nápravné opatrenia, ak ich nedosahujú. Dôležité je zabezpečiť, aby existoval systém
monitorovania záväzkov a aby sa uplatňoval aj na subdodávateľov.
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Doložky o plnení zmluvy sa používajú na určenie spôsobu plnenia zmluvy. Environmentálne aspekty môžu byť
zahrnuté do doložiek o plnení zákazky za predpokladu, že sú uverejnené vo výzve alebo v súťažných podkladoch
a súvisia s predmetom zákazky.
Akékoľvek osobitné environmentálne podmienky by sa mali uviesť vopred, aby sa zabezpečilo, že spoločnosti uchádzajúce sa o zákazku sú si vedomé týchto povinností a budú schopné ich zohľadniť v cene svojich ponúk. Verejný
obstarávateľ môže stanoviť, že hospodárske subjekty budú vylúčené z ďalšej účasti, ak nesúhlasia so zmluvnými
doložkami. Ak sú uvedené takéto povinné podmienky, je dôležité ich uplatňovať na všetkých uchádzačov spôsobom
stanoveným v súťažných podkladoch.
Doložky o environmentálnych zákazkách sú účinné len vtedy, ak sa súlad s týmito doložkami riadne monitoruje. Na
monitorovanie dodržiavania zmlúv sa môžu uplatňovať rôzne formy:
• Od dodávateľa sa môže požadovať, aby poskytol dôkaz o zhode.
• Verejný obstarávateľ môže vykonávať kontroly na mieste.
• Tretia strana môže byť zazmluvnená na monitorovanie dodržiavania predpisov, aplikované sankcie za nedodržanie alebo bonusy za dobrý výkon by mali byť zahrnuté do zmluvy. Mnohí verejní obstarávatelia napríklad zahŕňajú
kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) v zmluvách, ktoré môžu byť spojené s nárokom dodávateľa na platbu. Keďže dobré výsledky v otázkach životného prostredia tiež pomáhajú reputácii dodávateľa, jeho motivácia môže mať
formu pozitívnej publicity, ktorá sa bude zdôrazňovať verejnosti a iným verejným obstarávateľom.

Recenzia, poučenie a vyhodnotenie
Realizácia cirkulárneho obstarávania znamená ísť nad najnižšiu cenu pri nákupe. Vo fáze zadávania zákazky môže
verejný obstarávateľ vyhodnotiť aspekty kvality a obehovosti ponúk pomocou vopred stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk. Po vyhlásení tendra sa odporúča zhodnotiť ho z hľadiska hospodárskej, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti a SWOT (silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby), aby sa predišlo potenciálnym problémom v budúcnosti. Je tiež dobré zdieľať prípad cirkulárneho obstarávania s cieľom povzbudiť ostatné orgány štátnej,
verejnej správy alebo iné organizácie.

OSOBITNÉ USMERNENIE – PRAKTICKÁ PRÍPRAVA ZMLUVY
AKO ZOHĽADNIŤ KONKRÉTNE ASPEKTY V ZMLUVÁCH? AKO ZHODNOTIŤ DOPAD ZMLUVY?
ČO UPREDNOSTNIŤ V ZMLUVÁCH?
Definovanie predmetu
Pri definovaní predmetu zákazky majú verejní obstarávatelia veľkú slobodu vybrať si, čo chcú obstarať. To umožňuje
dostatočný priestor na zahrnutie environmentálnych požiadaviek za predpokladu, že sa tak stane bez porušenia
podmienok trhu, t. j. obmedzením alebo sťažením prístupu k zákazke. Dôkladná analýza potrieb zahŕňajúca príslušné zainteresované strany vám pomôže definovať priestor na ekologizáciu zmluvy, ako aj vyhnúť sa zbytočným
nákupom.

Environmentálne technické špecifikácie
V prípade potreby sa môžu špecifikovať úrovne environmentálneho správania a konkrétne materiály a výrobné metódy. Špecifikácie sa môžu týkať ktorejkoľvek fázy životného cyklu, napr. ťažby a získavania materiálu, jeho spracovania, balenia, dodávky, fázy použitia alebo zhodnotenia.
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Okrem toho je dôležité zahrnúť kritériá verejného obstarávania odmeňujúce obehovosť tak, aby mali cirkulárne výrobky alebo služby rovnakú šancu ako iné kritériá produktov a služieb.

Určenie materiálov a výrobných metód
Dôkladná analýza životného cyklu tovaru, služieb alebo prác, ktoré kupujete, vám pomôže dospieť k vhodným špecifikáciám pre ich výrobné procesy a metódy. Hodnotenie životného cyklu (LCA) umožňuje analýzu vplyvu výrobkov
na životné prostredie „cradle-to-grave“. Je tiež dôležité odstrániť nepotrebné technické požiadavky (verejného obstarávania aj technických noriem), ktoré by bránili materiálovým tokom.

Použitie variantov
Sprístupnenie variantov znamená, že umožňujete uchádzačom predložiť alternatívne riešenie, ktoré spĺňa určité
minimálne požiadavky, ktoré ste identifikovali, ale nemusí spĺňať vašu úplnú špecifikáciu. Ak umožníte uchádzačom
predkladať variantné ponuky, môže to pomôcť pri hľadaní ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktorá prinesie aj významné environmentálne prvky.

Používanie GPP kritérií a environmentálnych označení
Technické normy, označenia44, súbory kritérií EÚ a vnútroštátnych kritérií GPP45 (pozri vyššie) sú pri vypracúvaní
špecifikácie cennými zdrojmi informácií.
Zhrnutie: Kritériá GPP EÚ boli navrhnuté tak, aby pomáhali verejným obstarávateľom pri identifikácii a obstarávaní
ekologickejších výrobkov, služieb a prác, kritériá environmentálneho obstarávania boli vypracované (v čase písania
tejto publikácie) pre 21 skupín výrobkov a služieb, ktoré možno priamo vložiť do súťažných podkladov. Sú vyvinuté
tak, aby uľahčili začlenenie ekologických požiadaviek do verejných súťažných podkladov. Zatiaľ čo prijaté kritériá GPP
EÚ majú za cieľ dosiahnuť dobrú rovnováhu medzi environmentálnym výkonom, úvahami o nákladoch, dostupnosťou
na trhu a jednoduchým overovaním, obstarávatelia sa môžu podľa svojich potrieb a úrovne ambícií rozhodnúť, či do
svojich súťažných podkladov zahrnú všetky alebo len určité požiadavky.
Ak chcete od uchádzačov požadovať určité označenie, platia osobitné podmienky a musia byť akceptované rovnocenné označenia.

Overenie súladu s technickými špecifikáciami
Vo svojich súťažných podkladoch by ste mali vopred stanoviť tie typy, ktoré môžu uchádzači predložiť. Často sa to
robí poskytnutím predbežného zoznamu a uvedením, že budú akceptované aj iné rovnocenné formy podkladov.
Vyhľadanie pomoci a ďalších informácií o procese obehového verejného obstarávania:
Helpdesk: Európska komisia zriadila asistenčné pracovisko na poskytovanie informácií o GPP a na poskytovanie odpovedí na otázky zainteresovaných strán (http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm).
Informačný web GPP: Je ústredným bodom pre informácie o praktických a politických aspektoch vykonávania GPP.
Poskytuje prepojenia na širokú škálu zdrojov súvisiacich s otázkami životného prostredia, ako aj na miestne, národné
a medzinárodné informácie o GPP (http://ec.europa.eu/environment/gpp).

AKO VYHODNOTIŤ DOPAD ZMLUVY?
Výber a vylúčenie uchádzačov
• Je možné vylúčiť spoločnosti, ktoré porušili environmentálne právo alebo majú iné závažné nedostatky vo svojom
environmentálnom správaní, hoci musia mať tiež možnosť „samočistenia“ a na tomto základe ich nemožno vylú44 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-labels_en
45 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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čiť na viac ako tri roky.
• Predchádzajúce skúsenosti spoločnosti a odbornú kvalifikáciu jej zamestnancov je možné posúdiť z hľadiska environmentálnych aspektov. Smernicami z roku 2014 sa takisto zavádza nová možnosť požiadať o dôkazy o opatreniach riadenia dodávateľského reťazca, ktoré môžu spoločnosti uplatňovať a ktoré môžu byť relevantné pre
GPP.
• S cieľom overiť, či spoločnosti môžu vykonávať opatrenia environmentálneho manažérstva spojené so zmluvou,
verejní obstarávatelia ich môžu požiadať, aby preukázali svoju technickú spôsobilosť.
• Systémy environmentálneho manažérstva, ako sú EMAS alebo ISO 14001, môžu slúžiť ako (neexkluzívny) prostriedok na preukázanie tejto technickej kapacity.
Môžete definovať rôzne kritériá:
• Kritériá vylúčenia
• Kritériá výberu
1. Environmentálna technická kapacita
2. Systémy environmentálneho manažérstva
3. Opatrenia na riadenie dodávateľského reťazca
4. Vzorky výrobkov, kontroly a posudzovanie zhody
• Prostriedky
• Hodnotenie zoskupení

ČO UPREDNOSTNIŤ V ZMLUVÁCH. ZADÁVANIE ZÁKAZIEK
Všeobecné pravidlá zadávania zákazky
• Formulovanie a zverejňovanie kritérií zákazky
a. Kritériá na vyhodnotenie ponúk nesmú poskytovať neobmedzenú slobodu voľby
b. Kritériá na vyhodnotenie ponúk by mali zabezpečiť možnosť účinnej hospodárskej súťaže
c. Kritériá na vyhodnotenie ponúk musia byť vopred uvedené

Uplatňovanie environmentálnych kritérií na vyhodnotenie ponúk
a. Špecifikácie alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk
b. Prístupy váženia
c. Používanie menoviek
d. Používanie systémov environmentálneho manažérstva
e. Používanie protokolov a certifikátov o skúškach

Náklady na životný cyklus (LCC)
• LCC a environmentálne aspekty
a. Úspory na využívaní energie, vody a paliva
b. Úspory na údržbe a výmene
c. Úspora nákladov na zhodnotenie
• Posúdenie externých environmentálnych nákladov
• Použitie LCC
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OSOBITNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA PROBLEMATICKÝCH SITUÁCIÍ
POŽIADAVKY NA REGIONÁLNOSŤ
S cieľom maximalizovať hodnotu a uzavrieť materiálové toky, koncept obehového hospodárstva zdôrazňuje regionalitu a lokálnosť výroby a spotreby. Vo verejnom obstarávaní je však v rozpore so zásadou EÚ rovnakého zaobchádzania,
ktorá si vyžaduje miestne výrobky alebo dodávateľov. Rovnaké zaobchádzanie:
• zahŕňa požiadavku nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti;
• vzťahuje sa na všetky obstarávania, na ktoré sa vzťahujú smernice alebo určité cezhraničné zámery;
• neznamená to zaobchádzať so všetkými rovnako, ale zaobchádzať s nimi podľa objektívnych kritérií.
V takom prípade, keď chce obstarávateľ nakupovať výrobky s nízkou environmentálnou stopou, je potrebné
požadovať kvalitatívne environmentálne kritériá, ako sú nízke emisie CO2 alebo náklady na životný cyklus (LCC).
Náklady na životný cyklus zahŕňajú náklady vyplývajúce z vonkajších účinkov znečistenia životného prostredia, ktoré sú spojené s inzerovanou kapacitou počas životného cyklu pri výpočte skutočných nákladov na výrobok.
LCC v smernici EÚ o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ – smernice jasne zahŕňajú, definujú a predpokladajú používanie LCC46 v rámci procesu verejného obstarávania: Životný cyklus znamená „všetky po sebe nasledujúce a/alebo
vzájomne prepojené etapy vrátane výskumu a vývoja, ktoré sa majú vykonať, výroby, obchodovania a jeho podmienok, dopravy, používania a údržby počas celej existencie výrobku alebo prác, alebo poskytovania služby, od získavania surovín alebo tvorby zdrojov až po likvidáciu, odbavenie a ukončenie prevádzky alebo využitia“.
Smernica (pododdiel 3. Zadanie zákazky podľa článku 67 kritérií na vyhodnotenie ponúk) podporuje používanie LCC
počas fázy zadávania zákazky ako nástroja na získanie „ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“:
1. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia týkajúce sa ceny určitých dodávok alebo odmeňovania určitých služieb, verejní obstarávatelia zakladajú zadávanie verejných zákaziek
na ekonomicky najvýhodnejšej ponuke.
2. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska verejného obstarávateľa sa určí na základe ceny alebo nákladov
s použitím prístupu nákladovej efektívnosti, ako sú náklady na životný cyklus v súlade s článkom 68, a môže zahŕňať
najlepší pomer ceny a kvality, ktorý sa posudzuje na základe kritérií vrátane kvalitatívnych, environmentálnych
a/alebo sociálnych aspektov, týkajúcich sa predmetu príslušnej verejnej zákazky. [...]

GREENWASHING
So súčasným trendom podpory udržateľnej a ekologickej spotreby sa mnohé spoločnosti snažia prilákať svojich zákazníkov výrobkami, ktoré nie sú také udržateľné, ako tvrdia, či už dobrovoľne alebo neochotne. Mnohé z navrhovaných riešení sú po určitom časovom období identifikované ako nie zodpovedné, ale kvôli progresívnemu výskumu,
ktorý ukazuje ich negatívne vplyvy, nie sú predvídateľné hneď na začiatku. Preto je potrebné kriticky posúdiť akékoľvek ekologické a udržateľné riešenie/výrobky a pri akomkoľvek nákupe alebo ponuke sa musí venovať osobitná
pozornosť greenwashingu.

Terminológia47
• Na greenwashing prvýkrát poukázal aktivista Jay Westerveld v roku 1986, keď hotely začali žiadať hostí o opätovné použitie uterákov, tvrdiac, že ide o firemnú stratégiu ochrany vôd, hoci nemali žiadne environmentálne
opatrenia s významnejším vplyvom na životné prostredie.
46 SPP Regions: Life Cycle Costing. https://sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Life_Cycle_Costing_SoA_Report.pdf
47 de Freitas Netto et al. (2019)
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• TerraChoice definuje greenwashing ako „akt zavádzania spotrebiteľov, pokiaľ ide o environmentálne praktiky spoločnosti alebo environmentálne správanie a pozitívnu komunikáciu o environmentálnom konaní“.
• Delmas a Burbano ho definujú ako „zlé environmentálne správanie a pozitívnu komunikáciu o environmentálnom
výkone“. Baum považuje greenwashing za „akt šírenia dezinformácií spotrebiteľom o environmentálnych praktikách spoločnosti alebo environmentálnych výhodách výrobku alebo služby“.
• Tateiši zhrnul greenwashing ako „komunikáciu, ktorá zavádza ľudí, pokiaľ ide o environmentálne správanie/prínosy tým, že zverejňuje negatívne informácie a šíri pozitívne informácie o organizácii, službe alebo produkte“.
• Všetci títo autori opisujú tento jav ako dva paralelné druhy správania: zachovávať zverejňovanie negatívnych
informácií týkajúcich sa environmentálneho správania spoločnosti a odhaľovať pozitívne informácie týkajúce
sa jej environmentálneho správania. Toto dvojité správanie možno pomenovať ako „selektívne zverejňovanie
informácií“.
• „Zelené tvrdenia“48 (alebo „environmentálne tvrdenia“) možno definovať ako postupy navrhovania alebo iného
vytvárania dojmu (v kontexte obchodnej komunikácie, marketingu alebo reklamy), že výrobok alebo služba je
šetrná k životnému prostrediu (t. j. má pozitívny vplyv na životné prostredie) alebo je menej škodlivá pre životné
prostredie ako konkurenčné tovary alebo služby (napr. preto, že bola vyrobená s nižšími emisiami). To môže zahŕňať tvrdenia, ktoré naznačujú, že výrobok je šetrnejší k životnému prostrediu z dôvodu jeho zloženia, spôsobu,
akým bol vyrobený, spôsobu, akým sa dá zhodnotiť, a zníženia energie alebo znečistenia, ktoré možno očakávať od jeho použitia. Ak takéto tvrdenia nie sú pravdivé alebo ich nemožno overiť, táto prax sa často nazýva
„green-washing“.

Sedem hriechov greenwashingu49
1. Skrytý kompromis: Označovanie výrobku ako šetrného k životnému prostrediu na základe malého súboru atribútov (napr. vyrobené z recyklovaného materiálu), ak sa neriešia iné atribúty (napr. spotreba energie výroby, emisie
atď.).
2. Žiadny dôkaz: Uplatnenie environmentálneho tvrdenia bez poskytnutia ľahko dostupných dôkazov na etikete
alebo na webovom sídle výrobku.
3. Nejasnosť: Používanie výrazov, ktoré sú príliš široké alebo zle definované na to, aby boli správne pochopené (t. j.
„prírodný“ čistič môže stále obsahovať škodlivé zložky, ktoré sa prirodzene vyskytujú).
4. Irelevantnosť: Uvedenie niečoho, čo je technicky pravdivé, ale nie je to rozlišovací faktor pri hľadaní ekologických
výrobkov (t. j. keď je niečo propagované ako „bez freónov, pričom freóny sú zákonom zakázané, nie je to hodné
zmienky).
5. Menšie zlo: Tvrdenie, že ide o zelenšiu alternatívu oproti iným výrobkom vo svojej kategórii, keď kategória ako
celok nemôže byť šetrná k životnému prostrediu (t. j. cigareta organického pôvodu môže byť zelenšia, ale viete,
stále je to cigareta).
6. Fibbing, klamstvo: Reklama na niečo, čo jednoducho nie je pravda (t. j. ak tvrdí, že je certifikovaná Energy Star, ale
nie je).
7. Uctievanie falošných označení: navodzovanie dojmu, že výrobok má schválenie alebo certifikáciu tretej strany,
ktorá v skutočnosti neexistuje, a to často pomocou falošných certifikačných štítkov.

48 BEUC (2020): Getting Rid of Greenwashing. https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-116_getting_rid_of_green_washing.pdf
49 ECOWATCH: 7 Signs of Greenwashing. https://www.ecowatch.com/7-sins-of-greenwashing-and-5-ways-to-keep-it-out-of-yourlife-1881898598.html#toggle-gdpr
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AKO SA VYHNÚŤ GREENWASHINGU50
• Výskum
• Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť podvodu, je vzdelávať seba a spoločnosť, aby ste nepadli do pasce
greenwashingu. Ako spotrebiteľ sa pozrite lepšie na pekné balenie a zistite viac o výrobnej etike spoločnosti. Ako organizácia sa lepšie zamyslite nad tvrdeniami o udržateľnosti.
• Prijímanie pripomienok
• Otvorenie komunikačnej línie so zákazníkmi je jedným zo spôsobov, ako získať povedomie o tom, ako tvrdenia značky uspokojujú spotrebiteľov. Získanie spätnej väzby je veľmi cenné. Predovšetkým umožňuje
získať vonkajší pohľad na to, ako je produkt vnímaný.
• Zapojenie zainteresovaných strán
• Čím viac budete konzultovať, tým väčší vplyv budete mať. Odporúča sa zapojiť kolegov, investorov, dodávateľov, manažérov CSR atď.
• Vyhľadajte originálne certifikácie a logá (pozri prílohu 1)
• Požadujte iba známe a overené certifikácie používané vo vašej krajine.
• Sledujte falošné štítky a certifikácie.
• Pozrite si zoznam zložiek
• Pri nákupe potravín, kozmetiky alebo čistiacich prostriedkov je potrebné vyhnúť sa škodlivým chemikáliám.
• Dávajte si pozor na nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia
• Značky rady dávajú svojim produktom dôveryhodnosť tým, že uvádzajú útržky informácií, ktoré na prvý
pohľad pôsobia tak, že sú dobrou voľbou. Napríklad použitie výrazov ako „bez krutosti“, „netestované na
zvieratách“ alebo „šetrné k Zemi“ a „recyklovateľné/kompostovateľné/biologicky odbúrateľné“. Tieto
pojmy samy osebe nemajú zmysel bez ďalších informácií. Dvakrát skontrolujte tvrdenia, neberte ich ako
nominálnu hodnotu.
• Dávajte si pozor na skryté kompromisy
• K tomu dochádza, keď značka zavedie symbolický akt, ktorý je environmentálny, udržateľný alebo etický,
pričom má neatraktívnu obchodnú činnosť. Napríklad propagácia ich „recyklovateľného obalu“ a zároveň
ignorovanie vplyvu samotného výrobku na životné prostredie. Skutočné udržateľné a ekologické výrobky poskytnú informácie o výrobe, pracovných podmienkach, využívaní energie, emisiách a kvalite vody
a ovzdušia. Neetické značky to robiť nebudú.

