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ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE AKO NÁSTROJ TRVALOUDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 
 
JANA PANKOVÁ JURÍKOVÁ – KATARÍNA LUKÁČOVÁ 
 
GREEN PUBLIC PROCUREMENT AS A TOOL SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 
 
ABSTRAKT  

Podstata zeleného verejného obstarávania spočíva v integrácii enviromentálnych charakteristík do 

verejného obstarávania, ktoré patrí do súboru efektívnych nástrojov na podporu výrobných postupov, 

ohľaduplnejších k životnému prostrediu a stimulujúcich dodávku tovarov a služieb s vysokou 

hodnotou, ktorej zložkou je aj environmentálny prínos, počas celého životného cyklu. Organizácie 

využívaním zeleného verejného obstarávania môžu výraznou mierou prispieť k trvalo udržtateľnému 

rozvoju. 

Kľúčové slová: verejné obstarávanie, environment, environmentálne manažérske systémy, 

obstarávateľ 

 

ABSTRACT  

The nature of green public procurement lies in integrating environmental performance into 

procurement, which belongs to a set of effective tools to support production processes, environment-

friendly and stimulating the supply of goods and services with high value, which is a component of the 

environmental benefits throughout the life cycle. Organizations using green public procurement can 

significantly contribute to sustainable development. 
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ÚVOD 
 
Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement – GPP) predstavuje spôsob, ktorým verejné 
orgány systematicky integrujú environmentálne požiadavky do procesu verejného obstarávania 
tovarov, služieb alebo stavebných prác, či už prostredníctvom predmetu obstarávania, vhodných 
technických špecifík, alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk.  
Verejné obstarávanie je hnacou silou inovácií na trhu, ovplyvňuje trendy vo výrobe a spotrebe a 
predstavuje potenciál na vytváranie dopytu po environmentálne vhodných produktoch, čo prispieva 
k zvyšovaniu ponuky týchto produktov. Zaradenie environmentálneho hľadiska do verejných zákaziek 
smeruje k motivácii výrobcov vyvíjať nové produkty a technológie s menšími negatívnymi vplyvmi na 
životné prostredie, ako aj k motivácii zavádzania systémov environmentálneho manažérstva (ďalej 
len EMS). Mnohé štúdie potvrdili, že nákup environmentálne vhodných produktov je vo väzbe na celý 
životný cyklus cenovo efektívnejší ako nákup alternatívneho produktu, ktorý nie je označený ako 
environmentálny.  
 
MOŽNOSTI ZAČLEŃOVANIA POŽIADAVIEK NA ENVIRONMENTÁLNE CHARAKTERISTIKY DO PROCESU 
VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
 
Právne predpisy o verejnom obstarávaní definujú možnosti začleňovania environmentálnych 
charakteristík v rámci podmienok zadávania zákazky: 
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Obr. 1. Proces verejného obstarávania [5] 

 
 

Definovanie predmetu zákazky 
Z environmentálneho hľadiska je vhodná definícia predmetu obstarávania zákazky založená na opise 
výkonu, pretože v takom prípade sa vyjadrí očakávaný efekt a nemusia byť detailne určené všetky 
požadované vlastnosti výrobku, služby alebo práce.  
Voľnosť pri definovaní predmetu obstarávania je obmedzená nasledovnými podmienkami: 

•  dodržiavanie ustanovenia Zmluvy o založení ES o nediskriminácii, o slobode poskytovať služby 
a voľnom pohybe tovaru v zmluvách uzatvorených v rámci verejného obstarávania. Toto v 
praxi predstavuje zabezpečenie, aby zákazka neobmedzila prístup iných spoločností z EÚ na 
domáci trh  

o  „Zákazka na stravovacie služby s poskytnutím organickej stravy“ – správna definícia 
zákazky, 

o „Zákazka na stravovacie služby s poskytnutím lokálnych produktov“ – porušenie 
ustanovenia o voľnom pohybe tovaru. 

• technické špecifikácie použité na stanovenie predmetu obstarávania nemôžu byť definované 
diskriminačným spôsobom.  

o  „Energeticky efektívne počítače“ – správna definícia predmetu zákazky, 
o „Počítače so značkou Energetická hviezda“ – diskriminačná definícia predmetu 

zákazky. 
 
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
Právne predpisy o verejnom obstarávaní umožňuje uplatňovanie environmentálnych požiadaviek aj v 
rámci technickej alebo odbornej spôsobilosti dodávateľa.  
Technická spôsobilosť v starostlivosti o životné prostredie môže zahŕňať napríklad súlad s predpismi 
environmentálneho práva, dôkaz o tom, že dodávateľ má vo svojom riadení zahrnutý princíp 
prevencie znečisťovania alebo dôkaz o tom, že dodávateľ riadi významné environmentálne aspekty 
svojich činností, procesov, výrobkov a služieb.  
Právne predpisy o verejnom obstarávaní umožňujú verejnému obstarávateľovi primerane vyžadovať 
od uchádzačov alebo záujemcov vo verejnom obstarávaní doklad o zavedenom systéme 
environmentálneho manažérstva, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých opatrení 
environmentálneho riadenia. 
 

