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Okna 
- Okna, prosklené dveře a střešní okna 

 

Produktový list pro zadávání zelených veřejných zakázek 
 
 

Zadávání zelených veřejných zakázek (GPP) je dobrovolným nástrojem. Tento produktový list 
shrnuje kritéria, která byla vypracována pro skupinu výrobků označených jako okna, kam patří 
také prosklené dveře a střešní okna. Informační zpráva uvádí velmi podrobně důvody, které 
k volbě těchto kritérií vedly, a odkazy na další informace. 
 
Formát doporučení k nákupu je předkládán v podobě dvou souborů kritérií: 
• Základní kritéria jsou ta, jejichž použití je vhodné pro každého zadavatele ve všech 

členských státech a která řeší klíčové dopady dotčeného výrobku na životní prostředí. 
Jsou určena k tomu, aby mohla být použita a nevyžadovala téměř žádná další ověřování 
ani zvýšení nákladů.  

• Komplexní kritéria jsou určena zadavatelům, kteří chtějí vybrat nejlepší výrobky 
dostupné na trhu. Tato kritéria mohou vyžadovat další ověřování nebo mírné zvýšení 
nákladů ve srovnání s jinými výrobky se stejnou funkčností.  

 
V rámci základních a komplexních kritérií tyto pokyny popisují různé etapy zadávání 
veřejných zakázek a vysvětlují, jak je nejlépe možné v každé etapě zapojit environmentální 
kritéria: 
 
• Předmět. Předmětem se rozumí název zadávacího řízení, tj. krátký popis výrobku, prací 

nebo služeb, které mají být dodány. 
• Technické specifikace. Představují jasný, přesný a úplný popis požadavků a norem, které 

musí zboží, práce nebo služby splňovat. Popis minimálních technických specifikací, které 
musí všechny nabídky dodržet. Soubor specifických environmentálních kritérií, včetně 
limitů a hodnot, které musí konkrétní výrobky dosáhnout.  

• Kritéria výběru. Jsou založena na schopnosti/způsobilosti účastníků výběrového řízení 
zakázku provést. Pomáhají při vyhledávání vhodných dodavatelů, například zajištění 
vhodně vyškolených pracovníků nebo zavedené politiky a postupů pro ochranu životního 
prostředí. 

• Kritéria pro přidělování zakázek. Kritéria, na jejichž základě zadavatel porovná nabídky 
a zakázku přidělí. Tato kritéria nerozhodují o tom, zda výrobek vyhověl nebo nevyhověl, 
což znamená, že nabídky výrobků, které kritéria nesplňují, mohou být stále zvažovány při 
konečném rozhodování, a to v závislosti na jejich hodnocení podle ostatních kritérií pro 
přidělování zakázek.  

• Ustanovení o plnění smlouvy - upřesňují podmínky, které musí být při provádění zakázky 
splněny, například jak mají být zboží nebo služby dodány, včetně informací nebo návodů 
k výrobkům, které musí dodavatel poskytnout. 

 
Je třeba poznamenat, že dodavatel je vázán stávajícím právním rámcem. 
 
Pokud je v ověřování kritérií uvedeno, že mohou být použity jiné vhodné důkazní prostředky, 
je možné předložit technickou dokumentaci výrobce, zkušební protokol uznávaného orgánu 
nebo jiné relevantní důkazy. Zadavatel se musí vždy případ od případu ujistit, zda lze 
z technického nebo právního hlediska předložený důkaz považovat za náležitý. 
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1. Definice a oblast působnosti 
 
Pro účely těchto kritérií pro zadávání zelených veřejných zakázek jsou okna definována jako 
otvory ve zdi nebo ve střeše, do nichž je v pevném rámu vsazeno sklo umožňující průchod 
denního světla. Často je možné díky posuvným nebo otočným částem rámu okno otevřít 
a umožnit přívod vzduchu do budovy. Tato definice úmyslně zahrnuje i vnější prosklené dveře 
a střešní okna: kdykoli je použit termín „okno“, odkazuje na všechny tři výrobky. 
 
Kritéria se vztahují na okna, vnější prosklené dveře a střešní okna, která budou použita 
v plášti budov zahrnujících obytné a komerční nemovitosti a dále veřejná zařízení, jako jsou 
školy a nemocnice.  
 
Mezi technologie zvažované při zpracování tohoto dokumentu patří zasklení (jednoduché 
i vícevrstvé), vzdálenost mezi jednotlivými tabulemi, nátěry snižující ztráty tepla, výplně 
vzduchu nebo inertního plynu mezi tabulemi skla a konstrukce rámu. 
 
V současné době žádná ze stávajících norem a ekoznaček není vhodná pro všechny 
klimatické oblasti Evropy, proto by se jako základ pro stanovení kritérií pro zadávání zelených 
veřejných zakázek, které bude možné uplatnit v celé EU, neměla použít jediná, již existující 
ekoznačka.  
 
 
 
2. Klíčové dopady na životní prostředí 
 
Klíčové dopady na životní prostředí jsou u oken spojeny s tepelnou účinností ve smyslu 
výměny energie mezi vnitřkem budovy s řízenou teplotou a vnějším prostředím, která by 
podle odhadu měla být o řád (desetkrát) vyšší než energie potřebná na výrobu okna.1 Tyto 
dopady se nakonec projeví ve zvýšené spotřebě paliv nebo zvýšených emisích oxidu 
uhličitého a dalších znečišťujících látek, jako je oxid uhelnatý ze spalování fosilních paliv. 
 
Dále je třeba uvážit dopady související s materiály použitými pro konstrukci okna, 
zpracováním, které tyto materiály vyžadují, chemickým ošetřením nutným pro ochranu 
materiálů na počátku životního cyklu i v průběhu používání, s odpady vzniklými při výrobě 
a montáži i odpady vzniklými na konci životnosti, kdy jsou okna nahrazena.  
 

