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Green deal Memorandum: multiplikace hodnoty 

 

Obecné úvahy: 

 

1. K zachování naší prosperity i pro budoucí generace je nezbytné posílit 

konkurenceschopnost naší ekonomiky, zároveň snížit zátěž životního prostředí, závislost 

na fosilní energii a omezených zdrojích. 

2. K přechodu na udržitelné hospodářství je nezbytná kreativita, podnikání a inovace. 

Pomocí konceptu Green Deal chce veřejná správa optimálně využít dynamiku 

udržitelného hospodářského rozvoje. 

3. Green Deal (Zelená dohoda) nabízí společnostem, občanům a organizacím příležitost 

spolupracovat s veřejnou správou na udržitelné ekonomice. Základem jsou iniciativy 

společností. Pokud se iniciativy potkají s překážkou, kterou lze podle inciátorů řešit na 

vládní úrovni, účastníci této dohody z veřejné správy se budou snažit vyvinout úsilí k 

jejich odstranění. Cílem této snahy je usnadnit a urychlit iniciativu. Strany dohodnou 

konkrétní kroky písemně v Green Deal dohodě. 

 

Specifické úvahy Green Deal: Cirkulární zadávání veřejných zakázek. 

 

1. Institut cirkulární ekonomiky a další účastníci této dohody zahajují pilotní projekt s 

názvem Green Deal: Cirkulární zadávání veřejných zakázek. Green deal prezentují jako 

přístup k ekologickému nákupu. Cílem Green Deal je realizovat oběhové hospodářství a 

stimulovat český trh k udržitelnému využití vzácných surovin, opětovnému použití 

materiálů a předcházení vzniku odpadu.  

2. Klíč k řízení oběhového hospodářství spočívá v procesu nákupu. Cirkulárním nákupem je 

stimulována a vytvářená poptávka po zboží a službách poskytovaných na principech 

cirkulární ekonomiky. Aspekty cirkulárního nákupu splňuje nejen opětovné použití 

výrobků, surovin a materiálů při zachování vysoké kvality, ale také nákup nových 

výrobků, které jsou navrženy cirkulárním způsobem nebo které používají druhotné 

komponenty nebo suroviny. 

3. Cirkulární nákup vede k novým formám smluv, ve kterých je ukotvena snaha o maximální 

možné zachování hodnoty surovin a materiálů. To se týká všech účastníků v řetězci a 

může ovlivnit všechny fáze životního cyklu produktu, od cirkulárního návrhu až po 

předcházení vzniku odpadu. 

4. Hlavním důvodem vzniku této dohody je to, že kupující subjekty veřejného sektoru 

potřebují získat praktické zkušenosti, dovednosti a znalosti v oblasti cirkulárního nákupu. 

Hlavním cílem je vyvinout metody zadávání cirkulárních zakázek založené na praktických 

zkušenostech z pilotních projektů - tedy přístupem „učení praxí“. 
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Dohodnout se na následujícím: 

 

1. Účel 

 

Touto dohodou Green Deal chtějí strany přispět k realizaci cirkulární ekonomiky 

prostřednictvím zadávání veřejných cirkulárních zakázek. 

Konkrétně to znamená, že nákupní organizace z veřejné správy s pomoci facilitátorů zahájí v 

roce 2020 alespoň jeden proces veřejného cirkulárního nákupu a sdělí dosažené znalosti a 

zkušenosti v této oblasti; 

 

a dále: 

 

vyvíjejí nástroje, pokyny řízení a ukazatele monitoringu výkonnosti cirkulárních nákupů;  

budou podporovat spolupráci mezi veřejnými a soukromými stranami. 

 

2. Subjekty a jejich závazky  

 

Článek 1. Definice. 

 

V této dohodě se používají následující definice: 

 

Cirkulární ekonomika: hospodářský systém, který jako výchozí bod bere opětovné použití 

produktů, materiálů a surovin při zachování přírodních zdrojů a tím se vytváří hodnota pro 

lidi, přírodu a hospodářství. 

 

Cirkulární zadávání zakázek (nákup):  proces, kterým veřejné subjekty nakupují produkty, 

zboží a služby; který minimalizuje negativní dopady na životní prostředí nebo se vyhýbá 

tvorbě odpadu během celého životního cyklu. 

 

Článek 2: Společné nasazení a jednání smluvních stran. 

 

Strany této dohody podniknou následující kroky, aby urychlily provádění cirkulárního 

nákupu: 

 

1. Zajištění vstupů a implementace: V letech 2020–2021 strany zahájí provádění 

cirkulačního nákupu. 

 

2. Výměna znalostí: V letech 2020–2021 si strany budou vyměňovat znalosti v oblasti 

cirkulárního nákupu formou pracovních skupin, workshopů, seminářů a jiných metod 

výměny praktických příkladů, sdílení znalostí a zkušeností konkrétních projektů. 
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3. Podpora povědomí široké veřejnosti: Strany sdílejí a zveřejňují poznatky a zkušenosti 

týkající se faktorů úspěchu a neúspěchu při cirkulárním nákupu s širokou veřejnosti.  

 

4. Udržitelná spolupráce: Strany zkoumají, jak může být navázána další spolupráce po 

skončení pilotních projektů. 