50 2030 Builders: https://2030.builders/stories/greenwashing/
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LEGISLATÍVNE RÁMCE V ČESKU, ŠPANIELSKU A NA
SLOVENSKU
Keďže všetky zúčastnené krajiny sú súčasťou EÚ, ich legislatívne rámce musia byť v súlade s európskymi právnymi
predpismi. Tu zhrnieme smernice a nariadenia zamerané na verejné obstarávanie na úrovni EÚ.

EURÓPSKA ÚNIA
Primárne právo – zakladajúce zmluvy:
• Lisabonská zmluva – zmena a doplnenie v článku 191 zákona o fungovaní EÚ. Cieľom politiky EÚ v oblasti životného
prostredia je prispieť k zachovaniu, ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia, zdravia, racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov a zmierňovaniu zmeny klímy. Politika EÚ v oblasti životného prostredia je zameraná na
vysokú úroveň ochrany a je založená na zásade predbežnej opatrnosti a prevencii, odvrátení environmentálnych
rizík pri zdroji a na zásade „znečisťovateľ platí“.
Sekundárne právo – nariadenia a smernice Európskeho parlamentu a Rady:
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES
• Nariadenie (ES) č. 106/2008 o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych
zariadení, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 174/2013
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel
cestnej dopravy
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky
významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch – verejné orgány „obstarávajú
len tie výrobky, ktoré spĺňajú najvyššie výkonnostné kritériá a patria do najvyššej triedy energetickej účinnosti“
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa
menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES,
stanovuje ambiciózny cieľ 20 % úspor energie v roku 2020
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva – uvádzanie nezákonne vyťaženého dreva
a výrobkov z dreva na trh EÚ je zakázané
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES o ekodizajne – stanovuje pravidlá EÚ pre navrhovanie
významných energeticky významných výrobkov
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Súčasná prax v EÚ
Podľa DATLABu, spoločnosti, ktorá analyzuje údaje v sektore verejného obstarávania, je cena určujúcim faktorom vo
väčšine verejného obstarávania. Analýza približne 14 miliónov verejných zákaziek z Európskeho vestníka TED hodnotila kategórie: cena, kvalita, náklady na životný cyklus, kvalifikácie, termíny, životné prostredie, sociálne aspekty atď.
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Priemerná váha necenových kritérií je približne 50 % v Británii, vo Francúzsku a v Holandsku, zatiaľ čo vo východnej
Európe (vrátane Slovenskej republiky) je takmer bez výnimky len okolo 10 %.

Obr. 6: Verná váha nehodnotových kritérií (nadlimitné verejné zákazky v rokoch 2006 – 2019);
Zdroj: DATLAB (2021)

LEGISLATÍVNY RÁMEC V ČESKU
Verejní obstarávatelia sa riadia zákonom o verejnom obstarávaní (č. 134/2016 Z. z.). Od januára 2021 platí novela tohto zákona, v ktorej sa stanovuje, že „verejný obstarávateľ je povinný za predpokladu, že je to možné vzhľadom na povahu a význam zákazky, dodržiavať zásady spoločensky zodpovedného obstarávania, obstarávania zodpovedného
za životné prostredie a inovácií.“ Táto nová zásada sa uplatňuje v spojení s ďalšími zásadami verejného obstarávania:
efektívnosť, hospodárnosť, účinnosť, proporcionalita a transparentnosť.
Napriek tomu vláda v Českej republike už v roku 2017 uznesením č. 531 zaviedla Pravidlá uplatňovania zodpovedného
prístupu pri zadávaní verejných zákaziek a nákupov orgánov štátnej správy a samospráv. Dôraz na udržateľnosť nie
je úplnou novinkou. Najdôležitejšie je však presvedčiť verejných obstarávateľov o potrebe nakupovať zodpovedne,
cirkulárnym spôsobom a zmeniť súčasnú prax, v ktorej sa berie do úvahy len cena.
Nástroje cirkulárneho a zodpovedného obstarávania
Predbežné trhové konzultácie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sú právnym nástrojom na vykonávanie
spolupráce medzi verejným obstarávateľom a dodávateľmi. Verejní obstarávatelia tak môžu:
• vysvetliť dodávateľom svoje potreby, ciele alebo hodnoty, ktoré chcú naplniť,
• získavať informácie o dostupných riešeniach a ich limitoch,
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• overiť splnenie zvažovaných obehových kritérií v požiadavkách na predmet verejnej zákazky, kvalifikácie alebo
hodnotenia, alebo
• koordinovať obehové činnosti v príslušných sektoroch.
Vďaka predbežným trhovým konzultáciám môže verejný obstarávateľ uskutočniť trhové konzultácie s odborníkmi
aj dodávateľmi s cieľom pripraviť podmienky tendra a informovať dodávateľa o svojich zámeroch a požiadavkách.
Vďaka tomu môže verejný obstarávateľ identifikovať existujúce možnosti na trhu a pripraviť podmienky verejného
obstarávania tak, aby výkonnosť čo najlepšie vyhovovala jeho potrebám a navyše poskytovala pridanú hodnotu vo
forme sociálnych alebo environmentálnych prínosov. Predbežné trhové konzultácie môžu tiež prispieť k väčšej účasti MSP na postupoch verejného obstarávania.
Ďalšími kľúčovými nástrojmi sú metódy Design & Build a Best Value. Design & Build je spôsob realizácie stavebných
projektov, ktorý sa vyznačuje tým, že zodpovednosť za spracovanie projektovej dokumentácie, a teda za celkovú
kvalitu realizácie, sa prenáša na zhotoviteľa stavby. Inými slovami, klient definuje funkčné riešenie a dodávateľ realizuje projekt podľa vlastných plánov a riešení.
Najlepšia hodnota je inovatívny spôsob hodnotenia kvality tendrov so širokým uplatnením v rámci zmlúv o službách
vo verejnom záujme, dodávke alebo výstavbe. Pri metóde Best Value je váha cenovej ponuky 30 %. Kvalitatívne
hodnotenie s váhou 70 % je zamerané na úroveň odborných znalostí, rizika a pridanej hodnoty. Neoddeliteľnou súčasťou je aj rozhovor s kľúčovými členmi tímu, ktorý môže mať váhu medzi 20 – 30 %, t. j. rovnako ako cena. Táto
metóda dáva verejným obstarávateľom možnosť vybrať si kandidáta, ktorý jasne prekonáva ostatných, a následne
umožňuje uchádzačom ukázať, čo môžu urobiť. Táto metóda je ideálna pre zavedenie nových inovatívnych prístupov
a technológií.
V diskusii o cirkulárnom verejnom obstarávaní sa musíme zamerať na tieto témy:
• ako zdôrazniť kritériá kvality
• ako komplexne zapojiť externality a ceny
• ako nastaviť inovatívne a alternatívne riešenia
• ako byť transparentný a dodržiavať pravidlo nediskriminácie

LEGISLATÍVNY RÁMEC NA SLOVENSKU
V rámci environmentálnej politiky Slovenska predstavuje aplikácia environmentálneho hľadiska v zelenom verejnom
obstarávaní vynikajúci nástroj na prepojenie ochrany životného prostredia, úspor dosiahnutých prostredníctvom
použitia nákladovej efektívnosti počas životného cyklu a podpory udržateľnosti prírodných zdrojov.
V Slovenskej republike je otázka zeleného verejného obstarávania upravená nasledujúcimi strategickými dokumentmi:
• Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 stanovuje
využívanie GPP na úrovni 50 % všetkých zákaziek z celkového objemu verejných zákaziek.
• Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 („Zelenšie Slovensko“) stanovuje, že
Slovenská republika obstará 70 % zákaziek z celkového počtu verejných zákaziek zeleným verejným obstarávaním.
• Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 – kde ministerstvá a im
podriadené organizácie, ako aj ústredné orgány štátnej správy budú dôsledne uplatňovať princípy zeleného verejného obstarávania v súlade s aktuálnym Národným akčným plánom pre zelené verejné obstarávanie v SR.
Postupne bude zavedené povinné zelené verejné obstarávanie pre samosprávne kraje a mestá. Postupné sme-
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rovanie k povinnému elektronickému zelenému obstarávaniu. Stimulovať zelené inovácie je potrebné zvýšením
podielu zeleného obstarávania.
Základným právnym predpisom pre uplatňovanie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike je zákon
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. 3. 2022 v § 2 ods. 5 písm. q) definuje environmentálne hľadisko
ako taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý znižuje negatívne vplyvy alebo predchádza negatívnym vplyvom obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb na životné prostredie počas akejkoľvek fázy ich životného cyklu, prispieva k ochrane životného prostredia, podporuje adaptáciu na zmenu klímy alebo podporuje trvalo
udržateľný rozvoj, najmä prostredníctvom
1. znižovania znečistenia ovzdušia, vody a pôdy,
2. znižovania emisií skleníkových plynov,
3. ochrany lesov,
4. predchádzania vzniku odpadov alebo znižovania množstva vzniknutých odpadov,
5. zhodnocovania alebo recyklácie využívaných materiálov,
6. využívania obnoviteľných zdrojov alebo
7. efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov.
Zdroje, ktoré ponúka zákon o verejnom obstarávaní na účely obstarávania ekologickejších výrobkov, sa vo všeobecnosti považujú za dobrovoľné nástroje pri presadzovaní environmentálnej politiky. V Slovenskej republike sú definované nasledovné kategórie:
• Kopírovací a grafický papier,
• Počítače a monitory,
• Cestná doprava,
• Čistiace prostriedky a upratovacie služby (interiérové upratovacie služby).
Používanie kritérií zeleného verejného obstarávania je povinné pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej
správy.
V § 10 ods. 7 zákona je od 31. 3. 2022 zavedená nová možnosť použitia environmentálneho hľadiska alternatívne so
sociálnym aspektom u verejných obstarávateľov (zastupujúcich samosprávu) a obstarávateľov, ktorí v kalendárnom roku, keď začali alebo realizovali najmenej desať verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou,
sú povinní najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko alebo environmentálne hľadisko
v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.
Povinné použitie environmentálneho hľadiska je platné pre verejných obstarávateľov (zastupujúcich štát) v 6 % verejných obstarávaní, ak splnili podmienku v prvej vete, a sociálne hľadisko najmenej v 6 % verejných obstarávaní, ak
splnili podmienku v prvej vete.
Každá aplikácia environmentálneho hľadiska sa počíta. Uvedené platí v prípade, ak verejný obstarávateľ aplikuje zelený prvok s malým vplyvom na ochranu životného prostredia a taktiež ak je použitý zelený prvok s veľkým vplyvom
na ochranu životného prostredia, ktorý prináša benefity niekoľko nasledujúcich rokov.
Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje uplatňovanie environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní vo
všetkých fázach verejného obstarávania v rámci:
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•
•
•
•

podmienok účasti,
opisu predmetu zákazky,
kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní,
zmluvných podmienok.

Vhodnou pomôckou pri použití zelených prvkov v rámci zákaziek verejného obstarávania (pri podmienkach účasti,
opise predmetu zákazky, kritériách na hodnotenie ponúk a zmluvných podmienkach) sú environmentálne charakteristiky Európskej komisie spracované v knižnej publikácii Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi, obohatené
aj o modelové príklady využitia kritérií na vyhodnotenie ponúk v rámci životného cyklu s ukážkou nastavenia kritérií
a výpočtov pre hodnotenie zákazky v rámci 19 kategórií tovarov, služieb a stavebných prác.51
Pri všetkých zákazkách (nielen zelených) je potrebné dodržať všeobecné zásady verejného obstarávania.
Zásada rovnakého zaobchádzania:
• Zásada rovnakého zaobchádzania zaväzuje verejného obstarávateľa, aby v zásade zaobchádzal so všetkými
uchádzačmi alebo záujemcami rovnakým spôsobom bez priameho alebo nepriameho, vedomého alebo nevedomého zvýhodňovania, alebo znevýhodňovania ktoréhokoľvek z uchádzačov alebo záujemcov na rovnakej pozícii.
Zásada nediskriminácie medzi hospodárskymi subjektmi:
• Zásada nediskriminácie zakazuje verejnému obstarávateľovi zvýhodňovať určitého uchádzača alebo záujemcu
v predmetnom procese verejného obstarávania, resp. zmluvy. Zásada nediskriminácie zakazuje:
• otvorenú diskrimináciu voči subjektu hospodárstva (napr. štátna príslušnosť, adresa úradu atď.),
• skrytú diskrimináciu medzi poľnohospodárskym prevádzkovateľom a nepriamo poškodzovanie prevádzkovateľa hospodárstva.
Zásada transparentnosti:
• Zásada transparentnosti vyžaduje, aby verejný obstarávateľ a verejný obstarávateľ v procese verejného obstarávania zabezpečili, aby sa predmetná zákazka vykonávala predvídateľným, transparentným a overiteľným spôsobom.
Zásada proporcionality:
• Zásada proporcionality zaväzuje verejného obstarávateľa prijímať primerané rozhodnutia s cieľom dosiahnuť stanovené a sledované ciele.
Princíp hospodárnosti a efektívnosti:
• Účelom zásady hospodárnosti a efektívnosti je zabezpečiť, aby bol vybraný uchádzač, ktorý za vynaložené peniaze poskytne najlepšiu výkonnosť, zatiaľ čo verejné obstarávanie je hospodárne a efektívne na zabezpečenie
čo najväčšieho počtu predložených ponúk, a tým čo najširšej finančnej a administratívnej komplexnosti procesu
verejného obstarávania.
Požiadavka preukázať, že sú splnené aspoň minimálne požiadavky, je odôvodnená.
Zabezpečuje, že do konečného výberu uchádzačov/záujemcov budú zaradené iba ponuky, ktoré majú:
• dostatočnú kapacitu na plnenie konkrétnej zmluvy,
• skúsenosti s vykonávaním porovnateľného predmetu,
• sú schopní plniť zmluvu hladko.
51 Tkáč, J., Slobodníková, M.: Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi, Wolters Kluwer SR, 2020, 1 080 s.
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Pri podmienkach účasti je možné aplikovať zelený prvok v rámci technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní.
Zelenou podmienkou účasti vo verejnom obstarávaní môže byť požiadavka verejného obstarávateľa, aby uchádzač
alebo záujemca predložil dokument (osvedčenie, potvrdenie atď.), ktorý potvrdí súlad s požiadavkami noriem systému environmentálneho manažérstva, v zmysle § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ uzná za rovnocenné osvedčenie o systéme environmentálneho manažérstva vydané príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nebol schopný získať príslušné osvedčenie v stanovených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia tiež prijať iný dôkaz o opatreniach environmentálneho
manažérstva predložený uchádzačom alebo záujemcom, aby preukázali, že ním navrhnuté opatrenia sú rovnocenné
s opatreniami požadovanými podľa systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
Environmentálne značky a certifikáty sú taktiež možnosťou, ako aplikovať zelený prvok do podmienok účasti.
Prípadne je možné preskúmať splnenie podmienok účasti na technickej alebo odbornej spôsobilosti, napríklad podľa
§ 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, prostredníctvom zoznamu dodávok tovaru alebo poskytovaných
služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, dodacích lehôt a odberateľov, alebo podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, prostredníctvom zoznamu stavebných prác
vykonaných v predchádzajúcich piatich rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a termínov stavebných prác vrátane potvrdenia uspokojivého vykonania stavebných prác a vyhodnotenia dokončených
stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Splniť podmienky účasti môže uchádzač aj prostredníctvom inej osoby, ak verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukáže, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Uvedené preukazuje písomnou zmluvou
uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu.

Opis predmetu zákazky
Opis predmetu zákazky sa vypracuje na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať
environmentálne charakteristiky (§ 42 ods. 2 písm. a zákona o verejnom obstarávaní), obstarávateľ alebo verejný
obstarávateľ môže vyžadovať konkrétnu značku ako dôkaz, že tovar, práca alebo služba zodpovedajú osobitným
environmentálnym charakteristikám, prípadne iný dôkaz (§ 42, ods. 7, 9, 10 zákona o verejnom obstarávaní).

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
1. Najlepší pomer ceny a kvality
Toto kritérium preto priamo nepodporuje zelené verejné obstarávanie. Každý verejný obstarávateľ však môže toto
kritérium použiť aj v „zelených zmluvách“, ale v takom prípade musí odrážať „zelený aspekt“ vo verejnom obstarávaní v inom právnom inštitúte, ako sú napr. podmienky účasti, opis predmetu zákazky alebo osobitné zmluvné
podmienky. Váhovosť jednotlivých použitých kritérií musí byť uvedená v súťažných podkladoch zákazky.
2. Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
V súvislosti s verejným obstarávaním je použitie „nákladov na životný cyklus“ kľúčovým nástrojom, ktorý umožňuje
verejným obstarávateľom a obstarávateľom nastaviť podmienky zohľadňujúce environmentálny aspekt vo väzbe
na všetky vstupujúce náklady od výroby produktu cez jeho nákup, používanie, údržbu až po vyradenie a recykláciu.
Pojem „náklady na životný cyklus“ zahŕňa všetky náklady počas životného cyklu prác, tovaru alebo služieb. Patria
tam interné náklady, ako aj náklady spojené s faktormi životného prostredia: interné náklady zahŕňajú náklady na
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výskum a priemyselný vývoj, výrobu, opravu, modernizáciu, úpravu, dopravu, školenie, spotrebu energie, testovanie,
údržbu a likvidáciu po skončení životného cyklu. Medzi externé náklady patria emisie skleníkových plynov, znečistenie spôsobené ťažbou nerastných surovín používaných vo výrobkoch alebo spôsobené samotnými výrobkami či
ich výrobou.
Uplatňovanie nákladov počas celého životného cyklu ako kritéria hodnotenia sú v Slovenskej republike umožnené
od roku 1993, avšak vzhľadom na pomerne dlhé časové obdobie nie je táto možnosť uplatňovaná a naďalej prevláda
ako kritérium vyhodnocovania najnižšia cena, ktorá nemá dostatočný efekt na šetrenie finančnými zdrojmi, ako je
to u nákladov počas životného cyklu. Najnižšia cena rieši len vstupné náklady verejného obstarávania bez ohľadu
na súvisiace náklady po obstaraní predmetu zákazky.
V rámci použitia tohto typu kritérií je možné dosiahnuť veľké finančné úspory, keďže obstarávateľ či verejný obstarávateľ sa nesústreďuje len na výšku nákupnej ceny produktu, ktorá vo veľmi veľa prípadoch tvorí len špičku ľadovca
pri porovnaní všetkých nákladov, ktoré súvisia s jej životným cyklom.
3. Najnižšia cena
Uvedené kritérium je dlhodobo najčastejšie používané v Slovenskej republike. Na základe definície zeleného verejného obstarávania musí verejný obstarávateľ zvážiť aj dlhodobé environmentálne vplyvy každého predmetu zákazky.
Kritérium najnižšej ceny v podstate nezohľadňuje dlhodobé náklady verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
ktorá sa má obstarať (v porovnaní s použitím prístupu nákladov na životný cyklus), ani pridanú spoločenskú hodnotu
obstaraného (v porovnaní s kritériami MEAT – ekonomicky najvýhodnejšia ponuka).
Zmluvné podmienky
V § 42 zákona o verejnom obstarávaní sú definované podmienky pre plnenie zmluvy – napr. doručovanie tovaru
mimo špičky, just in time dodanie, povinnosť spätného odberu výrobkov/obalov, povinnosť recyklácie, používanie
vratných obalov a pod.
Zelené produkty musia spĺňať tieto základné charakteristiky/požiadavky na ochranu životného prostredia: tovary,
práce alebo služby majú vytvárať čo najnižšie znečistenie životného prostredia a minimálne množstvo odpadu, vyžadovať minimálnu spotrebu surovín, materiálu a zdrojov, ako aj energie, tovary majú mať v porovnaní s neekologickou
alternatívou porovnateľne dlhú životnosť, musia umožňovať najvyššiu možnú úroveň recyklácie, zabezpečenie ekologických aspektov nesmie negatívne vplývať na funkčnosť a kvalitu produktov.
Použitím zeleného aspektu minimálne v jednej časti zákazky (a to: podmienky účasti, opis predmetu zákazky, kritériá na hodnotenie ponúk alebo zmluvné podmienky) sa zákazka stáva zelenou.