• Základní kritéria se zaměřují na dosažení lepší tepelné účinnosti, která by 
překračovala hodnoty požadované vnitrostátními předpisy, a zároveň na některé 
základní požadavky na dopady materiálů. 

• Komplexní kritéria požadují dosažení dalších úspor na základě energetické účinnosti 
a zahrnují širší škálu dopadů materiálu spojených s výrobou, montáží 
a odstraňováním oken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  EMPA, Ústav pro výzkum materiálů a technologií, http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/32776/---/l=2 
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Klíčové dopady na životní prostředí  Přístup ke GPP 
 
 

• Dopady ZTRÁTY energie 
použité k vytopení/ochlazení 
budovy oknem v průběhu jeho 
životnosti 

 
• Dopady na životní prostředí 

související s materiály 
použitými na konstrukci okna 

• Dopady související s odpady, 
včetně obalů a odpadů 
vzniklých na konci životnosti 
oken  

 
 

  
• Podpora nákupu tepelně 

účinných skel 
• Podpora používání rámů s vyšší 

tepelnou účinností a nižšími 
dopady (pomocí posouzení 
životního cyklu) 

• Podpora používání vhodných 
skel - zohlednění klimatických 
podmínek v informacích pro 
rozhodovací proces 

 
• Podpora efektivní údržby oken 

s cílem prodloužit jejich dobu 
životnosti 

• Podpora hospodaření s výrobky 
na konci životnosti, např. 
programů zpětného odběru / 
opakovaného použití / recyklace. 

• Podpora výrobků navržených 
tak, aby se daly snadno rozebrat 
a recyklovat 

• Podpora používání 
recyklovaných materiálů 

• Podpora materiálů šetrných 
k životnímu prostředí 
 
 

 
Vezměte prosím na vědomí, že pořadí dopadů nutně neodráží jejich pořadí podle důležitosti. 
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3. Kritéria GPP pro okna 
 
 

3.1. Základní kritéria GPP pro okna 
 

PŘEDMĚT 
 
Nákup oken s vysokou tepelnou účinností šetrných k životnímu prostředí 
 
 
 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 

1. Zajistit, aby všechna okna vsazovaná do nových budov a nahrazující okna v již 
existujících budovách dosahovala vyšší tepelné účinnosti, než požadují vnitrostátní 
předpisy. V zájmu dosažení tohoto cíle by následující ukazatele měly doložit [X]% 
zlepšení oproti hodnotě definované v [uveďte příslušné vnitrostátní právní předpisy]: 
a) hodnota U, 
b) hodnota G, 
c) hodnota L50, 
d) propustnost pro denní světlo. 
 
Tyto ukazatele se uplatní na celé okno, tzn. kombinaci skla i rámu. Procentní hodnota 
(cílová hodnota), kterou je třeba vložit, významně závisí na cílové hodnotě definované 
ve vnitrostátních právních předpisech.  
 
Doporučuje se usilovat nejméně o 20% zlepšení oproti stávajícím požadavkům 
vnitrostátních norem na tepelnou účinnost, přičemž zlepšení ostatních tří ukazatelů 
musí být definováno podle místních požadavků a musí zajišťovat dostatečnou úroveň 
zlepšení oproti vnitrostátním požadavkům. 

 
Pokud příslušné vnitrostátní předpisy chybí, odborník na veřejné zakázky by měl 
přihlédnout k vnitrostátním předpisům jiných vhodných zemí v Evropě. 

 
Ověřování: Pokud jsou uvedená kritéria pro výrobek obsažena v příslušné 
harmonizované evropské normě podle směrnice o stavebních výrobcích 
(89/106/EHS) pro označení CE, dodavatel musí předložit informace přiložené 
k požadovanému označení CE, aby doložil, že výrobek uvedená kritéria splňuje. 

  
Pokud uvedená kritéria pro výrobek nejsou obsažena v přiložených informacích 
k označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EHS), výrobky 
opatřené příslušnou ekoznačkou typu 1 splňující uvedená kritéria budou považovány 
za vyhovující. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní prostředky nebo podepsané 
prohlášení. 
  
 

2. Použité dřevo musí pocházet ze zákonných zdrojů.  
 

Ověřování: Zákonný původ dřeva lze prokázat zavedeným systémem sledování 
spotřebitelského řetězce. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány třetí 
stranou, často jako součást ISO 9000 nebo ISO 14000 či systému řízení EMAS. 
Jako důkaz splnění požadavků budou také přijaty certifikáty kontroly dřeva 
certifikovaného jako FSC[2], PEFC[3] nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. Pokud 

                                                 
[ 2]   FSC (Forest Stewardship Council - Výbor pro správu lesů): http://www.fsc.org/en  
[ 3]  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Program potvrzování certifikace lesů): 
http://www.pefc.org/internet/html  
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dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou dohodu o partnerství s EU, 
může sloužit jako důkaz zákonnosti licence FLEGT[4]. K dalším důkazním 
prostředkům, které budou přijaty, patří příslušný platný certifikát CITES nebo jiný 
rovnocenný a ověřitelný prostředek, například uplatnění systému „náležité péče“. U 
necertifikovaných surových materiálů musí účastníci výběrových řízení uvést typ 
(druh), množství a původ dřeva, společně s prohlášením o jeho zákonnosti. Jako 
takové musí být dřevo sledovatelné celým výrobním řetězcem z lesa až k výrobku. 
 

3. Plastové díly vážící více než 50 g musí být označeny podle normy ISO 11469 nebo 
rovnocenné. 

 
Ověřování: Výrobky opatřené příslušnou ekoznačkou typu 1 splňující uvedená 
kritéria budou považovány za vyhovující. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní 
prostředky. 
 

4. Plynové výplně, které přispívají ke skleníkovému efektu a mají potenciál globálního 
oteplování 
(GWP) > 5 po dobu 100 let, nesmí být v izolačních sklech použity.  
 