 

5. Výměna informací a údajů mezi stranami samotnými nebo s ostatními v rámci této 

dohody probíhá v příslušných právních rámcích a nedochází k výměně informací, které 

jsou citlivé na hospodářskou soutěž nebo soukromí. 

 

Článek 3. Závazky kupujících stran.  

  

1. Během roku 2020 každý kupující účastník zahájí alespoň jeden proces veřejného 

cirkulárního nákupu. 

 

2. Aby se urychlilo provádění oběhového nákupu a odstranily se potenciální překážky, 

kupující účastníci z veřejné správy vynakládají úsilí na odstranění všech zjištěných 

překážek, například v právních předpisech a aktivně pracuje na možných řešení. 

 

3. Nákupní organizace se zapojují do vzájemné výměny znalostí a dalšího rozvoje tím, že 

prostřednictvím facilitátorů zpřístupňují znalosti a zkušenosti získané při cirkulárním 

zadávání veřejných zakázek.  

 

4.  Aktivně se účastní a přispívají k činnostem organizovaným projektovým týmem. 

 

5. Na základě znalostí a zkušeností, které získají během této dohody, budou  propagovat 

cirkulární nákup prostřednictvím svých vlastních komunikačních kanálů. 

 

Článek 4. Závazky facilitátorů  

 

Zajištění vstupů a implementace: poskytují vstupy účastníkům cirkulárního nákupu, 

shromažďují znalosti a zkušenosti, stimulují a podporují provádění cirkulárního nákupu 

zúčastněnými stranami. Za tímto účelem zprostředkující strany rozvíjejí následující dílčí 

činnosti: 

 

1. Vyvíjejí a implementují příslušné pracovní metody, nástroje a návody pro zadávání 

veřejných cirkulárních zakázek. 

 

2. Aktivně se účastní diskusí a provádějí výzkum otázek, úzkých míst a řešení, která vyplývají 

z této dohody, například prostřednictvím tematických schůzek a pracovních skupin. 
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3. Poskytují relevantní informaci, poznatky a dovednosti v oblasti cirkulárního zadávání 

veřejných zakázek pro všechny strany této dohody. 

 

4. Podporují spolupráci mezi stranami dohody a dalšími zainteresovanými veřejnými a 

soukromými organizacemi s cílem rozvíjet cirkulární nákup. 

 

5. Jmenují členy z účastnících stran do projektového týmu.  

 

Článek 5. Závazky projektového týmu. 

 

1. Projektový tým je prvním kontaktním místem týkajícím se dohody Green Deal pro další 

veřejné a soukromé organizace. 

 

2. Projektový tým organizuje, koordinuje a usnadňuje veškeré činnosti popsané v článku 2 

ve prospěch této dohody, jako je spolupráce mezi stranami a pracovními skupinami. 

 

3. Podporuje a koordinuje vzájemnou výměnu informací a znalostí mezi stranami 

prostřednictvím: 

a. uspořádáním schůzek, na nichž si strany vyměňují informace a problémy; 

b. zařizováním tematických pracovních skupin založených na potřebách stran; 

c. pořádáním seminářů / školení/ workshopů zaměřených na specifické potřeby; 

 

5. Zařizuje monitorování procesu pilotních projektů dohody Green Deal. 

 

6. Jednou za rok podává všem stranám zprávy o stavu a pokroku této zelené dohody. 

 

7. Organizuje hodnocení uvedené v článku 13. 

 

8. Přijímá nové účastníky iniciativy. 

 

3. Závěrečná ustanovení:  

 

Článek 6. Změny. 

 

1. Každá strana může písemně požádat ostatní strany o změnu této dohody Green Deal. 

Změna vyžaduje písemný souhlas všech stran. 

2. Strany zahájí konzultace do čtyř týdnů poté, co žádající strana o tom písemně uvědomí 

ostatní strany. 

3. Změna a prohlášení o schválení jsou připojeny jako kopie k této dohodě. 

4. Výsledky této dohody mohou být použity v jiných srovnatelných projektech. 
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Článek 7. Hodnocení. 

 

Strany vyhodnotí konaní  a fungování této dohody během tohoto období: 

a. do ___________  2020 a 

b. do ____________2021.  

 

Projektový tým provede hodnocení a vypracuje o něm zprávu, která bude zaslána všem 

stranám. 

 

Článek 8. Přistoupení nových stran. 

 

1. K této dohodě Green Deal se mohou připojit nové strany. 

 

2. Nová strana písemně informuje projektový tým o své žádosti o členství. Tato žádost je 

předložena všem stranám. Pokud většina stran písemně oznámí projektový tým svůj 

souhlas se žádostí o členství, přistupující strana obdrží status strany dohody Green Deal. 

3. Podepsané prohlášení o přistoupení je připojeno k dohodě Green Deal jako dodatek. 

 

Článek 9. Soulad. 

 

Strany se dohodly, že dodržování Gean Deal dohod není právně vymahatelné. 

 

Článek 10. Vstup v platnost a doba trvání. 

 

Tato Green Deal vstoupí v platnost den po podpisu a končí dd\mm\20.... 

 

Podpisy stran:  

 

 


