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Kritéria zelených veřejných zakázek EU pro počítače a monitory 
 

 

Cílem kritérií zelených veřejných zakázek EU je usnadnit veřejným orgánům nákup produktů, služeb a prací se sníženými dopady na životní 

prostředí. Použití kritérií je dobrovolné. Kritéria jsou formulována tak, že pokud to konkrétní orgán uzná za vhodné, lze je integrovat do 

dokumentace k zadávacímu řízení. Zelené veřejné zakázky (GPP) jsou dobrovolným nástrojem.  V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria 

zelených veřejných zakázek EU, která byla vypracována pro skupinu produktů počítače a monitory. Zdůvodnění výběru těchto kritérií a odkazy 

na další informace lze najít v doprovodné technické podkladové zprávě.   

 

Kritéria jsou rozdělena do oblastí Kritéria výběru, Technické specifikace, Kritéria pro zadání zakázky a Ustanovení o plnění smlouvy. Pro každou 

oblast kritérií jsou uvedeny dvě sady kritérií:  

 

 Základní kritéria jsou určená pro snadnou aplikaci GPP se zaměřením na hlavní oblasti environmentální výkonnosti produktu, jejichž 

cílem je minimalizace administrativních nákladů firem.  

 Komplexní kritéria zohledňují více aspektů nebo vyšší úroveň environmentální výkonnosti a jsou určena k použití orgány, které chtějí více 

podpořit cíle v oblasti inovací a životního prostředí. 

 

1. ÚVOD 

1.1 Definice a oblast působnosti 

Kritéria pro počítače a monitory se týkají počítačů a zobrazovacích zařízení.  Pro účely těchto kritérií GPP se uplatní následující oblast 

působnosti, která odráží dohodu mezi USA a EU
1
 ve znění Energy Star v6.1 pro počítače a v6.0 pro displeje:  

 

Stacionární počítače 

                                            
1
 Nařízení (ES) č. 106/2008 ze dne 15. ledna 2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky. 
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 Stolní počítače (včetně integrovaných stolních počítačů a tenkých klientů) 

 Malé servery 

 Pracovní stanice 

 

Zobrazovací zařízení 

 Počítačové monitory 

 

Přenosné počítače 

 Notebooky (včetně subnotebooků) 

 Notebooky „dva v jednom“ 

 Tablety  

 Přenosné počítače „vše v jednom“ 

 Tenké mobilní klienty 

 

Poznámka k požadavkům pro ústřední veřejné zakázky 

 

Článek 6 a příloha III směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU), která měla být provedena do vnitrostátních právních předpisů do června 

2014, vymezují konkrétní povinnosti pro veřejné orgány pořizovat určité energeticky účinné vybavení. Patří sem povinnost nakupovat pouze 

produkty, které  

„splňují požadavky energetické účinnosti, které nejsou méně náročné než požadavky uvedené v příloze C Dohody mezi vládou Spojených 

států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky 

(‚Energy Star‘)
2
.“ 

Tato povinnost se omezuje na ústřední vlády a na nákupy nad limity vymezené ve směrnicích o zadávání zakázek. Kromě toho musí být 

požadavky konzistentní s efektivitou nákladů, ekonomickou proveditelností, širší udržitelností, technickou vhodností a dostatečnou 

hospodářskou soutěží. Tyto faktory se mohou u různých trhů a veřejných orgánů lišit. Další pokyny k interpretaci tohoto aspektu článku 6 a 

přílohy III směrnice o energetické účinnosti týkajícího se zadávání zakázek na energeticky účinné produkty, služby a budovy ústředními orgány 

státní správy najdete v bodech 33–42 dokumentu s pokyny Komise
3
. 

 

 

                                            
2
 Úř. věst. L 63, 6.3.2013, s. 5. 

3
 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Provádění směrnice o energetické účinnosti – pokyny Komise, COM(2013) 0762 final.  
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1.2 Možnosti zadávání zakázek a typy smluv  

Proces zadávání zakázek může probíhat mnoha způsoby v závislosti na okolnostech konkrétního případu. Na trhu se běžně vyskytují tři 

následující formy smluv: 

 

1. Jednorázová smlouva o dodávce: Vítězný uchazeč dodá předepsaný počet položek vybavení IT podle požadované výkonnostní 

specifikace.  

2. Dlouhodobější rámcová smlouva: Smlouva vymezuje výkonnostní specifikace, podle kterých je vybrán jeden nebo více uchazečů o 

dodávání položek vybavení IT a následné dodávky probíhají na vyžádání po stanovené časové období.  Uchazeči mohou být vybráni 

podle některého z těchto kritérií: 

a. schopnost dodávat konkrétní modely vybavení IT, které splňují stanovené výkonnostní specifikace; 

b. schopnost dodávat vybavení IT, které splňuje minimální výkonnostní specifikace.  Vybavení IT bude specifikováno v 

navazujících soutěžích během trvání rámcové smlouvy. 

3. Zakázka na služby: Smlouva vymezí funkční požadavky na vybavení IT, které dodá vybraný poskytovatel služby (poskytovatelé služeb).  

Poté musí smluvní poskytovatel služby (poskytovatelé služeb) rozhodnout o nejlepším způsobu plnění stanovených funkčních 

požadavků.  Vybavení IT se veřejnému zadavateli pronajímá.   

 

V 1. a 2. případě musí rovněž vybraný uchazeč (uchazeči) zaručit, že dodané vybavení IT je v souladu se specifikacemi veřejného zadavatele.  Ve 

3. případě musí rovněž vybraný uchazeč zaručit, že vybavení využívané k zajišťování služby i veškerých souvisejících doplňkových služeb IT 

splňuje výkonnostní požadavky veřejného zadavatele.  Zakázka na služby obvykle pokrývá celý cyklus životnosti vybavení IT poskytovaného 

veřejnému zadavateli k užívání, včetně oprav a modernizací i vyřazení a přípravy na opakované použití či recyklaci.  Kritéria v oddíle 4.1 tohoto 

dokumentu lze adaptovat pro použití ve všech třech případech, přestože může být potřeba jinak načasovat ověření (další informace viz oddíl 3). 

 

Dalšímu typu smlouvy, která konkrétně řeší řízení konce životnosti vybavení IT, se věnuje oddíl 4.2 tohoto dokumentu stanovujícího kritéria.  

Možné jsou dva průběhy: 

 

o Repase starého vybavení IT: Smlouva na odběr starého vybavení IT může být uzavřena paralelně nebo v kombinaci se smlouvou na 

dodávku nového vybavení IT.  Někteří dodavatelé například renovují své vlastní produkty a/nebo mohou osvědčit vymazání dat a 

správnou manipulaci s odevzdaným vybavením libovolné značky, nebo  

o Služby řízení konce životnosti: Může být uzavřena samostatná smlouva s konkrétním záměrem zaujmout uchazeče, kteří se specializují 

na opakované použití a recyklaci použitého vybavení IT.  V mnoha zemích EU se o řízení konce životnosti vybavení IT ucházejí sociální 

podniky.   
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2. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Kritéria pro počítače a monitory se zaměřují na nejdůležitější environmentální dopady během životního cyklu produktů, které byly rozčleněny do 

čtyř samostatných kategorií: 

 spotřeba energie, 

 nebezpečné látky, 

 prodloužení životnosti výrobku, 

 řízení konce životnosti. 

 

Poznatky z posuzování životního cyklu naznačují, že environmentální kritéria pro počítače a monitory by se měla lišit podle provedení počítače 

(např. stolní počítač, notebook, tablet) a způsobu používání počítačů a displejů: 

o Zařízení s energeticky náročnějším provozem: U stolních počítačů a displejů jsou nejvýraznější environmentální dopady spojené se 

spotřebou elektřiny při používání.   

o Zařízení s méně energeticky náročným provozem: U notebooků a tabletů, které využívají poměrně méně elektřiny a tvoří je pokročilejší 

miniaturizované komponenty, se nejvýraznější environmentální dopady týkají výroby podsestav, jako jsou základní desky, pevné disky, 

baterie a zobrazovací jednotky. 

o Přenosná zařízení: Délku životnosti ovlivňují podmínky a zátěž, jimž jsou přenosná zařízení vystavena na pracovišti nebo ve venkovním 

prostředí. 

 

Přestože energetická kritéria jsou zadavatelům známá a mají přímý vliv na výkon, potenciál kritérií GPP EU přímo ovlivnit výrobu jednotlivých 

počítačových komponent je považován za omezený.  Zčásti je to kvůli obtížné identifikaci potenciálu pro zlepšování, například vzhledem k 

problematice důvěrnosti při výrobě procesorů a základních desek. Je proto třeba jiné zaměření. Zlepšováním projektované životnosti produktů 

(např. konstrukce s ohledem na odolnost a modernizovatelnost), a tím nepřímo prodlužováním životnosti produktů díky snadnějšímu 

opakovanému použití a snadnějšímu získání či využití kovů a kritických surovin
4
, které jsou spojené s významnými environmentálními dopady 

po dobu životnosti produktů, z produktů po konci životnosti lze redukovat dopady výrobní fáze, protože je možné se vyhnout některým dopadům 

spojeným s primárními produkčními fázemi a těžbou surovin.  

 

V návaznosti na výsledky posuzování životního cyklu (LCA) a analýzy trhu se kritéria specificky věnují prodloužení životnosti produktů díky 

lepší odolnosti a možnosti modernizace a oprav.  Kritéria zohledňují poznatky týkající se důvodů pro předčasné poruchy nebo nahrazování 

                                            
4
 Existuje seznam kriticky důležitých materiálů pro EU. Další informace viz http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-

interest/critical/index_en.htm 
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produktů a obecné specifikace pro zlepšení ze strany výrobců.  S potenciálem prodloužení životnosti produktu během provozování orgánem 

veřejné správy i poté rovněž souvisejí možnosti modernizace a oprav produktů a rovněž možné opakované použití a tím i druhý cyklus životnosti.   

 

Získávání a využití kovů a kritických surovin z počítačů a zobrazovacích zařízení na konci životnosti má potenciál zvýšit účinnost využívání 

zdrojů EU a snížit dopad výroby nových produktů IT.  Kritéria tedy reflektují současnou úroveň v zájmu motivace k selektivní demontáži a 

rozebrání vybavení. 

 

Hlavní environmentální aspekty  Přístup zelených veřejných zakázek 

 Spotřeba energie a výsledné emise skleníkových 

plynů z výroby a provozu 

 Znečištění vzduchu, půdy a vody, bioakumulace a 

vliv na vodní organismy v důsledku těžby a 

zpracování surovin a použití nebezpečných látek v 

produktech 

 Spotřeba omezených zdrojů a kritických surovin k 

výrobě produktů IT  

 Vznik potenciálně nebezpečných odpadních 

elektronických zařízení po konečné likvidaci 

  Nákup energeticky účinných modelů 

 Nákup produktů s omezeným množstvím 

nebezpečných složek a se sníženým potenciálem 

nebezpečných emisí po likvidaci 

 Konstrukce s ohledem na odolnost a možnost 

modernizace a oprav 

 Prodloužení životnosti na konci provozní 

životnosti  

 Konstrukce s ohledem na demontáž a řízení konce 

životnosti za účelem maximalizace získaných 

zdrojů  

Upozorňujeme, že pořadí, v jakém jsou ekologické aspekty uvedeny, nemusí nutně odpovídat pořadí jejich důležitosti.  