 Definícia predmetu 

zákazky 

Podmienky účasti vo 

verejnom obstarávaní 

Kritériá na vyhodnotenie 

ponúk 

Podmienky realizácie 

zákazky 



Zborník z IX. konferencie so zahraničnou účasťou 
Bratislava 2009 
 

 86 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Poslednou etapou procesu verejného obstarávania je zadanie zákazky na základe vopred 
stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk. V súlade so smernicami o verejnom obstarávaní sú dve 
možnosti vyhodnotenia ponúk: 

• na základe najnižšej ceny, 
• na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.  

 
Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ určí 
jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky, medzi ktorými môžu byť aj environmentálne 
charakteristiky.  
Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je povinný stanoviť a zverejniť v dostatočnom časovom predstihu 
kritériá na vyhodnotenie ponúk a relatívnu hodnotu každého zo stanovených kritérií tak, aby ich 
uchádzači mohli zohľadniť pri príprave svojich ponúk. 
Pri vyhodnocovaní ponúk na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky je jedným z kritérií cena. Pri 
zadávaní zákazky sa vo väčšine prípadov hodnotí nákupná cena tovaru alebo služby. Verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ by mal zvažovať okrem nákupnej ceny aj ďalšie náklady, ktoré môžu 
vzniknúť používaním tovaru a jeho zneškodňovaním. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka je taká, 
ktorá zohľadňuje okrem ekonomicky výhodnej nákupnej ceny aj ekonomicky výhodné ďalšie náklady 
spojené s prevádzkovaním predmetu obstarávania, to znamená celkové náklady na predmet 
obstarávania spojené so všetkými etapami životného cyklu obstarávaného produktu. 
Ekonomická výhodnosť spočíva v dobre postavených požiadavkách na environmentálne 
charakteristiky, týkajúcich sa kľúčových fáz životného cyklu produktu. 
 
Podmienky realizácie zákazky 
Verejní obstarávatelia/obstarávatelia majú možnosť začleniť požiadavky na environmentálne 
charakteristiky aj v rámci obchodných podmienok dodania predmetu zákazky za predpokladu, že boli 
zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámení použitom ako výzva na 
súťaž alebo v súťažných podkladoch a sú v súlade s právnymi predpismi ES.  
Podmienky realizácie zákazky nie sú súčasťou postupu pri zadávaní zákazky, napriek tomu musia byť 
jasne uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, pretože uchádzači by mali byť oboznámení so 
všetkými povinnosťami, vyplývajúcimi zo zákazky tak, aby mali možnosť zahrnúť tieto požiadavky do 
ceny svojej ponuky.  
Z environmentálneho hľadiska je vhodná definícia predmetu obstarávania zákazky založená na opise 
výkonu, pretože v takom prípade sa vyjadrí očakávaný efekt a nemusia byť detailne určené všetky 
požadované vlastnosti výrobku, služby alebo práce.  
Voľnosť pri definovaní 
 
SILA ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 
Ako môže GPP pomôcť? [1] 

• Zmena klímy 
o Energetická hospodárnosť: 

� zlepšením energetickej hospodárnosti nových a renovovaných verejných 
budov, 

� nakupovaním energeticky účinných kancelárskych zariadení (PC, tlačiarne, 
kopírovacie stroje a pod.), 

� nakupovaním energeticky úspornejších vozidiel pre vozové parky verejnej 
dopravy. 

o Podpora obnoviteľných zdrojov energie: 
� nakupovaním zelenej elektrickej energie, 
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� používaním alternatívnych palív pre vozový park verejnej dopravy a verejné 
vozidlá. 

• Znečisťovanie ovzdušia a vody 
o Znižovanie znečisťovania ovzdušia v mestách: 

� nakupovaním autobusov a vozidiel vozového parku s nízkymi emisiami tuhých 
častíc a oxidov dusíka. 

o Znižovanie eutrofizácie spôsobenej nevhodnými poľnohospodárskymi postupmi: 
� nakupovaním potravín vyrábaných trvalo udržateľným spôsobom, napr. 

potravín z ekologickej alebo integrovanej poľnohospodárskej činnosti. 
• Odlesňovanie 

� nákupom dreva/drevených výrobkov, ktoré sa získavajú výhradne zo 
zákonných zdrojov, 

� zvýšením podielu dreva pochádzajúceho z lesov s trvalo udržateľným 
spôsobom hospodárenia. 