Inertní plyny (např. argon, krypton) mají potenciál globálního oteplování GWP <5. 
 
Ověřování: Výrobky opatřené příslušnou ekoznačkou typu 1 splňující uvedená 
kritéria budou považovány za vyhovující. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní 
prostředky. 
 

5. Účastník výběrového řízení musí doložit, že výroba PVC odpovídá nejlepšímu 
postupu podle programu Vinyl 2010 nebo rovnocennému. 

 
Ověřování: Přijatelným ověřením je účast na projektu Vinyl 2010, jinak musí účastník 
předložit písemný důkaz, že plní doporučení Vinyl 2010 nebo rovnocenná.2 

 
 

 
KRITÉRIA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ ZAKÁZEK 
Další body budou uděleny za: 

1. Konečný výrobek ze dřeva, dřevných vláken nebo dřevěných kousků pocházejících 
z lesů, u nichž bylo ověřeno, že jsou spravovány udržitelným způsobem tak, aby 
naplňovaly zásady a opatření umožňující zajistit udržitelné hospodaření s lesy, pokud 
tato kritéria daný výrobek charakterizují a jsou pro něj relevantní.  
 
V Evropě musí tyto zásady a opatření přinejmenším odpovídat celoevropským 
hlavním zásadám pro udržitelné hospodaření s lesy, jak byly schváleny na lisabonské 
ministerské konferenci o ochraně lesů v Evropě (2. až 4. června 1998). Mimo Evropu 
musí odpovídat alespoň zásadám hospodaření s lesy přijatým na konferenci 
Spojených národů o životním prostředí a rozvoji UNCED (Rio de Janeiro, červen 
1992) a případně kritériím nebo pokynům pro udržitelné hospodaření s lesy přijatým 
v rámci příslušných mezinárodních a oblastních iniciativ (ITTO, Montrealský proces, 
Tarapotský proces, UNEP/FAO pro oblasti sucha v Africe). 
 
Ověřování: Přijatelný důkaz trvale udržitelné těžby dřeva lze předložit pomocí 
zavedeného systému sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány 
třetí stranou, často jako součást ISO 9000 nebo ISO 14000 či systému řízení EMAS. 

                                                                                                                                         
[4] Akční plán FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade - Výbor pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti 
lesnictví) přijala EU v roce 2003. Akční plán stanoví řadu opatření zabývajících se nezákonnou těžbou v rozvojových zemích. Plán 
definuje režim licencí pro dřevo k zajištění zákonnosti dovážených dřevařských výrobků. K získání licence musí být mezi zeměmi 
produkujícími dřevo a EU podepsány dobrovolné dohody o partnerství. Dřevařské výrobky vyrobené zákonným způsobem v zemích, 
které podepsaly dobrovolnou dohodu o partnerství, získají na zákonnost výroby licenci; více na: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
2 http://www.vinyl2010.org/  
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Jako důkaz splnění požadavků budou také přijaty certifikáty kontroly dřevných vláken 
certifikovaných jako FSC, PEFC nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. 

2. Do plastů a nátěrů použitých při výrobě oken se nesmí záměrně přidávat olovo (R23, 
R25 a H301, H331) a jeho sloučeniny.  
 
Z konečného výrobku se za běžných podmínek použití nesmí uvolňovat ani vyluhovat 
žádné látky nebo přípravky klasifikované jako nebezpečné podle směrnice 
1999/45/ES a 67/548/EHS ani dále specifikované látky charakterizované uvedenými 
R větami: 
 

• karcinogenní (R40, R45, R49), 
• škodlivé pro reprodukční systém (R60, R61, R62, R63), 
• mutagenní, způsobující poškození dědičných vlastností a možné nebezpečí 

nevratných účinků (R46, R68), 
• toxické (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), 
• alergenní při vdechování (R42), 
• škodlivé pro životní prostředí (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), 
• představující nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

(R48). 
 

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 
o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovuje následující H věty, které souvisí s výše 
uvedenými R větami. Z konečného výrobku se za běžných podmínek použití nesmí 
uvolňovat ani vyluhovat žádné látky nebo přípravky charakterizované uvedenými H 
větami: 

• karcinogenní (karcinogenní 1A, 1B a 2: H350, H350i, H351), 
• škodlivé pro reprodukční systém (toxicita pro reprodukci 1A, 1B a 2: H360F, 

H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, a H360Df), 
• mutagenní a způsobující poškození dědičných vlastností (mutagenní 1B a 2: 

H340 a H341), 
• toxické (akutní toxicita 1, 2 a 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

chronické nebezpečí pro vodní prostředí 2: H412), 
• alergenní při vdechování (senzibilizace dýchacích orgánů 1: H334), 
• škodlivé pro životní prostředí (akutní nebezpečí pro vodní prostředí 1 

a chronické nebezpečí pro vodní prostředí 1, 2, 3 a 4: H400, H410, H411, 
H412, H413), 

• představující nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
(nebezpečnost pro lidské zdraví: H372 a H373). 

 
Ověřování: Výrobky opatřené příslušnou ekoznačkou typu 1 splňující uvedená 
kritéria budou považovány za vyhovující. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní 
prostředky. 

 
3. Další body budou uděleny úměrně k podílu recyklátu v použitých materiálech. Výrobní 

odpad se nezapočítává. 
 
Ověřování: Výrobky opatřené příslušnou ekoznačkou typu 1 splňující uvedená 
kritéria budou považovány za vyhovující. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní 
prostředky, např. vhodný certifikát výrobce. 
 

 
USTANOVENÍ O PLNĚNÍ SMLOUVY 
 

1. Účastník výběrového řízení musí zajistit, že k výrobku budou dodána doporučení pro 
údržbu. Musí také poskytnout dokumentované postupy a pokyny pro zajištění kvality 
a ochrany životního prostředí. 
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Ověřování: Výrobky opatřené příslušnou ekoznačkou typu 1 splňující uvedená 
kritéria budou považovány za vyhovující. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní 
prostředky. 
 