LEGISLATÍVNY RÁMEC V ŠPANIELSKU
VNÚTROŠTÁTNA ÚROVEŇ
Obehové hospodárstvo je v Španielsku dlhodobo prioritou a je nevyhnutnou súčasťou mnohých iniciatív na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Tradične sa vynaložilo úsilie v oblasti odpadového hospodárstva, ale nedávno sa zaviedol systémovejší prístup so špecifickými plánmi a stratégiami obehového hospodárstva. Niektoré
z významnejších iniciatív v oblasti strednej a východnej Európy sú zhrnuté nižšie:
Zmluvné právo verejného sektora (LCSP) – zákon č. 9/2017 z 8. novembra52
„Zabezpečiť, aby sa verejné obstarávanie využívalo ako nástroj na vykonávanie európskych aj vnútroštátnych politík
v sociálnej, environmentálnej, inovačnej a rozvojovej oblasti, v podpore MSP a obrane hospodárskej súťaže.“
52 https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con
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Ekologický plán verejného obstarávania (2018 – 2025)53
Zahŕňa súbor všeobecných environmentálnych kritérií pre uzatváranie zmlúv dobrovoľnej povahy, ktoré môžu byť
začlenené do špecifikácií verejného obstarávateľa, ako sú výberové kritériá, kritériá na vyhodnotenie ponúk, technické špecifikácie a osobitné podmienky plnenia.
V pláne sa stanovujú ciele, ako napríklad:
• Podporovať nadobúdanie tovarov, práce a služieb verejnou správou s čo najmenším vplyvom na životné prostredie.
• Slúžiť ako nástroj na podporu španielskej stratégie obehového hospodárstva.
• Zabezpečenie racionálnejšieho a hospodárnejšieho využívania verejných prostriedkov.
• Podporovať environmentálne doložky vo verejnom obstarávaní.
• Zverejniť možnosti, ktoré ponúka právny rámec pre zelené verejné obstarávanie. Ten určuje skupinu 20 prioritných tovarov, prác a služieb v súlade s kritériami EÚ pre zelené obstarávanie.
Španielska stratégia obehového hospodárstva do roku 2030 (február 2020)54
Stratégia tak prispieva k úsiliu Španielska o dosiahnutie udržateľného, dekarbonizovaného hospodárstva, efektívneho využívania zdrojov a konkurencieschopnosti. Španielska stratégia obehového hospodárstva (EEEC) je zosúladená
s cieľmi dvoch akčných plánov Európskej únie v oblasti obehového hospodárstva – „Uzavretie slučky: Akčný plán EÚ
pre obehové hospodárstvo“ z roku 2015 a „Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo: Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu“ z roku 2020, ako aj s Európskym ekologickým dohovorom a Programom trvalo udržateľného
rozvoja do roku 2030.
Pokiaľ ide o ekologické verejné obstarávanie, uvádza sa v ňom, že administratívy nekonajú len ako vzory hodné
napodobnenia, ale že spolu s veľkými korporáciami pôsobia ako ťahúne pri prechode na udržateľný hospodársky
model, ktorý presahuje výrobcov výrobného reťazca. Pri prechode na obehové hospodárstvo sú predpisujúci orgán
a spotrebiteľ zapojení ako kľúčové články, ich rozhodovacia kapacita v podmienkach výrobného modelu má potom
udržateľné a obehové výrobky.
Akčný plán pre obehové hospodárstvo (2021 – 2023)55
Zahŕňa opatrenia ako: 1. Začlenenie obehového hospodárstva do oblasti centralizovaného uzatvárania zmlúv; 2. Kritériá CE pri uzatváraní zmlúv MITERD; 3. Integrovanie CE do dodávateľských reťazcov MITERD; 4. Príprava katalógu
environmentálnych a sociálnych kritérií pre uzatváranie zmlúv v oblasti železničnej infraštruktúry; 5. Komplexný
program sociálnej obnovy nepoužívaných železničných aktív, vytváranie hodnoty prostredníctvom projektov podnikania alebo verejných služieb.
Akčný plán na vykonávanie Agendy 2030 smerom k španielskej stratégii trvalo udržateľného rozvoja56
Zahŕňa obehové hospodárstvo ako „politiku páky“ na urýchlenie vykonávania cieľov trvalo udržateľného rozvoja
(SDG) 2019. Považuje tiež za potrebné „zosúladiť verejné obstarávanie s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja“, jedným
z nich je zodpovedná výroba a spotreba (integruje ciele obehového hospodárstva), čo by sa malo uskutočniť, ako sa
uvádza v samotnom pláne, prostredníctvom národnej stratégie verejného obstarávania (článok 334, LCSP).

53 https://www.boe.es/eli/es/o/2019/01/31/pci86
54 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
55 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/plan_accion_economia_circular_tcm30529618.pdf
56 https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/plan_de_accion_para_la_implementacion_de_la_agenda_2030.pdf
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Zákon o zmene klímy a energetickej transformácii (máj 2020)57
Je to normatívny a inštitucionálny rámec na uľahčenie postupného prispôsobovania našej reality požiadavkám, ktoré regulujú opatrenia v oblasti klímy. Bol vytvorený s cieľom uľahčiť a usmerňovať sociálne spravodlivú dekarbonizáciu španielskeho hospodárstva do roku 2050.
Španielska mestská agenda58
Je to plán, ktorý stanoví stratégiu a opatrenia, čo sa majú vykonať do roku 2030, aby sa v našich mestách
a veľkomestách vytvorilo priateľské, zdravé a uvedomelé spolužitie. Zahŕňa strategický cieľ, ktorým je udržateľné
riadenie zdrojov a podpora obehového hospodárstva.
Štátny program prevencie odpadu na roky 2014 – 2020 a Štátny plán odpadového hospodárstva na roky 2016 –
202259
Prostredníctvom Štátneho programu prevencie odpadu na roky 2014 – 2020 a Štátneho plánu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2022 sa očakáva zníženie tvorby všetkých druhov odpadu o 10 % v roku 2020, o 10 % v porovnaní s úrovňou z roku 2010.
Stratégia pre biohospodárstvo v Španielsku Horizont 2030 (2015)60
Táto stratégia definuje biohospodárstvo ako súbor hospodárskych činností, ktoré získavajú produkty a služby, pričom vytvárajú ekonomickú hodnotu a ako základné prvky využívajú zdroje biologického pôvodu efektívnym a udržateľným spôsobom.

NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI
Verejný nákup inovácií v Andalúzii61
Verejné obstarávanie inovácií (CPI) je naplno rozbehnutý mechanizmus verejného obstarávania, ktorého cieľom je
pomôcť podporiť rozvoj nových trhov a ktorého referenčným klientom je verejná správa.
Ďalšie regionálne zákony a stratégie týkajúce sa obehového obstarávania
Autonómne spoločenstvá začínajú schvaľovať svoje vlastné stratégie obehového hospodárstva a zákony v oblasti
odpadu a zmeny klímy, zahŕňajú podporu zeleného obstarávania ako jeden zo svojich cieľov. To je aj prípad FEMP.
Najrelevantnejšie sú:
• Stratégia inteligentného rozvoja Navarry (2016)
• Zákon č. 14/2018 Z. z. o odpade z Navarry
• Zákon č. 10/2019 z 22. februára o zmene klímy a energetickej transformácii Baleárskych ostrovov
• Stratégia na podporu ekologického hospodárstva a obehového hospodárstva Katalánska (2015)
• Zákon č. 16/2017 z 1. augusta o klimatických zmenách v Katalánsku
• Zákon č. 8/2018 z 8. októbra proti klimatickým zmenám v Andalúzii
• Andalúzska stratégia obehového biohospodárstva (2018)
• Andalúzska stratégia pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030, ktorá zahŕňa rozvoj obehového hospodárstva
(2018), Andalúzska stratégia pre obehové biohospodárstvo (2018)
• Extremadura 2030: Stratégia pre ekologické a obehové hospodárstvo (2018)
57 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-ley-de-cambio-clim%C3%A1tico-y-transici%C3%B3n-energ%C3%A9ticaentra-en-la-recta-final-de-su-tramitaci%C3%B3n-administrativa/tcm:30-506983
58 https://www.aue.gob.es/
59 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30170428.pdf
60 http://cytema.es/files/2012/09/Estrategia-Espa%C3%B1ola-de-Bioeconom%C3%ADa.pdf
61 https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/aac/areas/comprapublica-innovacion/estrategia-cpi.html
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•
•
•
•

Stratégia obehového hospodárstva Baskicka do roku 2030 (2019)
Stratégia obehového hospodárstva regiónu Murcia (2019)
Zákon o obehovom hospodárstve regiónu Castilla-La Mancha
Stratégie obehového hospodárstva na Kanárskych ostrovoch, v Galícii a Castilla y León sú vo vývoji.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH
VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Cieľom tejto kapitoly je predstaviť témy vody, dreva, nábytku a odpadového hospodárstva. Tieto špecifické témy sú
základnými otázkami organizácií, ktoré píšu túto metodiku, a preto sa zdieľajú o svoje dlhodobé skúsenosti. V každej
téme uvádzame kontext, kľúčové vplyvy na životné prostredie, ako aj kritériá GPP/CPP.

VODA
Nedostatok vody
Napriek relatívne značnému množstvu sladkovodných zdrojov v častiach Európy je dostupnosť vody a sociálno-ekonomická činnosť nerovnomerne rozložená, čo vedie k veľkým rozdielom v úrovniach nedostatku vody v priebehu
ročných období a naprieč regiónmi. Dopyt po vode sa v celej Európe za posledných 50 rokov neustále zvyšoval, čiastočne v dôsledku rastu populácie. To viedlo k celkovému zníženiu obnoviteľných zdrojov vody na obyvateľa v celej
Európe o 24 %. Tento pokles je podľa ukazovateľa EHP obzvlášť viditeľný v južnej Európe, kde je spôsobený najmä
nižšími úrovňami zrážok. Napríklad v lete 2015 boli obnoviteľné sladkovodné zdroje (ako podzemná voda, jazerá, rieky
alebo nádrže) o 20 % nižšie ako v rovnakom období v roku 2014, a to z dôvodu 10 % čistého poklesu zrážok. Dopyt
ovplyvnilo aj viac ľudí, ktorí sa sťahujú do miest a obcí, najmä v husto obývaných oblastiach.62
Nadmerný odber vody je hlavnou príčinou jej nedostatku. Hlavné tlaky na spotrebu vody sú koncentrované na zavlažovanie a domáci dopyt vrátane cestovného ruchu. V oznámení o nedostatku vody a suchách z roku 2007 sa jasne
uvádza, že nedostatok vody a suchá budú v budúcnosti pravdepodobne závažnejšie a častejšie v dôsledku zmeny
klímy a rastúcej populácie. Za posledných tridsať rokov sa suchá v EÚ dramaticky zvýšili a najmenej 11 % európskeho
obyvateľstva a 17 % európskeho územia bolo doteraz postihnutých nedostatkom vody.63
Opätovné použitie upravenej odpadovej vody možno považovať za spoľahlivú dodávku vody, ktorá je úplne nezávislá
od sezónneho sucha a variability počasia a je schopná pokryť vrcholy dopytu po vode. To môže byť veľmi prospešné
pre poľnohospodárske činnosti, ktoré sa vedia spoľahnúť na kontinuitu dodávok vody počas obdobia zavlažovania,
čím sa znižuje riziko neúrody a straty príjmov. Primerané zohľadnenie živín vo vyčistenej odpadovej vode by tiež
mohlo znížiť používanie ďalších hnojív, čo by viedlo k úsporám pre životné prostredie, poľnohospodárov a čistenie
odpadových vôd.64
Opätovné využívanie vody prispieva k širšiemu vodohospodárskemu sektoru, ktorý je kľúčovou zložkou ekoindustriálnej krajiny EÚ. Svetový trh s vodou rýchlo rastie a odhaduje sa, že do roku 2022 dosiahne viac ako 1 bilión eur.
Z tohto dôvodu opätovné využívanie vody zahŕňa aj významný potenciál, pokiaľ ide o vytváranie zelených pracov62 https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list/articles/water-use-in-europe-2014
63 https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
64 https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
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ných miest v odvetví súvisiacom s vodou, a odhaduje sa, že zvýšenie tempa rastu vodného priemyslu v Európe o 1 %
by mohlo vytvoriť až 20 000 nových pracovných miest. V súčasnosti sa ročne opätovne používa približne 1 miliarda
kubických metrov vyčistenej komunálnej odpadovej vody, čo predstavuje približne 2,4 % vyčistených komunálnych
odpadových vôd a menej ako 0,5 % ročných stiahnutí sladkej vody v EÚ. Potenciál EÚ je však oveľa vyšší, odhaduje sa
rádovo 6 miliárd metrov kubických, čo je šesťnásobok súčasného objemu.65

Právne predpisy EÚ o obehovom hospodárstve a vode
Za posledných 30 rokov členské štáty EÚ dosiahli značný pokrok pri zlepšovaní kvality európskych sladkovodných
útvarov vďaka pravidlám EÚ, najmä rámcovej smernici EÚ o vode, smernici o komunálnych odpadových vodách
a smernici o pitnej vode. Tieto kľúčové legislatívne dokumenty podporujú záväzok EÚ zlepšiť stav vody v Európe.
Cieľom politík EÚ je výrazne znížiť negatívne vplyvy znečistenia, nadmernej abstrakcie a iných tlakov vyvíjaných
na vodu a zabezpečiť, aby bolo k dispozícii dostatočné množstvo kvalitnej vody pre ľudské použitie aj pre životné
prostredie. Úprava odpadových vôd a zníženie poľnohospodárskeho využívania dusíka a fosforu viedli v posledných
desaťročiach najmä k výraznému zlepšeniu kvality vody.66
Hlavné právne predpisy týkajúce sa obehového hospodárstva v odvetví vodného hospodárstva sú:
• Rámcová smernica o vode (WFD; 2000/60/ES).67 Na dosiahnutie dobrého ekologického a chemického stavu
útvarov povrchovej vody a dobrého chemického a kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd.
• Smernica o čistení komunálnych odpadových vôd (91/271/EHS).68 Chrániť životné prostredie pred nepriaznivými účinkami komunálnych odpadových vôd prostredníctvom zberu a čistenia odpadových vôd. Obdobie vykonávania sa líši v závislosti od roku pristúpenia.
• Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo.69 Spúšťa iniciatívy počas celého životného cyklu výrobkov s cieľom
zabezpečiť, aby sa použité zdroje uchovávali v hospodárstve EÚ čo najdlhšie.
• Smernica o splaškových kaloch (86/278/EHS).70 Podporuje používanie splaškového kalu v poľnohospodárstve
a reguluje jeho používanie, aby sa zabránilo škodlivým účinkom na pôdu, vegetáciu, zvieratá a ľudí.
• Nariadenie o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody ([EÚ] 2020/741).71 Stanovuje minimálne
požiadavky na kvalitu vody, monitorovanie a ustanovenia o riadení rizík pre bezpečné používanie regenerovanej
vody.
Odvetvie vodného hospodárstva sa zaviazalo znížiť svoju environmentálnu stopu v súlade s Európskou zelenou
dohodou.72 Štyri kľúčové spôsoby na dosiahnutie týchto cieľov sú zvýšenie energetickej účinnosti operácií, výroba energie z obnoviteľných zdrojov, využívanie potenciálu obehového hospodárstva odvetvia a minimalizácia emisií
skleníkových plynov súvisiacich s procesmi. Veľa bude závisieť od úrovne úpravy potrebnej na zásobovanie spotrebiteľov bezpečnou a čistou pitnou vodou a bezpečné vrátenie upravenej odpadovej vody do životného prostredia.
Čím lepšie chránené sú naše zdroje pitnej vody a čím menej nežiaducich látok sa uvoľňuje do odpadových vôd, tým
rýchlejšie môžu ich prevádzkovatelia vody zvýšiť ich udržateľnosť.73

65
66
67
68
69
70
71
72
73

https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list/articles/water-use-in-europe-2014
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/legislation/directive_en.htm#:~:text=Council%20Directive%20
91%2F271%2FEEC,and%20from%20certain%20industrial%20discharges
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/741/oj
https://www.eureau.org/resources/publications/eureau-publications/5824-europe-s-water-in-figures-2021/file
https://www.eureau.org/resources/publications/eureau-publications/5824-europe-s-water-in-figures-2021/file
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Kritériá zeleného verejného obstarávania v oblasti vody
Obstarávanie infraštruktúry odpadových vôd je zložitý proces. Vo väčšine prípadov bude obstarávacia organizácia
potrebovať technickú podporu so špecifickými inžinierskymi, environmentálnymi a ekonomickými znalosťami na
vykonanie celého výberového konania od počiatočných štúdií uskutočniteľnosti až po konečný výber zhotoviteľa.
Aby sme tento proces uľahčili, môžeme použiť kritériá GPP ako príručku: „Kritériá zeleného verejného obstarávania
pre infraštruktúru odpadových vôd“74.
Navrhované kritériá GPP sú dizajnované tak, aby odrážali kľúčové vplyvy na životné prostredie. Tento prístup je zhrnutý nižšie (prevzatý z Kritérií zeleného verejného obstarávania pre infraštruktúru odpadových vôd75):
KĽÚČOVÉ VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PRÍSTUP GPP
Nákup zariadení s vysokou energetickou účinnosťou

Spotreba energie najmä v prevádzkovej fáze, ktorá prispieva
k emisiám skleníkových plynov

Zvýšenie energetickej účinnosti jednotiek na výrobu
elektrickej energie a tepla
Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie

Emisie živín z vyčistenej odpadovej vody

Nákup vybavenia s vysokou
účinnosťou spracovania

Emisie patogénov a/alebo nebezpečných látok z upravenej
odpadovej vody
Emisie zo spaľovania kalov

Nákup zariadení s vysokou účinnosťou spracovania spalín
Stimulovať zníženie spotreby vody

Spotreba vody

Podpora opätovného použitia vody a používania
sivej/dažďovej vody

Prípadové štúdie o vode:
• Waterschapsbedrijf Limburg, verejnoprospešný podnik zodpovedný za prepravu a čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd a čistenie kalov v provincii Limburg, Holandsko. Proces hydrolýzy inštalovaný na
zvýšenie výroby bioplynu, zníženie výroby kalov a urýchlenie procesu – čo viedlo k úsporám energie a zníženiu
nákladov: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue43_Case_Study91_Limburg.pdf
• Čistiareň odpadových vôd Ryaverket, Švédsko. Premena odpadových vôd na použiteľné zdroje:
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue20_Case_Study45_Ryaverket_waste.pdf
• Obstarávanie systému recyklácie odpadových vôd pre rakúsku mincovňu: https://ec.europa.eu/environment/
gpp/pdf/news_alert/Issue58_Case_Study117_BBG_Austria.pdf
Osvedčené postupy vo vode v Španielsku:
EMASESA (Metropolitan Water Supply and Sanitation Company of Sevilla) otvára výzvu na inovatívne verejné obstarávanie s cieľom vyvinúť nový integrovaný model nakladania so splaškovými kalmi a s organickým odpadom:
https://www.emasesa.com/emasesa-abre-convocatoria-a-compra-publica-innovadora-para-desarrollar-un-nuevo-modelo-integrado-de-gestion-de-lodos-de-depuracion-y-residuos-organicos/
Ďalšie užitočné informácie
http://www.fundacionconama.org/wp-content/uploads/2019/09/Agua-y-Economi%CC%81a-Circular.pdf
https://iuaca.ua.es/es/documentos/documentos/ebooks/guia-compra-publica-innovadora-2019.pdf
74 https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/waste_water_criteria.pdf
75 https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/waste_water_criteria.pdf
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DREVO
Drevo je všestranný materiál, ktorý možno použiť na mnohé účely, či už ide o výstavbu budov, výrobu nábytku, dekoratívnych prvkov alebo obalov. Z environmentálneho hľadiska je hlavnou výhodou dreva skutočnosť, že je to obnoviteľný zdroj, ktorý ukladá uhlík, čím sa znižuje množstvo oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére. Drevo je tiež lokálny zdroj.
To sú dôvody na použitie dreva v akejkoľvek verejnej zákazke. Okrem toho použitie dreva ako stavebného materiálu
prináša ďalšie výhody.
Použitie dreva ako stavebného materiálu v zákazkách verejného obstarávania prináša verejnému obstarávateľovi
najmä časové úspory. Všeobecne platí, že drevené konštrukcie sa realizujú rýchlejšie ako iné ekvivalenty muriva
a ich konštrukcia je štyri- až päťkrát menej energeticky náročná v porovnaní s tehlovými domami. Ako už bolo spomenuté, drevo ukladá uhlík, čím sa znižuje množstvo CO2 v atmosfére. Všeobecne sa uvádza, že jeden kubický meter
surového dreva ukladá až 250 kilogramov uhlíka, čo je asi 920 kg CO2. S priemernou spotrebou 100 – 150 m3 dreva na
dom a životnosťou najmenej 100 rokov sú to významné množstvá. Okrem toho sa dokázalo, že drevené budovy majú
pozitívny vplyv na človeka.76
Výzvy: nedostatok surovín v EÚ a skládky
V súvislosti s krízou po pandémii je potrebné zaviesť do používania dreva zásady obehovosti. Okrem nedostatku
dreva je po pandémii nedostatok ďalších druhov stavebných materiálov, keďže boli prerušené spoločné globálne dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Je to spôsobené rastúcim dopytom poháňaným hospodárskou silou z predchádzajúcich rokov, ale aj skutočnosťou, že stále zúfalo podceňujeme potenciál druhotných surovín, ktorý máme v Európe.
Vedľajšie energetické produkty, ktoré sú k dispozícii v elektrárňach vo výške miliónov ton ročne a ktoré niektoré
západné krajiny bežne používajú pri výstavbe ako cennú surovinu, sa v Európe stále bez akéhokoľvek použitia často
skládkujú. Demolácia, ktorá mohla byť už dávno nahradená dekonštrukciou, znemožňuje dodatočne rozdrviť a recyklovať stavebné suroviny na ďalšie použitie. Viac ako polovica komunálneho odpadu a veľká časť priemyselného
odpadu končí v EÚ. Všetky tieto suroviny sa môžu vrátiť do obehového systému vďaka zásadám obehovosti vo verejnom obstarávaní, niektoré z nich sa môžu nahradiť napríklad drevom.
Príležitosti na zavedenie cirkularity vo verejnom obstarávaní
Verejní obstarávatelia musia pred formulovaním svojej požiadavky na používanie dreva vždy zvážiť, či je drevo vhodným materiálom na ich účely a či je schopné splniť ich požiadavky v rovnakej kvalite ako iný materiál. Alebo v nižšej
kvalite, ktorá je však kompenzovaná nižšími obstarávacími alebo prevádzkovými nákladmi. Pre takéto posúdenie
odporúčame uskutočniť predbežné trhové konzultácie.
Ďalším spôsobom, ako overiť, či je použitie dreva namiesto iného materiálu vhodné pre potreby verejného
obstarávateľa, je použiť zásadu vyžiadania variantov riešenia danej verejnej zákazky. Porovnanie variantov riešení
podľa vopred stanovených objektívnych kritérií v hodnotiacich kritériách umožní kontraktačnému orgánu vybrať
si najvýhodnejšiu výkonnosť. V prípade verejných zákaziek na práce a nadlimitných verejných zákaziek na dodanie
tovaru odporúčame zahrnúť do hodnotiacich kritérií analýzu životného cyklu, ako aj analýzu nákladov na životný
cyklus.
Verejný obstarávateľ môže tiež stanoviť mieru používania dreva ako jedno z hodnotiacich kritérií. Ak sa pri plnení
predmetu verejnej zákazky použije vyššie percento použitého dreva namiesto iného materiálu, tým viac bodov dostane dodávateľ v danom kritériu. Týmto spôsobom verejný obstarávateľ motivuje dodávateľov, aby sa pokúsili ponúkať výrobky, ktoré aspoň čiastočne pozostávajú z dreva. Kalkulačky emisií CO2 zo stavebníctva sú voľne dostupné
na internete, napr.:
76 Broum et. al (2021)
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• Carboncloud
• CO2DATA
• Uhlíková kalkulačka
Všeobecne platí, že použitie dreva ako prírodného materiálu sa odporúča všade tam, kde drevo môže plne nahradiť
iné materiály a jeho použitie spĺňa požiadavky na hospodárne, účelné a efektívne využívanie verejných prostriedkov.
KĽÚČOVÝ VPLYV NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PRÍSTUP GPP
(Green Public Procurement)

