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Kritéria zelených veřejných zakázek EU pro projektování, výstavbu a údržbu silnic 

 

1 ÚVOD 

Kritéria zelených veřejných zakázek EU mají za cíl usnadnit veřejným orgánům nákup produktů, služeb a stavebních prací s omezenými dopady na životní prostředí. 

Používání těchto kritérií je dobrovolné. Kritéria jsou formulována tak, aby je jednotliví zadavatelé mohli, pokud to uznají za vhodné, začlenit do své zadávací dokumentace. 

Tento dokument stanoví kritéria zelených veřejných zakázek EU vypracovaná pro skupinu produktů „Projektování, výstavba a údržba silnic“. Opírá se o orientační pokyny, 

jak tento soubor kritérií zelených veřejných zakázek účelně začlenit do zadávacího řízení. Podrobné vysvětlení důvodů pro výběr těchto kritérií a odkazy na další informace 

lze najít v doprovodné technické podkladové zprávě. 

Kritéria jsou rozdělena na kritéria pro výběr, technické specifikace, kritéria pro zadání zakázky a ustanovení o plnění zakázky. U každého souboru kritérií si lze zvolit mezi 

dvěma úrovněmi ambicí: 

- Základní kritéria mají usnadnit využívání zelených veřejných zakázek, neboť se zaměřují na klíčové oblasti zlepšení vlivu produktu na životní prostředí a na udržení 

správních nákladů společností na minimu.  

- Komplexní kritéria berou v úvahu více aspektů nebo vyšší úrovně zlepšení vlivu na životní prostředí a jsou určena pro zadavatele, kteří chtějí jít v podpoře cílů 

v oblasti ochrany životního prostředí a inovací ještě dále. 

 

1.1 Definice a oblast působnosti 

Tento soubor kritérií zelených veřejných zakázek se zabývá postupem při zadávání veřejných zakázek na projektování, výstavbu a údržbu silnic.  

Silnice se definuje jako: 

„Komunikační spojení (průjezdná část komunikace) otevřené pro veřejnou dopravu, především pro silniční motorová vozidla, které používá jinou stabilizovanou 

základnu než železniční koleje nebo vzletové a přistávací dráhy“ (Eurostat, 2009). 

Výstavba silnic se definuje jako: 

„Příprava a výstavba silnic s použitím materiálů, včetně štěrkových, bitumenových a hydraulických pojiv a přísad, které se používají pro spodní podkladní vrstvu 

vozovky, horní podkladní vrstvu vozovky a povrchovou vrstvu silnice.“ 

Údržba silnic se definuje jako: 

„všechna opatření přijímaná za účelem zachování a obnovení provozuschopnosti a úrovně služeb silnic (Silniční slovník PIARC) s těmito dvěma podkategoriemi:“ 

- Běžná údržba se definuje jako:  

„všechny provozní činnosti, které lze pravidelně naplánovat se zřetelem na udržení uspokojující úrovně služeb, které se co nejvíce blíží počátečnímu stavu, 

a v souladu s klasifikací silnic“ (Silniční slovník PIARC) 
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- Preventivní údržba a obnova se definuje jako:  

„práce prováděná s cílem zachovat nebo obnovit provozuschopnost a prodloužit provozní životnost stávající silnice" (Silniční slovník PIARC). 

Preventivní údržba se zpravidla používá na povrchy vozovek v dobrém stavu, které mají značnou zbývající provozní životnost, aniž by se podstatně změnila 

strukturální kapacita, zatímco k obnově dochází, když strukturální efektivnost stávajícího zařízení je ohrožena. 

Rekonstrukce silnic se definuje jako: 

„práce prováděná s cílem zlepšit síť nebo nahradit celý silniční úsek“ (CEDR 2013). Z hlediska zadávání veřejných zakázek je tato fáze podobná stavební fázi, 

a proto se na ni vztahuje výzva k podání nabídky. 

Silnice se staví ve vrstvách a bylo by možné určit tři hlavní druhy stavby silnic: pružné vozovky, tuhé vozovky a polotuhé vozovky (Sherwood, 2001). 

Tento soubor kritérií obsahuje doporučení, která se používají jak na stavbu nových silnic, tak i na údržbu a obnovu stávajících silnic. Kritéria jsou podpořena pokyny 

o postupu při zpracování a zadávání veřejných zakázek na novou nebo udržovanou a obnovovanou silnici. Rozhodující fáze v tomto postupu stanovené v pokynech jsou tyto:  

- předběžné stanovení rozsahu a proveditelnosti; 

- podrobné požadavky na projekt a provedení; 

- výstavba nebo podstatná rozšíření; 

- využívání silnice; 

- údržba a provoz; 

- ukončení životnosti, tj. vyřazení silnice z provozu. 

Konkrétní fáze v tomto postupu, během kterého se uskutečňuje oficiální zadávací řízení, a pro který jsou v tomto dokumentu stanovena kritéria, jsou uvedena v oddílu 1.2. 

Environmentální kritéria jsou navržena pro každou z těchto činností. Kritéria řeší hlavní kritická místa během celého životního cyklu silnice, od výroby materiálů (včetně 

těžby a dopravy surovin) až po výstavbu, užívání (spotřeba paliva během životního cyklu silnice z důvodu interakce vozovka-vozidlo), údržbu (a provoz) a ukončení 

životnosti. Nejzávažnější dopady na životní prostředí se týkají emisí skleníkových plynů ze spotřeby paliva během užívání silnice a využívání zdrojů na výrobu stavebních 

materiálů. Řeší se rovněž další environmentální oblasti zájmu, jako je ochrana vody a životního prostředí a snížení emisí hluku. 