3. OBECNÉ POZNÁMKY K OVĚŘOVÁNÍ 

U mnoha kritérií se jako prostředek ověřování navrhuje předložení zkušebních protokolů. Pro každé z kritérií jsou uvedeny relevantní zkušební 

metody. Orgán veřejné správy rozhoduje, ve které fázi se mají výsledky příslušných zkoušek předkládat. Obecně platí, že se nejeví jako nezbytné 

požadovat od všech uchazečů výsledky zkoušek již od začátku. Za účelem snížení zátěže uchazečů i orgánů veřejné správy lze při podání nabídky 

považovat za dostačující vlastní prohlášení. Poté jsou různé možnosti, zda a kdy tyto zkoušky vyžadovat: 

 

a) Ve fázi zadávacího řízení:  

Pro jednorázové smlouvy o dodávkách může být tento doklad vyžadován od uchazeče s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou. Bude-li 

doklad shledán dostatečným, lze zakázku zadat. Bude-li doklad shledán nedostatečným nebo nevyhovujícím, jsou následující možnosti:  

i) v případě technických specifikací požadovat doklad od druhého nejlépe umístěného uchazeče, který by pak byl zvažován pro 

zadání zakázky;  
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ii) v případě kritérií pro zadání zakázky odebrat dodatečně přidělované body v daném zadávacím řízení a přepočítat pořadí v 

zadávacím řízení se všemi z toho vyplývajícími důsledky.  

Tímto je však pouze zajištěno, že na tyto požadavky byl zkoušen vzorový model, nikoli vybavení skutečně dodávané v rámci smlouvy. U 

rámcových smluv se může situace lišit, čemuž se věnuje následující bod týkající se plnění smluv a další vysvětlivky níže.    

 

b) Během plnění smlouvy: Výsledky zkoušek je možné vyžádat pro jednu nebo více položek dodávaných v rámci smlouvy, buď obecně 

nebo v případě podezření na nepravdivé prohlášení.  Zejména je to důležité u rámcových smluv, které nestanoví úvodní objednávku 

vybavení.   

 

Doporučuje se výslovně zahrnout do smlouvy ustanovení týkající se výkonnosti. Ta by měla stanovovat, že veřejný zadavatel smí kdykoli po 

dobu trvání smlouvy provádět náhodné ověřovací zkoušky (sám nebo prostřednictvím specializovaného subjektu). V případě, že výsledky těchto 

zkoušek ukážou, že dodávané produkty nesplňují kritéria, smí poté veřejný zadavatel uplatnit sankce přiměřené nedostatku a může vypovědět 

smlouvu. Některé orgány veřejné správy zahrnují ustanovení, že pokud podle výsledků zkoušek příslušný produkt splňuje jejich požadavky, hradí 

náklady na zkoušky orgán veřejné správy; pokud však požadavky splněny nejsou, hradí náklady dodavatel.  

 

U rámcových smluv záleží na konkrétním nastavení smlouvy, kdy žádat dodání dokladu: 

 Pro rámcové smlouvy s jedním subjektem, kde jsou jednotlivé modely, které mají být dodány, identifikovány při uzavírání rámcové 

smlouvy a je jen otázkou, kolik kusů bude potřeba, se uplatní stejná hlediska jako u jednorázových smluv o dodávkách.  

 Pro rámcové smlouvy s několika předem vybranými potenciálními dodavateli s následnou soutěží mezi předem vybranými uchazeči 

může v této úvodní předvýběrové fázi stačit, aby uchazeči doložili své schopnosti dodávat produkty splňující minimální výkonnostní 

požadavky rámcové smlouvy. Pro následné smlouvy (či objednávky) na vyžádání, které jsou uzavírány po soutěži mezi předem 

vybranými dodavateli, platí v principu stejná hlediska jako výše v bodech a) a b), pokud je třeba v rámci soutěže prověřit další 

požadavky. Pokud se soutěží jen o cenu, je vhodné zvážit kontrolu ve fázi plnění smlouvy.  

 

Je také důležité zdůraznit, že je možné, aby uchazeči doložili ověření na základě toho, že jejich vybavení drží ekoznačku EU nebo jinou 

ekoznačku I typu I (podle normy ISO 14024) a splňuje stejné specifikované požadavky.  Toto vybavení se rovněž bude považovat za splňující 

relevantní kritéria a bude vyžádáno ověření stejnou metodou, jaká byla stanovena pro výsledky zkoušek.   

Je třeba také upozornit, že podle čl. 44 odst. 2 směrnice 2014/24/EU veřejní zadavatelé přijmou jiné vhodné doklady.  Může sem patřit technická 

dokumentace výrobce, pokud hospodářský subjekt neměl přístup ke zkušebním protokolům či neměl možnost je získat v příslušné lhůtě.  Platí to 

za podmínky, že absenci přístupu nelze přičítat dotčenému hospodářskému subjektu a že že tento prokáže, že jím poskytované stavební práce, 

dodávky nebo služby splňují požadavky nebo kritéria stanovená v technických specifikacích, v kritériích pro zadání nebo v podmínkách plnění 

veřejné zakázky. V případě odkazu na certifikát či zkušební protokol vypracované konkrétním subjektem posuzování shody uznají veřejní 

zadavatelé jako provedení zkoušek také certifikáty či zkušební protokoly vydané jinými obdobnými subjekty posuzování.  
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4. KRITÉRIA ZELENÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EU PRO POČÍTAČE A MONITORY 

4.1 Zadávání zakázek na počítače a monitory  

Předmět 

Nákup počítačů a/nebo obrazovek s malými dopady na životní prostředí během životního cyklu. 

 Základní kritéria 4.1.1

4.1.1.1 Technické specifikace 

Energetická kritéria 

TS1. Minimální požadavky na 

energetickou náročnost počítačů  

Odůvodnění:  

U počítačů vyhovujících požadavkům 

standardu Energy Star se očekává, že 

budou vykazovat výrazně nižší spotřebu 

energie v pohotovostním a nečinném 

režimu, které představují výrazný podíl 

energetické spotřeby počítačů a notebooků.  

Energetická účinnost počítačů musí splňovat požadavky na energetickou účinnost podle nejnovější verze standardu Energy Star. 

Verze platná v době publikace je 6.1, aktualizace jsou k dispozici na tomto internetovém odkazu: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Příloha III směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti vyžaduje, aby počítače nakoupené ústřední vládou splňovaly požadavky 

nejnovější verze standardu Energy Star pro EU.   

Ověření: Uchazeč předloží protokoly o zkouškách provedených podle zkušebních metod vymezených v nejnovější verzi standardu 

Energy Star.  Je nutné je předložit po uzavření smlouvy, na vyžádání dříve.   

Modely, které jsou kvalifikované podle standardu Energy Star pro EU a jsou zaregistrované v databázi programu, budou 

považované za vyhovující.  Registrace podle nejnovější verze standardu Energy Star v USA se uznají, pokud byla provedena 

zkouška podle evropských požadavků na napájení. 

Produkty s ekoznačkou EU pro osobní počítače, notebooky a tablety či jinou relevantní ekoznačkou typu I splňující vymezené 

požadavky budou považované za vyhovující. 

http://www.eu-energystar.org/
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TS2. Minimální požadavky na 

energetickou náročnost monitorů 

Odůvodnění:  

U počítačových monitorů vyhovujících 

požadavkům standardu Energy Star se 

očekává, že budou vykazovat výrazně nižší 

spotřebu energie v aktivním režimu. 

Energetická účinnost monitorů musí splňovat požadavky na energetickou účinnost podle nejnovější verze standardu Energy Star. 

Verze platná v době publikace je 6.0, aktualizace jsou k dispozici na tomto internetovém odkazu: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

Příloha III směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti vyžaduje, aby kancelářské přístroje nakoupené ústřední vládou splňovaly 

požadavky nejnovější verze standardu Energy Star.   

Ověření:  

Uchazeč předloží protokoly o zkouškách provedených podle zkušebních metod vymezených v nejnovější verzi standardu Energy 

Star.  Je nutné je předložit na vyžádání před uzavřením nebo po uzavření [nutno upřesnit] smlouvy.   

Modely, které jsou kvalifikované podle standardu Energy Star pro EU a jsou zaregistrované v databázi programu, budou 

považované za vyhovující.  Uznají se také registrace podle standardu Energy Star v USA, pokud byla provedena zkouška podle 

evropských požadavků na napájení. 

Za vyhovující se považují produkty s příslušnou ekoznačkou typu I, které splňují stanovené požadavky. 

Kritéria nebezpečných látek 

TS3. Prohlášení pro látky na seznamu 

REACH 

Odůvodnění:  

Evropská agentura pro chemické látky 

(ECHA) publikuje seznam látek 

klasifikovaných jako látky vzbuzující 

mimořádné obavy (SVHC). Může se jednat 

o látky karcinogenní, mutagenní, toxické 

pro reprodukci (CMR) či perzistentní, 

bioakumulativní a toxické v životním 

prostředí (PBT). Tyto látky se zapisují na 

seznam látek omezených v EU. Nahlášení 

jejich přítomnosti ve vybavení IT zvyšuje 

transparentnost a tím i potenciál pro 

regulaci jejich používání. 

Uchazeč musí nahlásit přítomnost jakékoli látky ze seznamu REACH v koncentraci vyšší než 0,1 % (hmotnostních) v celém 

produktu a v každé z následujících podsestav:  

— osazené základní desky (včetně centrální procesorové jednotky (CPU), paměti (RAM), grafických jednotek), 

— zobrazovací jednotka (včetně podsvícení), 

— skříně a vnější rámy, 

— externí klávesnice, myš a/nebo trackpad, 

— externí kabely pro napájení střídavým či stejnosměrným proudem (včetně adaptérů a zdrojů). 

Ověření: 

Uchazeč předloží prohlášení uvádějící konkrétní obsažené látky.   

 

Prodloužení životnosti výrobku 

TS4. Záruka a servisní smlouvy  Uchazeč musí poskytovat minimálně dvouletou záruku počínaje dodáním produktu. Tato záruka musí zajišťovat opravu nebo 

http://www.eu-energystar.org/
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Odůvodnění:  

Vadné vybavení nebo komponenty mohou 

být důvodem pro předčasnou výměnu. 

Existence záruky a servisní smlouvy může 

jednak fungovat jako motivace pro 

dodavatele, aby dbali o delší životnost 

svých produktů, a jednak zajistit, že 

převezmou zodpovědnost za opravu 
případných závad. 

 

výměnu a její součástí je servisní smlouva s možností vyzvednutí a vrácení či oprav na místě.  

Záruka musí zajistit, že produkty jsou ve shodě se smluvními specifikacemi bez dodatečných nákladů. Patří sem závady baterie5.  

 

Ověření:  

Uchazeč předloží písemné prohlášení, že na dodané produkty bude poskytnuta záruka v souladu se smluvními specifikacemi a 
požadavky na servis.  

 

TS5 Opravitelnost a výměna komponent 

a součástí 

Odůvodnění:  

Cílem kritérií je zajistit, že opravitelné 

závady, způsobené zejména selháním 

vyměnitelných komponent, nebudou mít za 

následek předčasné vyřazení vybavení. 