Využívanie primárnych
zdrojov

•
•
•
•

Inovácie v stavebníctve

• nižšia energetická náročnosť budovy
• modularita umožňujúca jednoduchú opravu, renováciu či zvýšenie alebo zníženie kapacity aj
na úrovni budov alebo ich zariadení bez potreby zložitých rekonštrukcií
• prenájom namiesto vlastníctva, čo umožňuje na konci životného cyklu odovzdať budovu
alebo zariadenie pôvodným dodávateľom na použitie materiálov alebo podjednotiek bez toho,
aby zákazník musel prevziať zodpovednosť za likvidáciu

Úroveň politiky

• používanie dreva v súlade s Európskou zelenou dohodou

obnoviteľné prírodné zdroje
ukladanie uhlíka, ktoré znižuje koncentráciu CO2 v atmosfére
lokálna dostupnosť
používanie určitého % recyklovaných stavebných materiálov ako impulzu pre rozvoj trhu
s recyklovanými výrobkami, ktoré nahrádzajú primárne suroviny
• jednoduchá recyklácia alebo zneškodňovanie odpadu z dreva v odvetví vykurovania energiou

Dobré príklady
• Circl – ako sa drevo používa namiesto betónu: https://circl.nl/themakingof/en/
• Radnica Venlo – koncept od kolísky po kolísku (cradle-to-cradle): http://www.c2c-centre.com/project/venlo-city-hall
• Udržateľné obstarávanie dreva vo francúzskom regióne Cognac: https://ec.europa.eu/environment/
gpp/pdf/news_alert/Issue11_Case_Study28_Cognac_wood.pdf
• Projekt FORCE, drevný odpad: https://knowledge-hub.circle-lab.com/article/4673?n=Force-project-wood-waste
• Mestská radnica v Brummene: https://www.circulareconomyclub.com/solutions/modular-building-brummen-town-hall/#post_profile

NÁBYTOK
Na trhu EÚ rastie dopyt po nízkonákladovom nábytku, čo spoločnostiam sťažuje zameranie sa na trvanlivé a kvalitné
výrobky. Okrem toho zvýšená celosvetová hospodárska súťaž v oblasti surovín alebo zvýšenie nákladov na pracovnú
silu a energiu v rámci EÚ komplikujú bežné podnikanie v nábytkárskom priemysle (FURN 360). Preto je potrebné
prehodnotiť spotrebu nábytku ako „neustále potrebného“ tovaru a nájsť nové spôsoby. Veríme, že obehové hospodárstvo poskytuje odpovede pri uzatváraní materiálových slučiek a zameraní sa na už existujúce sekundárne zdroje.
Nábytok v číslach:
• Zamestnanosť – toto odvetvie zamestnáva približne 1 milión pracovníkov v 130-tisíc spoločnostiach s ročným
obratom približne 96 miliárd eur.77
77 https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/forest-based/furniture_en

44

METODIKA CIRKULÁRNEHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA VO VEREJNÝCH A V SÚKROMNÝCH ZÁKAZKÁCH

• Výroba – približne štvrtina svetového nábytku sa vyrába v rámci Európskej únie – predstavuje trh v hodnote 84
miliárd eur.78
• Výroba nábytku vyžaduje veľa materiálov a energie, no 80 – 90 % zdrojov sa po chvíli stratí.79
• Odpad – podniky a spotrebitelia v členských štátoch EÚ každoročne vyhodia 10 miliónov ton nábytku, z čoho väčšina je určená buď na skládky, alebo na spaľovanie.80
„Recyklácia materiálov zo starého nábytku sama osebe nebude stačiť. Recyklácia materiálu nielen znižuje čistotu
a kvalitu materiálov, no pri rozkladaní výrobkov a komponentov na základné materiály dochádza k strate energie,
práce a iných zdrojov.“81
Pri obstarávaní alebo nákupe nábytku môžeme a mali by sme brať do úvahy environmentálne a sociálne aspekty
nákupu a zamerať sa na obehové princípy, ktoré v podstate fungujú pre všetky sektory vrátane nábytku: výrobky
s modularitou, demontáž, predĺženie životnosti, opravu, modernizáciu a úpravu alebo vrátenie nábytku v systéme spätného výkupu. Ďalším kľúčovým obehovým princípom je zdieľanie (co-working space) alebo lízing.82
Existuje šesť kľúčových aktivít83 na to, aby bol nábytok cirkulárny:
• Údržba: údržba s cieľom maximalizovať životnosť výrobku (napr. pravidelné maľovanie)
• Oprava: nápravná údržba (udržiavanie, lakovanie, premaľovanie, brúsenie)
• Opätovné použitie: redistribúcia výrobkov/nábytku rôznym majiteľom
• Renovácia: repasovanie výrobku s cieľom optimalizovať jeho životnosť
• Zmena účelu: zmena funkčnosti (upcycling)
• Recyklácia: obnovenie hodnoty materiálu ako sekundárnych materiálov pre nový výrobok
Prípadová štúdia: ako premýšľať o nábytku?84
Krok 1: Mám nejaký nábytok? > Áno. > Ako ho môžem udržiavať? Ako ho môžem prepracovať? (Potrebujem viac
nábytku?)
Krok 2: Nie, nemám žiadny. > Musím ho vlastniť? Môžem si ho prenajať/vziať na lízing alebo zdieľať?
Krok 3: Áno, chcem ho vlastniť. > Musí byť nový? Nie, môžem si kúpiť použitý tovar.
Krok 4: Áno, musí byť nový. > Aké mám požiadavky?
V súčasnosti existuje v EÚ niekoľko prekážok v oblasti obehovosti nábytku. Európsky úrad pre životné prostredie
(EEB) identifikoval tieto prekážky pre obehový nábytok:
• Nekvalitné materiály a zlý dizajn
• Nedostatočné informácie pre spotrebiteľov a zlá dostupnosť náhradných dielov
• Obmedzená zberná a reverzná logistická infraštruktúra
• Vysoké náklady na opravu a renováciu
• Slabý dopyt po nábytku z druhej ruky
• Slabý dopyt po recyklovaných materiáloch

78
79
80
81
82
83
84

Správa EEB
Prípadové štúdie EMF
Správa EEB
Prípadové štúdie EMF
Príklad prenájmu osvetlenia na letisku Schiphol: https://www.schiphol.nl/en/schiphol-group/page/circular-lighting-and-displays/
UNEP: International Resource Panel
OVZ
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Niektoré z týchto prekážok by sa mohli prekonať vďaka obehovému verejnému obstarávaniu, ktoré by mohlo viesť
k dopytu po obehovom nábytku a ísť spoločnosti príkladom. EÚ vo svojich kritériách GPP pre nábytok vyžaduje:85
• Drevo a materiály na báze dreva – Všetky materiály na báze dreva musia pochádzať z dreva z legálneho zdroja.
• Plastové časti – Všetky plastové časti ≥ 50 g musia byť označené na recykláciu podľa normy ISO 11469 alebo jej
ekvivalentu a nesmú obsahovať doplnky iných materiálov, ktoré môžu brániť ich recyklácii.
• Povrchová úprava drevených, plastových a/alebo kovových častí: Výrobky používané na povrchovú úpravu nesmú obsahovať nebezpečné látky, ktoré sú klasifikované podľa smernice 1999/45/ES.
• Lepidlá použité pri montáži nábytku nesmú presiahnuť 10 % hmotnosti.
• Obalové materiály – Obaly musia pozostávať z ľahko recyklovaného materiálu a/alebo materiálov odobratých
z obnoviteľných zdrojov, alebo musia byť určené na viacnásobné použitie. Všetky obalové materiály musia byť
ľahko ručne oddeliteľné na recyklovateľné časti pozostávajúce z jedného materiálu (napr. lepenka, papier, plast,
textil).
• Trvanlivosť, opraviteľnosť, vhodnosť na použitie a ergonómia – Nábytok musí spĺňať príslušné národné/medzinárodné normy kvality alebo ich ekvivalent, pokiaľ ide o použiteľnosť.
Aby bolo možné uspokojiť potreby cieľovej skupiny, je vhodné o nich tiež vopred diskutovať. Výsledky môžu byť následne posúdené v transparentnej predbežnej obstarávacej trhovej konzultácii alebo predbežnom obstarávacom
dialógu. Obstarávateľ informuje o svojich zámeroch a navrhnutých parametroch tak, aby sa k nim mohli vyjadriť
dodávatelia (alebo nezávislí odborníci) a navrhnúť možné zlepšenie. Okrem toho nevyhnutnú časť procesu predbežného obstarávania tvorí prieskum trhu, takže obstarávateľ má aktuálne informácie.
Vplyvy na obehový nábytok vo verejných súťažiach:86
• Zvýšenie dostupnosti miestnych služieb renovácie nábytku a pracovných miest
• Stimulácia používania recyklovaných materiálov
• Podpora inovácií v oblasti dizajnu z hľadiska opraviteľnosti
• Zníženie zdrojov odoslaných na skládky
EEB preto odporúča:
1. Vypracovať dohodnutý spoločný súbor základných kritérií, ktoré by mohli fungovať v rámci rôznych nástrojov, ako
je napríklad rozšírená zodpovednosť výrobcov (EPR).
2. Povinný, ale jednoduchý systém EPR s postupne rastúcimi cieľmi „prípravy na opätovné použitie“ a so samostatnými cieľmi recyklácie by poskytol najväčšiu istotu z hľadiska pozitívnych výsledkov.
3. Značka zeleného nábytku (GFM) s povinným alebo dobrovoľným označovaním výrobkov podľa základného súboru
kritérií (spoločné s možnými požiadavkami na ekodizajn, GPP a EÚ značku ECO) s bodovou výkonnostnou stupnicou (napr. A až G podľa prístupu energetického štítku).
4. Dohodnutý spoločný súbor základných kritérií a súvisiaca „značka zeleného nábytku“ (GFM) s cieľom poskytnúť
spotrebiteľom a obstarávateľom jednoduchý spôsob posúdenia obehovosti výrobku.
5. Základné kritériá CE GPP pre nábytok, ktorý sa má zaviesť ako povinný pre všetky inštitúcie verejného sektora,
vrátane potreby nákupu nábytku GFM nad určitú triedu (napr. B) a zváženia možností prenájmu (v kontexte celoživotných nákladov).
6. Spotrebitelia by tiež mohli byť motivovaní k vráteniu nábytku na opätovné použitie, napríklad vratným poplatkom
(zaplateným pri nákupe novej položky) alebo bezplatným objemným zberom odpadu, kde sa položka opätovne
použije/pripraví na opätovné použitie alebo do repasovacej organizácie.
85 EC: Furniture GPP Product Sheet
86 EC GPP Training Toolkit, 7.3. Furniture
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KĽÚČOVÝ VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PRÍSTUP GPP

Využitie prostriedkov

• lepšie použitie druhotných surovín
• podpora recyklácie
• predchádzanie vzniku odpadu určeného na spaľovanie alebo skládkovanie

Zvýšenie povedomia

• spotrebitelia prijímajú udržateľnú spotrebu ako kľúčovú – hnací motor
svojich nákupov
• prehodnotenie ich potrieb

Preorientovanie podnikania

• nové obchodné modely (oprava, renovácia)
• inovácie a vývoj nových technológií
• dlhšia životnosť výrobkov

Prípadové štúdie:
• Public Health Wales (PHW) National Health Service (NHS) Trust, Wales (Spojené kráľovstvo):
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue77_Case_Study_152_Wales.pdf
• Obehové obstarávanie nábytku pre radnicu v meste Venlo:
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue60_Case_Study122_Furniture_Venlo.pdf
• Obehové obstarávanie pre udržateľné vzdelávacie prostredie:
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue79_Case_Study_155_Aalborg.pdf
• Obehové obstarávanie nábytku pre mesto Wageningen:
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue69_Case_Study_138_Wageningen.pdf
• Projekt SAWYER: https://circularfurniture-sawyer.eu/downloads/

ODPAD
OD JÚLA 2020 ZAČALI NOVÉ PRÁVNE PREDPISY EÚ ZAVÄZOVAŤ VLÁDY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, ABY ZLEPŠILI SPÔSOB
TRIEDENIA A ZBERU ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ NA RECYKLÁCIU. OČAKÁVALO SA, ŽE OBCE ZAČNÚ SAMOSTATNE TRIEDIŤ
A ZBIERAŤ RÔZNE MATERIÁLY, AKO JE TEXTIL, NEBEZPEČNÉ LÁTKY A BIOODPAD. JE TO DOPLNENIE K EXISTUJÚCIM
ZÁKONOM, KTORÉ ZOSÚLAĎUJÚ TRIEDENÝ ZBER PLASTOV, SKLA, PAPIERA, KOVOV, ODPADOVÝCH OLEJOV.
Rámcová smernica o odpade stanovuje niektoré základné zásady odpadového hospodárstva.87 Vyžaduje si, aby sa
s odpadom nakladalo:
• bez ohrozenia ľudského zdravia a poškodzovania životného prostredia,
• bez rizika pre vodu, vzduch, pôdu, rastliny alebo zvieratá,
• bez toho, aby sa spôsobovali nepríjemnosti spojené s hlukom alebo so zápachom,
• a bez nepriaznivého vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného záujmu.
Vysvetľuje, kedy odpad prestáva byť odpadom a stáva sa druhotnou surovinou a rozdiel medzi odpadom a vedľajšími
produktmi. Smernicou sa zavádza aj zásada „znečisťovateľ platí“ a „rozšírená zodpovednosť výrobcu“.
Základom odpadového hospodárstva EÚ je päťstupňová „hierarchia odpadového hospodárstva“, stanovená v rámcovej smernici o odpade. Stanovuje sa v nej poradie preferencií na nakladanie s ním.
Na splnenie cieľov tejto smernice prijmú krajiny EÚ nasledovné opatrenia:
• do roku 2020 sa príprava na opätovné použitie a recyklácia odpadových materiálov (ako je papier, kov, plast
a sklo) z domácností zvýšia na minimálne 50 % hmotnosti,
87 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705

47

METODIKA CIRKULÁRNEHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA VO VEREJNÝCH A V SÚKROMNÝCH ZÁKAZKÁCH

• do roku 2020 sa príprava stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, zvýši na minimálne 70 %
hmotnosti,
• do roku 2025 sa príprava na opätovné použitie a recyklácia komunálneho odpadu zvýšia na minimálne 55 %, 60 %
a 65 % hmotnosti do roku 2025, 2030 a 2035.
Podľa výročných správ o nakladaní s odpadom uverejnených v Eurostate máme problém splniť ciele recyklácie
vymedzené v rámcovej smernici o odpade. Tento problém je prítomný vo väčšine krajín EÚ.
Nakladanie s odpadmi podľa typu zhodnocovania a zneškodňovania, 2018 (% z celkového nakladania s odpadmi)

Zdroj: Eurostat, EK88

V roku 2018 sa členské štáty a inštitúcie EÚ dohodli na komplexnom súbore právnych predpisov zameraných na
predchádzanie vzniku odpadu z domácností a podporu recyklácie. V prílohe IVa89 k schválenej rámcovej smernici
o odpade exekutíva EÚ stanovuje odporúčania týkajúce sa zavedenia hospodárskych nástrojov, ako sú dane zo skládok a spaľovania, schémy vrátenia zálohy, poplatky a ďalšie.
Podľa prílohy IVa existuje viac ako jeden spôsob, ako zefektívniť nakladanie s odpadom a splniť ciele: osobitné dane,
platiť podľa reálne vyhodeného odpadu (PAYT), systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR), systémy vrátenia
zálohy (DRS), udržateľné a zelené verejné obstarávanie s cieľom podporiť lepšie nakladanie s odpadom a používanie
recyklovaných výrobkov a materiálov.90
Ročné náklady na narábanie s odpadom v obciach predstavujú približne 5 % z celkového ročného rozpočtu obcí.
Väčšina obcí v krajinách EÚ nevlastní svoju regionálnu alebo miestnu zberovú spoločnosť na nakladanie s odpadom,
ale namiesto toho si objednáva služby odpadového hospodárstva od súkromných spoločností.
88 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics#Waste_treatment
89 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20180705&from=EN#page=54
90 https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/05/NoTimeToWaste_Annex-IVa_web.pdf
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Uplatňovanie cirkulárnych kritérií pri obstarávaní je skvelou príležitosťou na obstaranie lepších služieb spoločností
na nakladanie s odpadom, vytvorenie lepších služieb pre samosprávy na trhu. Ak by sa nám podarilo urobiť niekoľko
dobrých príkladov miest s kvalitnými obehovými službami, nasledovali by ostatné obce. Musíme podporovať výskum
a inovácie pri presadzovaní recyklačných technológií, repasovaní a podporovať nepretržitý dialóg a spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami v oblasti odpadového hospodárstva.91
Pred uzatvorením zmluvy o budúcich službách samosprávy uskutočňujú verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie
spoločností na nakladanie s odpadom je veľkou výzvou a zelené alebo obehové kritériá zvyčajne nie sú zahrnuté.
Väčšina zmlúv nevyžaduje dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva a ani to, aby sa odpad recykloval v určitom percente, ktoré je v súlade s cieľmi recyklácie v smernici o odpade.
Prečo sme ako tému obehového obstarávania vybrali odpadové hospodárstvo v samosprávach:
• existuje mnoho zlých príkladov verejného obstarávania (PP) bez zelených/obehových kritérií, kde sa môžeme
naučiť, ako to nerobiť,
• toto obstarávanie je veľmi dôležité, pretože odráža budúce služby na niekoľko rokov v oblasti odpadového hospodárstva,
• je to šanca na splnenie cieľov samosprávy v oblasti obehového hospodárstva,
• môžeme pomôcť vybudovať lepšiu kvalitu služieb na trhu.
KĽÚČOVÝ VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PRÍSTUP ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA/GPP