 
 

3.2. Komplexní kritéria GPP pro okna 
 

PŘEDMĚT 
 
Nákup oken s vysokou tepelnou účinností šetrných k životnímu prostředí 
 

 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 

1. Zajistit, aby všechna okna vsazovaná do nových budov a nahrazující okna v již 
existujících budovách dosahovala vyšší tepelné účinnosti, než požadují vnitrostátní 
předpisy. V zájmu dosažení tohoto cíle by následující ukazatele měly doložit [X]% 
zlepšení oproti hodnotě definované v [uveďte příslušné vnitrostátní právní předpisy]: 
a) hodnota U, 
b) hodnota G, 
c) hodnota L50, 
d) propustnost pro denní světlo. 

 
Tyto ukazatele se uplatní na celé okno, tzn. kombinaci skla i rámu. Procentní hodnota 
(cílová hodnota), kterou je třeba vložit, významně závisí na cílové hodnotě definované 
ve vnitrostátních právních předpisech.  
 
Doporučuje se usilovat nejméně o 30% zlepšení oproti stávajícím požadavkům 
vnitrostátních norem na tepelnou účinnost, přičemž zlepšení ostatních tří ukazatelů 
musí být definováno podle místních požadavků a zajišťovat vynikající úroveň zlepšení 
oproti vnitrostátním požadavkům. 
 
Pokud příslušné vnitrostátní předpisy chybí, odborník na veřejné zakázky by měl 
přihlédnout k vnitrostátním předpisům jiných vhodných zemí v Evropě. 

 
Ověřování: Pokud jsou uvedená kritéria pro výrobek obsažena v příslušné 
harmonizované evropské normě podle směrnice o stavebních výrobcích 
(89/106/EHS) pro označení CE, dodavatel musí předložit informace přiložené 
k požadovanému označení CE, aby doložil, že výrobek uvedená kritéria splňuje. 

  
Pokud uvedená kritéria pro výrobek nejsou obsažena v přiložených informacích 
k označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EHS), výrobky 
opatřené příslušnou ekoznačkou typu 1 splňující uvedená kritéria budou považovány 
za vyhovující. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní prostředky nebo podepsané 
prohlášení. 
 
 

2. Použité dřevo musí pocházet ze zákonných zdrojů.  
 

Ověřování: Zákonný původ dřeva lze prokázat zavedeným systémem sledování 
spotřebitelského řetězce. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány třetí 
stranou, často jako součást ISO 9000 nebo ISO 14000 či systému řízení EMAS. 

Jako důkaz splnění požadavků budou také přijaty certifikáty kontroly dřeva 
certifikovaného jako FSC[2], PEFC[3] nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. Pokud 

                                                 
[2]  FSC (Forest Stewardship Council - Výbor pro správu lesů): http://www.fsc.org/en  
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dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou dohodu o partnerství s EU, 
může sloužit jako důkaz zákonnosti licence FLEGT[4]. K dalším důkazním 
prostředkům, které budou přijaty, patří příslušný platný certifikát CITES nebo jiný 
rovnocenný a ověřitelný prostředek, například uplatnění systému „náležité péče“. 
U necertifikovaných surových materiálů musí účastníci výběrových řízení uvést typ 
(druh), množství a původ dřeva, společně s prohlášením o jeho zákonnosti. Jako 
takové musí být dřevo sledovatelné celým výrobním řetězcem z lesa až k výrobku. 

 
3. Plastové díly vážící více než 50 g musí být označeny podle normy ISO 11469 nebo 

rovnocenné. 
 

Ověřování: Výrobky opatřené příslušnou ekoznačkou typu 1 splňující uvedená 
kritéria budou považovány za vyhovující. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní 
prostředky. 

 
4. Plynové výplně, které přispívají ke skleníkovému efektu a mají potenciál globálního 

oteplování 
(GWP) > 5 po dobu 100 let, nesmí být v izolačních sklech použity.  
 
Inertní plyny (např. argon, krypton) mají potenciál globálního oteplování GWP <5. 
 
Ověřování: Výrobky opatřené příslušnou ekoznačkou typu 1 splňující uvedená 
kritéria budou považovány za vyhovující. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní 
prostředky. 
 

5. Účastník výběrového řízení musí doložit, že výroba PVC odpovídá nejlepšímu 
postupu podle programu Vinyl 2010 nebo rovnocennému. 

 
Ověřování: Přijatelným ověřením je účast na projektu Vinyl 2010, jinak musí účastník 
předložit písemný důkaz, že plní doporučení Vinyl 2010 nebo rovnocenná.3 

 
 
 

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ ZAKÁZEK 
Další body budou uděleny za: 

1. Konečný výrobek ze dřeva, dřevných vláken nebo dřevěných kousků pocházejících 
z lesů, u nichž bylo ověřeno, že jsou spravovány udržitelným způsobem tak, aby 
naplňovaly zásady a opatření umožňující zajistit udržitelné hospodaření s lesy, pokud 
tato kritéria daný výrobek charakterizují a jsou pro něj relevantní.  
 
V Evropě musí tyto zásady a opatření přinejmenším odpovídat celoevropským 
hlavním zásadám pro udržitelné hospodaření s lesy, jak byly schváleny na lisabonské 
ministerské konferenci o ochraně lesů v Evropě (2. až 4. června 1998). Mimo Evropu 
musí odpovídat alespoň zásadám hospodaření s lesy přijatým na konferenci 
Spojených národů o životním prostředí a rozvoji UNCED (Rio de Janeiro, červen 
1992) a případně kritériím nebo pokynům pro udržitelné hospodaření s lesy přijatým 
v rámci příslušných mezinárodních a oblastních iniciativ (ITTO, Montrealský proces, 
Tarapotský proces, UNEP/FAO pro oblasti sucha v Africe). 
 