 

TS5(a) Dlouhodobá dostupnost náhradních dílů  

Uchazeč zaručí dostupnost náhradních dílů, a to přinejmenším těch, které jsou uvedeny pod kritériem TS5(b), alespoň tři roky od 
data nákupu.   

 

Ověření: 

Uchazeč předloží prohlášení, že kompatibilní náhradní díly, včetně akumulátorových baterií (jsou-li součástí produktu), budou 
veřejnému zadavateli k dispozici přímo nebo prostřednictvím poskytovatele služby. 

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 
vyhovující. 

TS5(b) Konstrukce s ohledem na opravitelnost 

Pokud jsou obsaženy následující součásti, musí být snadno dostupné a vyměnitelné  

s použitím běžně dostupných nástrojů (jako jsou šroubovák, špachtle, kleště, pinzeta):  

počítače: 

i) pevný disk či SSD,  

ii) paměť,  

iii) akumulátorové baterie,  

displeje: 

i) sestava obrazovky a podsvícení LCD, 

ii) napájecí a řídicí desky plošných spojů, 

iii) stojany (vyjma integrovaných do krytu). 

Na tablety a notebooky „dva v jednom“ se nevztahují požadavky na počítačové součásti v bodech i) a ii).  Jako motivace pro lepší 
konstrukci se u těchto produktů použije kritérium pro zadání zakázky C7.  

 

                                            
5
 Za vady se považuje také neschopnost nabíjet a nezjištění připojení baterie.  Za vadu se nepovažuje postupné snižování kapacity baterie v důsledku používání, pokud se na něj 

nevztahuje zvláštní ustanovení záruky (viz kritérium C6).  



 

 11 

Uchazeč poskytne jasné pokyny pro demontáž a opravy (např. v tištěné nebo elektronické podobě, jako video), aby bylo možné 

výrobky za účelem výměny klíčových konstrukčních částí nebo dílů z důvodu modernizace nebo opravy bez poškození 
demontovat. Musí být k dispozici buď v tištěné podobě, nebo na webových stránkách výrobce. 

 

Ověření: 

Uchazeč musí předložit příručku obsahující rozložené schéma zařízení znázorňující součásti, které lze zpřístupnit a vyměnit, a 
potřebné nástroje.  Je také nutné ověřit, na které součásti se vztahují servisní smlouvy v rámci záruky.   

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

TS5(c) Snadná výměna akumulátorových baterií  

Akumulátorové baterie nesmí být v přenosných produktech přilepené či připájené.  Profesionální uživatel nebo servis musí být 

schopen akumulátorové baterie vyměnit. 

Pokyny, jak vyjmout modul akumulátorových baterií, musí být uvedeny v uživatelské příručce nebo na webových stránkách 

výrobce. 

Ověření: 

Uchazeč musí uvést, jak je baterie v produktu nainstalovaná, jaké kroky jsou nutné k jejímu vyjmutí a jaká jsou označení na krytu. 

Je také nutné předložit kopii relevantních uživatelských pokynů.  

Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si vizuální inspekci náhodného výběru dodávaných produktů.  Vybavení s příslušnou 

ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za vyhovující. 

Řízení konce životnosti 

TS6. Označení plastových skříní, krytů 

a rámů 

Odůvodnění:  

Označení plastových součástí usnadňuje 

jejich recyklaci tím, že recyklátoři mohou 

efektivněji třídit plastové díly podle druhu 

materiálu. 

Vnější plastové skříně, kryty a rámy o hmotnosti vyšší než 100 g a povrchu větším než 50 cm2 musí být označeny podle norem ISO 

11469 a ISO 1043-1. 

Ověření:  

Uchazeč musí identifikovat plastové díly podle hmotnosti, polymerového složení a označení podle norem ISO 11469 a ISO 1043. 

Rozměry a rozmístění označení musí být znázorněno vizuálně. 

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

 

4.1.1.2 Kritéria pro zadání zakázky 

Energetická kritéria 

AC1. Snížení spotřeby energie podle 

stanoveného standardu Energy Star 
Toto kritérium se doporučuje používat v kombinaci s kritériem TS1 pro stolní počítače, pokud jsou příslušné produkty určeny pro 

graficky náročné použití.   
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Odůvodnění:  

U všech typů produktů – zejména u 

energeticky náročnějších stolních počítačů 

v kombinaci s obrazovkami – je třeba 

podporovat a odměňovat vyšší 

energetickou účinnost přesahující 

minimální požadavky, které vymezuje 

standard Energy Star.   

Body budou přiděleny, pokud je produkt energeticky účinnější než hodnota ETEC_MAX
6 u počítačů a hodnota PON_MAX u monitorů7. 

Tyto hodnoty se vypočítají v porovnání s minimálními požadavky standardu Energy Star (viz kritérium TS1 a TS2).  

Nejvýše lze udělit x bodů [nutno upřesnit]. Body budou uděleny poměrně ke zlepšení energetické účinnosti v porovnání s hodnotou 

ETEC_MAX nebo PON_MAX: 

 nižší o více než 80 %: x bodů, 

 nižší o 60–79 %: 0,8x bodů, 

 nižší o 40–59 %: 0,6x bodů, 

 nižší o 20–39 %: 0,4x bodů, 

 nižší o 10–19 %: 0,2x bodů. 

Místo použití hodnoty ETEC_MAX pro počítače nebo hodnoty PON_MAX pro monitory lze požádat o výpočet nákladů životního cyklu, 

podle nějž by nabízený potenciál zlepšení vedl k poměrnému poklesu celkových provozních nákladů produktu v porovnání s méně 

energeticky účinným modelem.   

Ověření: 

Uchazeč předloží protokoly o zkouškách provedených podle zkušebních metod vymezených v nejnovější verzi standardu Energy 

Star.  Uznává se hodnota ETEC nebo PON z protokolu o zkoušce pro kvalifikované modely, jak je uvedena v databázi Energy Star 

EU. Je nutné je předložit po uzavření smlouvy, na vyžádání dříve. 

Prodloužení životnosti výrobku 
8
 

AC2. Nákladová konkurenceschopnost 

náhradních dílů  

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je zajistit, aby 

servisní zásahy byly ekonomicky atraktivní 

v porovnání s výměnou zařízení, a tím 

předcházet předčasnému vyřazování z 

ekonomických důvodů. 

Uchazeč předloží ceník přinejmenším následujících komponent:  

[zde nutno uvést seznam dílů, minimálně seznam dle TS5(b)]  

Pro výše uvedené komponenty je nutné uvést orientační ceny práce při výměně prováděné autorizovanými servisy uchazeče. Body 

budou uděleny nákladově nejkonkurenceschopnějším nabídkám.   

V předloženém seznamu by měly být uvedeny i další komponenty, pokud se považují za důležité pro cenové srovnání. 

Ověření: 

Uchazeč předloží ceník originálních nebo kompatibilních náhradních dílů a orientační ceny práce při jejich výměně, včetně 

                                            
6
 ETEC_MAX je maximální spotřeba energie, kterou smí během zkoušek počítač vykazovat, má-li mu být uděleno označení Energy Star. Tato maximální hodnota se pro počítače 

vypočítá podle rovnice 2 v rozhodnutí (EU) 2015/1402, kterým se provádí standard Energy Star 6.1 v EU. 
7
 PON_MAX je maximální příkon v provozním režimu, který smí během zkoušek monitor vykazovat, má-li mu být uděleno označení Energy Star. Tato maximální hodnota se pro 

počítačové monitory vypočítá podle tabulky 1 v rozhodnutí 2014/202/EU, kterým se provádí standard Energy Star 6.0 v EU. 
8 Namísto stanovení dvou samostatných kritérií pro zadání zakázky na náhradní díly a na záruky lze tyto požadavky spojit do jednoho kritéria posuzujícího celkovou nabídku včetně 

délky záruky, její komplexnosti a nabídky náhradních dílů. 
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 akumulátorových baterií (jsou-li součástí zařízení). 

AC3. Delší záruky a servisní smlouvy 

Odůvodnění:  

Je třeba podporovat a odměňovat delší 

záruky a servisní smlouvy, protože 

motivují dodavatele, aby zajišťovali jednak 

delší životnost svých produktů a jednak to, 

že vybavení se nebude vyřazovat předčasně 

kvůli opravitelným závadám. 

 

Další body budou přiděleny za každý další rok záruky a servisní smlouvy nabídnutý nad rámec minimální technické specifikace.   

Bodový zisk je následující:  

Nejvýše lze udělit x bodů [nutno upřesnit].   

 +4 a více let: x bodů,  

 +3 roky: 0,75x bodů, 

 +2 roky: 0,5x bodů, 

 +1 rok: 0,25x bodů.  

 

Ověření:  

Uchazeč předloží kopii záruky a servisní smlouvy.  Musí obsahovat prohlášení, že se vztahují na shodu zboží se smluvními 

specifikacemi. 

AC4.  Paměť a úložiště tabletů a 

notebooků „vše v jednom“ 

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je zajistit, aby 

nedocházelo k předčasnému vyřazování 

vybavení kvůli nedostatečné kapacitě 

paměti a možnostem modernizace, přičemž 

oba aspekty mohou v budoucnu omezit 

potenciál spouštění nového softwaru a 

vyšších verzí operačních systémů. 

Body budou přiděleny za produkty, které mají následující charakteristiky:  

i) paměť RAM 

— připájená paměť RAM s minimální kapacitou 4 GB, nebo 

— možnost vyměnit a modernizovat paměť RAM (paticová konstrukce). 

ii) Velkokapacitní úložiště 

— možnost rozšíření úložiště s využitím slotů podporujících velkokapacitní úložná média, nebo 

— doplňkové velkokapacitní úložiště integrované do klávesnice (pro notebooky „vše v jednom“).    

Dílčí kritéria pro paměť RAM nejsou vhodná pro zařízení zkonstruovaná pro spouštění hlavních aplikací z cloudu. Podle tohoto 

kritéria není vhodné porovnávat nabídky různých řešení, např. integrované úložiště oproti cloudovému. 

Ověření:  

Uchazeč předloží podrobné údaje o fyzické konstrukci paměti a/nebo kapacitě úložiště dodávaných modelů. 

AC5. Životnost a výdrž akumulátorové 

baterie  

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je odměnit delší 

životnost baterií, která snižuje dopady na 

Body budou přiděleny za vylepšenou výdrž delší než 300 cyklů (při uchování 80 % kapacity). Nejvýše lze udělit x bodů [nutno 

upřesnit].   

 1 000 a více cyklů: x bodů,  

 800 a více cyklů: 0,75x bodů,  
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životní prostředí spojené s výrobou nových 

baterií a potenciálně prodlužuje životnost 
produktů napájených z baterií. 

 500 a více cyklů: 0,5x bodů,  

 do 499 cyklů: 0,25x bodů. 

Minimální výdrž baterie v hodinách se stanoví podle požadavků veřejného zadavatele. 

Ověření: 

Uchazeč předloží protokol o zkoušce „odolnosti v cyklech“ akumulátorových baterií nebo jednotlivých článků podle normy IEC 

EN 61960, provedené při teplotě 25 oC a proudu 0,2 It A nebo 0,5 It A (zrychlený zkušební postup). 

Vyhovovat může i částečné nabíjení, pokud je software továrně instalován jako výchozí nastavení a výdrž baterie na úrovni 

částečného nabíjení splňuje požadavky výběrového řízení na počet cyklů. 