Veľké množstvo odpadu umiestneného na
skládke

• uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva
• požadovať splnenie cieľov v právnych predpisoch EÚ a vo vnútroštátnych
právnych predpisoch

Nízka miera recyklácie

• požadovať splnenie cieľov v právnych predpisoch EÚ a vo vnútroštátnych
právnych predpisoch
• vyžadovať splnenie určitých KPI, ako je zacielenie na počet obyvateľov
v systéme triedenia odpadu (napr. 65 % obyvateľov triedi kuchynský odpad)

Nákladová efektívnosť

• rôzne ceny materiálov a tokov odpadu (zber a spracovanie)
• žiadať osobitné správy o nákladoch na zber rôznych tokov odpadu

Chýbajúce údaje o odpade pre PAYT

• požiadať o vybudovanie systému údajov o odpade pre systém PAYT v obci
• spýtajte sa, ako zhromažďovať údaje a akú správu požadujete

Infraštruktúra s vysokým
environmentálnym vplyvom

• používanie košov vyrobených z recyklovaných plastov (požiadajte
o osvedčenie)
• používanie vozidiel s nízkou uhlíkovou stopou
• uprednostňovať len spracovanie odpadu v miestnych alebo vo
vnútroštátnych zariadeniach

Použitie jednorazových položiek

• pri organizovaní akejkoľvek udalosti by sa organizátor mal vyhnúť
používaniu jednorazových položiek
• požiadať o vytvorenie systému vrátenia vkladov za opakovane použiteľné
položky

Prípadové štúdie:92
• Obstarávanie služieb zberu a spracovania odpadu šetrných ku klíme, mesto Sarpsborg, Nórsko
• Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného a nebezpečného nemocničného odpadu, región Emilia-Romagna,
Taliansko
91 https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Separate-collection-factsheet.pdf
92 https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm
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•
•
•
•

Program obstarávania infraštruktúry odpadového hospodárstva, Wales, Spojené kráľovstvo
Obstarávanie solárnych, zhutňujúcich odpadkových košov, Grófska rada Dún Laoghaire-Rathdown, Írsko
Služby zberu nízkouhlíkového odpadu, Bristol, Spojené kráľovstvo
Udržateľné obstarávanie v Prírodovednom múzeu v Londýne vo Veľkej Británii

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
LYKOŽRÚTOVÝ DREVENÝ MOST, JUŽNÉ ČECHY (ČESKO)
Popis:
V Bohuniciach bolo potrebné rekonštruovať most. Len vďaka riaditeľstvu SUS (Správa a údržba ciest) Juhočeského
kraja vznikol jedinečný dopyt po výstavbe dopravnej stavby, ktorá rešpektuje Parížsku dohodu OSN o klíme z roku
2015. Vďaka tejto výzve bolo možné navrhnúť inú technológiu ako použitie betónu. Ukázalo sa, že most je možné
postaviť rýchlo a lacno. V západnej Európe sa používa drevobetónová technológia.
Znaky cirkularity:
Most je jedinečná ekologická stavba vybudovaná s cieľom minimalizovať uhlíkovú stopu (v reálnom vyjadrení až o polovicu v porovnaní s klasickými betónovými alebo oceľovými mostami). Najdôležitejším faktorom drevených budov
je obnoviteľná povaha tohto materiálu. Táto prvá stavba v Českej republike využíva smrekové drevo na nosnú časť
mosta (ktorého bolo počas lykožrútovej kalamity v českých lesoch dostatok). Išlo teda o domáci obnoviteľný zdroj
a zároveň menej využívaný zdroj v stavebníctve napriek svojmu potenciálu. Lepené laminované drevo bolo použité pre drevenú časť, ktorá je ideálnym prvkom pre tieto konštrukcie, zabezpečuje dostatočnú nosnosť, trvanlivosť
a rozmerovú stabilitu.
Životnosť drevených mostov je určená predovšetkým prvkami izolácie a detailov, tak ako pri akejkoľvek inej konštrukcii mosta z betónu alebo ocele. Drevené mosty môžu vydržať stovky rokov, čo možno pozorovať na historických
budovách v Českej republike aj v zahraničí. Najstaršia drevená mostná stavba je budova v Číne, ktorá má viac ako 900
rokov. Moderné drevené mosty možno nájsť napríklad v Rakúsku, vo Švajčiarsku, Francúzsku a najmä v Škandinávii,
kde sa stavajú viac než 30 rokov. Projekt mosta v Bohuniciach je inovatívny aj vďaka využitiu novej technológie
a udržateľnému uvažovaniu jej autora. Využili sa aj časti pôvodného mosta, keď na brehoch potoka zostali opory, čo
boli popri starom moste. Nie vždy je nutné zbúrať celú stavbu. Využitím existujúcich funkčných prvkov štruktúry je
možné výrazne ušetriť prírodné zdroje štátu.
Výsledok:
Na základe projektu doc. Ing. Romana Fojtíka, PhD. (z Technickej univerzity v Ostrave), vznikol unikátny most postavený na základe drevo-betónovej techniky pre nosnú konštrukciu. Most má tiež monitorovací diagnostický systém „Smart Timber Bridge“, ktorý je založený na niekoľkoročnom výskume a informuje o stave mosta (preťaženie,
námraza, porucha, vlhkosť, teplota). Senzorový systém umožňuje posielať údaje priamo správcovi cesty a napríklad
deteguje, kedy preťažené vozidlá prechádzajú cez most. Senzory okrem iného dokážu predpovedať chyby v konštrukcii, čo umožní vyhnúť sa nákladným opravám. Ide o prvú inštaláciu tohto systému na svete.
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Zdroj: J. Fojtík

PROPAGAČNÉ PREDMETY V MORAVSKOSLIEZSKOM KRAJI (MSR)
Popis:
Spoločnosť NAVZDORY so sídlom v Moravskosliezskom kraji (Česko) vyrába propagačné a reklamné predmety z materiálov použitých vo forme upcyklácie (transformácia materiálov alebo odpadu na výrobky vyššej hodnoty). Spoločnosť sa zaoberá napríklad výrobou kreatívnych propagačných predmetov zo starých bannerov, automobilových
pásov alebo požiarnych hadíc. Tieto predmety sa vyrábajú ručne a lokálne s cieľom eliminovať neefektívne nakladanie s odpadom v Českej republike. Pred Vianocami 2020 si Moravskosliezsky samosprávny úrad objednal pre svojich
partnerov propagačné predmety od NAVZDORY a vzhľadom
na to, že išlo o zmluvu malého rozsahu, spoločnosť bola priamo oslovená (možnosť pre verejných dodávateľov, ak chcú
podporiť miestne sociálne podniky v prípade zmlúv s nízkou
sumou).
Znaky cirkularity:
NAVZDORY dodával MSR vianočné darčekové predmety vo
forme svietnikov vyrobených z použitých sklenených fliaš
a odpadového dreva. Bola to jasná prezentácia obehového hospodárstva v praxi a zároveň zvyšovanie povedomia
o téme obehového hospodárstva. Použité materiály je možné po skončení životnosti ďalej spracovať alebo recyklovať
(napr. v prípade rozbitia sa skla). Balenie výrobkov do darčekových krabíc bolo zabezpečené zo strany neziskovej organizácie MENS SANA, ktorá združuje ľudí s rôznymi duševnými poruchami. Táto zákazka tak nebola iba cirkulárna, ale aj
spoločensky zodpovedná.
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Výsledok:
Verejný obstarávateľ požadoval miestneho dodávateľa, ktorý spracováva miestny odpad aj v mieste jeho vzniku,
takže nebolo potrebné využívať primárne zdroje. Dodávateľa zároveň podporil v ťažkej pandemickej situácii, keď protipandemické opatrenia na ochranu pred pandémiou covid-19 paralyzovali mnohé spoločnosti. Verejný obstarávateľ
využil aj existujúce technické inovácie z podnikania a na tejto zákazke môže stavať formou dlhodobej spolupráce.
Zdroj: NAVZDORY
Ďalšie informácie v českom jazyku:
www.navzdory.cz,
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/04/dp_msk_propagacni_predmety.pdf

CIRKULÁRNY NÁBYTOK V EURÓPSKOM PARLAMENTE (EP)
Popis:
Nábytok v EP sa zvyčajne kupuje do majetku a používa sa po jeho technickú životnosť (zvyčajne sa vyhodí po 10 – 15
rokoch alebo daruje charitatívnym organizáciám, ktoré ho predávajú ďalej alebo ho recyklujú). Náklady na majetok
vo verejnej inštitúcii sú vysoké a v posledných rokoch bolo relatívne ťažké „umiestniť“ všetok vyradený nábytok.
Okrem toho, vďaka inováciám na trhu a zmenám v životnom a pracovnom štýle je nábytok pred koncom života „morálne“ nevhodný pre potreby používateľov. Preto sa okolo roku 2014 pri projekte renovácie približne 2 300 pracovných staníc pre poslancov EP a ich asistentov v Bruseli začalo uvažovať o alternatívnych spôsoboch nákupu nábytku, ktoré by minimalizovali tieto nevýhody. V tom čase existovali niektoré nábytkové služby (prenájom, strednodobý
prenájom...), ale neboli veľmi vhodné akurát pre potreby EP, kde išlo o dlhodobejšie riešenie. V tom čase bol dlhodobý
prenájom či operatívny lízing nábytku stále celosvetovo netestovanou novinkou.
Preto bola vyhlásená súťaž, kde prenájom nábytku nebol stanovený ako podmienka, ale ako jedna z možností. Náklady na životný cyklus boli kľúčovým aspektom, ktorý predstavoval 50 % hodnotiacich kritérií a zahŕňal rôzne scenáre obdobia prenájmu nábytku. Ďalších 50 % bola pridaná hodnota (t. j. kvalita v zmysle predpisov o verejných
prácach) a 15 % sociálne kritériá (vrátane spoločensky zodpovedného používania pôvodného nábytku, ale aj pracovných podmienok pre pracovníkov poskytujúcich údržbu na mieste vrátane bonusov za spokojnosť užívateľov) alebo
environmentálne aspekty (ako pomer recyklácie, recyklovateľnosť a garantované využitie vráteného nábytku na
trhu s druhotnými surovinami). Zákazka bola realizovaná vďaka smernici 2014/24/EÚ, ktorá podporovala udržateľné
obstarávanie a rozšírila možnosti rokovacích konaní – v tomto prípade sa použil súťažný dialóg vzhľadom na to, že
okrem režimu verejného obstarávania bolo potrebné prerokovať technické a estetické riešenie a určiť také podmienky, ktoré prípadné inovatívne akvizície (operatívny lízing) umožnia ponúknuť čo najširšiemu okruhu obstarávateľov
nediskriminačným a spravodlivým spôsobom bez toho, aby sa uprednostnilo proprietárne riešenie jedného z nich.
Znaky cirkularity:
Produkt ako služba (Product as Service – PAAS) je základným prvkom zodpovedného aj obehového vstupu. Zásada, že nemusíme vlastniť všetko, je v obehovom hospodárstve rozhodujúca. Jej cieľom je využívať existujúce zdroje
v obehu čo najdlhšie. PAAS vyvíja tlak na dodávateľov, aby ponúkli najodolnejšie a najkvalitnejšie výrobky, ktoré budú
môcť opätovne použiť (buď ako celok, alebo ich komponenty) na sekundárnom trhu. Výsledkom je „paradox operatívneho lízingu“, známy napríklad aj z riadenia vozového parku, kde cenový rozdiel medzi viac a menej kvalitným
výrobkom, ktorý je pri nákupe pozoruhodný, je kompenzovaný pri prenájme v dôsledku vyššej zostatkovej trhovej
hodnoty kvalitného výrobku.
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Tak isto aj trhové konzultácie (buď ako príprava obvyklého postupu, alebo úvodná fáza súťažného dialógu) a identifikácia potrieb budúcich používateľov počas výberového konania (moderované diskusie s používateľmi či cieľovými
skupinami, inštalácia makety) vedú k optimálnemu nastaveniu objednávky a identifikácii pridanej hodnoty pre verejného obstarávateľa a používateľov. Najmä pri použití prístupu „návrh a dodanie“ je možné plne využiť inovácie, ktoré
nemajú možnosť uplatniť sa v „tradičnom“ verejnom obstarávaní (otvorený postup, najnižšia cena alebo dokonca
pomer ceny a kvality len s technickými kritériami).
Výsledok:
Forma zákazky „návrh a dodanie“ priniesla kvalitné ponuky a päť spoločností sa zúčastnilo súťažného dialógu do
konca, z toho štyri predložili ponuky v súlade so súťažnými podkladmi. Zmluva bola nakoniec podpísaná s konzorciom Haworth GmbH a Potiez-Deman BV na desať rokov prenájmu nábytku a s možnosťou ďalších piatich rokov, zatiaľ
čo po prvých siedmich rokoch sa nájomné za položku zníži na cenu samotnej údržby. Zmluva tiež umožňuje predčasné vrátenie nábytku s kompenzáciou garantovanej zostatkovej hodnoty. So spoločnosťou sa dohodla aj možnosť nových podprojektov (to platí napríklad pre zníženie počtu poslancov po brexite s novým rozdelením priestorov alebo
individuálne úpravy pre nových poslancov po voľbách). Výrobca sa zaviazal vziať nábytok kedykoľvek späť, zaručuje
výkupné ceny podľa veku nábytku a zaručuje možnosť výmeny, pridania alebo vrátenia. Náklady na údržbu sa hradia
ako jednorazová suma vrátane poistenia škôd. Opravy a údržbu nábytku poskytuje na mieste tím podľa zazmluvnenej dohody (SLA).

Celý projekt je vo všeobecnosti veľmi pozitívne hodnotený používateľmi, riadiacimi a kontrolnými orgánmi EP, a to
tak z hľadiska dizajnu a ergonómie, ako aj z hľadiska logistiky a financií. Víťazná ponuka vo výberovom konaní mala
pomer ceny a kvality (Quality / LCC – Low Cost Carriers) o 26 % vyšší ako benchmark určený na začiatku projektu z vtedajších odhadovaných nákladov a technickej úrovne nábytku zakúpeného pôvodným spôsobom, a to aj po
zohľadnení finančných nákladov na lízing.

53

METODIKA CIRKULÁRNEHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA VO VEREJNÝCH A V SÚKROMNÝCH ZÁKAZKÁCH

Zdroj: J. Kodym, online kurz CZ o cirkulárnom obstarávaní

OBSTARANIE ZELENÉHO KANCELÁRSKEHO NÁBYTKU BASKICKOU VLÁDOU
Charakteristika:
Ihobe je orgán verejnej správy v rámci Ministerstva životného prostredia, územného plánovania, poľnohospodárstva
a rybolovu baskickej vlády. Pracuje na zlepšení životného prostredia v Baskicku v spolupráci na všetkých vládnych
úrovniach. Od roku 2005 Ihobe aktívne podporuje a zavádza ekologické obstarávanie do praxe v rámci svojej vlastnej
činnosti s využitím stratégie, ktorá konkrétne zahŕňa stimuláciu aktérov na strane ponuky aj dopytu v regióne.

Znaky cirkularity:
Hlavné kritériá udržateľnosti zahrnuté do verejného obstarávania kancelárskeho nábytku sa zameriavajú na udržateľnú výrobu, používanie recyklovaných materiálov a recyklovateľnosť konečného výrobku. Sumarizujú sa takto:
1) Technická a environmentálna kvalita materiálov
• Dosky vyrobené z dreva a vedľajších produktov dreva: najnižšie možné množstvo formaldehydu; vylúčenie nebez-
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•

•
•
•

pečných látok (klasifikované smernicou 67/548/EHS) a použitie dreva pochádzajúceho z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom (kritériá s označením FSC a PEFC) alebo recyklovaného.
Plastové komponenty: budú sa uprednostňovať výrobky obsahujúce predtým recyklovaný plast a plastové kusy
nad určitú hmotnosť by mali byť označené podľa normy ISO 11469 (alebo jej ekvivalentu); látky na báze olova,
kadmia, ortuti alebo jej zlúčenín by sa nemali do plastových materiálov pridávať.
Kovové časti: na konci životného cyklu výrobkov sa musia ľahko demontovať, aby sa dali recyklovať; bude uprednostňované začlenenie recyklovaných kovov.
Čalúnenie: uprednostnia sa výrobky spĺňajúce kritériá od spoločnosti Öko-tex, EÚ Flower (kvet) alebo ich ekvivalentu.
Pena: uprednostňovať sa bude plnenie kritérií certifikačného programu CertiPUR alebo jeho ekvivalentu.

2) Technická kvalita výrobkov
• Zameriava sa na štandardizované montážne spojenia kusov, modularitu a ergonómiu (pre stoličky).
3) Environmentálna kvalita výrobkov
• Požiadavky týkajúce sa trvanlivosti (minimálna záruka najmenej tri roky); údržba – napríklad čistenie výrobkov
by malo byť možné bez použitia organických rozpúšťadiel; a výrobky musia byť vhodné na recykláciu a opätovné
použitie.
Výsledok:
Štyri spoločnosti predložili ponuky, ktoré spĺňali všetky povinné požiadavky (technické špecifikácie). Vo výberovej
fáze dostali viac bodov ponuky, ktoré sa zaoberali týmito dvoma aspektmi: analýzou životného cyklu niektorých
alebo všetkých ponúkaných výrobkov a vyhláseniami o environmentálnych výrobkoch.
Pokiaľ ide o environmentálne kritériá, všetky spoločnosti okrem jednej predložili požadovanú dokumentáciu. Najlacnejšia ponuka, pokiaľ ide o finančné náklady, získala zákazku. Bola to tiež ponuka, ktorá získala najvyššie environmentálne skóre.
Toto verejné obstarávanie slúžilo na to, aby inšpirovalo a informovalo o podobných opatreniach aj iných aktérov
verejného sektora v danom regióne. Napríklad v roku 2008 baskická vodohospodárska správa prijala veľmi podobný
prístup ako Ihobe pri obstarávaní kancelárskeho nábytku pre svoju kancelársku budovu. Takmer rovnaký prístup tiež
zaviedlo mesto Bilbao.
Zdroj: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue6_GPP_Example16_Basque_Furniture.pdf

MASARYKOVA UNIVERZITA OBSTARÁVA ZBEROVÚ SPOLOČNOSŤ
NA NAKLADANIE S ODPADMI
Popis:
Medzi základné hodnoty Masarykovej univerzity (ďalej len „MUNI“) patrí zodpovednosť, chápaná vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu ako verejná úloha univerzity s dôrazom na jej úlohu spolutvorcu verejnej mienky a aktívneho
účastníka verejnej diskusie a dodržiavanie pravidiel stanovujúcich rovnosť príležitostí a transparentnosť vo fungovaní inštitúcie. Univerzita od začiatku spolupráce s projektom „Podpora realizácie a rozvoja sociálne zodpovedného
verejného obstarávania“ plní svoje strategické ciele najmä s využitím ekologických materiálov, produktov a procesov a nepriamej podpory pre malé a stredné podniky.
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MUNI vidí veľkú pridanú hodnotu v tom, že nebude hodnotiť verejné zákazky výlučne na základe ceny. Masarykova
univerzita v Brne sa rozhodla ísť cestou zeleného verejného obstarávania a nastaviť proces verejného obstarávania,
ktorý zahŕňa zelené kritériá pri obstarávaní zberovej spoločnosti na nakladanie s odpadmi.
Znaky cirkularity:
Pri obstarávaní spoločnosti na nakladanie s odpadmi je dôležité stanoviť kritériá na splnenie hierarchie odpadového
hospodárstva alebo cirkulárnej hierarchie, určitých cieľov recyklácie a toho, čo je najdôležitejšie – transparentnosti
v celom hodnotovom reťazci.
Keď univerzita pripravovala obstarávanie, jej cieľom bolo implementovať princípy obehového hospodárstva, hierarchie odpadového hospodárstva, udržateľnosti a transparentnosti.
Hodnotiace kritériá:
Kritériá verejného obstarávania pri obstarávaní spoločnosti na nakladanie s odpadom boli stanovené tak, aby spoločnosť:
• poskytovala univerzite štyrikrát ročne konzultácie k nakladaniu s odpadmi,
• zabezpečovala zber vozidlami, ktoré by mali normu Euro V,
• legálne zamestnávala ľudí a mala spravodlivé zmluvy so zamestnancami,
• splnila všetky povinnosti podľa právnych predpisov,
• merala množstvá odpadu,
• podpísala zmluvu na štyri roky.
V číslach:
• cena 50 %
• recyklácia 25 %
• iné formy spracovania odpadu 15 %
• technologická úroveň vozidiel 10 %
Univerzita začala proces verejného obstarávania a absolvovala predbežnú trhovú konzultáciu s tromi spoločnosťami
na nakladanie s odpadmi, ktoré mali záujem poskytovať túto službu. Iba dve z týchto spoločností poslali svoje ponuky do súťaže a oba návrhy prekročili hodnotu zákazky. Toto verejné obstarávanie bolo následne zrušené a pristúpilo sa k tvorbe novej zákazky so zmenenými pomermi hodnotiacich kritérií:
• cena 75 %
• recyklácia 12 %
• energetické zhodnocovanie 8 %
• technologická úroveň vozidiel 5 %
Výsledok:
Toto obstarávanie bolo úspešné a zmluva bola podpísaná s víťaznou zberovou spoločnosťou na dva roky.
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Zdroj: https://sustain.muni.cz/strategie-a-cile/vyrocni-zpravy
EN