Ověřování: Přijatelný důkaz trvale udržitelné těžby dřeva lze předložit pomocí 

                                                                                                                                         
[3]  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Program potvrzování certifikace lesů): 
http://www.pefc.org/internet/html  
[4] Akční plán FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade - Výbor pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti 
lesnictví) přijala EU v roce 2003. Akční plán stanoví řadu opatření zabývajících se nezákonnou těžbou v rozvojových zemích. Plán 
definuje režim licencí pro dřevo k zajištění zákonnosti dovážených dřevařských výrobků. K získání licence musí být mezi zeměmi 
produkujícími dřevo a EU podepsány dobrovolné dohody o partnerství. Dřevařské výrobky vyrobené zákonným způsobem v zemích, 
které podepsaly dobrovolnou dohodu o partnerství, získají na zákonnost výroby licenci; více na: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
3   http://www.vinyl2010.org/  
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zavedeného systému sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány 
třetí stranou, často jako součást ISO 9000 nebo ISO 14000 či systému řízení EMAS. 
Jako důkaz splnění požadavků budou také přijaty certifikáty kontroly dřevných vláken 
certifikovaných jako FSC, PEFC nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. 
 

2. Do plastů a nátěrů použitých při výrobě oken se nesmí záměrně přidávat olovo (R23, 
R25 a H301, H331) a jeho sloučeniny.  
 
Z konečného výrobku se za běžných podmínek použití nesmí uvolňovat ani vyluhovat 
žádné látky nebo přípravky klasifikované jako nebezpečné podle směrnice 
1999/45/ES a 67/548/EHS ani dále specifikované látky charakterizované uvedenými 
R větami: 
 

• karcinogenní (R40, R45, R49), 
• škodlivé pro reprodukční systém (R60, R61, R62, R63), 
• mutagenní, způsobující poškození dědičných vlastností a možné nebezpečí 

nevratných účinků (R46, R68), 
• toxické (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), 
• alergenní při vdechování (R42),  
• škodlivé pro životní prostředí (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), 
• představující nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

(R48). 
 

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 
o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovuje následující H věty, které souvisí s výše 
uvedenými R větami. Z konečného výrobku se za běžných podmínek použití nesmí 
uvolňovat ani vyluhovat žádné látky nebo přípravky charakterizované uvedenými H 
větami: 

• karcinogenní (karcinogenní 1A, 1B a 2: H350, H350i, H351), 
• škodlivé pro reprodukční systém (toxicita pro reprodukci 1A, 1B a 2: H360F, 

H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, a H360Df), 
• mutagenní a způsobující poškození dědičných vlastností (mutagenní 1B a 2: 

H340 a H341), 
• toxické (akutní toxicita 1, 2 a 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

chronické nebezpečí pro vodní prostředí 2: H412), 
• alergenní při vdechování (senzibilizace dýchacích orgánů 1: H334), 
• škodlivé pro životní prostředí (akutní nebezpečí pro vodní prostředí 1 

a chronické nebezpečí pro vodní prostředí 1, 2, 3 a 4: H400, H410, H411, 
H412, H413), 

• představující nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 
(nebezpečnost pro lidské zdraví: H372 a H373). 

 
Ověřování: Výrobky opatřené příslušnou ekoznačkou typu 1 splňující uvedená 
kritéria budou považovány za vyhovující. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní 
prostředky. 
 

3. Další body budou uděleny úměrně k podílu recyklátu v použitých materiálech. Výrobní 
odpad se nezapočítává. 
 
Ověřování: Výrobky opatřené příslušnou ekoznačkou typu 1 splňující uvedená 
kritéria budou považovány za vyhovující. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní 
prostředky, např. vhodný certifikát výrobce. 
 

4. Chemické výrobky (barva, lepidlo, těsnění, tmel atd.) použité v hotovém okně musí 
splňovat jeden z následujících dvou požadavků: 

a. výrobek nesmí být klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí podle 
směrnice EU 1999/45/ES 

NEBO 
b. výrobek smí obsahovat nejvýše 2 hmotnostní % látky klasifikované jako 



Okna - Produktový list 

10 ze 15 

nebezpečné pro životní prostředí podle směrnice Rady 67/548/EHS. 
 

U konzervačních přípravků na dřevo se podle definice ve směrnici 67/548/EHS tento 
podíl zvyšuje na 3 %. 

 
Ověřování: Výrobky opatřené příslušnou ekoznačkou typu 1 splňující uvedená 
kritéria budou považovány za vyhovující. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní 
prostředky. Navíc musí být předloženo potvrzení, že je splněn buď požadavek (a) 
nebo (b) a bezpečnostní listy upřesňující klasifikaci výrobků. Bezpečnostní listy nesmí 
být starší než 3 roky. Písemné prohlášení, že chemické výrobky jsou schváleny pro 
jejich zamýšlené použití orgánem země, kde se okna vyrábí, a potvrzení, že 
v konečném výrobku nejsou přítomny látky CCA (roztok anorganických sloučenin 
mědi, chrómu, arsenu), CC (citrát měďnatý), organické sloučeniny cínu nebo 
kreozotový olej. 
 

 
 

USTANOVENÍ O PLNĚNÍ SMLOUVY 
 

1. Účastník výběrového řízení musí doložit, že dodavatel dodatečně montovaných nebo 
vyměňovaných oken má zavedeny účinné mechanismy a postupy k zajištění řádného 
a trvale udržitelného nakládání s odpadem na konci životnosti (tj. odstraněnými okny), 
např. recyklace a neukládání na skládku, kdykoli je to možné.  

