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List č. 10 

VÝROBKY Z DRUHOTNÝCH SUROVIN 
Výrobky z druhotných surovin či recyklovaných materiálů – list je k využití v případech, kdy 

k nakupovanému produktu není v metodice přímo určený list  
 

ÚVOD – ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI A MOŽNOSTI ÚSPOR 

Hlavní dopady na životní prostředí spojené se využitím druhotných surovin 
Optimalizující výrobní procesy a technologie, spotřebu a nakládání s přírodními zdroji i odpady, 
který významným způsobem ovlivní stávající systém odpadového hospodářství a využívání 
druhotných surovin. V jeho pojetí představuje odpad nikoliv environmentální a ekonomickou zátěž, 
ale především příležitost a zdroj, který svým opakovaným využíváním přináší celkový profit, šetří 
nerostné suroviny a redukuje množství odpadu ke skládkování. 

Úspory dosažené prostřednictvím odpovědného přístupu je možné zvážit při pořizování jakéhokoli 
produktu. 

1. CÍL PRO ROK 2020 

Cílem je zavést environmentální přístup veřejné správy při nákupu výrobků vyrobených 
z druhotných surovin či recyklovaných materiálů nebo alespoň jejich částí jako standartní postup při 
zadávání veřejných zakázek pro různé oblasti nákupu výrobků. Uvedené postupy je možné veřejně 
prezentovat dotčenou organizací v rámci podpory oběhového hospodářství a podpory využívání 
druhotných surovin a recyklaci a udržitelné využívání zdrojů obecně. 

Výsledkem bude snížení spotřeby primárních surovin, energie spotřebované na jejich zpracování a 
výrobu produktů a s tím související snížení emisí CO2

1. 

2. OPATŘENÍ V RÁMCI ORGANIZACE 

− Upravit interní dokumenty pro preferenci nákupu výrobků vyrobených zcela či z části 
z druhotných surovin, resp. recyklovaných materiálů. 

− V rámci interních metodik a norem zavést požadavky při vyhlašování veřejných zakázek pro 
nákup výrobků, které byly vyrobeny zcela či z části z druhotných surovin nebo 
z recyklovaných materiálů: 

o stanovení základních kritérií, např. prohlášení uchazeče, že nabízený výrobek byl 
vyroben z druhotné suroviny či recyklovaného materiálu, případně z jaké části byl 
výrobek vyroben z druhotné suroviny či recyklovaného materiálu, 

                                                                 

1 plnění cílů Politiky druhotných surovin ČR, danými principy budou naplňovány i principy oběhového hospodářství, 
podpora ekodesignu, plnění cílů Politiky ochrany klimatu, Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 
2015 – 2024. 
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o v rámci hodnocení nabídek bodově zvýhodňovat ty dodavatele, které deklarují např. 
vyšší procento využití druhotných surovin či recyklovaných materiálů při výrobě 
výrobku. 

− V rámci osvěty je nezbytné zveřejňovat a propagovat příklady dobré praxe, tj. úspěšné 
používání výrobků vyrobených z druhotných surovin či recyklovaných materiálů a vytvářet 
tak pozitivní přístup k těmto produktům., zvyšovat povědomí občanské veřejnosti o životním 
cyklu výrobku/materiálu tím, že veřejná správa bude příkladem při nakupování těchto 
výrobků a bude uplatňované postupy zveřejňovat na intranetu, internetu či jiných 
komunikačních medií organizace. 

− Informovat o využití druhotných surovin v rámci veřejných zakázek na svém webovém 
portále spolu s dalšími příklady dobré praxe v odpovědném nakupování. 

− Zjistit nejčastěji nakupované výrobky a posoudit možnost jejich náhrady za výrobky vyrobené 
zcela či z části z druhotných surovin nebo recyklovaných materiálů. 

3. INDIKÁTOR PLNĚNÍ OPATŘENÍ V RÁMCI ORGANIZACE 

I10A podíl nakoupených výrobků s obsahem druhotných surovin či recyklovaných materiálů 
z celkového množství nakoupených výrobků za rok 

4. SOUVISEJÍCÍ LISTY  

Řada environmentálních požadavků je uvedena v konkrétních metodických listech např. č. 1,2,3,6. 

5. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY NA POŘIZOVANÉ VÝROBKY 

Doporučené minimální odpovědné požadavky 

Alespoň část výrobku je vyrobena z druhotných surovin nebo recyklovaných materiálů. 

Komplexní požadavky 

Výrobky označené výrobcem a garantující 100% využití druhotných surovin či recyklovaných 
materiálů při výrobě konkrétního výrobku, pokud to konkrétní typ výrobku umožňuje. 

Ne všechny výrobky mohou být vyrobeny zcela z druhotných surovin či recyklovaných materiálů. 

6. PŘEHLED POŽADAVKŮ A ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ 

Označování výrobků vyrobených zcela či z části z druhotných surovin či recyklovaných materiálů 
není dosud povinné. Přesto již nyní někteří výrobci označují své výrobky dobrovolným značením 
uvedené např. v kapitole 8, které lze pro hodnocení využít. 

Vhodné je např. využít prohlášení výrobce - Vlastní environmentální tvrzení -, kde bude uvedeno, zda 
a v jakém množství výrobek obsahuje druhotné suroviny či recyklované materiály. 

Do zadávací dokumentace je potřebné uvádět požadavek, aby z označení výrobku či prohlášení 
výrobce bylo zřejmé, že výrobek obsahuje druhotné suroviny či recyklované materiály. Bez tohoto 
požadavku nelze porovnat nabídky pro hodnocení procenta/podílu druhotných surovin či 
recyklovaných materiálů využitých při výrobě výrobku. 
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Preferovat výrobky vyrobené z jednodruhových materiálů nebo v souladu s požadavky na ekodesign, 
které usnadní následnou recyklaci a využití výrobku po ukončení jeho životnosti nebo výrobky, u 
kterých výrobci garantují delší dobu záruky, pro předpoklad delšího životního cyklu výrobku. 

7. SMLUVNÍ PODMÍNKY DODÁVEK 

− možnost zahrnutí požadavku na obaly či jejich části vyrobené z druhotných surovin či 
recyklovaných materiálů. 

8. ZNAČENÍ A VYSVĚTLIVKY 

 EŠV – environmentálně šetrný výrobek je značení českého národního 
programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb. Přehled 
produktových kategorií, kterým je ekoznačka EU udělována, je dostupná zde, 
kde jsou zveřejněny i technické směrnice s charakteristikami jednotlivých 
produktů, včetně případných požadavků na podíl recyklovaných materiálů. 

 

Ekoznačka EU představuje, jak název napovídá, evropský program 
ekoznačení Přehled produktových kategorií, kterým je ekoznačka EU 
udělována, je dostupná v produktovém katalogu zde. Požadavky na podíl 
recyklovaných materiálů jsou uváděny v charakteristice jednotlivých 
produktových kategorií pod odkazem “factsheet“. 

Environmentální prohlášení typu III 

 

Vlastní environmentální tvrzení (příklad) 

Bližší informace ke značení naleznete na webové adrese http://www1.cenia.cz/www/node/503. 

http://www1.cenia.cz/www/node/605#overlay-context=node/608
http://ec.europa.eu/ecat/
http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/environmentalni-prohlaseni-o-produktu
http://www1.cenia.cz/www/node/503
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