OBSTARANIE SLUŽIEB ZBERU A NAKLADANIA S ODPADMI ŠETRNÝCH KU KLÍME
– MAGISTRÁT MESTA SARPSBORG (NÓRSKO)
Popis:
Mesto Sarpsborg sa nachádza v regióne Østfold, ktorý sa nachádza v juhovýchodnej časti Nórska a má 54 678 obyvateľov.
V auguste 2016 Magistrát mesta Sarpsborg znovu obstarával službu zberu odpadu a vyzval budúcich uchádzačov,
aby navrhli, ako by ich navrhovaná služba mohla prispieť k energetickému a klimatickému plánu mesta Sarpsborg.
Energetický a klimatický plán bol prvýkrát schválený v roku 2002 a jeho cieľom bolo výrazne znížiť emisie skleníkových plynov (GHG) v meste. V roku 2008 sa odhadovalo, že emisie budú celkovo 374 000 ton ekvivalentov CO2 (7,4
tony na obyvateľa), väčšinou spôsobené cestnou dopravou a priemyslom.
Energetický a klimatický plán mesta Sarpsborg (2011 – 2020) mal celkový cieľ znížiť priame emisie skleníkových
plynov o 50 % do roku 2020 a zameriaval sa na päť oblastí činnosti: doprava, spotreba energie budov, nakladanie
s odpadom, adaptácia na zmenu klímy a budovanie kapacít a výmena poznatkov.
V auguste 2016 samospráva vyhlásila „otvorené“ verejné obstarávanie s cieľom obstarať službu zberu odpadu pre
mesto Sarpsborg na nasledujúcich päť rokov. Predmetom zákazky boli činnosti:
• zber komunálneho odpadu z domácností (a rekreačných objektov), mestských budov a súkromných spoločností
v meste;
• zber odpadu zo zberných miest a zber odpadu z verejných podujatí;
• prenájom kontajnerov na zber komunálneho odpadu a stavebného odpadu z mestských podnikov.
Spoločnosť mala zabezpečiť nakladanie, prepravu a recykláciu hore uvedených druhov odpadov. Budúca zmluva
mala zahŕňať aj ďalšie dve požiadavky:
• zber kuchynského odpadu v samostatných nádobách,
• zber sklenených a kovových obalov v samostatných nádobách.
Znaky cirkularity:
Požiadavky na služby zahŕňali zber triedeného odpadu, zabezpečenie zberných nádob a prepravu odpadu do určených recyklačných/koncových zariadení.
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Verejné obstarávanie prebiehalo podľa kritéria „najlepšieho pomeru ceny a kvality“ (tzv. M.E.A.T. kritériá), ktoré sa
použilo na vylúčenie uchádzačov, ktorí neboli schopní splniť určité minimálne environmentálne (a sociálne) kritériá.
Použité boli kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa cenových a kvalitatívnych aspektov. Tým, že sa ako kritérium
obstarávania použilo aj zníženie emisií CO2, víťazná služba, ktorá použila dva plne elektrifikované nákladné vozidlá na
zber odpadu, bola nielenže lacnejšia z dôvodu nízkych nákladov na vodnú energiu v Nórsku, ale viedla aj k úsporám
približne 300 ton emisií CO2 ročne.
Magistrát mesta Sarpsborg zároveň v období obstarávania plánoval revidovať Plán odpadového hospodárstva. To
znamenalo, že sa mali prijať nové politické rozhodnutia o zavedení opatrení na zber viacerých druhov odpadu, ako je
kuchynský odpad, nebezpečný odpad a sklenené a kovové obaly.
Technické špecifikácie pre vozidlá:
Minimálne výkonnostné požiadavky pre vozidlá používané na vykonanie služby:
a) Minimálna európska emisná norma Euro 6 pre vozidlá, ktoré sa majú používať na zber odpadu.
b) Minimálna európska emisná norma Euro 5 na ďalšiu prepravu do zariadení na spracovanie odpadu.
Okrem toho, vzhľadom na existujúcu dohodu medzi samosprávou Sarpsborg a organizáciou zodpovednosti výrobcu
Grønt Punkt Norge AS, uchádzači museli spĺňať aj požiadavky na plastové obaly po zbere (t. j. prepravu, triedenie,
lisovanie a balíkovanie, skladovanie a odber), aby sa zabezpečilo priebežné zhodnocovanie plastového odpadu.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka bola vyhodnotená na základe:
• kvality a životného prostredia (60 % z celkového počtu bodov),
• ceny (40 % z celkového počtu bodov).
Výsledky:
Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v auguste 2016, pričom zmluva bola podpísaná začiatkom decembra
toho istého roku. Boli doručené štyri ponuky. Službu zabezpečuje zberová spoločnosť od 1. októbra 2017 do 30. septembra 2022. Celková hodnota zákazky je viac ako 21 miliónov eur (204 822 859 nórskych korún).
Napokon, posúdením ponúk podľa dopravnej vzdialenosti k ďalšiemu spracovaniu odpadu víťazná ponuka zahŕňala
aj dohody s miestnymi aktérmi o spracovaní zmesového aj potravinového odpadu, čo ďalej zníži emisie súvisiace
s prepravou do zariadení na spracovanie odpadu.
Kombináciou zberu odpadu a ďalšieho spracovania odpadu v jednom obstarávaní bolo možné obstarať holistickejšie
a efektívnejšie riešenie, ktoré tiež znižuje potrebu prepravy odpadu.
Víťazná ponuka nebola len tá s najnižšou cenou, ale aj tá, ktorá preukázala najvyššiu kompatibilitu s energetickým
a klimatickým plánom Sarpsborgu.
Zdroj: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue72_Case_Study_145_Sarpsborg.pdf

SLUŽBY ZBERU ODPADU V MESTE BRISTOL S NÍZKOU UHLÍKOVOU STOPOU
Popis:
Mesto Bristol získalo ocenenie Európske hlavné zelené mesto za rok 2015 za pridelenie 800 miliónov eur na zlepšenie
dopravy, energetickú efektivitu a využitie energie z obnoviteľných zdrojov, za dôsledné znižovanie emisií ekvivalentu
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oxidu uhličitého (CO2e) od roku 2005 a za zdvojnásobenie počtu cyklistov v rokoch 2001 až 2011. Ocenenie tiež vyjadrilo uznanie za rastúcu ekologickú ekonomiku Bristolu a ambíciu stať sa centrom nízkouhlíkového priemyslu.
Stratégia trvalo udržateľného obstarávania mesta Bristol bola prijatá v roku 2009. Zahŕňa odbornú prípravu, vypracovanie príslušných kritérií, doložiek a cieľov, monitorovanie udržateľného verejného obstarávania a rozvoj trhu.
Každý nový nákup, ktorý si vyžaduje zmluvu, prechádza hodnotením udržateľnosti a hodnotením zo strany environmentálneho tímu vrátane odporúčaných kritérií zeleného verejného obstarávania.
Radnica má ciele znižovania emisií už niekoľko rokov, ale v roku 2011 bol prijatý nový cieľ pre celé mesto – znížiť emisie
CO2 o 40 % do roku 2020 od východiskového roku 2005.
Verejné obstarávanie zákazky na zber komunálneho odpadu a zimnú údržbu ciest v okolí mesta Bristol sa začalo
v roku 2009. Analýza ukázala, že trh sa v predchádzajúcich desiatich rokoch výrazne zmenil; preto bolo dôležité
využiť tender na podporu hospodárskych a environmentálnych zlepšení.
Znaky cirkularity:
Vopred kvalifikovaní poskytovatelia služieb sa zúčastnili predbežnej konzultácie s cieľom preskúmať rôzne prístupy
dostupné v odpadovom hospodárstve. To sa tiež považovalo za optimálny spôsob, ako dosiahnuť vysoké ciele recyklácie, zníženie emisií a dobrú hodnotu za vynaložené peniaze.
Bristolský odpadový tím stanovil požiadavky triedenia odpadu, zatiaľ čo tím pre životné prostredie stanovil ciele zníženia emisií CO2. Zmluva vstúpila do platnosti v novembri 2011 a zahŕňa poskytovanie vozidiel, personálu a skladov na
skladovanie odpadu, údržbu ciest, odhŕňanie snehu a komunikáciu s verejnosťou. Predbežná kvalifikácia umožnila
výber uchádzačov podľa vhodnosti ich systému environmentálneho manažérstva (EMS). Bolo to potrebné z dôvodu
následných požiadaviek Agentúry pre životné prostredie.
Na prvej strane špecifikácie boli stanovené ciele Bristolu do roku 2015, ktoré zahŕňali, že bude tzv. „majákovým úradom“ poskytujúcim mestské zodpovedné služby „Streetscene“, vrátane čistenia ulíc, zberu odpadu, odstraňovania
graffiti, vyprázdňovania košov a odstraňovania čiernych skládok. Ciele zahŕňali aj spoluprácu s partnermi na dosiahnutie excelentnosti, byť uznávaným lídrom v zbere a recyklácii odpadu a byť najčistejším mestom Británie.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa uskutočnil súťažný dialóg, použili sa „požadované výsledky“ na rozdiel od technických špecifikácií založených na zhode. Tieto zahŕňali:
• znížiť „uhlíkovú stopu“ spojenú so službou v súlade s dohodnutým cieľom do roku 2020 pre Bristol,
• zvýšiť predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, recykláciu a kompostovanie smerom k cieľu „nulového
odpadu“,
• dosiahnuť významné zníženie nespracovaného odpadu odoslaného na skládky,
• maximalizovať efektívne zhodnocovanie zdrojov, t. j. materiálové a energetické zo zmesového odpadu,
• riešiť a znižovať prípady environmentálnej trestnej činnosti (napr. ukladaním a zhromažďovaním dôkazov z čiernych skládok),
• zlepšiť komunitné chápanie trvalo udržateľného nakladania s odpadom.
Výsledky:
Uchádzači boli posudzovaní na základe ponúk, ktoré zostavili v nadväznosti na súťažný dialóg, a boli hodnotení podľa
faktorov vrátane plánu manažmentu uhlíka, ktorý naznačuje, ako dosiahnu ciele zníženia. 4 % známok boli pridelené
na aspekty životného prostredia a udržateľnosti vrátane uhlíkovej stopy služby, kvality EMS a environmentálnych
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vplyvov služby zimnej údržby. Hodnotilo sa aj účinné prevádzkové riadenie nasledujúcich aspektov; zber odpadu
(13 %); čistenie ulíc (12 %); zimná údržba (4 %) a preprava a spracovanie odpadu (2 %). Vyhodnotila sa aj predloha
toho, ako by uchádzač splnil výkonnostné ciele pre zber odpadu (8 %) a čistenie ulíc (5 %).
V zmluve s úspešným uchádzačom bol vymedzený podiel úspor emisií CO2e, ktorý by prispel k zastrešujúcemu cieľu
mesta. Cieľ mesta znížiť emisie CO2 do roku 2020 (východisková hodnota 2005) o 40 % bol upravený na pomernom
základe tak, aby zodpovedal dĺžke zmluvy o poskytovaní služieb (2011 – 2017). Základné údaje o emisiách od predchádzajúceho dodávateľa (2009/2010) sa použili na výpočet ton ušetreného CO2. Výpočty sa vykonali aj na rozdiel
v účinnosti dostupných vozidiel.
Zdroj: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue33_Case_Study71_Bristol_Business_case.pdf

INOVAČNÉ CENTRUM JUŽNEJ MORAVY: ZELENÁ ENERGIA
Popis:
Cieľom Juhomoravského inovačného centra (JIC) je podpora inovatívneho podnikania v regióne Južnej Moravy. V roku
2018 JIC vyhlásil tender na dodávku elektriny do svojej budovy INMEC v brnianskom Technologickom parku. Okrem
ceny bolo rozhodujúcim kritériom percento energie, ktorú dodávateľ preukázateľne nakúpil z obnoviteľných zdrojov.
Na základe tejto zmluvy verejný obstarávateľ nestanovil pevnú požiadavku na podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov (OZE). Namiesto toho sa JIC rozhodlo ponechať na dodávateľoch, aký podiel OZE by ponúkli, a pri
hodnotení ponúk zohľadniť uprednostňovanie vyššieho podielu OZE. Hodnotiace kritériá boli stanovené nasledovne:
cena 70 %, environmentálny aspekt – nákup OZE 30 %.
Znaky cirkularity:
Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov je jednou z kľúčových zásad obehového hospodárstva, pretože si vyžaduje komplexný prístup k efektívnemu využívaniu zdrojov. Preto sa zameriava nielen na úspory pri využívaní primárnych zdrojov, ale aj na efektívnosť výroby a spotreby energie. Verejné obstarávanie preto musí zohľadniť súčasné
trendy, nové technológie a inovácie v nízkouhlíkovom hospodárstve, čím sa zníži vplyv prevádzky úradu (alebo spoločností, alebo domácností) na životné prostredie.
Pri použití kritérií kvality verejný obstarávateľ jasne uviedol v súťažnej dokumentácii požiadavky a ciele, ktoré sa
majú dosiahnuť realizáciou verejnej zákazky. Ak dodávatelia poznajú tieto ciele a rozumejú im, hodnotenie a celá
súťaž sú pre nich transparentnejšie a sú schopní prísť s dobre porovnateľnými ponukami. Verejný obstarávateľ potom v súťažných podkladoch definoval jednoznačné požiadavky a ciele a jasne určil, ktoré konkrétne ukazovatele
vyhodnotí a koľko bodov pridelí jednotlivým úrovniam plnenia stanovených cieľov.
Výsledok:
Verejný obstarávateľ uzavrel zmluvu so spoločnosťou Nano Green Ltd., ktorá predložila najvýhodnejšiu ponuku a dodáva energiu zo 100 % obnoviteľných zdrojov.
Zdroj:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=dodavky-elektricke-energie-z-obnovitelnych-zdroju
https://incien.org/wp-content/uploads/2021/06/Cirkularni-zakazky-KROUPAHELAN-INCIEN.pdf
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100 % OBNOVITEĽNÁ ENERGIA PRE BUDOVU A GARÁŽ BASKICKÉHO PARLAMENTU
Charakteristika:
V roku 2015 sa baskický parlament zaviazal začleniť environmentálne kritériá do tendra na dodávku elektrickej
energie do svojich budov a garáží a stanovil, že 20 % dodávanej energie by malo pochádzať z obnoviteľných
zdrojov energie. Neskôr, v roku 2017, sa v novom tendri vyžadovalo, aby dodávka elektrickej energie bola 100 %
obnoviteľná, hoci obchodná spoločnosť mohla dodávať energiu z neobnoviteľných zdrojov iným uchádzačom,
pričom mala povinnosť predložiť odôvodnenie „vyplatenia záruk pôvodu“. V roku 2018 baskický parlament zvýšil záväzok, ktorý ako kritérium solventnosti požadoval, aby obchodné spoločnosti mali klasifikáciu A (100 %
obnoviteľného pôvodu v predchádzajúcom roku). Túto požiadavku však napadli dve spoločnosti, ktoré sa chceli
uchádzať o zákazku, a tá bola nakoniec pozastavená. V roku 2019 bola verejná súťaž opätovne spracovaná, čím
sa eliminovalo kritérium solventnosti, ale zachovala sa záruka obnoviteľného pôvodu 100 % dodávanej energie,
proces prenájmu bol úspešne ukončený, pričom nová zmluva nadobudla platnosť v januári 2020.

Znaky cirkularity:
Ako sa uvádza v špecifikáciách, verejná súťaž je na uzatváranie zmlúv o dodávke 100 % elektriny z obnoviteľných
zdrojov vo vysokom a v nízkom napätí pre budovy a garáže vo vlastníctve baskického parlamentu na obdobie dvoch
rokov.
Zariadenia, ktoré sú predmetom zákazky, sú rozdelené na dve časti podľa napájacieho napätia (MT: Ústredie; a BT:
doplnkové dodávky a garáže). Celková spotreba dvoch dávok sa odhaduje na 1 541 000 kWh/rok. V špecifikáciách
sa uvádza, že ponuky musia zvážiť všetky pojmy, ktoré ovplyvňujú účet za elektrickú energiu; to znamená termín
napájania, termín energie a všetky dane a regulované koncepcie, s ktorými sa účtuje dodávka elektrickej energie,
a dokonca aj náklady na prenájom meračov. Taktiež boli definované jednotkové ceny: časť 1 – 296 000 € (DPH nie je
zahrnutá); časť 2 – 22 000 € (DPH nie je zahrnutá).
Špecifikácia je veľmi jasná tak v technických špecifikáciách, ako aj v administratívnych doložkách, ktoré sú podrobne
opísané: 1) v objekte; 2) v charakteristikách dodávky; 3) v osobitných podmienkach vykonávania.
Výsledky:
1) Uspokojivé vypracovanie ponúk. Štyri spoločnosti predložili ponuku, dve z nich boli zazmluvnené (jedna za
každú z dvoch definovaných častí).
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2) S novou zmluvou sa znižuje spotreba, ako aj emisie CO2. Na základe spotreby odhadovanej v špecifikáciách
(1 541 000 kWh/rok) sa zníženie emisií CO2 odhaduje na 400,66 ton CO2 ročne vďaka spotrebe elektrickej
energie zo 100 % obnoviteľných zdrojov namiesto elektrickej energie zo štátneho energetického mixu.
3) Predpokladá sa hospodárska úspora: zmena sadzby pre dodávku vysokého napätia, ktorá sa stáva 6.2 namiesto 6.1 (kráľovským dekrétom č. 15/2018); zahrnutie všetkých výdavkov vrátane dane z elektrickej energie do ceny, ktorú ponúkajú spoločnosti.
4) Okrem toho sa na trh s energiou uvádza odkaz: Stávkovanie z dopytu po 100 % obnoviteľnej elektrickej energii je aktívnym spôsobom využívania verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv na mobilizáciu trhu smerom k ekologickejším postupom.
Zdroj: https://www.ihobe.eus/CriteriosAmbientales/Ficha.aspx?IdMenu=244677a9-6fc5-4e48-b375-3283c46421fe&Cod=1ad9f0d7-f2fa-4310-9557-68e025cfdff2&Idioma=es-ES

BUDOVA DEPOZITÁRA VÝCHODOČESKÉHO MÚZEA V PARDUBICIACH
Popis:
Klient potreboval pasívnu štandardnú budovu na výstavbu nového depozitára múzea: energeticky efektívnu konštrukciu s nízkymi prevádzkovými nákladmi, minimálnu údržbu a minimálne spotrebované energie na chladenie
a vykurovanie. Táto požiadavka bola v Českej republike v čase plánovania zmluvy stále dosť nezvyčajná. Vďaka tomu
bola vytvorená dovtedy jedinečná budova, ktorá zodpovedá potrebám múzejných aktivít na skladovanie zbierkových predmetov.
Znaky cirkularity:
Depozitár je výnimočný pre použitie nepálených tehál (na reguláciu vlhkosti) a recyklovaných materiálov v podloží budovy, ktorá má objem tisíc kubických metrov. Recyklovaný betón nahrádza kamenivo lomu, čím šetrí prírodu
a v súčasnosti rýchlo sa zmenšujúce zdroje v stavebnom priemysle. Konštrukcia sa skladá zo železobetónovej kostry so stropom z panelu na kompozitných železobetónových nosníkoch. Depozitár využíva moderné technológie,
ako je rekuperácia a tepelné čerpadlo umiestnené na zelenej rozsiahlej streche.
Vykonávanie a vyžadovanie cirkulárnych zásad v stavebníctve je rozhodujúce, pretože toto odvetvie je na jednej
strane veľmi náročné z hľadiska spotreby surovín a zároveň produkuje obrovské množstvo odpadu. Verejní obstarávatelia by preto mali diskutovať o tejto téme s odborníkmi a žiadať riešenia, ktoré ušetria primárne zdroje a zabezpečia hospodárnu prevádzku nových a obnovených budov.
Výsledok:
Budova získala ocenenie Ministerstva priemyslu a obchodu ČR v súťaži Odpad je zdroj a ocenenie Stavba roka v Pardubickom kraji.
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Zdroj: https://www.tvarchitect.com/video/depozitar-vychodoceskeho-muzea-v-pardubicich-od-adama-rujbra-je-jiz-v-provozu/

ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ V ŠTÁTNEJ SPRÁVE
Popis:
V súlade s uznesením vlády č. 590 zo 14. decembra 2016, ktorým vláda Slovenskej republiky schválila Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020, bola ministrom a predsedom
ústredných orgánov štátnej správy uložená povinnosť uplatňovať zásady zeleného verejného obstarávania v rámci
svojej pôsobnosti a predsedom samosprávnych krajov a Združeniu miest a obcí Slovenskej republiky bola odporučená. Mestá a obce uplatňujú zásady zeleného verejného obstarávania v rámci svojej pôsobnosti.