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 
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 Komplexní kritéria 4.1.2

4.1.2.1 Kritéria výběru 

Kritéria nebezpečných látek 

SC1. Kontrola látek podléhajících 

omezení 

Odůvodnění:  

U některých látek využívaných při výrobě 

počítačů a monitorů je známo, že jsou 

obzvlášť škodlivé pro životní prostředí a 

lidské zdraví. Tyto látky mohou uniknout 

do životního prostředí za následujících 

okolností: 

— během výrobního procesu (s 

možností expozice pracovníků a 

životního prostředí),  

— za provozu (s možností expozice 

uživatele), 

— při recyklaci či likvidaci (s 

možností expozice celých 

místních komunit a potravního 

řetězce).  

Díky kontrole přítomnosti těchto látek ve 

fázi konstrukce a výroby lze tyto dopady v 

různých částech životního cyklu 

minimalizovat. 

 

Uchazeč prokáže zavedení rámce pro kontrolu látek podléhajících omezení (RSC) v celém dodavatelském řetězci dodávaných 

produktů.  Hodnocení produktů podle kontrol RSC by mělo zahrnovat přinejmenším následující oblasti: 

— plánování/konstrukce produktu, 

— dodržování ze strany dodavatelů, 

— analytické zkoušky.  

Kontroly RSC se použijí přinejmenším pro látky na seznamu REACH a látky podléhající omezení podle směrnice RoHS.  Jako 

základ pro identifikaci, sledování a hlášení konkrétních informací o složení dodávaných produktů se použije databáze 

materiálových deklarací IEC 624749. S využitím kontrol RSC se zajistí, že uchazeč ví o přítomnosti či nepřítomnosti látek 

uvedených v databázi IEC 62474.   

Pro příslušné materiály, části a podsestavy dodávaných produktů je nutné shromažďovat prohlášení dodavatelů o shodě s 

kontrolami RCS a udržovat je aktuální.  Tato prohlášení je možné ve vhodných případech doložit audity dodavatelů a analytickými 

zkouškami.  Postupy kontrol RCS zajistí, že shoda produktu a dodavatele se přehodnotí v následujících případech: 

— změna požadavků na látky podléhající omezení, 

— změna dodávaných materiálů, součástí a podsestav, 

— změna výrobních a montážních postupů. 

Kontroly RCS se provádí podle pokynů v normě IEC 62476 nebo obdobné a podle databáze materiálových deklarací IEC 62474. 

Ověření: 

Uchazeč předloží dokumentaci popisující systém, související postupy a doklad o zavedení.  

 

 

 

 

                                            
9
 Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC), IEC 62474: Materiálová deklarace pro produkty a pro 

elektrotechnický průmysl, http://std.iec.ch/iec62474. 
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4.1.2.2 Technické specifikace 

Energetická kritéria 
TS1. Minimální požadavky na 

energetickou náročnost počítačů 

Odůvodnění:  

U počítačů vyhovujících požadavkům 

standardu Energy Star se očekává, že 

budou vykazovat výrazně nižší spotřebu 

energie v pohotovostním a nečinném 

režimu, které představují výrazný podíl 

energetické spotřeby počítačů a monitorů. 

Energetická účinnost počítačů musí splňovat požadavky na energetickou účinnost podle nejnovější verze standardu Energy Star. 

Verze platná v době publikace je 6.1, aktualizace jsou k dispozici na tomto internetovém odkazu: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Příloha III směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti vyžaduje, aby počítače nakoupené ústřední vládou splňovaly požadavky 

nejnovější verze standardu Energy Star pro EU.   

Ověření: Uchazeč předloží protokoly o zkouškách provedených podle zkušebních metod vymezených v nejnovější verzi standardu 

Energy Star.  Je nutné je předložit po uzavření smlouvy, na vyžádání dříve. 

Modely, které jsou kvalifikované podle standardu Energy Star pro EU a jsou zaregistrované v databázi programu, budou 

považované za vyhovující.  Registrace podle nejnovější verze standardu Energy Star v USA se uznají, pokud byla provedena 

zkouška podle evropských požadavků na napájení. 

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

TS2. Minimální požadavky na 

energetickou náročnost monitorů 

Odůvodnění:  

U počítačových monitorů vyhovujících 

požadavkům standardu Energy Star se 

očekává, že budou vykazovat výrazně nižší 

spotřebu energie v aktivním režimu. 

Energetická účinnost monitorů musí splňovat požadavky na energetickou účinnost podle nejnovější verze standardu Energy Star. 

Verze platná v době publikace je 6.0, aktualizace jsou k dispozici na tomto internetovém odkazu: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

Příloha III směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti vyžaduje, aby počítače nakoupené ústřední vládou splňovaly požadavky 

nejnovější verze standardu Energy Star.   

Ověření:  

Uchazeč předloží protokoly o zkouškách provedených podle zkušebních metod vymezených v nejnovější verzi standardu Energy 

Star.  Je nutné je předložit na vyžádání před uzavřením nebo po uzavření [nutno upřesnit] smlouvy.   

Modely, které jsou kvalifikované podle standardu Energy Star pro EU a jsou zaregistrované v databázi programu, budou 

považované za vyhovující.  Uznají se také registrace podle standardu Energy Star v USA, pokud byla provedena zkouška podle 

evropských požadavků na napájení. 

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

Kritéria nebezpečných látek 

TS3. Prohlášení pro látky na seznamu 

REACH 

Uchazeč musí nahlásit přítomnost jakýchkoli látek ze seznamu látek REACH v koncentraci vyšší než 0,1 % (hmotnostních) v 

celém produktu a v každé z následujících podsestav:  

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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Odůvodnění:  

Evropská agentura pro chemické látky 

(ECHA) publikuje seznam látek 

klasifikovaných jako látky vzbuzující 

mimořádné obavy (SVHC). Může se jednat 

o látky karcinogenní, mutagenní, toxické 

pro reprodukci (CMR) či perzistentní, 

bioakumulativní a toxické v životním 

prostředí (PBT). Tyto látky se zapisují na 

seznam látek omezených v EU. Nahlášení 

jejich přítomnosti ve vybavení IT zvyšuje 

transparentnost a tím i potenciál pro 

regulaci jejich používání. 

— osazené základní desky (včetně centrální procesorové jednotky (CPU), paměti (RAM), grafických jednotek), 

— zobrazovací jednotka (včetně podsvícení), 

— skříně a vnější rámy, 

— externí klávesnice, myš a/nebo trackpad, 

— externí kabely pro napájení střídavým či stejnosměrným proudem (včetně adaptérů a zdrojů). 

Ověření: 

Uchazeč předloží prohlášení uvádějící konkrétní obsažené látky.  Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou 

typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za vyhovující. 

TS4. Změkčovadla v externích kabelech 

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je testovat 

nepřítomnost nebezpečných ftalátů v 

napájecích kabelech. Tyto látky budou od 

roku 2019 omezeny na základě změny 

směrnice RoHS, přičemž některé z nich již 

jsou látkami SVHC na seznamu látek. 

Testuje se i nepřítomnost chlorovaných 

parafinů se středně dlouhým řetězcem 

(MCCP), které přední výrobci již omezují z 

důvodu jejich toxicity pro reprodukci a 

škodlivosti pro vodní prostředí.  

Externí napájecí kabely pro střídavý či stejnosměrný proud nesmí obsahovat následující změkčovadla. 

i) Ftalátová změkčovadla: DEHP, BBP, DBP, DIBP  

Maximální povolený limit koncentrace: 0,1 % hmotnostních v polymerovém plášti kabelu pro každý ftalát  

ii) Chlorované parafiny se středně dllouhým řetězcem (MCCP), alkany C14-17 

Maximální povolený limit koncentrace: 0,1 % hmotnostních v polymerovém plášti kabelu. 

Ověření: 

Ověření se provede určenou zkušební metodou a podle limitů pro kontrolu koncentrace: 

a) Ftalátová změkčovadla: DEHP, BBP, DBP, DIBP  

Zkušební metoda:  EN 14372, EPA 8270D nebo ekvivalentní10.   

b) Chlorované parafiny se středně dlouhým řetězcem (MCCP), alkany C14-17 

Zkušební metoda: EPA 8270D, EPA 3550C nebo ekvivalentní 

Uchazeč předloží po zadání zakázky protokol o zkoušce napájecích kabelů pro každou samostatnou produktovou řadu, kterou má 

dodávat. 

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

Prodloužení životnosti výrobku 

                                            
10

 Probíhají práce na nové normě na podporu implementace směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015. Norma IEC 62321-8 Stanovení 

konkrétních ftalátů v polymerových materiálech hmotnostní spektrometrií poskytne harmonizovanou zkušební metodu a až bude publikována (očekává se v červnu 2017), měla by se 

použít namísto uvedených norem.   
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TS5. Záruka a servisní smlouvy  

Odůvodnění:  

Vadné vybavení nebo komponenty mohou 

být důvodem pro předčasnou výměnu. 

Existence záruky a servisní smlouvy může 

jednak fungovat jako motivace pro 

dodavatele, aby dbali o delší životnost 

svých produktů, a jednak zajistit, že 

převezmou zodpovědnost za opravu 
případných závad. 

 

Uchazeč musí poskytovat minimálně tříletou záruku počínaje dodáním produktu. Tato záruka musí zajišťovat opravu nebo výměnu 

a její součástí je servisní smlouva s možností vyzvednutí a vrácení či oprav na místě.  

Záruka musí zajistit, že produkty jsou ve shodě se smluvními specifikacemi bez dodatečných nákladů. Vztahuje se i na závady 

baterie5.  

Ověření:  

Uchazeč předloží písemné prohlášení, že na dodané produkty bude poskytnuta záruka v souladu se smluvními specifikacemi a 

požadavky na servis.  

TS6. Opravitelnost a výměna 

komponent a součástí 

Odůvodnění:  

Cílem kritérií je zajistit, že opravitelné 

závady, způsobené zejména selháním 

vyměnitelných komponent, nebudou mít za 
následek předčasné vyřazení vybavení. 

 

TS6(a) Dlouhodobá dostupnost náhradních dílů 

Uchazeč zaručí dostupnost náhradních dílů, a to přinejmenším těch, které jsou uvedeny pod kritériem TS6(b), alespoň pět let od 

data nákupu.  V příslušných případech budou k dispozici kompatibilní díly s vylepšenou kapacitou či výkonností. 

Ověření: 

Uchazeč předloží prohlášení, že kompatibilní náhradní díly, včetně akumulátorových baterií (jsou-li součástí produktu), budou 

veřejnému zadavateli k dispozici přímo nebo prostřednictvím poskytovatele služby. 

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

TS6(b) Konstrukce a podpora s ohledem na opravitelnost 

V příslušných případech musí být následující díly snadno dostupné a vyměnitelné s použitím běžně dostupných nástrojů (jako jsou 

šroubovák, špachtle, kleště či pinzeta):  

počítače: 

i) pevný disk či SSD,  

ii) paměť,  

iii) akumulátorové baterie,  

iv) sestava obrazovky a podsvícení LCD,  

v) klávesnice a podložka pod myš,  

displeje: 

i) sestava obrazovky a podsvícení LCD, 

ii) napájecí a řídicí desky plošných spojů, 

iii) stojany (vyjma integrovaných do krytu). 
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Na tablety a notebooky „dva v jednom“ se nevztahují požadavky na počítačové součásti v bodech i) a ii). Jako motivace pro lepší 

konstrukci se použije kritérium pro zadání zakázky C7.  