• Ďalšie oblasti, kde môže GPP pomôcť 
o Šetrenie prírodných zdrojov: 

� nakupovaním výrobkov vyrobených za použitia recyklovaných materiálov, 
� obmedzovaním používania papiera nákupom tlačiarní s obojstrannou tlačou, 

propagovaním používania multifunkčných zariadení. 
o Zdravé pracovné podmienky pre zamestnancov, študentov, nemocničných pacientov: 

� používaním netoxických čistiacich prostriedkov, 
� v jedálňach servírovaním potravín, ktoré sú vyrobené trvalo udržateľným 

spôsobom, 
� nepoužívaním škodlivých látok pri stavbe budov a renovačných prácach. 

 
 
MODEL MANAŽÉRSTVA ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 
Model manažérstva GPP predstavuje návod pre organizáciu realizujúcu verejné obstarávanie na 
postupné začlenenie GPP do postupov verejného obstarávania, ako aj začlenenie tohto postupu do 
celého systému manažérstva organizácie. Ponúka jednoduchý, flexibilný a komplexný prístup na 
systematickú implementáciu GPP v organizácii založený na cykle „Plánuj – Urob – Skontroluj - Konaj“.  
Ak bude organizácia postupovať podľa navrhnutých krokov, bude schopná zabezpečiť postupné 
zlepšovanie svojho environmentálneho správania. Nasledujúci obrázok zobrazuje model manažérstva 
GPP /obr. 2./. [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2.   Model manažérstva GPP 

 
Otázky ochrany životného prostredia v súčasnosti obsadzujú popredné miesta vo všetkých aktivitách 
vyspelých spoločností. Systémy environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 sa 
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dostávajú do širšieho povedomia spoločností a stávajú sa prirodzenou súčasťou riadenia modernej 
organizácie.  
Medzi systémom environmentálneho manažérstva a modelom manažérstva GPP sú jasné synergie, 
keďže cieľom oboch je optimalizovať environmentálne vplyvy organizácie.  
V tabuľke č. 1 je vysvetlené prepojenie aktivít EMS v rámci jednotlivých krokov zavádzania modelu 
manažérstva GPP.  
 

Tabuľka 1.  Prepojenie EMS a modelu manažérstva GPP [5] 
Krok v rámci 

implementácie 
modelu 

manažérstva 
GPP 

Špecifické aktivity 
jednotlivých krokov 

Prvky EMS 

1. Príprava 

Analýza zabezpečenia 
plánovaných aktivít verejného 
obstarávania a analýza 
nákladov na GPP v rámci 
verejného obstarávania 

Úvodné environmentálne preskúmanie 
4.3 Plánovanie 
4.3.1 Environmentálne aspekty 
4.3.2 Právne a iné požiadavky 
4.4.6 Riadenie prevádzkových činností Prieskum trhu 

Výber skupín produktov 

2. Stanovenie 
cieľov 

Politický záväzok 4.2 Environmentálne politika 
Operatívne ciele 

4.3.3 časť „Dlhodobé ciele, krátkodobé ciele“ 
Konkrétne ciele súvisiace 
priamo s procesom 
obstarávania 

3. Vytvorenie, 
implementácia 
a prevádzkovanie 
Akčného plánu 

Opatrenia a aktivity akčného 
plánu 

4.3.3 časť „Program“ 
4.4.6 Riadenie prevádzkových činností 
4.4.2 Spôsobilosť, príprava pracovníkov 
a povedomie 
4.4.3 Komunikácia 
4.5.5 Interný audit 

Priraďovanie zodpovednosti a 
právomocí 

4.4.1 Zdroje, roly, zodpovednosti a právomoci 

4. Monitorovanie 
a hodnotenie 
prínosu GPP 

Vyhodnotenie indikátorov 
4.5.1 Monitorovanie a meranie 
4.5.2 Hodnotenie dodržiavania požiadaviek 

Interné posúdenie realizácie 
cieľov a naplánovaných 
opatrení a aktivít 

4.5.5 Interný audit 
4.5.3 Nezhoda, nápravná činnosť a preventívna 
činnosť 

Preskúmanie manažmentom 
4.6 Preskúmanie manažmentom Stanovenie opatrení na 

zlepšovanie 

 
ZÁVER 
 
Hlavnou prekážkou pri zlepšovaní kvality životného prostredia je neudržateľná výroba a spotreba, 
prepojená s výrazným tlakom na prírodné zdroje. Keďže udržateľná výroba a spotreba sa 
rozhodujúcou mierou podieľa a aj v budúcnosti sa bude podieľať na napĺňaní cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja, je potrebné dosiahnuť zmeny v modeloch správania sa výrobcov a 
spotrebiteľov pri súčasnom zachovaní ekonomického rastu. Environmentálna politika novej generácie 
okrem nástrojov priamej regulácie môže využívať ako z predchádzajúceho vyplýva dobrovoľný nástroj 
„Zelené verejné obstarávanie“, kde práve zaradenie environmentálneho hľadiska do verejných 
zákaziek môže motivovať výrobcov, aby vyvíjali nové produkty a technológie s menšími negatívnymi 
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vplyvmi na životné prostredie a dodávateľov, aby zavádzali systémy environmentálneho 
manažérstva. 
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