
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. června 2010 č. 465

k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných  
zakázek a nákupech státní správy a samosprávy

             Vláda   

            I. schvaluje 

                1. Pravidla  uplatňování  environmentálních  požadavků  při  zadávání  
veřejných  zakázek  a  nákupech  státní  správy  a  samosprávy,  obsažená  v  části  III 
materiálu č.j. 1698/09 (dále jen „Pravidla“),

                2. Metodiku pro nákup nábytku, obsaženou v části III příloze č. 1 materiálu 
č.j. 1698/09,

                3. Metodiku pro nákup kancelářské výpočetní techniky, obsaženou v  části III 
příloze č. 2 materiálu č.j. 1698/09 

(dále jen „Metodiky“);

            II. zrušuje usnesení vlády ze dne 19. července 2000 č. 720, k  návrhu podpory 
rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků;

           III. ukládá 

                1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, aby  
od  1. listopadu  2010  v jimi  řízených  organizacích  při  zadávání  veřejných  zakázek 
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  
nebo přímých nákupech,  jejichž  předmětem může být  dodávka,  instalace  a  použití  
výrobku a služeb ve vybraných oblastech definovaných v  Pravidlech postupovali podle  
Metodik;



                2. ministryni životního prostředí

                    a) průběžně  sledovat  a  každoročně  k  31. prosinci  počínaje  rokem 2011 
předkládat vládě vyhodnocení přínosu uplatňování Metodik, 

                    b) na  základě  vyhodnocení  uplatňování  Metodik  k 31. prosinci  2011 
zvážit předložení vládě úpravy Pravidel včetně doplnění metodik pro nákup produktů  
v oblastech:

- potravin a cateringových služeb,
- dopravy a dopravních služeb,
- oděvů, uniforem a jiného textilu,
- papíru a tiskařských služeb,
- čistících výrobků a služeb,

uvedených  ve  Sdělení  Evropské  komise  k  veřejným  zakázkám  pro  lepší  životní  
prostředí COM (2008) 400 a vyjmenovaných v Pravidlech, vytvořených ve spolupráci 
s věcně příslušnými resorty, 

                    c) pravidelně aktualizovat znění Metodik a seznam výrobků označených  
ekoznačkami „Ekologicky šetrných výrobek“ a   „The Flower“, veřejně  přístupný  na  
internetových stránkách Ministerstva životního prostředí,

                    d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a  
orgány obcí,

                    e) zveřejnit Pravidla,

                3. ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s  ministryní životního prostředí 
upravit do 1.  listopadu 2010 software pro zpracování dat z „Informačního systému  
o veřejných zakázkách“, ve smyslu jeho efektivního využití při zpětném vyhodnocení  
počtu a objemu zelených veřejných zakázek ;

            IV. doporučuje

                1. hejtmanům, primátorovi  hlavního města Prahy,  primátorům statutárních  
měst a starostům obcí, aby v jimi řízených organizacích postupovali podle Metodik,

                2. členům  vlády,  vedoucím  ostatních  ústředních  orgánů  státní  správy,  
hejtmanům,  primátorovi  hlavního  města  Prahy,  primátorům  statutárních  měst  a  
starostům  obcí,  aby  v  jimi  řízených  organizacích  upřednostňovali  při  zadávání  
veřejných zakázek podle zákona č.  137/2006 Sb.,  o veřejných zakázkách,  ve znění  
pozdějších  předpisů,  nebo  přímých   nákupech  výrobků  a  služeb,  jež   nepokrývají 



Metodiky,  výrobky  a  služby  označené  ekoznačkou  (např.  „Ekologicky  šetrný  
výrobek“, „The Flower“ (Květina), „Der Blaue Engel“ (Modrý anděl), „Nordic Swan“  
(Severská labuť) apod.).

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních 
orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Jan Fischer, CSc., v. r. 

 