Uchazeč poskytne jasné pokyny pro demontáž a opravy (např. v tištěné nebo elektronické podobě, jako video), aby bylo možné 

výrobky za účelem výměny klíčových konstrukčních částí nebo dílů z důvodu modernizace nebo opravy bez poškození 

demontovat. Musí být k dispozici buď v tištěné podobě nebo na webových stránkách výrobce. 

Ověření: 

Uchazeč musí předložit příručku obsahující rozložené schéma zařízení znázorňující součásti, které lze zpřístupnit a vyměnit, a 

potřebné nástroje.  Je také nutné ověřit, na které součásti se vztahují servisní smlouvy v rámci záruky. 

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

TS6(c) Snadná výměna akumulátorových baterií  

Akumulátorové baterie nesmí být v přenosných produktech přilepené či připájené. Profesionální uživatel nebo servis musí být 

schopen akumulátorové baterie vyměnit. 

Pokud akumulátorová baterie vydrží méně než 800 nabíjecích cyklů při zkoušení podle normy IEC EN 61960, musí být možné ji z 

produktu vyjmout podle následujících požadavků: 

 u notebooků a přenosných počítačů „vše v jednom“ manuálně bez nástrojů, 

 u subnotebooků v nejvýše třech krocích11 s použitím šroubováku, 

 u tabletů a notebooků typu „dva v jednom“ v nejvýše čtyřech krocích s použitím šroubováku a páčidélka. 

Pokyny, jak vyjmout modul akumulátorových baterií, musí být uvedeny v uživatelské příručce nebo na webových stránkách 

výrobce. 

Ověření: 

Uchazeč musí uvést, jak je baterie v produktu nainstalovaná, jaké kroky jsou nutné k jejímu vyjmutí a jaká jsou označení na krytu. 

Je také nutné předložit kopii relevantních uživatelských pokynů. Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si vizuální inspekci 

náhodného výběru dodávaných produktů.  

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

Řízení konce životnosti 

TS7. Recyklovatelnost součástí 

Odůvodnění:  

TS7(a) Recyklovatelnost plastových skříní, krytů a rámů 

Díly nesmí obsahovat zalisované nebo přilepené kovové části, pokud je není možné odstranit běžně dostupnými nástroji. Pokyny 
pro demontáž musí znázorňovat, jak je odstranit. 

                                            
11

 Krokem je úkon, který končí vyjmutím konstrukční části či dílu nebo změnou nástroje. 



 

 20 

Cílem těchto kritérií je řešení problémů s 

recyklací některých kombinací polymerů, 

povlaků, kovových vměsků a slitin. 

Kritéria se zaměřují na požadavky 

recyklovatelnosti kovových vměsků, 

povlaků a látek zpomalujících hoření, 

neboť tyto byly identifikovány jako 

konkrétní překážky recyklace.   

 

Ověření:  

Uchazeč uvede podrobné informace o nástrojích nutných k odstranění veškerých plastových částí obsahujících kovové vměsky. 

Shodu je nutné doložit vizuálně.  Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené 
požadavky, se považuje za vyhovující. 

TS7(b) Recyklovatelnost plastových skříní, krytů a rámů  

Přítomnost nátěrů a povlaků nesmí mít výrazný dopad na houževnatost plastového recyklátu vzniklého z těchto komponent po 
recyklaci a při zkoušení podle normy ISO 18012 nebo ekvivalentní. 

Ověření:  

Uchazeč předloží platné protokoly o mechanických/fyzikálních zkouškách provedených podle normy ISO 180 nebo ekvivalentní. 

Uznávají se protokoly třetích stran o zkoušce získané od recyklátorů plastů, od výrobců pryskyřic nebo z nezávislých pilotních 

zkoušek. Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

TS8. Označení plastových skříní, krytů 

a rámů 

Odůvodnění:  

Označení plastových součástí usnadňuje 

jejich recyklaci tím, že recyklátoři mohou 

efektivněji třídit plastové díly podle druhu 
materiálu. 

Vnější plastové skříně, kryty a rámy o hmotnosti vyšší než 25 g pro tablety a přenosné počítače „vše v jednom“ a 100 g pro 

počítače a monitory a v každém případě o obsahu větším než 50 cm2 musí být označené podle norem ISO 11469 a ISO 1043 oddílů 

1 a 4. 

Ověření:  

Uchazeč musí identifikovat plastové díly podle hmotnosti, polymerového složení a označení podle norem ISO 11469 a ISO 1043. 

Rozměry a rozmístění označení musí být znázorněno vizuálně. Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu 

I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za vyhovující. 

 

4.1.2.3 Kritéria pro zadání zakázky 

Energetická kritéria 

AC1. Snížení spotřeby energie podle 

stanoveného standardu Energy Star 

Odůvodnění:  

Toto kritérium se doporučuje používat v kombinaci s kritériem TS1 pro stolní počítače, pokud jsou příslušné produkty určeny pro 

graficky náročné použití.     

Body budou přiděleny, pokud je produkt energeticky účinnější než hodnota ETEC_MAX
13 u počítačů a hodnota PON_MAX u monitorů14. 

Tyto hodnoty se vypočítají v porovnání s minimálními požadavky standardu Energy Star (viz kritérium TS1 a TS2).  

                                            

12
 Pro účely tohoto kritéria je výrazný dopad stanoven jako snížení rázové houževnatosti recyklované pryskyřice o >25 % při zkoušce s vrubem metodou Izod, měřeno podle normy 

ISO 180. 

 
13

 ETEC_MAX je maximální spotřeba energie, kterou smí během zkoušek počítač vykazovat, má-li mu být uděleno označení Energy Star. Tato maximální hodnota se pro počítače 

vypočítá podle rovnice 2 v rozhodnutí (EU) 215/1402, kterým se provádí standard Energy Star 6.1 v EU. 
14

 PON_MAX je maximální příkon v provozním režimu, který smí během zkoušek monitor vykazovat, má-li mu být uděleno označení Energy Star. Tato maximální hodnota se pro 

počítačové monitory vypočítá podle tabulky 1 v rozhodnutí 2014/202/EU, kterým se provádí standard Energy Star 6.0 v EU. 
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U všech typů produktů – zejména u 

energeticky náročnějších stolních počítačů 

v kombinaci s obrazovkami – je třeba 

podporovat a odměňovat vyšší 

energetickou účinnost přesahující 

minimální požadavky, které vymezuje 
standard Energy Star.   

Nejvýše lze udělit x bodů [nutno upřesnit]. Body budou uděleny poměrně ke zlepšení energetické účinnosti v porovnání s hodnotou 

ETEC_MAX nebo PON_MAX: 

 nižší o více než 80 %: x bodů, 

 nižší o 60–79 %: 0,8x bodů, 

 nižší o 40–59 %: 0,6x bodů, 

 nižší o 20–39 %: 0,4x bodů, 

 nižší o 10–19 %: 0,2x bodů. 

Pro počítače se samostatnými jednotkami grafických displejů budou celkové body za kritérium A3 přiděleny v poměru 60:40. 

Místo použití hodnoty ETEC_MAX pro počítače nebo hodnoty PON_MAX pro monitory lze požádat o výpočet nákladů životního cyklu, 

podle nějž by nabízený potenciál zlepšení vedl k poměrnému poklesu celkových provozních nákladů produktu v porovnání s méně 

energeticky účinným modelem.   

Ověření: 

Uchazeč předloží protokoly o zkouškách provedených podle zkušebních metod vymezených v nejnovější verzi standardu Energy 

Star.  Uznává se hodnota ETEC nebo PON z protokolu o zkoušce pro kvalifikované modely, jak je uvedena v databázi Energy Star 

EU. Je nutné je předložit po uzavření smlouvy, na vyžádání dříve. 

Kritéria nebezpečných látek 

AC2. Nebezpečné emise z komponent na 

konci životnosti 

Odůvodnění:  

Tato kritéria uznávají potenciál toxických 

emisí z nesprávné likvidace desek plošných 

spojů a kabelů mimo EU, kde mohou být 

spáleny nebo pyrolyzovány za účelem 

získání kovů a kritických surovin.  Kritéria 

motivují výrobce, aby využívali materiály a 

chemické procesy, které minimalizují 

nejnebezpečnější potenciální emise na 

konci životnosti.   

  

AC2(a) Hlavní deska plošných spojů (základní deska) 

Toto kritérium se nepoužije pro monitory. 

Body budou přiděleny, pokud je hlavní deska plošných spojů „bez halogenů“ podle normy IEC 61249-2-21 a požární zkouška 

simulující nesprávnou likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení prokazuje emise karcinogenních polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAU) 0,1 mg TEQ/g.  

Ověření:  

Protokoly o zkouškách složení desky a emisí je nutné předložit po zadání zakázky pro základní desky připravené k instalaci.  

Zkoušku je nutné provést podle normy ISO 5660 v podmínkách oxidativní pyrolýzy (IEC 60695-7-1, typ hoření 1b s tepelným 

tokem 50 kW/m2). Kvantifikace emisí PAU se provede podle normy ISO 11338 (PAU). 

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

AC2(b) Externí napájecí kabely 

Body budou uděleny, pokud externí napájecí kabely vydávají „kouř nízké intenzity bez halogenů“ podle normy IEC 62821 a 

požární zkouška polymeru napájecích kabelů prokazuje emise kyselinotvorných halogenových plynů nižší než 5,0 mg/g.   
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Ověření:  

Protokol o požární zkoušce s výsledky emisí je třeba pro napájecí kabely předložit po zadání zakázky. Zkoušku je nutné provést 

podle normy IEC 60754-1 v podmínkách nedostatečného odvětrávání (IEC 60695-7-1, typ hoření 3a s tepelným tokem 50 kW/m2). 

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

Prodloužení životnosti výrobku 
15

 
AC3. Nákladová konkurenceschopnost 

náhradních dílů  

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je zajistit, aby 

servisní zásahy byly ekonomicky atraktivní 

v porovnání s výměnou zařízení, a tím 

předcházet předčasnému vyřazování z 

ekonomických důvodů. 

 

Uchazeč předloží ceník přinejmenším následujících komponent:  

[zde nutno uvést seznam dílů, minimálně seznam dle TS6(b)]  

Pro výše uvedené komponenty je nutné uvést orientační ceny práce při výměně prováděné autorizovanými servisy uchazeče. Body 

budou uděleny nákladově nejkonkurenceschopnějším nabídkám.   

V předloženém seznamu by měly být uvedeny i další komponenty, pokud se považují za důležité pro cenové srovnání. 

Ověření: 

Uchazeč předloží ceník originálních nebo kompatibilních náhradních dílů a orientační ceny práce při jejich výměně, včetně 

akumulátorových baterií (jsou-li součástí zařízení). 

AC4. Delší záruky a servisní smlouvy 

Odůvodnění:  

Je třeba podporovat delší záruky a servisní 

smlouvy, protože motivují dodavatele, aby 

zajišťovali jednak delší životnost svých 

produktů a jednak to, že vybavení se 

nebude vyřazovat předčasně kvůli 

opravitelným závadám. 

 

Další body budou přiděleny za každý další rok záruky a servisní smlouvy nabídnutý nad rámec minimální technické specifikace.   