Cieľom predmetného zákona je podporovať uvádzanie ekologických a energeticky účinných motorových vozidiel na
trh, čím sa prispeje k energetickej účinnosti vozidiel cestnej dopravy znížením spotreby paliva, ochráni klíma znížením emisií CO2 a zlepší kvalita ovzdušia znížením emisií znečisťujúcich látok.
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Zákon stanovuje spôsoby posudzovania energetických a environmentálnych vplyvov prevádzky motorových vozidiel kategórií M1, M2, M3, N1, N2 a N3 (ďalej len „vozidlo“) počas ich životnosti pri nákupe alebo lízingu vozidiel. Stanovuje sa v ňom aj metodika výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla s cieľom podporiť a stimulovať
trh s energeticky účinnými a ekologickými vozidlami.
Po prijatí akčného plánu sa vláda obrátila na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) s myšlienkou modelového obstarávania elektromobilu. ÚVO to prijal ako výzvu a príležitosť priamo využiť ekologické verejné obstarávanie pri nákupe
vozidla pre potreby úradu a zároveň možnosť inšpirovať ostatných verejných obstarávateľov. Koniec koncov, ak existuje čo i len minimálna možnosť akýmkoľvek spôsobom prispieť k zníženiu negatívneho vplyvu na životné prostredie,
tak musí byť štát a jeho inštitúcie vzorom pre ostatných verejných obstarávateľov a snažiť sa správať zodpovedne
v každej verejnej zákazke.
Znaky cirkularity:
Skutočná realizácia prieskumu trhu bola založená hlavne na „surfovaní“ na stránkach internetových predajcov automobilov, z ktorých zamestnanci OPP čerpali veľa informácií. Overili dostupnosť elektrických vozidiel na trhu, ich
technické parametre a dostali katalógy produktov. Našli cenu na webových stránkach jednotlivých predajcov, publikovaných cenníkoch alebo pomocou cenového konfigurátora. Veľmi užitočné pre nich boli aj rôzne webové stránky,
čo bol veľmi jasný a komplexný proces problematiky elektromobility.
Vynikajúca príležitosť rozšíriť odbornosť v oblasti účasti elektromobility nastala na výstave Autosalón, ktorá sa konala v Bratislave.
Dobré plánovanie verejného obstarávania zahŕňa aj veľmi dobré znalosti trhu. Preto pred samotným výberovým konaním zamestnanci OPP použili § 25 GPP – prípravné trhové konzultácie. Konzultácia bola rozdelená na teoretickú
a praktickú časť – testovanie elektrických vozidiel.
Keďže ide o zelené verejné obstarávanie, pri stanovovaní environmentálnych parametrov sa počas celého životného cyklu elektrických vozidiel zohľadnili otázky súvisiace s environmentálnymi faktormi. V skutočnosti sa zaoberali
objasnením skutočností týkajúcich sa „čistých vozidiel“. Existuje zásadný rozdiel v tom, či sa komponenty vo výrobe
elektrických vozidiel vyrábajú v danej krajine, elektrina sa vyrába z obnoviteľných zdrojov (voda, slnko, vietor atď.),
alebo či sa vyrábajú v krajine, kde sú zdrojom elektrickej energie fosílne palivá (napr. uhlie). Ekologická šetrnosť
elektrických vozidiel v podstate závisí od krajiny, v ktorej sa tieto komponenty vyrábajú a používajú. Zdroj elektrickej
energie je preto dôležitý: konkrétna krajina, v ktorej sa nachádzajú výrobné závody komponentov elektrických vozidiel, samotné elektrické vozidlo, a nemenej dôležité je to, čo je „energetický mix“ v krajine, kde sa elektrické vozidlo
používa.
Environmentálne požiadavky sa premietli do emisných otázok, zdrojov energie používaných na výrobu batérie, zdrojov energie použitých na výrobu samotného elektrického vozidla, otázok týkajúcich sa likvidácie a recyklácie batérií,
zloženia batérií atď. Nedostali jasnú a najmä preukázateľnú odpoveď. V tejto oblasti môže existovať celoeurópsky
tlak na vytvorenie jednotnej formy a metodiky výpočtu a demonštrácie.
Skutočnosť, že v tom čase, napriek vykonaným prípravným trhovým konzultáciám, nemohli získať konkrétnejšie
odpovede na ich otázky týkajúce sa komplexnej šetrnosti elektromobilov, neznamená, že na tieto parametre rezignovali. ÚVO sa neustále zaujíma o tieto environmentálne parametre.
Okrem environmentálnych parametrov sa zaujímali aj o ekonomické parametre. Nešli však len cestou najnižších
nákladov. Jednou z možností na dosiahnutie symbiózy medzi nákladmi a ochranou životného prostredia je použitie
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cyklu environmentálnych nákladov. Okrem kúpnej ceny elektromobilu sa preto zaujímali aj o servisné náklady na
100 000 km, počet servisných kontrol na 100 000 km, cenu za likvidáciu/recykláciu batérie, cenu novej batérie,
akúkoľvek zľavu z predaja starého, bezplatný prenájom náhradného vozidla počas služby/udalosti poškodenia, bezplatné ťahanie pri vybití batérie atď. Pokiaľ ide o náklady na životný cyklus, bolo pre nás dôležité odpovedať na otázky, ako je čas používania elektrického vozidla, priemerný počet najazdených kilometrov (denný/mesačný/ročný)
a odhadovaná spotreba.
Výsledok:
ÚVO obstaral elektrické vozidlo a použil celý tento postup na napísanie veľmi podrobného usmernenia na obstaranie elektrického vozidla: https://zevo.uvo.gov.sk/fileadmin/zevo/dokumenty/Metodicka_prirucka_Ekologicke_vozidla_a_vybrane_sluzby_aktualizacia_1.1.....pdf
Zdroj: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/2634/ako_sme_obstarali_elektromobil.pdf

MESTO GENT: „RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ EKOLOGICKÝCH ČISTIACICH
PROSTRIEDKOV A RÔZNYCH HYGIENICKÝCH POTRIEB“
Popis:
Gent je hlavným a najväčším mestom provincie Východné Flámsko v Belgicku. S viac ako 250 000 obyvateľmi je Gent
druhým najväčším belgickým mestom.
Od roku 2008 má mesto Gent platný akčný plán pre udržateľnosť „Gent 2020“, ktorý zahŕňa viac ako 105 opatrení
a iniciatív na to, aby sa Gent stal udržateľnejším mestom vrátane udržateľných činností verejného obstarávania.
Prvá stratégia verejného obstarávania s hlbokým zameraním na udržateľnosť bola spustená v roku 2012. V roku 2014
bola táto stratégia obnovená v súlade s prispôsobenými prioritami stanovenými novozvoleným mestským zastupiteľstvom. Počas konferencie EcoProcura 2014, ktorá sa konala v Gente, túto stratégiu formálne podpísal primátor
mesta.
Gent strávil posledných 10 rokov postupnou ekologizáciou svojich komunálnych čistiacich služieb, aby dosiahol
100 % environmentálne vhodné výrobky. Gent nakupuje výrobky spĺňajúce minimálne kritériá európskej environmentálnej značky a bol prvým mestom, ktoré používalo certifikované produkty cradle-to-cradle prostredníctvom
svojich zmluvných upratovacích služieb pre všetky svoje budovy a zariadenia. V meste sa nachádza 340 lokalít (od
kancelárskych budov cez školy, škôlky po múzeá atď.), čo využívajú upratovacie služby mesta a/alebo výrobky (ako
sú tie, čo sa používajú na poskytovanie služieb verejného stravovania), ktoré zahŕňajú 350 externých spolupracovníkov. Ročné výdavky mesta na čistiace prostriedky a služby sú 14,4 milióna eur.
Znaky cirkularity:
Posledná verejná zákazka bola zadaná v septembri 2016 na základe otvoreného verejného obstarávania. Bola uzavretá štvorročná rámcová dohoda o dodávkach čistiacich prostriedkov.
Technická špecifikácia opisu predmetu zákazky (16 skupín detergentov) musela:
• byť biologicky odbúrateľná;
• spĺňať kritériá na získanie európskej environmentálnej značky pre príslušnú kategóriu výrobkov alebo jej ekvivalent;
• mať označovanie výrobku (štítok, pokyny na dávkovanie, bezpečnostné informácie);
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• všetky výrobky by mali byť vybavené pomôckami na dávkovanie prostriedkov;
• dodávateľ mal odobrať prázdne obaly späť a recyklovať ich;
• dodávateľ mal zabezpečiť úvodné školenie zamestnancov (rozsah a správne používanie výrobkov).
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 70 % cena a 30 % udržateľnosť.
Udržateľnosť pozostávala z:
udržateľnej dopravy – max. 10 b. (Euro 5 alebo viac),
trvalo udržateľného nakladania s odpadom – max. 10 b.,
ďalších prvkov – max. 10 b. (návrhy inovatívnych a udržateľných riešení, produktov, služieb atď.)
Výsledok
Dopravu zabezpečujú výlučne vozidlá Euro 6,
Obaly – výrobky sú balené v kartónových obaloch recyklovaných z 85 % a v plastovej flisovine vyrobenej z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) – 100 % recyklovateľné,
Ďalšie prvky – dodávateľ navrhol plne automatický inteligentný systém dávkovania (úspora energie, vody a odpadu).
Zdroj: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue70_Case_Study_140_Ghent.pdf

POUŽÍVANIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK NA NÁKUP EKOLOGICKÝCH
ČISTIACICH PROSTRIEDKOV NA GENERALITAT VALENCIANA, MINISTERSTVO FINANCIÍ
A EKONOMICKÉHO MODELOVANIA (ŠPANIELSKO)
Charakteristika:
Generalitat Valenciana je vláda valencijského spoločenstva, ktoré je štvrtým najľudnatejším regiónom Španielska
s viac ako piatimi miliónmi obyvateľov. Je zodpovedná za obstarávanie služieb a tovaru pre verejný sektor v rámci
regiónu a zaväzuje sa zahrnúť environmentálne kritériá do svojich rámcových
dohôd o výrobkoch a službách. Ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja sa používajú ako rámec pre prácu generalitat Valenciana, ktorá sa riadi ich
stratégiou „Valencijská stratégia pre zmenu klímy a energetiku do roku 2030“.
Kritériá GPP EÚ pre upratovacie služby vo vnútorných priestoroch sa použili ako
základ pre kritériá udržateľnosti zahrnuté do verejnej súťaže. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené s cieľom uzatvorenia rámcovej dohody o dvojročnej zmluve o poskytovaní služieb (predĺžená o ďalší rok). Verejná súťaž bola vyhlásená
v septembri 2018 ako otvorená súťaž.
Znaky cirkularity:
Trvalo udržateľný výkon upratovacích služieb bol hodnotený piatimi kritériami na vyhodnotenie ponúk, ktoré sa počítali do 55 zo 100 dostupných bodov. Uchádzači museli na posúdenie dosiahnuť minimálnu prahovú hodnotu 25 bodov.
• Používanie ekologických čistiacich prostriedkov oficiálne uznaných environmentálnou značkou typu I podľa normy UNE-EN ISO 14024: 2001 (32 bodov).
• Použitie koncentrovaných neriedených čistiacich prostriedkov (6 bodov). Všetky jednotky výrobkov ktorejkoľvek
z týchto kategórií výrobkov musia mať minimálnu mieru zriedenia 1 : 100.
• Používanie papiera z udržateľne obhospodarovaných lesov alebo recyklovaných zdrojov (8 bodov). Všetky jednotky výrobkov v uvedených kategóriách výrobkov by mali mať minimálny obsah 70 % udržateľných recyklovaných
a/alebo panenských vlákien (na ktoré sa vzťahujú platné osvedčenia o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov),
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• platné osvedčenie o reťazci úschovy vydané certifikačnou schémou tretej strany, ako sú certifikačné systémy PEFC alebo FSC, alebo rovnocenné,
• alebo úradne uznaný certifikát environmentálnej značky typu I (podľa normy UNE-EN ISO 14024:2001), ktorý zahŕňa túto požiadavku.
• Použitie recyklovaných alebo kompostovateľných plastových vriec (4 body). Všetky vrecia na odpadky spĺňajú
požiadavky na odolnosť podľa normy UNE-EN 13592:2017 (Plastové tašky na zber domáceho odpadu. Typy, požiadavky a skúšobné metódy) alebo ekvivalentné a obsahujúce najmenej 80 % recyklovaného plastu po spotrebe,
alebo sú plne kompostovateľné v súlade s požiadavkami normy UNE-EN 13432:2001 alebo ekvivalentu.
• Energetická účinnosť vysávačov (5 bodov). Vysávače sú klasifikované s energetickou účinnosťou triedy A (pre tie,
ktoré boli zakúpené pred 1. septembrom 2017) alebo triedy A+ (pre tie, ktoré boli zakúpené po 1. septembri 2017).
Doložky o plnení zmluvy:
• Dodávateľ musí na žiadosť verejného obstarávateľa viesť záznamy o: spotrebovanom množstve všetkých čistiacich prostriedkov s ich zodpovedajúcimi aktualizovanými kartami bezpečnostných údajov, ich technickými
dátami (s návodom na aplikáciu, použitie a dávkovanie) a overovaním požiadaviek stanovených v technických
špecifikáciách.
• Školenie, ktoré absolvoval upratovací personál (o čistiacich prostriedkoch, úspore vody a energie, odpade, zdraví
a bezpečnosti).
Výsledok:
O zákazku na upratovacie služby malo záujem veľa uchádzačov a na každú časť bolo prijatých asi 17 ponúk. Do výberového konania sa kvalifikovalo celkovo 18 dodávateľov, ktorí sa dostali dostatočne vysoko na základe environmentálnych kritérií. Zákazka na služby bola zadaná na najlepšie hodnotené ponuky v júni 2019. Vo všeobecnosti mali
vybraní dodávatelia najvyššie skóre v environmentálnych kritériách. Väčšina ekologických značkových výrobkov
ponúkaných uchádzačmi mala environmentálnu značku EÚ, hoci všetky environmentálne značky typu I boli akceptované. Predpokladaná hodnota zákazky je 33 239 151 €. Energeticky účinné vysávače môžu znížiť celkovú spotrebu
energie až o 50 % v závislosti od situácie čistenia, napr. ak je čistenie podlahy hlavnou úlohou. Dodávatelia boli tiež
povzbudzovaní, aby používali koncentrované výrobky, pretože znižujú emisie v dôsledku nižších požiadaviek na obalový materiál a menšej spotreby paliva na prepravu.
Zdroj: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_98_Case_Study_185_Valencia.pdf
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjS_38Qkw9k4qCzHNzC40MSysykhLDAm1t9Qtycx0BcPm5-A!!/

POUŽITIE UHLÍKOVEJ STOPY AKO KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK V TENDRI
PRÁCE NA UZAVRETÍ SKLÁDKY INERTNÉHO ODPADU V DEHESAS VIEJAS, GRANADA
Andalúzske ministerstvo poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat, rybolovu a trvalo udržateľného rozvoja zahŕňa uhlíkovú stopu ako kritérium na vyhodnotenie ponúk v tendri.
Charakteristika:
Andalúzsky zákon o opatreniach v oblasti zmeny klímy (2018) podporuje obehové obstarávanie. Verejné subjekty
budú podporovať zmierňovanie dopadov zmeny klímy a prechod na nový energetický model. Vymedzenie kritérií na
vyhodnotenie ponúk a osobitných podmienok vykonávania, ktoré zohľadňujú vplyv každého poskytnutého výrobku
alebo poskytovanej služby na životné prostredie. Vymedzenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré prednostne oce-
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ňujú procesy znižovania, opätovného použitia a recyklácie výrobkov, ako aj zníženie emisií skleníkových plynov vo
výrobných procesoch, ich komercializáciu a distribúciu.
Znaky cirkularity:
Najväčším negatívnym vplyvom činnosti na životné prostredie pri uzatváraní skládky je doprava.
Čo sa týka kritérií na vyhodnotenie ponúk, je možné získať až 100 bodov:
podrobnosti o projekte (16); metodika (5); harmonogram (4); štúdia materiálov (20); cena (45); uhlíková stopa z používania ťažkých strojov (10).
10 % sa udeľuje priamo environmentálnym výkonom uchádzajúcej sa spoločnosti. 10 bodov je priradených tomu, kto
má najmenšiu stopu, a ostatným je skóre priradené podľa pravidla pomeru.
Poskytuje sa aj metodika výpočtu stopy. Výpočty sú homogénne a porovnateľné. Každá spoločnosť to môže urobiť
bez potreby komplexných technických zdrojov.
Spoločnosti potrebujú len: typ vozidla, cestovné vzdialenosti a úroveň zaťaženia.

Výsledok:
Ponuka na uzavretie skládky Dehesas Viejas (Granada) bola vyhlásená podľa kritérií a práce prebiehajú. Uhlíková
stopa bola zahrnutá do procesu zadávania zákazky vo výške viac ako 2 milióny eur. To viedlo k zníženiu emisií skleníkových plynov pri vykonaných prácach vyplývajúcich zo zmluvnej právnej záruky. Hlavný úspech spočíva v tom, že
toto kritérium sa teraz môže zahrnúť do ďalších ponúk, keďže sa prekonali právne prekážky ich uplatňovania.
Zdroj:
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5289/use-of-the-carbon-footprint-as-an-award-criterion-in-a-tender/
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/detalle-licitacion.
jsf?idExpediente=000000255100
https://www.hyvalenzuela.com/inicio/obras-y-proyectos/dehesas-viejas
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DODÁVKA TRIČIEK PRE PRETEKY LA MERCÈ 2019-2020-2021 S UDRŽATEĽNÝMI
KRITÉRIAMI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Charakteristika:
Už viac ako 40 rokov sa preteky La Mercè (Cursa de la Mercè) konajú každý september ako súčasť barcelonských
slávností „La Mercè“. Pred pretekmi dostane každý bežec špeciálne pretekárske tričko, ktoré môže v daný deň nosiť,
čo ho zároveň označuje za jedného z účastníkov. Organizátor pretekov, Barcelona Sports Institute (IBE), sa zaviazal
znížiť vplyv športových podujatí na životné prostredie a zníženie odpadu označil za prioritu vo svojom pláne ekologizácie pretekov La Mercè.
IBE chcel kúpiť tričká, ktoré spĺňajú normy OEKO TEX, aby sa zabezpečilo, že tričká nebudú obsahovať škodlivé chemikálie a budú vyrobené v bezpečných pracovných podmienkach. Chceli tiež znížiť emisie z miestnej dopravy pri
dodávke tričiek. Pokiaľ ide o balenie, okrem plastových tašiek, v ktorých bolo zabalené každé tričko, IBE si tiež všimol,
že tričká boli dodávané v množstve nadbytočnej lepenky.