 
Ověřování: K možným důkazům patří certifikáty EMAS a ISO 14001 nebo 
rovnocenné certifikáty vydané příslušnými orgány v souladu s právem Společenství 
nebo odpovídajícími evropskými nebo mezinárodními normami týkajícími se 
certifikace na základě norem řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Budou 
přijaty i jiné vhodné důkazní prostředky. 
 
 

2. Účastník výběrového řízení musí zajistit, že k výrobku budou dodána doporučení pro 
údržbu. Musí také poskytnout dokumentované postupy a pokyny pro zajištění kvality 
a ochrany životního prostředí. 

 
Ověřování: Výrobky opatřené příslušnou ekoznačkou typu 1 splňující uvedená 
kritéria budou považovány za vyhovující. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní 
prostředky. 
 

 
 
3.3. Vysvětlivky: 

 
Nakupující úřad musí vzít v úvahu místní podmínky:  
 

• klimatické podmínky v místě – na kterou stranu bude okno umístěno, zastínění 
plochy apod.; 

 
• klimatické podmínky v oblasti – převažující povětrnostní podmínky a zda hlavním 

způsobem regulace teploty uvnitř budovy bude vytápění nebo chlazení; 
 

• úroveň technické vyspělosti okna - zda se ekologická investice vrátí v průběhu 
životnosti okna.  

 
Klimatické podmínky v místě: návrh pasivní solární budovy zahrnuje orientaci oken, zdí, 
stínících rolet, krytých vstupů a stromů tak, aby okna a střechy byly v létě stíněny a v zimě se 
dosáhlo maximálního zisku sluneční energie. Efektivní umístění oken zajistí více přirozeného 
světla a snižuje potřebu elektrického osvětlení během dne – proto by tam, kde je to 
proveditelné a efektivní, měl nakupující úřad rozmístění oken uvážit. 
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Klimatické podmínky v oblasti: s tím, zda bude v budově převážně využíváno vytápění nebo 
chlazení, bude souviset i využití tónovaných skel, s jejichž pomocí lze v horkém podnebí 
omezit přesvětlení a zátěž slunečním teplem. Tím bude také ovlivněna volba nátěrů, zejména 
snižujících tepelné ztráty, neboť jiná opatření a nátěry se využívají k omezení ztrát tepla 
z budovy do okolního prostředí a jiná naopak k ochraně před pronikáním tepla zvenku do 
vnitřních prostor budovy. 
 
Úroveň technické vyspělosti okna: trojité sklo spotřebuje více materiálu a nemusí přinést 
přínosy pro životní prostředí převyšující ztráty způsobené při jeho výrobě, pokud je 
instalováno v oblasti s mírným podnebím, jako je například jižní Anglie nebo Francie. Avšak 
montáž trojitých skel ve Skandinávii je vhodná a v některých případech i povinná, neboť díky 
jejich přínosu pro životní prostředí se tato zvýšená investice vyplatí. Potenciální úspory CO2 

při optimálním využívání různých druhů skel byly vyčísleny ve studii TNO.4 
 
V zájmu zajištění maximální trvanlivosti a životnosti dřevěných nebo kombinovaných 
dřevěných a hliníkových okenních rámů by nakupující úřad měl posoudit, zda bylo 
nechráněné dřevo vhodně ošetřeno. Podle typu dřeva to může být například, ale nejen, 
ošetření konzervačními přípravky, které splňují požadavky penetrační třídy P5 podle normy 
EN 351 1 nebo 351 2 či nátěr konzervačním prostředkem na dřevo nanesený máčením nebo 
poléváním.  

Kritéria pro přidělování zakázek 
Zadavatelé musí v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci uvést, kolik dalších bodů 
bude za každé kritérium uděleno. Za kritéria ohledně životního prostředí by se dohromady 
mělo udělit nejméně 10 až 15 % bodů, které jsou celkem k dispozici. 
 
 
Obaly: 
 
Podle článku 3 směrnice 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových 
odpadech jsou obaly definovány jako: 

 
• veškeré výrobky zhotovené z jakéhokoli materiálu jakékoli povahy, 
které mají být použity k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce a k prezentaci 
zboží, od surovin až po hotové výrobky, od výrobce až po uživatele nebo 
spotřebitele. Za obaly se rovněž pokládají „nevratné předměty“ používané 
k týmž účelům. 

 
Míra ekologické významnosti obalu pro výrobek závisí na řadě proměnných, včetně životnosti 
výrobku a materiálu obalu. Například u výrobků s krátkodobou životností bude obal zřejmě 
významnější než u dlouhodobě používaných výrobků. Podobně bude s ohledem na životní 
cyklus obal pravděpodobně méně podstatný u výrobku využívajícího energii.  
 
Pokud zadavatel považuje obaly za významný problém, může si od případných dodavatelů 
vyžádat informace dokládající, že vzali v úvahu dopady volby obalu na životní prostředí a že 
jsou ve shodě s politikou zadavatele.  
 
4. Posouzení nákladů 
 
Okna jsou významnými součástmi většiny budov využívaných zejména k bydlení nebo jako 
pracoviště. Používání oken roste, zejména u komerčních nemovitostí, a to díky kombinaci 
zlepšené pevnosti a tepelných vlastností, ale také kvůli měnící se módě. Náklady na okna 
jsou podstatnou částí každého stavebního rozpočtu, proto musí být tyto výrobky trvanlivé 
a ekonomické.  

                                                 
4 Solar Control Glass for Greater Energy Efficiency: How policy-makers could save energy and significantly reduce CO2 emissions to 
meet EU targets for 2020 (Sklo regulující sluneční energii v zájmu vyšší energetické účinnosti: jak mohou politici šetřit energií 
a významně omezit emise CO2 a tím přispět ke splnění cílů EU pro rok 2020), 
http://www.glassforeurope.com/issues/building/EnergyAndEnvironment/Pages/solarprotectiveglazing.aspx  
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Jakmile je stavba dokončena a objekt vstoupí do etapy užívání, do popředí zájmu se dostává 
energetická účinnost oken, jak je vysvětleno v kapitole 4.2.1 technické podkladové zprávy. 
Pokud je rozhodnuto o výměně oken, je pravděpodobné, že energetická účinnost oken se 
zlepší, zatímco větší část nebo celý zbytek pláště budovy zůstane stejný.  
 