Bodový zisk je následující:  

Nejvýše lze udělit x bodů [nutno upřesnit].   

 +3 a více let: x bodů,  

 +2 roky: 0,6x bodů,  

 +1 rok: 0,3x bodů.  

U přenosných zařízení bude rovněž přiděleno navíc 0,3x bodů, pokud je během prvních tří let záruky poskytována bezplatná 

výměna akumulátorové baterie v případě, že dojde ke ztrátě kapacity přesahující 50 %.   

Veřejný zadavatel může specifikovat software pro měření výdrže baterie, který se použije k vyhodnocení ztráty kapacity baterie.   

Ověření:  

Uchazeč předloží kopii záruky a servisní smlouvy.  Musí obsahovat prohlášení, že se vztahují na shodu zboží se smluvními 

specifikacemi.  Dodatečně se poskytnou podrobnosti o softwaru pro měření ztráty kapacity baterie.   

AC5.  Paměť a úložiště tabletů a Body budou přiděleny za produkty, které mají následující charakteristiky:  

                                            
15 Namísto stanovení dvou samostatných kritérií pro zadání zakázky na náhradní díly a na záruky lze tyto požadavky spojit do jednoho kritéria posuzujícího celkovou nabídku včetně 

délky záruky, její komplexnosti a nabídky náhradních dílů. 
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notebooků „vše v jednom“ 

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je zajistit, aby 

nedocházelo k předčasnému vyřazování 

vybavení kvůli nedostatečné kapacitě 

paměti a možnostem modernizace, přičemž 

oba aspekty mohou v budoucnu omezit 

potenciál spouštění nového softwaru a 
vyšších verzí operačních systémů. 

i) paměť RAM 

— připájená paměť RAM s minimální kapacitou 8 GB, nebo 

— možnost vyměnit a modernizovat paměť RAM (paticová konstrukce). 

ii) Velkokapacitní úložiště  

— možnost rozšíření úložiště s využitím slotů podporujících velkokapacitní úložná média, nebo 

— Doplňkové kapacitní úložiště integrované do klávesnice (pro notebooky „vše v jednom“).   .    

Dílčí kritéria pro paměť RAM nejsou vhodná pro zařízení zkonstruovaná pro spouštění hlavních aplikací z cloudu. Podle tohoto 

kritéria není vhodné porovnávat nabídky různých řešení, např. integrované úložiště oproti cloudovému. 

Ověření:  

Uchazeč předloží podrobné údaje o fyzické konstrukci paměti a/nebo kapacitě úložiště dodávaných modelů. 

AC6. Životnost a výdrž akumulátorové 

baterie 

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je odměnit delší 

životnost baterií, která snižuje dopady na 

životní prostředí spojené s výrobou nových 

baterií. 

Body budou přiděleny za vylepšenou výdrž delší než 500 cyklů (při uchování 80 % kapacity)16. 

Nejvýše lze udělit x bodů [nutno upřesnit].   

 1 000 a více cyklů: x bodů,  

 800 a více cyklů: 0,6x bodů,  

 do 799 cyklů: 0,3x bodů. 

Minimální výdrž baterie v hodinách se stanoví podle požadavků veřejného zadavatele. 

Ověření: 

Uchazeč předloží protokol o zkoušce „odolnosti v cyklech“ akumulátorových baterií nebo jednotlivých článků podle normy IEC 

EN 61960, provedené při teplotě 25 oC a proudu 0,2 It A nebo 0,5 It A (zrychlený zkušební postup).  

Vyhovovat může i částečné nabíjení, pokud je software továrně instalován jako výchozí nastavení a výdrž baterie na úrovni 

částečného nabíjení splňuje požadavky výběrového řízení na počet cyklů. 

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

AC7. Disky notebooků 

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je odměnit disky pro 

Body budou přiděleny, pokud je primární disk pro ukládání dat používaný v noteboocích zkoušen a ověřen z hlediska splnění 

alespoň jednoho z následujících kritérií:  

 

i) jednotka pevného disku (HDD) musí vydržet půlsinusový rázový puls o amplitudě 400 g (v zapnutém stavu) a 900 g (ve 

                                            

16 Potřebného počtu cyklů lze dosáhnout pomocí softwaru, který baterii nabíjí částečně. V takovém případě uchazeč předinstaluje software jako výchozí postup nabíjení.  
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ukládání dat, které jsou odolnější a 

robustnější, díky čemuž lépe vydrží 

každodenní otřesy a nehody, a tím chrání 

cenná data a potenciálně prodlužují 
životnost vybavení. 

 

vypnutém stavu) po dobu 2 ms, aniž by se poškodila data nebo funkce jednotky; 

ii) po detekování skutečnosti, že notebook spadl z výšky odpovídající stolu (76 cm), bez ohledu na orientaci, se hlava 
jednotky HDD odtáhne od povrchu disku za dobu 300 ms nebo kratší;  

iii) k ukládání dat jsou použity jednotky založené na technologii SSD nebo eMMC. 

 

Ověření:  

Uchazeč poskytne specifikaci jednotky či jednotek zabudovaných do výrobku. Získá ji od výrobce jednotky a v případě možnosti i) 

ji doloží protokolem o zkoušce podle normy IEC 62131 nebo ekvivalentní a v případě možnosti ii) podle normy IEC 60068, část 2-

31: Ec (volný pád, postup 1) v kombinaci s normou IEEE 1293 nebo ekvivalentní. 

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

AC8. Zkoušení odolnosti notebooků 

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je odměnit 

notebooky, které jsou zkonstruované a 

vyrobené jako odolnější a robustnější, díky 

čemuž mohou lépe odolávat každodenní 

zátěži a nehodám s možností snížení 

nákladů na opravy a prodloužení životnosti 
vybavení.    

 

Body budou přiděleny za produkty, které prošly zkouškami odolnosti podle norem IEC 60068, US MIL810G nebo ekvivalentních.  

Nejvýše lze udělit x bodů [nutno upřesnit]: 

 náhodný pád (x/4 bodů), 

 odolnost vůči otřesům (x/4 bodů),  

 odolnost vůči vibracím (x/4 bodů), 

 odolnost obrazovky (x/8 bodů),  

 Tepelné namáhání (x/8 bodů). 

Funkční požadavky a specifikace zkoušek jsou uvedeny v příloze I dokumentu stanovujícího kritéria.  Vlastní zkoušky s 
přísnějšími specifikacemi budou uznány bez nutnosti přezkoušení.   

Příslušné zkoušky budou specifikovány v ITT, aby byly reflektovány podmínky použití definované pro produkt. 

 

Ověření: 

Uchazeč předloží protokoly o zkoušce dokládající, že model podstoupil zkoušku a splňuje funkční požadavky. Výsledky zkoušek 

musí ověřit třetí strana.  Existující zkoušky téhož modelu provedené podle téže nebo přísnější specifikace se uznají bez nutnosti 

přezkoušení.  

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

AC9. Zkoušení odolnosti tabletů 

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je odměnit tablety, 

které zkonstruované a vyrobené jako 

odolnější a robustnější, díky čemuž mohou 

lépe odolávat každodenní zátěži a nehodám 

s možností snížení nákladů na opravy a 

Body budou přiděleny za produkty, které prošly zkouškami odolnosti podle norem IEC 60068, US MIL 810G nebo ekvivalentních. 

Nejvýše lze udělit x bodů [nutno upřesnit]:  

 náhodný pád (x/2 bodů), 

 odolnost obrazovky (x/2 bodů).  

Funkční požadavky a specifikace zkoušek jsou uvedeny v příloze I dokumentu stanovujícího kritéria.  Vlastní zkoušky s 
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prodloužení životnosti vybavení.    

 

přísnějšími specifikacemi budou uznány bez nutnosti přezkoušení.   

Ověření: 

Uchazeč předloží protokoly o zkoušce dokládající, že model podstoupil zkoušku a prošel zkouškami funkčnosti.  Výsledky zkoušek 

musí ověřit třetí strana. Existující zkoušky téhož modelu provedené podle téže nebo přísnější specifikace se uznají bez nutnosti 

přezkoušení.  

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 

Řízení konce životnosti 
AC10. Možnost demontáže výrobku 

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je podpořit konstrukci 

vybavení, které lze snadno demontovat v 

několika minutách. Časová náročnost a 

složitost demontáže produktů IT na konci 

životnosti je zástupnou hodnotou pro 

nákladovou efektivitu extrakce komponent, 

které jsou cenné z hlediska nákladů i 

životního prostředí.  

 

Body budou přiděleny za časově efektivní manuální demontáž výrobků a vyjmutí následujících komponent17, s výjimkou tabletů, 

subnotebooků18 a notebooků „dva v jednom“:  

Všechny výrobky 

i) desky plošných spojů související s výpočetními funkcemi > 10 cm².  

Stacionární počítačové výrobky, např. stolní počítače 

ii) vnitřní zdroje napájení,  

iii) pevné disky (HDD). 

Přenosné počítačové výrobky, např. notebooky 

iv) akumulátorové baterie,  

v)  HDD a optické jednotky (mimo SSD). 

Počítačové monitory 

vi) zobrazovací panel >100 cm2 (jednotka TFT a vodivé filmy),  

vii)  jednotky podsvícení LED. 

Vyjmutí příslušných komponent musí být možné s použitím běžně dostupných nástrojů19. Maximální čas potřebný pro vyjmutí by 

neměl překročit následující limity: 

                                            
17

 Pokud je součástí dodávky více modelů se stejnou architekturou produktové řady, je nutná zkouška pouze u reprezentativního výrobku. 
18

 Subnotebookem se pro účely těchto kritérií rozumí notebook v provedení o tloušťce menší než 21 mm a hmotnosti menší než 1,8 kg. Notebooky typu „dva v jednom“ (viz 

samostatná definice v čl. 2 bodě 5) v provedení subnotebooku mají tloušťku menší než 23 mm. Subnotebooky obsahují procesory s nízkým příkonem a jednotky SSD.  Optické 

diskové jednotky obecně nejsou začleněny. Subnotebooky poskytují delší dobu provozu na akumulátorovou baterii než notebooky, obvykle více než 8 hodin. 
19

 Jako příklad lze uvést kleště, štípací kleště, šroubováky, nože a kladívka, jak uvádí normy ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601 či ekvivalentní. 
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Počítače: 

— 600 sekund. 

Monitory: 

— 400 sekund pro obrazovky s úhlopříčkou menší než 25 palců,  

— 500 sekund pro obrazovky s úhlopříčkou delší nebo rovnou 25 palcům a menší než 40 palců,  

— 600 sekund pro obrazovky s úhlopříčkou delší nebo rovnou 40 palcům a menší než 55 palců. 

Body budou přiděleny poměrně ke zkrácení potřebného času v porovnání s uvedenými limity.  Nejvýše lze udělit x bodů [nutno 

upřesnit]:  

i) nižší o více než 60 %: x bodů,  

ii) nižší o 31–60 %: 0,6x bodů,  

iii) nižší o 10–30 %: 0,3x bodů.  

Ověření: 

Uchazeč po zadání zakázky předloží „protokol o zkoušce demontáže“ podle protokolu v příloze II. Demontáž musí provádět firma 

specializující se na recyklaci OEEZ, která má povolení ke zpracování elektrického odpadu podle článku 23 rámcové směrnice o 

odpadech, nebo je certifikována podle rovnocenných národních nebo mezinárodních předpisů či norem pro OEEZ.  Ověření času 

třetí stranou lze uznat jako alternativu k předložení záznamu.   