Znaky cirkularity:
Na splnenie cieľov verejného obstarávania boli vypracované kritériá na vyhodnotenie ponúk na výber ekonomicky
najvýhodnejšej ponuky. K dispozícii bolo maximálne 100 bodov:
• Cena (34 bodov): Najvyššie skóre bolo udelené najnižšiemu prípustnému uchádzačovi (t. j. bez abnormálne nízkych cien). Ostatným ponukám boli udelené body v proporcionálnom meradle. Maximálny rozpočet na tento tender bol stanovený na 146 211 eur (vrátane DPH). Akékoľvek ponuky, ktoré by to prekročili, by boli vylúčené.
• Doprava (10 bodov): Vozidlá používané na miestne dodanie získali body na základe ich vplyvu na životné prostredie (certifikované podľa španielskej klasifikácie DGT): vozidlá s nulovými emisiami (10 bodov), vozidlá ECO (6
bodov), vozidlá s označením C (2 body), vozidlá s označením B alebo bez označenia (0 bodov).
• Odpad (18 bodov): Uchádzač bol požiadaný, aby predložil technický súbor opisujúci návrh krabice používanej na
balenie tričiek vrátane celkového počtu škatúľ, hmotnosti každej škatule a celkovej hmotnosti obalov (TMP) a výpočtu percentuálneho podielu zníženia odpadu (PWR) s použitím tohto vzorca: PWR = 100 – (100 x TMP) / 425,01.
Zelené vlákna (18 bodov): Tričká by sa mali vyrábať z vlákien vyrobených spôsobom, ktorý nie je škodlivý pre
životné prostredie alebo zdravie, alebo z recyklovaných vlákien, overených certifikáciou OEKO TEX alebo jej ekvivalentom (9 bodov); osvedčenie preukazujúce použitie recyklovaného polyesteru (9 bodov).
• Návrh (12 bodov): Hodnotenie niektorého kritéria bolo založené na hodnotovom posúdení vrátane dizajnu (4
body), pohodlia (6 bodov) a priedušnosti (2 body). Boli potrebné vzorky mužských a ženských tričiek strednej
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veľkosti, ako aj kópia katalógu a technické súbory o použitých tkaninách.
• Výrobné obdobie: Na skrátenie výrobného obdobia pred dodacím termínom bolo k dispozícii až 8 bodov.
Výsledok:
Boli doručené štyri ponuky, z ktorých jedna bola diskvalifikovaná z dôvodov, ktoré nesúvisia s kritériami udržateľnosti, a tri vyhodnotené. Víťazný uchádzač Master Touch Publicidad SL získal 77,6 bodu zo 100. Keďže víťaz aj druhé
miesto získali rovnaký počet bodov v environmentálnych kritériách (6 bodov za dopravu, 18 bodov za zníženie odpadu a 9 bodov za zelené vlákna), rozhodujúcim faktorom bola cena. Víťazná ponuka ponúkla cenu 142 341,25 eur.
V dôsledku tohto obstarávania sú nové pretekárske tričká certifikované ako MADE IN GREEN spoločnosťou OEKO TEX
a dodávajú sa pomocou vozidiel ECO, čo vedie k zníženiu emisií CO2 a zníženiu znečistenia ovzdušia v meste. Balenie
použité na dodanie tričiek sa znížilo o viac ako 75 %, a to prostredníctvom dodania tričiek v opakovane použiteľných
prepravkách, ktoré spoločnosť vezme späť po tom, čo boli tričká distribuované do bežeckých balíčkov pripravených
na preteky. Víťazný dodávateľ tiež úplne odstránil jednorazové plastové tašky, čím sa len v roku 2019 ušetrilo 13 000
plastových tašiek. Preteky v roku 2019 sa tiež vyhli použitiu 39 000 jednorazových PET fliaš.
Zdroj: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_99_Case_Study_186_Barcelona.pdf

SÚKROMNÝ SEKTOR
V tejto metodike prinášame aj prípady zo súkromného sektora, ktoré ukazujú možnosti trhu reagovať na obehové
požiadavky.

ATELIÉR PALETKY: VYTVORENIE RELAXAČNÉHO ÁTRIA PRE OGILVY & MATHER
Popis:
Atelier Paletky, s. r. o., je spoločnosť, ktorá navrhuje ekologické interiéry od A po Z, má dizajnérov, architektov a vlastných tesárov. Je jedinečná, pretože od roku 2013 upcykluje jednorazové palety z netradičných druhov dreva, ktoré
prišli do Českej republiky z celého sveta a ich užitočná hodnota by tam skončila. V spoločnosti šetria exotické drevo
premenou materiálov alebo odpadu na výrobky vyššej hodnoty a vyrábajú z neho nábytok a celé interiéry. Či už pracujú s paletami alebo ich dopĺňajú drevom z čisto miestnych zdrojov, vždy sa zaujímajú o ekologickú udržateľnosť.
V Českej republike hľadajú materiál a nikdy si ho neobjednajú pre svoje vlastné potreby.
Úlohou Ogilvy & Mather bolo zmeniť a oživiť átrium na neformálny a relaxačný priestor. Bolo potrebné vytvoriť príjemné prostredie pre relaxáciu tvorivých pracovníkov zamestnaných vo firme a zároveň vytvoriť miesto, kde sa stretnú
s klientmi. Ateliér Paletky oslovila priamo spoločnosť Ogilvy & Mather a realizácia sa uskutočnila v roku 2015. Ateliér
Paletky bol komplexným implementátorom, takže celý interiérový redizajn nielen pripravil, ale ho aj komplexne dodal, od všetkého upcyklovaného nábytku a kovu až po inštaláciu 7-metrového stromu v átriu.
Znaky cirkularity:
Dizajn Evy Groch, Mdes., bol vyhotovený ako spojenie starého s novým. Obmedzený rozpočet bol určený na používanie existujúceho nábytku. Ďalší nábytok bol vyrobený z japonského cédra a zo smrekového dreva, ktoré boli získané
z použitých jednorazových paliet v Ateliéri Paletky. Vytvorili veľké lavičky, kvetinové boxy a hojdačku. Je to krásny
príklad toho, že vďaka premene odpadového materiálu na užitočný a krásny nábytok sa nepotrebné stromy nemusia vyrúbať. Okrem toho sa tento prírodný materiál dá ľahko opraviť alebo renovovať, čím sa znižuje nákup nových
položiek. V neposlednom rade bola podporená miestna komunita.
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Výsledok:
Zmluva si vyžadovala miestneho dodávateľa, ktorý mal svoje zdroje tiež hľadať v blízkosti svojej polohy. Primárne
zdroje ani nebolo potrebné použiť. Naopak, existujúci nábytok bol použitý a vkusne doplnený recyklovaným nábytkom z paliet. Átrium, ako veľká zasadacia miestnosť a zároveň ležérny a neformálny priestor s kúskom prírody
v srdci, získalo v roku 2015 prestížne ocenenie známe ako „Zasadacia miestnosť roka“ od poroty CBRE v kategórii
Kancelária ako DNA spoločnosti.

Zdroj: Paletky

Zdroj: Paletky
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PROJEKTY V PRÍPRAVE
Chceli by sme spomenúť projekty, ktoré v súčasnosti prebiehajú, ale ešte nie sú dokončené. Tieto prípady by sa mali
chápať ako príklady toho, čo možno urobiť alebo čo možno požadovať v rámci verejného obstarávania.

CIRKULÁRNY PIVOVAR
Popis:
Noví prevádzkovatelia tradičného českého pivovaru sa rozhodli upraviť prevádzku svojho pivovaru v duchu obehového hospodárstva a hľadali riešenia, ktoré by boli technicky aj finančne realizovateľné. V rámci externej odbornej
konzultácie zvážili princípy sociálnych a environmentálnych vplyvov na globálnej a miestnej úrovni, berúc do úvahy
koncepciu „doughnout economy“ britskej ekonómky Kate Raworthovej, a verili, že každý hospodársky subjekt by
mal zvážiť svoje vplyvy v širokej perspektíve.
Jednou z častí cirkulárnej stratégie bolo považovať existujúcich obchodných partnerov a ich obchodné modely za
v súlade s novými obehovými zásadami. Okrem toho sa zmenila pôvodná komunikačná a marketingová stratégia
a boli zahrnuté prvky „hmoty“ (dôraz na to, na čom skutočne záleží, namiesto klasickej propagácie produktov).
Znaky cirkularity:
Pivovar je založený na použití miestnych surovín. Napríklad slad sa dodáva z remeselnej sladovne, ktorá spracováva
obilie od domácich pestovateľov, a chmeľ od spoločnosti spájajúcej miestnych pestovateľov. Prevádzkovatelia sa
snažia používať ovocie z najbližších zdrojov v kyslých pivách, do ktorých sa pridáva ovocie. V duchu upcyklingu sa
ako súčasť krmiva pre dobytok miestneho poľnohospodára použil odpad z mlátenia obilnín. Pivovar je CO2 neutrálny
a ako obalový materiál sa používajú len sklenené fľaše a ekologické štítky, pretože recyklácia plastov je v Českej republike nízka. Dopyt po inštalácii vlastných obnoviteľných zdrojov energie (solárnych panelov) je v procese. Prevádzkovatelia zvažujú šetrnosť spotrebičov k životnému prostrediu a zvažujú možnosti ich prenájmu, ako aj možnosti
cirkulárnej kancelárie.
Kruhová prevádzka pivovaru:

Upcyklácia
a odpad
ako zdroj

Inovácie
a optimalizácia
Ingrediencie

Obchodní
partneri

Dodávatelia

Výroba
piva

Zber fliaš
a recyklácia

Konzumácia

Klienti

Zmena
správania

Komunikačná
stratégia

Zdroj: M. Streichsbierová, projekt pripravený v rámci online kurzu Obehové obstarávanie 2020/21 (CZ)
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MINISTERSKÁ JEDÁLEŇ
Popis:
Na Ministerstve životného prostredia ČR bol zriadený tím, ktorý stanovil podmienky pre stravovacie služby ministerskej potravinovej služby s prihliadnutím na environmentálnu a sociálnu zodpovednosť. Tím sa zameriava na technické parametre stravovania, odpadu, certifikácie potravín a účasti zamestnancov a zároveň analyzuje príklady
osvedčených postupov. V rámci príprav sa uskutočnil prieskum trhu a predbežná trhová konzultácia s cieľom určiť
uskutočniteľnosť myšlienok verejného obstarávateľa.
Znaky cirkularity:
Medzi kľúčové kritériá patrili: pôvod surovín, ekologické poľnohospodárstvo, výroba zvierat (dobré životné podmienky zvierat), komunitou podporované poľnohospodárstvo (KPZ) a podpora malých výrobcov, predchádzanie vzniku
odpadu (obalový materiál a schopnosť nakupovať suroviny vo väčších baleniach alebo vratných obaloch), uhlíková
stopa dovozu surovín, energetické hospodárstvo, schopnosť kvantifikovať uhlíkovú stopu jednotlivých jedál, začlenenie vegetariánskych a vegánskych jedál, sociálne aspekty zamestnania (minimálna mzda, práca na čiastočný
úväzok, začlenenie znevýhodnených skupín) a minimalizácia zvyškov potravín vrátane ich riadenia (biologický odpad, kompostovanie a návrat do pôdy).
Hodnotiace kritériá:
O 70 % by sa malo rozhodnúť v zmluvnej cene. Kvalitatívne kritériá sa zamerajú na podiel subdodávateľov označených environmentálnou značkou; podiel malých živnostníkov, uhlíkovú stopu dovozu hotových jedál z kuchyne do
dávkovača potravín a kvalitu potravín (chuť, nutričná hodnota, rovnováha, čerstvosť).
Verejné obstarávanie je v súčasnosti v procese prípravy.
Zdroj: projekt pripravený v rámci online kurzu Obehové obstarávanie 2020/21 (CZ)

PROJEKT RE:ŠPITÁLKA V BRNE (ČESKO)
Popis:
Zámerom mesta Brno je plánovať, navrhovať a budovať „inteligentnú štvrť“, ktorá bude čo najudržateľnejšia, a na
tento účel bude využívať rôzne moderné technológie alebo prístupy. Nejde len o high-tech riešenie, ale o celkový
prístup k územiu, ktorý by mal zabezpečiť, aby sa v ňom dalo dobre bývať, pracovať a tráviť voľný čas. Zároveň bude
celý projekt (od výstavby po prevádzku a údržbu) spĺňať vysoké kritériá environmentálnej udržateľnosti.
Inteligentná štvrť v Špitálke bude slúžiť ako pilotná mestská časť na overenie cieľov samosprávy stanovených do
roku 2050 (v oblasti životného prostredia, prosperity, zdrojov, služieb a správy) v bližšej budúcnosti než v roku 2050,
aby bolo možné individuálne realizované opatrenia vyhodnotiť a prípadne ďalej rozšíriť aj na ďalšie oblasti mesta. Táto
oblasť je súčasťou ochranného pásma mestskej pamiatkovej rezervácie. Je to oblasť s vysokou hustotou zástavby
a uzavretou blokovou štruktúrou. Nachádzajú sa tu bývalé výrobné areály, ktoré boli predtým priemyselným centrom mesta. Dnes tieto zdevastované budovy tvoria veľkú časť miestnych brownfieldov.
Znaky cirkularity:
Plán je založený na nasledujúcich zásadách: re-design, re-build, re-use, resource, resilience, responsibility a responsiveness. Kľúčovou cirkulárnou črtou je, že verejný obstarávateľ kladie veľký dôraz na prípravu a snaží sa riadiť
projekt od začiatku, t. j. pred prípravou skutočného výberu dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie
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a výstavby tak, aby boli splnené environmentálne ciele. Na tento účel aktívne spája rôzne zainteresované strany,
externých odborníkov, pripravuje štúdie, biele knihy, vyhodnocuje modely financovania atď.
Projekt je rozdelený do siedmich základných oblastí: energetika, doprava, verejný priestor a zeleň, ľudia a komunita,
inteligentné budovy, odpad a dáta a komunikácia. Tie navrhli brnianske výskumné ústavy a mesto vyzýva ľudí, aby
o nich ďalej diskutovali.

Zdroj: https://respitalka.brno.cz/en/
Projekt nakoniec nebol realizovaný.

Tento projekt má ukázať, že na začiatku môže existovať vôľa, ale zainteresované strany nemusia byť pripravené na
zmenu smerom k obehovému obstarávaniu. Radi by sme podporili všetkých, ktorí sa snažia, aj keď môžu existovať
prekážky.

INTERIÉROVÁ VÝBAVA NOVEJ HASIČSKEJ STANICE S UDRŽATEĽNÝM NÁBYTKOM
(PASKOV, MORAVSKOSLIEZSKY KRAJ)
Popis:
Mesto Paskov si vybralo dodávateľa nábytku, ktorý by spĺňal zvýšené nároky na ekologický výkon. Pre verejného
obstarávateľa bola dôležitá preukázateľná úroveň environmentálneho presahu – zdravotná bezpečnosť výrobku
(eliminácia nebezpečných látok používaných pri výrobe a povrchovom spracovaní nábytku), používanie materiálov
šetrných k životnému prostrediu pri výrobe a balení, vzdialenosť a spôsob dopravy a životnosť výrobku. Okrem toho
opraviteľnosť, demontovateľnosť jednotlivých častí a recyklovateľnosť.
Čím väčší je podiel recyklovaných materiálov, ktoré by nábytok alebo interiérové vybavenie obsahovali, tým viac
bodov by získal v hodnotení. Technické vlastnosti výrobku mali byť dodávateľom preukázateľné a zdokumentované
s príslušnými certifikáciami. Dôraz bol kladený aj na dĺžku záruky a očakávanú životnosť nábytku. Okrem environmentálneho presahu sa spomínali aj sociálne kritériá (zamestnávanie znevýhodnených osôb – väzňov, zdravotne
postihnutých).
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Prekážky dodania:
Tieto kritériá boli uverejnené v rámci predbežnej trhovej konzultácie. Verejný obstarávateľ uvažoval o využití použitého nábytku, ale ponuka z druhej ruky sa ukázala ako nedostatočná. Ďalším zvažovaným krokom bol prenájom
nábytku od spoločnosti IKEA, ale táto ponuka sa v Českej republike stále vyvíja a pre klienta nebola uspokojivá. Zameranie sa na miestnu stolársku dielňu, ktorá bola ďalším krokom, sa tiež ukázalo ako slepá ulička z dôvodu nedostatočnej kapacity a nemožnosti plniť zmluvu vo väčšom rozsahu. Odporúčaná spoločnosť pôsobiaca v Prahe by
bola schopná pripraviť architektonický dizajn za príliš dlhý čas. Kľúčovým negatívnym faktorom bola aj rastúca cena
dreva v dôsledku lacného vývozu lykožrútového kalamitného dreva a nedostatku jeho zásob. Rozhodujúcu úlohu tak
zohral čas (blížiaci sa dátum otvorenia stanice) a cena.

ZÁVER
Pri práci na tejto metodike sme sa obohatili aj vďaka výmene informácií a skúseností medzi projektovými partnermi.
Naša rozmanitosť v témach, regionálnosť a miestny kontext viedli k stručnej príručke o tom, ako pochopiť zásady
obehového hospodárstva vo verejnom obstarávaní, ako aj v súkromných nákupoch.
Chceli by sme zdôrazniť kľúčové posolstvá tejto metodiky:
Cirkulárne verejné obstarávanie je nevyhnutné a je riešením súčasných výziev. Neexistuje iná cesta a predstavuje
prvý krok k realizácii obehového hospodárstva v praxi (podľa trendu stanoveného v rámci Európskej zelenej dohody).
Obehovosť a udržateľnosť sa môžu uplatňovať v akomkoľvek odvetví, ale zvyčajne chýbajú vedomosti a konzultácie.
Preto by mali byť prizvaní odborníci, aby poradili s cieľmi, možnosťami a konkrétnymi aspektmi akéhokoľvek budúceho obehového verejného obstarávania.
Je čoraz jasnejšie, že trhové konzultácie (diskusia medzi verejným orgánom a potenciálnymi dodávateľmi) sú kľúčom k pochopeniu potrieb, plánov a koncepcií oboch strán. Nie je to nezákonné, ale tieto konzultácie sa musia konať
transparentným spôsobom a musia byť otvorené pre každú zainteresovanú stranu.
Spolupráca (a spoločné hľadanie riešení) medzi verejným orgánom a dodávateľom (dodávateľmi) robí obstarávanie
úspešným. Je to tiež jedna z kľúčových zásad obehového hospodárstva vo všeobecnosti.
Na uplatnenie obehového hospodárstva v praxi je potrebné zmeniť tradičné modely spotreby, ako aj súčasné spotrebiteľské myslenie. Obehové hospodárstvo nie je o tom, že rastúca spotreba je „ekologickejšia“, ale o zameraní sa na
kvalitu namiesto ceny a kvantity a na minimalizáciu našich potrieb.
Nejde len o obehové verejné obstarávanie, ale aj o obehový súkromný nákup. Obehové princípy sa musia uplatňovať
v každodennom živote každého spotrebiteľa.
Je prirodzené robiť chyby alebo nájsť prekážky v procese obehového obstarávania. Je to spôsob, ako sa naučiť a získať cenné lekcie, ale v každom prípade bsme sa nemali dať odradiť, ale znova nasledovať obehovú cestu.
Veríme, že obehové verejné obstarávanie a obehový nákup budú čoskoro prirodzenou súčasťou nášho života. Táto
metodika je malou súčasťou úsilia o dosiahnutie zmeny a realizáciu obehového hospodárstva v praxi. Neexistuje iná
cesta.
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• https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/detalle-licitacion.jsf?idExpediente=000000255100
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PRÍLOHA 1: ZOZNAM NAJZNÁMEJŠÍCH CERTIFIKÁCIÍ
Pri obstarávaní je možné vyžadovať akýkoľvek druh certifikácie.
Elektronika
• IT: https://electronicswatch.org/en/
• Certifikácia TCO: https://tcocertified.com
• Energetická hviezda: https://www.energystar.gov/
Jedlo/potraviny a obchod:
• Https://www.soilassociation.org/our-standards/read-our-organic-standards/ Združenie pôdy
• Ekologické poľnohospodárstvo v Európe: https://www.ecocert.com/en/certification-detail/organic-farming-europe--ce--n-834-2007
• EP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance
• Rada pre námorné správcovstvo MSC: https://www.msc.org
• Asc Aquaculture Stewardship Council: https://www.asc-aqua.org
• Naturland:https://www.naturland.de/en/producers/steps-to-naturland-certification.html
• UEBT: https://www.ethicalbiotrade.org/about-uebt
• Fair Trade https://www.fairtrade.net (zameraná na sociálnu zodpovednosť, ale nie na ekologické postupy)
• Kakao UTZ: https://utz.org/what-we-offer/certification/products-we-certify/cocoa/

Textil
• Globálny štandard organického textilu: https://www.global-standard.org
• Iniciatíva Lepšia bavlna: https://bettercotton.org
• Textilná výmena: https://textileexchange.org

Životné prostredie
• Aliancia dažďových pralesov: https://www.rainforest-alliance.org
• FSC/Rada pre správu lesov: https://fsc.org/en
• PEFC/Program na podporu certifikácie lesov: https://www.pefc.org
• Environmentálna značka EÚ: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
• Imaflora: https://www.imaflora.org/o-que-fazemos/certificacoes
• Pefc: https://www.pefc.org/what-we-do

Iné zdroje:
• https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabel-and-green-public-procurement.html
• https://globalecolabelling.net/what-is-eco-labelling/
• http://www.ico.org/links_sustaine.asp
• https://www.craftcoffeeguru.com/coffee-certifications-what-are-they-how-are-they-different/
• https://waterfootprint.org/media/downloads/TheWaterFootprintAssessmentManual_2.pdf
• http://ec.europa.eu/ecat/products/en/list
• https://www.greenseal.org/certification
• https://www.greentick.com
• https://www.scsglobalservices.com/services/iscc-eu-certification
• https://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification
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