Doba návratnosti oken bude záviset na tom, zda jsou zasazena do nové stavby nebo jako 
náhrada starých oken. Vzhledem k tomu, že mnoho starších nemovitostí nesplňuje stejně 
vysoké stavební standardy jako nové budovy dnes, vyšších energetických úspor bude 
dosaženo montáží vysoce tepelně účinných oken. Tím se zkrátí doba návratnosti, neboť účty 
za energii se výrazněji sníží. To dokládá, že na efektivnost nákladů budou mít vliv všechny 
fáze, pořizovací náklady, provozní náklady i očekávaná doba životnosti oken. 
 
Ve většině budov budou mít okna kratší životnost, než je předpokládaná životnost budovy 
jako celku. Tudíž je pravděpodobné, že bude nutné v průběhu životnosti budovy okna 
několikrát vyměnit. Okna jsou den co den vystavena podmínkám okolí, které způsobují jejich 
postupné znehodnocování – povětrnostním vlivům. Rychlost znehodnocování závisí na 
různých faktorech, jako je geometrická poloha, konstrukční detaily, složení, pórovitost, 
přilnavost korozních zplodin, znečištění životního prostředí, vlhkost, expozice slunečnímu 
záření a kolísání teploty. Dále je nutné uvážit, že dobu životnosti určují nejen technické 
vlastnosti, ale také estetické ohledy a móda. 
 
Odhad průměrné předpokládané životnosti oken je obtížný a závisí na mnoha faktorech, 
včetně místních klimatických podmínek, používání a údržby. Z toho důvodu existuje řada 
protichůdných odhadů životnosti oken. Zpráva organizace BRE pro sdružení British Plastics 
Federation (Britskou federaci výrobců plastů) se zabývala prognózou životnosti PVC a také 
posuzovala dřevo, ocel a hliník, a to v souvislosti s výpočty pro analýzu životního cyklu: 5,6 

• nejméně 35 let pro okna z PVC-U,  
• 40 let pro ocel, vysušené dřevo a hliník.  

 
Pokyny pro trvale udržitelnou výstavbu vydané německým ministerstvem stavebnictví v roce 
2001 udávají tyto předpokládané životnosti pro materiály oken:7  

1. okna z měkkého dřeva – 30–50 let; 
2. plastová okna – 40–60 let; 
3. okna z tvrdého dřeva a hliníku 40–60 let; 
4. pozinkovaná ocel 40–60 let; 
5. skla – 20–30 let. 

 
Zpráva Akčního plánu pro odpady a zdroje Spojeného království (WRAP)8 také předkládá 
přehled typických předpokládaných délek životnosti a intervalů výměny pro běžné typy skel 
a materiály okenních rámů (viz tabulka 1). Ten ukazuje, že okna jsou obvykle vyměňována 
před koncem jejich skutečné životnosti, zřejmě díky technickému pokroku, finančním 
pobídkám k výměně starých oken nebo měnícímu se vkusu.  

Tabulka 1 Předpokládaná životnost běžných domovních okenních rámů a skel 
a intervaly výměny 

Typ rámu Průměrná 
předpokládaná 
životnost (roky) 

Typický interval 
výměny (roky) 

Rámy z měkkého dřeva 8–10 7–8 
Rámy z tvrdého dřeva 20–35 10–15 

                                                 
5  Zpráva BRE pro Britskou federaci výrobců plastů, 
http://www.pauljervis.net/filemgmt_data/files/BRE%20Service%20Life%20PVC-U%20Windows%20Executive%20Summary.pdf  
6  Informace poskytla ve fázi konzultací Rada pro používání hliníku ve stavebnictví.  
7

  Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Januar 2001 (Pokyny pro trvale udržitelnou výstavbu, 
Spolkový úřad pro stavebnictví a územní plánování, leden 2001) 
8

  Sjogren Leong, M. (2004). Increasing the Collection and Recycling of Post Consumer Domestic Window Waste. (Zvyšování sběru 
a recyklace domovního odpadu z oken po skončení životnosti). Výzkumná zpráva WRAP. Tabulka údajů od BNWS01: Domovní okenní systémy – 
přehled odvětví, výrobků a trhu.  
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Ocelové rámy 40–60 30–40 
Hliníkové rámy 20–35 Skla (10–15) 
Hliníkové rámy s polyesterovým práškovým 
nátěrem  

20–40 Skla (10–15) 

PVC-U  20–25 10–20 
 
 
Je třeba vysvětlit, že ve výše uvedené tabulce jsou zahrnuty intervaly výměny pro prosklenou 
část hliníkových oken, neboť to byl formát původního odkazu – aby se hliníková okna 
nevyčleňovala. Některé normy, např. BS 7543: 2003, požadují konstrukční životnost 30 let 
a údaje poskytnuté evropskými sdruženími v tomto odvětví ukazují, že předpokládaná doba 
životnosti samotných izolačních skel (IGU) může být i 20 let a více, zatímco životnost 
vlastního okna může být přinejmenším dvojnásobná. 
 
Čím je okno technicky vyspělejší, tím vyšší jsou náklady v okamžiku nákupu. Technická 
zlepšení, která zvyšují náklady na okna, zahrnují dvojité nebo trojité zasklení, využití 
vzácných plynů (např. argonu) k výplni mezery mezi tabulemi namísto suchého vzduchu, 
používání nátěrů snižujících prostup tepla nebo zvukově izolačního laminovaného skla 
a používání rámů s minimálním výskytem tepelných mostů. Pokud jde o úspory nákladů 
dosažené díky používání oken s lepší tepelnou účinností, je třeba najít rovnováhu mezi 
technologickou vyspělostí okna a náklady v okamžiku nákupu.  
 