Vybavení s příslušnou ekoznačkou EU nebo jinou ekoznačkou typu I, které splňuje stanovené požadavky, se považuje za 

vyhovující. 
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4.2 Řízení konce životnosti počítačů a monitorů 

Předmět 

 Předmět 

Zakázky na služby řízení konce životnosti pro počítače a monitory 

 Základní kritéria 4.2.1

4.2.1.1 Technické specifikace 

TS1. Bezpečný sběr, sanitace, opětovné 

použití a recyklace počítačů 

Odůvodnění:  

Toto kritérium vyžaduje zajištění služeb 

sběru vybavení na konci životnosti, čímž 

lze maximalizovat jeho opětovné využití a 

recyklaci. Toho lze dosáhnout kombinací 

sběru a třídění vybavení, účinného 

vymazání dat a sanitace a následného 

zkoušení, servisních zásahů a modernizace. 

Případná nutná recyklace nebo likvidace 

bude probíhat s cílem získání zdrojů a 

podle nejvyšších environmentálních 

standardů.  

Uchazeči zajistí službu opětovného použití a recyklace pro konkrétní inventář vybavení, které dosáhlo konce provozní životnosti.  

Podají zprávu o podílu opětovně využitého či recyklovaného vybavení.  Uchazeč doloží způsob, jakým zajistí následující aspekty 

celkové služby (podle typu, stavu a množství vybavení musí orgán veřejné správy rozvést následující body. Může rovněž zvážit 

přidání dalšího kritéria pro zadání zakázky, které ocení uchazeče nabízející např. vyšší míru opětovného využití nebo recyklace):  

— sběr, 

— zajištění důvěrnosti při manipulaci a bezpečné vymazání dat (neprovádí-li se interně),  

— zkoušení, servis a modernizace20,  

— znovuuvedení na trh pro opětovné použití v EU, 

— demontáž pro recyklaci a likvidaci. 

Příprava položek pro opětovné použití či recyklaci a likvidaci musí proběhnout zcela v souladu s požadavky čl. 8 a příloh VII a VIII 

(přepracované) směrnice OEEZ 2012/19/EU21.  

Ověření:  

Uchazeč předloží podrobné informace o systému sběru, zabezpečení dat, zkoušení, znovuuvedení na trh pro opětovné použití, 

recyklace a likvidace.  Patří sem například platné osvědčení shody pro využívané závody na zpracování OEEZ po dobu trvání 

smlouvy. Podle umístění zpracovatelského závodu je možné uznat následující doklady: 

— provozovatelé v EU: platné povolení vydané příslušným vnitrostátním orgánem podle článku 23 směrnice 2008/98/ES 

nebo certifikace třetí stranou o shodě s technickými požadavky normy EN 50625-1, 

— provozovatelé mimo EU: certifikace třetí stranou o shodě s minimálními požadavky pro OEEZ vymezené v kritériu, 

                                            
20

 Některé členské státy vyvinuly normy či režimy, na které mohou orgány veřejné správy odkázat, chtějí-li poskytnout podrobnější informace o tom, jak vybavení připravit k 

opětovnému použití a odprodeji. 
21 Pokud je orgánu veřejné správy známo, že v přiměřeném okruhu nejsou recyklační závody, může být vhodnější vyžádat si odvoz vybavení do oficiálního sběrného místa OEEZ.     
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technickými požadavky normy EN 50625-1 nebo jiným zavedeným režimem zajištění shody22. 

 

 

4.2.1.2 Ustanovení o plnění smlouvy 

CPC1. Hlášení stavu vybavení  

Odůvodnění:  

Kritérium je určeno k zajištění skutečného 

opětovného použití nebo recyklace 

sebraného vybavení, jak bylo zamýšleno. 

Úspěšný uchazeč předloží zprávu o stavu vybavení v inventáři, jakmile byly všechny položky zpracovány pro opětovné použití nebo 

recyklaci/likvidaci. Zpráva musí uvádět podíl opětovně použitých či recyklovaných položek, bez ohledu na to, zda zůstaly v EU či 

byly vyvezeny. 

CPC2. Provoz závodů zajišťujících 

opětovné použití a recyklaci  

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je zajistit, aby v 

průběhu plnění smlouvy byly využívány 

recyklační závody, které splňují vysoké 

environmentální standardy. 

Úspěšný uchazeč předloží platné certifikáty osvědčující, že závody zajišťující opětovné použití a recyklaci, které jsou využíványk 

plnění smlouvy, disponují patřičnými povoleními.  

 

 Komplexní kritéria 4.2.2

4.2.2.1 Technické specifikace 

TS1. Bezpečný sběr, sanitace, opětovné 

použití a recyklace počítačů 

Odůvodnění:  

Toto kritérium vyžaduje zajištění služeb 

sběru vybavení na konci životnosti, čímž 

Uchazeči zajistí službu opětovného použití a recyklace pro konkrétní inventář vybavení, které dosáhlo konce provozní životnosti.  

Podají zprávu o podílu opětovně využitého či recyklovaného vybavení. Uchazeč doloží způsob, jakým zajistí následující aspekty 

celkové služby (podle typu, stavu a množství vybavení musí orgán veřejné správy rozvést následující body. Může rovněž zvážit 

přidání dalšího kritéria pro zadání zakázky, které ocení uchazeče nabízející např. vyšší míru opětovného využití nebo recyklace):  

— sběr; 

                                            
22

 V době tvorby tohoto dokumentu se za vyhovující uvedeným požadavkům považují tyto režimy zajištění shody: norma WEEELABEX:2011 o zpracování OEEZ, norma 

„Responsible Recycling“ („Odpovědná recyklace“, R2:2013) pro recyklátory elektroniky, norma e-Stewards 2.0 pro zodpovědnou recyklaci a opětovné použití elektronického 

vybavení, australská a novozélandská norma AS/NZS 5377:2013 upravující sběr, skladování, přepravu a zpracování elektrických a elektronických zařízení na konci životnosti. 
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lze maximalizovat jeho opětovné využití a 

recyklaci. Toho lze dosáhnout kombinací 

sběru a třídění vybavení, účinného 

vymazání dat a sanitace a následného 

zkoušení, servisních zásahů a modernizace. 

Případná nutná recyklace nebo likvidace 

bude probíhat s cílem získání zdrojů a 

podle nejvyšších environmentálních 

standardů. 

— zajištění důvěrnosti při manipulaci a bezpečné vymazání dat (neprovádí-li se interně. Požadavky vymezí veřejný 

zadavatel),  

— zkoušení, servis a modernizace23, 

— znovuuvedení na trh pro opětovné použití v EU, 

— demontáž pro recyklaci a/nebo likvidaci. 

Příprava položek pro opětovné použití či recyklaci a likvidaci musí proběhnout zcela v souladu s požadavky čl. 8 a příloh VII a VIII 

(přepracované) směrnice OEEZ21.Ověření:  

Uchazeč předloží podrobné informace o systému sběru, zabezpečení dat, zkoušení, znovuuvedení na trh pro opětovné použití a 

recyklace/likvidace.  Patří sem například platné osvědčení shody pro využívané závody na zpracování OEEZ po dobu trvání 

smlouvy. Podle umístění zpracovatelského závodu je možné uznat následující doklady: 

— provozovatelé v EU: platné povolení vydané příslušným vnitrostátním orgánem podle článku 23 směrnice 2008/98/ES 

nebo certifikace třetí stranou o shodě s technickými požadavky normy EN 50625-1, 

— provozovatelé mimo EU: certifikace třetí stranou o shodě s minimálními požadavky pro OEEZ vymezené v kritériu, 

technickými požadavky normy EN 50625-1 nebo jiným zavedeným režimem zajištění shody24. 

4.2.2.2 Kritéria pro zadání zakázky 

 AC1. Systém sledování inventáře  

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je motivovat 

provozování sledovacích systémů, které 

umožní veřejným zadavatelům kontrolovat, 

co se stane se sebraným vybavením. 

Body budou přiděleny uchazečům, kteří provozují sledovací systém s unikátním identifikátorem pro každou položku vybavení v 

inventáři vybavení veřejného zadavatele. Systém musí umožňovat zjištění podílu opětovně použitých či recyklovaných položek a 

toho, zda zůstaly v EU, či byly vyvezeny.  

Ověření:  

Uchazeč předloží podrobné informace o systému sledování, který provozuje.   

AC2. Demontáž k usnadnění recyklace 

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je motivovat k 

Body budou přiděleny uchazečům, kteří demontují vybavení a (před jakýmkoli zpracováním) vyjmou příslušné komponenty k 

recyklaci podle příloh A2 až A6 normy EN 50625-1.   

Ověření:  

                                            
23

 Některé členské státy vyvinuly normy či režimy, na které mohou orgány veřejné správy odkázat, chtějí-li poskytnout podrobnější informace o tom, jak vybavení připravit k 

opětovnému použití a odprodeji. 
24

 V době tvorby tohoto dokumentu se za zavedené považují tyto režimy: norma WEEELABEX:2011 o zpracování OEEZ, norma „Responsible Recycling“ („Odpovědná recyklace“, 

R2:2013) pro recyklátory elektroniky, norma e-Stewards 2.0 pro zodpovědnou recyklaci a opětovné použití elektronického vybavení, australská a novozélandská norma AS/NZS 

5377:2013 upravující sběr, skladování, přepravu a zpracování elektrických a elektronických zařízení na konci životnosti. 
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selektivní demontáži vybavení za účelem 

maximalizace získávání cenných zdrojů a 

minimalizace dopadů na životní prostředí v 

souvislosti s likvidací.   

Uchazeč předloží ověření shody pro demontážní závody, které budou využívány k plnění smlouvy.  

4.2.2.3 Ustanovení o plnění smlouvy 

CPC1. Hlášení stavu vybavení  

Odůvodnění:  

Kritérium je určeno k zajištění skutečného 

opětovného použití nebo recyklace 

sebraného vybavení, jak bylo zamýšleno. 

Úspěšný uchazeč předloží zprávu o stavu vybavení v inventáři, jakmile byly všechny položky zpracovány pro opětovné použití, 

recyklaci nebo likvidaci. Zpráva musí uvádět podíl opětovně využitých či recyklovaných položek. 

CPC2. Provoz závodů zajišťujících 

opětovné použití a recyklaci  

Odůvodnění:  

Cílem tohoto kritéria je, aby v průběhu 

plnění smlouvy byly využívány recyklační 

závody, které splňují vysoké 

environmentální standardy. 

Úspěšný uchazeč předloží platné certifikáty osvědčující, že závody zajišťující opětovné použití a recyklaci, které jsou využíványk 

plnění smlouvy, disponují patřičnými povoleními. 

Je nutné rovněž předložit platnou certifikaci osvědčující, že před zpracováním proběhla demontáž v souladu s přílohami A2 až A6 

normy EN 50625-1.  
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5. NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU  

Výpočet nákladů životního cyklu (LCC, Life Cycle Costing) je technika, pomocí které lze odhadovat celkové náklady na vlastnictví vybavení IT 

(a možná také některé environmentální externality).  Jedná se o metodu pro efektivní rozhodování o dlouhodobých investicích, protože některé 

aspekty nákladů nemusí být osobě s rozhodovací pravomocí okamžitě zřejmé, například to, že k dosažení nižších nákladů v průběhu životního 

cyklu, získání odolnějšího přenosného vybavení a dosažení nižších nákladů na opravy a modernizaci může být nutná vyšší počáteční investice. 

