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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-363462
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DÛležité pojmy
Ekologicky šetrný výrobek
Spotfiební zboží, oznaãené ekoznaãkou Ekologicky
šetrný výrobek, jehož kvalitativní a technologické
parametry jsou srovnatelné s výrobky bez ekoznaãky,
ale navíc s pfiidanou hodnotou nižšího negativního
dopadu na životní prostfiedí.

Ekoznaãka
Ochranná známka udílená výrobku ãi službû na základû hodnocení tfietí nezávislé strany – tj. akreditované
zkušebny nebo laboratofie.

Green Public Procurement
Nakupování výrobkÛ a služeb šetrných k životnímu
prostfiedí ze strany vefiejné správy.

Udržitelná spotfieba
Spotfieba, kterou si dopfiáváme pouze v takové mífie,
abychom neomezili možnosti následujících generací –
v co nejnižší mífie tak zatûžujeme životní prostfiedí
a své zdraví.

Zelené nakupování

Doporuãená literatura
Zelené úfiadování
Pfiíruãka sestavená Sítí ekologických poraden (STEP)
obsahuje i konkrétní podnûty a pfiíklady zeleného
úfiadování z rÛzných státÛ a mûst. K dispozici je na
www.zelenauradovani.cz.

V obcích ekologicky
(Základy ochrany životního prostfiedí v malých obcích)
Pfiíruãka nabízí široký rozsah možností, jak
pfiispût k ochranû životního prostfiedí. K dispozici je
na www.ekoporadna.cz/publikace.

Užiteãné odkazy
www.zelenenakupovani.cz
www.ekoznacka.cz
www.ecolabel.eu, www.eco-label.com
www.zeleneuradovani.cz
www.veronica.cz/zeleneuradovani
www.ekoporadna.cz
papir.arnika.org

Kontakt
CENIA,
ãeská informaãní agentura životního prostfiedí
Litevská 8
100 05 Praha 10
Tel.: 267 225 347
ekoznacka@cenia.cz
www.ekoznacka.cz
www.cenia.cz

ZELENÝ Ú¤AD
Ekologicky šetrné výrobky v kanceláfiích

Zelený úfiad

Znaãky, kterým mÛžete dÛvûfiovat a jimi oznaãené výrobky nakupovat v rámci usnesení vlády âR
ã. 465/2010:

Zelené úfiadování znamená pofiizovat pro kanceláfiský
provoz zboží a služby s ohledem na jejich vliv na
životní prostfiedí a se stejným ohledem je i používat.

DÛvûryhodné znaãky

Co Vám „zelené úfiadování" pfiinese:
• podporu, pochopení a uznání ze strany vefiejnosti
• zvýšení kvality Vašeho života
• ochranu Vašeho zdraví
• ochranu životního prostfiedí
• vûtší informovanost a povûdomí o Vás u vefiejnosti

Které výrobky s ekoznaãkou mÛžete v rámci
„zeleného úfiadování" nakoupit:
• kanceláfiské potfieby – obálky, sešity, šanony, pofiadaãe, bloky, grafický papír
• papírové tašky
• mycí a ãisticí prostfiedky
• kovový nebo dfievotfiískový nábytek do kanceláfií,
nemocnic a škol
• barvy a laky
• adsorbenty
• materiál na zimní údržbu komunikací
• výpoãetní techniku
• teplovodní kotle
• textilní výrobky
• hygienický papír
• a další

S jakými pfiekážkami se mÛžete setkat a jak
je pfiekonat:
Neznalost úfiedníkÛ obstarávajících potfiebné komodity
Upozornûte na existenci vládního usnesení o podpofie
ekologicky šetrných výrobkÛ (ã. 465/2010)! Vydejte
vnitfiní pfiedpis úfiadu o jeho naplÀování. Informujte
zamûstnance, jaké výrobky nakupovat a jak je používat.
Nedostatek výrobkÛ oznaãených ekoznaãkou
Na našem trhu je pfies 400 výrobkÛ oznaãených ekoznaãkou âeské republiky a jejich poãet stále roste.
Sledujte proto elektronickou databázi oznaãených
výrobkÛ na www.ekoznacka.cz/seznam. Informujte se
u CENIA o produktech oznaãených nûkterou ze zahraniãních uznávaných ekoznaãek.
Váš dodavatel nenabízí výrobky s ekoznaãkou
Domluvte se s dodavatelem na rozšífiení jeho nabídky
nebo se poohlédnûte po jiném.

Ekoznaãka

Ekoznaãka Ekologicky
šetrný výrobek

Ekoznaãka EU

Znaãka pro produkty
ekologického zemûdûlství

Ekoznaãka Nûmecka –
Der Blaue Engel

Ekoznaãka státÛ severní
Evropy – Nordic Svan

Ekoznaãka Slovenské
republiky

TCO – znaãka pro
úspornou výpoãetní
techniku

Energy Star – znaãka pro
úspornou výpoãetní
techniku

Národní program oznaãování ekologicky šetrných výrobkÛ – ekoznaãka âeské republiky:
Národní program byl vyhlášen z iniciativy ministra
životního prostfiedí a ministra hospodáfiství 14.
dubna 1994. Kompetentním orgánem pro udílení
ekoznaãky je CENIA, garantem je Ministerstvo životního prostfiedí.
V souãasné dobû je do programu zapojeno pfies 100
firem a služeb. Oznaãeno je pfies 400 výrobkÛ. CENIA
má od 1. kvûtna 2004 právo udílet i Ekoznaãku
Evropské unie.

Usnesení vlády âeské republiky ã. 465/2010
k PravidlÛm uplatÀování environmentálních
požadavkÛ pfii zadávání vefiejných zakázek
a nákupech státní správy a samosprávy
Co usnesení fiíká?
Usnesení doporuãuje ãlenÛm vlády, vedoucím ostatních ústfiedních orgánÛ státní správy, aby v podfiízených organizacích pfii zadávání vefiejných zakázek
podle zákona ã. 137/2006 Sb. upfiednostnili pfiímý
nákup zboží oznaãeného ekoznaãkou (napfi. Ekologicky šetrný výrobek). Ústfiedním orgánÛm státní správy
navíc ukládá nakupovat podle zvláštních metodik pro
zelené nakupování (viz zelenenakupovani.cz).

Komu je usnesení urãeno?
Všem organizacím státní správy a samosprávy - tj.
ministerstvÛm, krajským a obecním úfiadÛm, organizacím zfiizovaným krajem a obcemi – školám, školkám, nemocnicím atd.