Současné všeobecné doporučení zní, že instalace dvojitých skel je nákladově efektivní a ve 
srovnání s jednoduchými skly přinášejí v mírném podnebí významný prospěch pro životní 
prostředí – lze očekávat, že se ztráty tepla oknem sníží na polovinu.9 Montáž trojitých skel 
přinese náklady i ekologické úspory, přičemž dodatečné náklady na zasklení okna jsou 
obvykle o 20–40 % vyšší než u dvojitých skel.10 Celkově nemusí být instalace takových oken 
ekonomicky výhodná, pokud není po významná období roku běžné extrémně chladné nebo 
extrémně horké počasí, případně zde není vysoká zátěž hlukem, v takovém případě by jejich 
použití dále zlepšovalo prostředí uvnitř budovy. Avšak přínosy, které trojitá skla i v mírném 
podnebí zajišťují, nejsou nevýznamné a řada evropských zemí navrhuje jejich široké 
zavedení, například Švédsko je již nařídilo, Německo a Rakousko již brzo zavedou normy, 
které jejich využití podpoří, a tato okna jsou již standardně využívána v mnoha ukázkových 
domech s nízkými emisemi uhlíku. Norma pro zvláště nízkoenergetické domy PassivHaus 
požaduje trojité zasklení oken s hodnotou U nejvýše 0,8 W/m²K. K dosažení tak nízké 
hodnoty U je nutné u oken použít trojité sklo a izolovat vlastní rám a zároveň použít dražší 
výrobní technologie, například se místo argonu používá plyn krypton. 
 
V budoucnu mohou lepší výhody nabídnout také nové technologie, například zatavená 
vakuovaná skla, které zde nejsou zahrnuty z důvodů jejich zatím velmi omezené dostupnosti. 
Prvořadými aspekty, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování o úrovni a typu zasklení 
nejvhodnějším pro danou budovu, však stále bude místní podnebí a způsob používání. 
 

                                                 
9  Doporučení organizace Energy Saving Trust, www.energysavingtrust.org.uk  
10  Informace převzaty z http://www.glaziersregister.com/About_Double_Glazing.php a připomínky z Eurowindow 
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5. Příslušné právní předpisy EU a informační zdroje 
 
5.1. Právní předpisy EU 

 
• Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních 

a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků.  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:CS:HTML 
 
• Směrnice 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických 

štítcích výrobků spojených se spotřebou energie 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:CS:PDF 

 
• Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:CS:PDF 

 
• Směrnice Rady 94/62/ES o omezování obalů a obalových odpadů  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:CS:HTML 
 
• Rozhodnutí Komise (97/129/ES) ze dne 28. ledna 1997, kterým se zavádí identifikační 

systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/62/ES o obalech a obalových odpadech 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:CS:HTML 

 
• Směrnice 2004/12/ES, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových 

odpadech 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:34:32004L0012:CS:PDF 

 
• Rámcová směrnice o odpadech 2008/98/ES 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:CS:PDF 

 
• Směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů  
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:CS:HTML 
 
• Směrnice Rady 2006/32/ES, která se zaměřuje na konečné uživatele energie.  

  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:01:CS:HTML 

 
• Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 zajišťující registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek. 
  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:CS:PDF 
 
• Nařízení CLP (ES) č. 1272/2008. Nařízení ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:cs:PDF 

 
• Směrnice Rady 93/68/EHS, kterou se mění mnoho směrnic, včetně směrnice 

89/106/EHS (stavební výrobky). 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:CS:HTML 
 
• Směrnice 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků 

spojených se spotřebou energie 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:cs:PDF 
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5.2  Ekoznačky a další zdroje kritérií 

• Systém hodnocení účinnosti oken (Window Efficiency Rating System, WERS), 
Sdružení výrobců oken na Novém Zélandu 
www.wanz.org.nz  
 

• Systém hodnocení účinnosti oken (Window Energy Rating System, WERS), Austrálie 
www.wers.net  
 

• Označení Energy Star, Kanada, Úřad pro energetickou účinnost 
http://www.oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/consumers/window.cfm?attr=4  
 

• Korejská ekoznačka 
EL250 2003/1/2003-200 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_01.asp?search=1_1  

 
• Čínská ekoznačka, Čínské centrum pro udělování ekoznaček 

Technické požadavky na ekologické výrobky, ověřitelné technické požadavky pro 
udělování ekoznaček výrobkům, energeticky úsporným dveřím a oknům HBC 14-
2002. 

 
• Program zelených značek Hong Kongu 

Ekologická kritéria výrobku pro okna GL-008-004 
http://www.greencouncil.org/eng/greenlabel/cert.asp 

 
• Program Energy Star, požadavky na okna, dveře a střešní okna v obytných objektech 

– Verze 4, 14. května 2007. 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=manuf_res.pt_windows 

 
• Nálepka energetické výkonnosti BFRC a výpočet hodnocení 

http://www.bfrc.org/  
 

• Nordic Swan 
Ecolabelling of Windows and Exterior Doors, Criteria Document (Ekoznačky pro okna 
a vnější dveře, dokument definující kritéria), zahrnující období 12. prosince 2004 – 
30. června 2009. 
http://www.svanen.nu/ 

 
• Mezinárodní organizace pro normalizaci 

Ref 1131 
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1131  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=4
0360  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=3
0300 

 
• Evropský výbor pro normalizaci 

www.cen.en/cenorm/homepage.htm  
 

• VMRG Keurmerk 
Holandské sdružení výrobců kovových rámů a fasád (VMRG) 
http://www.vmrg.nl/paginas/english/ 
 

• VKG Keurmerk 
Holandské sdružení výrobců fasádních prvků z PVC 
http://www.vkgkozijn.nl/page.php?id=54 

 