Zohlední-li se rovněž externality, je metoda LCC obzvlášť relevantní pro účely dosažení vyšší environmentální výkonnosti. 

Rozhodnutí přijatá ve fázi zadávání zakázky mohou mít velký vliv na provozní náklady.  Podle odhadů jsou obvyklé provozní náklady na 

vybavení IT – včetně výdajů za elektřinu, opravy vybavení a modernizaci hardwaru – mohou tvořit 8–13 % (obrazovky) a 56–83 % (počítače) 

nákladů životního cyklu.  Náklady životního cyklu jsou proto důležitým bodem ke zvážení při nákupu vybavení IT.   

Významnou složkou těchto provozních nákladů je spotřeba elektřiny v aktivním režimu (obrazovky i počítače), v režimu nečinnosti a v režimu 

spánku (počítače).  Náklady na elektřinu obecně tvoří většinu provozních nákladů – obvykle 2–15 % nákladů životního cyklu.  Nejvyšší spotřebu 

elektřiny mají stolní počítače v kombinaci s obrazovkou.  U stolních počítačů je důležitý zejména aktivní režim, který však není plně zohledněn 

ve standardu Energy Star, takže stejně důležité jako vylepšení hardwaru mohou ve výsledku být strategie, které se nesoustředí jen na vybavení, 

jako je například školení personálu o vypínání počítačů po skončení pracovní doby nebo správa softwaru s cílem optimalizovat provoz 

počítačových operačních systémů.   

Kritéria GPP EU pro počítače a monitory budou mít pozitivní vliv na některé důležité složky nákladů, které je třeba zohlednit pro celý životní 

cyklus souboru počítačů a monitorů.  Tyto složky jsou stručně popsány níže, s poznámkou, že potenciální přínosy budou vždy záviset na 

specifických potřebách organizace, pokud jde o IT (např. přenosné či stacionární vybavení, koncoví uživatelé, zamýšlené provozní prostředí): 

o Hardware (orientačně 17–44 % nákladů životního cyklu pro stolní počítače a notebooky
25

 a 87–92 % pro obrazovky) 

— Kritéria pro zadání zakázky lze využít jako motivaci ke stanovování konkurenceschopných cen za robustnější přenosné vybavení 

a trvanlivější komponenty, například baterie.    

o Provoz (orientačně 8–15 % nákladů životního cyklu) 

— K nákupu vybavení vyhovujícího standardu Energy Star lze využít technické specifikace.  Zajistí se tak minimální úspora 

elektřiny v rozmezí 47 % až 64 % pro stolní počítače v závislosti na výkonu a 32 % až 75 % pro displeje v závislosti na velikosti 

obrazovky (podle výpočtů pro výměnu zařízení podle standardu Energy Star v5.0 za vybavení podle standardu v6.0).   

                                            
25

 U počítačů tvoří cena vybavení tím menší podíl nákladů životního cyklu, čím se prodlužuje životnost.  Potenciál ke snížení dlouhodobých nákladů na hardware prodloužením 

životnosti je však do jisté míry vyrovnán vyššími náklady na podporu a modernizaci.  
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— Kritéria pro zadání zakázky lze využít jako motivaci k dalším úsporám elektřiny ve výši až 80 % základních provozních nákladů 

vybavení
26

. 

o Podpora a modernizace (orientačně 54–70 % nákladů životního cyklu u stolních počítačů a notebooků) 

— Kritéria pro možnosti modernizace, výměny dílů a oprav motivují trh k reakci delšími záručními lhůtami a servisními 

smlouvami.  

— Cílem kritérií pro zadání zakázky týkajících se zkoušení odolnosti notebooků a tabletů je motivace k robustnější konstrukci 

přenosných produktů.  Je zde potenciál prodloužit životnost produktů, například u notebooků alespoň o jeden rok, a snížit 

náklady spojené s opravami náhodného poškození a závad produktů. 

— Kritéria týkající se možností modernizace, výměny dílů a oprav motivují trh k reakci cenově konkurenceschopnou budoucí 

dostupností dílů i takovou konstrukcí produktů, která usnadňuje opravy a modernizace.  Posledně jmenované motivuje ke 

konstrukci vybavení, která umožňuje výměnu baterií a modernizaci paměti. 

— Kritérium pro zadání zakázky týkající se životnosti a výdrže baterie motivuje trh k reakci formou nabídky baterií, které mohou 

vydržet více než třikrát déle než standardní baterie.  

o Konec provozní životnosti  

— Kritéria týkající se řízení konce životnosti lze využít k motivaci výrobců a specializovaných zpracovatelů OEEZ, aby se ucházeli 

o inventáře vybavení na konci životnosti. To může umožnit získání části zbytkové hodnoty vybavení, orientačně až 7 % původní 

ceny při opětovném využití a až 2 % původní ceny při recyklaci podle typu vybavení, jeho stáří a stavu
27

.   

Na potenciál pro úspory nákladů je však nutné nahlížet v kontextu celkové správy vybavení IT.  Udržení produktivity vyžaduje optimalizaci 

hardwaru i softwaru, přičemž obojí hraje roli při určování užitečné provozní životnosti produktu.  I když tedy počítač může být modernizován a 

paměť rozšířena, z praxe vyplývá, že softwarové problémy mohou postupně výrazně zvýšit roční náklady na podporu.  

                                            
26

 Může být také možné vypočítat hodnotu úspor plynoucích z nevyužitého elektrického chlazení pro klimatizaci kancelářských prostor. V letním období počítače a monitory 

významně přispívají k přehřívání kancelářských prostor, kvůli němuž se někdy instalují klimatizace. 
27

 Zbytkovou prodejní hodnotu vybavení lze využít, jen pokud se investuje do přípravy vybavení k odprodeji – to obvykle zahrnuje vymazání dat, ozkoušení, modernizaci a instalaci 

softwaru.   
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Příloha I: Specifikace zkoušek odolnosti notebooků a tabletů 

Zkouška Zkušební podmínky a funkční požadavky Zkušební metoda 

Náhodný pád 

(notebooky a 

tablety) 

Minimální specifikace:  

Notebook nebo tablet se upustí z výšky minimálně 76 cm (30 palců28) na 

nepoddajný povrch. Provede se minimálně jeden pád na každou dolní 

stranu a na každý dolní roh.  

 

Funkční požadavek:  

Notebook nebo tablet je během zkoušky vypnutý a po každém pádu se 

musí úspěšně zavést operační systém. Po každé zkoušce musí skříň zůstat 

neporušená a obrazovka nepoškozená. 

IEC 60068  

Část 2-31: Ec (Volný pád 

– Postup 1) 

 

Odolnost 

obrazovky 

(notebooky a 

tablety) 

Minimální specifikace:  

Výrobek se položí na rovný povrch a provedou se dvě zkoušky zatížením:  

1. Na víko obrazovky (u notebooků) nebo na obrazovku (u tabletů) 

se rovnoměrně aplikuje zátěž o hmotnosti minimálně 50 kg.  

2. Na střed obrazovky na plochu o průměru přibližně 3 cm se 

aplikuje zátěž o hmotnosti minimálně 25 kg.   

Funkční požadavek:  

Po aplikaci každé zátěže se povrch obrazovky a pixely zkontrolují, zda 

nejsou přítomny čáry, skvrny nebo praskliny. 

Použité zkušební zařízení 

a postup musí být 

potvrzeny uchazečem. 

 

Odolnost proti 

nárazu 

Minimální specifikace:  

Půlsinusový rázový puls s amplitudou nejméně 40 g se aplikuje třikrát po 

dobu nejméně 6 ms na vrchní, spodní, pravou, levou, přední a zadní stranu 

výrobku.  

Funkční požadavek:  

Notebook je během zkoušky zapnutý a je na něm spuštěna softwarová 

aplikace.  Po ukončení zkoušky musí dále fungovat. 

IEC 60068  

Část 2-27: Ea 

Část 2-47  

 

Odolnost proti 

vibracím 

Minimální specifikace:  

Náhodné sinusové vibrace o kmitočtovém rozsahu 5 Hz až minimálně 

250 Hz se po dobu nejméně jednoho rozmítacího cyklu aplikují v každé 

ose na vrchní, spodní, pravou, levou, přední a zadní stranu výrobku.  

Funkční požadavek:  

Notebook je během zkoušky zapnutý a je na něm spuštěna softwarová 

aplikace.  Po ukončení zkoušky musí dále fungovat. 

IEC 60068  

Část 2-6: Fc  

Část 2-47 

Tepelné 

namáhání 

Minimální specifikace:  

Notebook se podrobí nejméně čtyřem 24hodinovým zkušebním cyklům ve 

zkušební komoře.  Během studeného cyklu při teplotě –25 oC a cyklu 

suchého tepla při teplotě +40 oC je notebook zapnutý. Během studeného 

cyklu při teplotě –50 oC a cyklu suchého tepla v rozmezí teplot +35 oC a 

+60 oC je vypnutý. 

Funkční požadavek:  

IEC 60068  

Část 2-1: Ab/e  

Část 2-2: B 

 

                                            
28

 Norma ministerstva obrany USA MIL-STD-810G, metoda 516.6, specifikace VI „Zkouška pádem během přepravy“ 
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Po každém ze čtyř zkušebních cyklů se zkontroluje funkčnost notebooku. 
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Příloha II: Protokol o zkoušce demontáže 

 a) Podmínky a definice 

i) Cílové díly a součásti: díly a/nebo součásti určené k vyjmutí. 

ii) Krok demontáže: úkon, který končí vyjmutím části nebo změnou nástroje. 

 

b) Pracovní podmínky k vyjmutí 

i) Personál: zkoušku provede jedna osoba. 

ii) Zkušební vzorek: vzorek výrobku určený pro zkoušku musí být nepoškozený. 

iii) Nástroje pro vyjmutí: k úkonům pro vyjmutí se použije standardní komerčně dostupné ruční 

nebo elektrické nářadí (tzn. kleště, šroubováky, nože a kladiva, jak jsou definovány v 

normách ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601).   

iv) Postup vyjímání: postup vyjímání se zdokumentuje, a pokud je zkouška prováděna třetí 

stranou, zaznamenají se informace, které byly poskytnuty osobám provádějícím vyjmutí. 

Postup je definován jako série kroků, kterou má třetí strana provést. 

v) Měření: měření času vyjmutí sestává z přístrojového měření času uplynutého mezi zahájením 

prvního kroku uvedeného v dokumentaci postupu vyjmutí a dokončením posledního kroku. 

 

c) Zaznamenávání zkušebních podmínek a kroků 

i) Dokumentace kroků: jednotlivé kroky postupu vyjímání se zdokumentují a specifikují se 

nástroje spojené s každým krokem.   

ii) Záznamová média: pořídí se fotografie a videozáznam vyjímání komponent se zobrazením 

časového kódu zaznamenávajícího čas uplynutý během nahrávání.  Videozáznam a fotografie 

musí umožňovat jasnou identifikaci kroků v postupu vyjímání.  