Kritéria se obecně zaměřují spíše na silnici jako systém a ne na jednotlivé komponenty. Je třeba poukázat na to, že jsou k dispozici zvláštní kritéria zelených veřejných 

zakázek pro pouliční osvětlení a světelnou signalizaci
1
, která lze použít v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na silnice.  

 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
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1.2 Použitelnost kritérií zelených veřejných zakázek na projektování, výstavbu a údržbu silnic 

Navrhování a zadávání veřejných zakázek na činnosti výstavby, údržby nebo obnovy silnic se sníženým vlivem na životní prostředí je složitý proces. Vzhledem k jeho 

složitosti byly zpracovány orientační pokyny, aby se zadavatelům poskytlo usměrnění, jak účinně začlenit kritéria zelených veřejných zakázek na projektování, výstavbu 

a údržbu silnic do zadávacího řízení (viz Orientační pokyny pro praxi zadávání veřejných zakázek předložené jako zvláštní dokument). 

Postup výstavby nové silnice nebo provádění činností údržby se skládá z různé posloupnosti činností zadávání veřejných zakázek se souvisejícími smlouvami. Tato 

posloupnost zadávání veřejných zakázek může mít značný vliv na výsledek. Je tomu tak proto, že každý typ smlouvy přináší sebou různé interakce mezi zadavatelem, 

skupinou pro projektování silnic a dodavateli. 

V závislosti na přijatém způsobu zadávání veřejných zakázek se tyto zakázky mohou zadat stejnému dodavateli, nebo je ponechat odděleně. Někteří dodavatelé se mohou 

zapojit do opatření projektování a výstavby (DB) nebo projektování, výstavby a provozu (DBO) s podrobným postupem projektování, hlavní smlouvou o výstavbě 

a smlouvou o údržbě a provozu, přičemž všechny potenciálně koordinuje jeden dodavatel.  

Je proto důležité určit hlavní body v posloupnosti činností zadávání veřejných zakázek, do nichž by se měla začlenit kritéria veřejných zelených zakázek. Za tím účelem jsou 

uvedená kritéria sestavena tak, aby odrážela nejběžnější činnosti zadávání veřejných zakázek, a jsou k nim připojeny průvodní orientační pokyny, které poskytují všeobecné 

poradenství, jak a kdy se mohou kritéria zelených veřejných zakázek začlenit do tohoto řízení. Na základě zkušeností z projektů v celé EU také doporučují, jak by se 

posloupnost zadávání veřejných zakázek mohla řídit, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků, otázky, které je třeba posoudit v rozhodujících fázích řízení a konkrétní druhy 

odborných znalostí, které mohou pomoci docílit lepších výsledků. 

Navrhovaná kritéria zahrnují tyto fáze v postupů při zadávání veřejných zakázek na nové silnice nebo na údržbu silnic. Byly stanoveny jako fáze, v nichž se bude 

uskutečňovat oficiální zadávací řízení, nebo které si vyžadují sledování: 

A. Výběr projektového týmu a dodavatelů; 

B. Podrobné požadavky na projekt a provedení; 

C. Výstavba nebo podstatná rozšíření; 

D. Využívání silnice; 

E. Údržba a provoz; 

F. Ukončení životnosti. 

 

V závislosti na úrovni ambicí projektu, časových omezeních a zkušenostech zadavatele ne všechna kritéria zelených veřejných zakázek zahrnutá do tohoto souboru kritérií 

budou vhodná. Kromě toho v závislosti na preferované posloupnosti zadávání veřejných zakázek lze kritéria nejlépe řešit v konkrétních fázích. Strategické cíle a úkoly 

projektu by se měly stanovit na začátku projektu s odkazem na soubor kritérií zelených veřejných zakázek. Měly by se vyhodnotit optimální fáze pro začlenění kritérií 

zelených veřejných zakázek s cílem stanovit způsob zadávání veřejných zakázek. Ve všech případech se doporučuje, aby kritéria zelených veřejných zakázek byla začleněna 

jak do interního plánování, tak i do posloupnosti zadávání veřejných zakázek v počáteční fázi, s cílem zabezpečit žádoucí výsledky a dosáhnout nejlepšího poměru kvality 

a ceny 
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1.3 Hlavní dopady na životní prostředí 

1.3.1 Nejzávažnější dopady silnic na životní prostředí 

Nejzávažnější dopady na životní prostředí vyplývají z každodenního provozu (spotřeba paliva osobních a nákladních automobilů) během fáze využívání silnice. 

Valivý odpor spojený se strukturou vozovky má obecně potenciál nejvyšších dopadů, jelikož se přímo týká spotřeby paliva vozidel. Podle Wanga a dalších (2012a) 10% 

snížení valivého odporu by mohlo vést k 1–2% snížení spotřeby paliva. 

K přetížení může docházet z důvodu faktorů, které nespadají do veřejných zakázek na stavební práce (jako provoz v době špičky, nehody, poruchy a nepříznivé povětrnostní 

podmínky), nebo kvůli faktorům, které s nimi přímo souvisí, jako jsou uzavírky jízdních pruhů/silnic potřebné pro výstavbu a/nebo údržbu silnic. Mohou značně ovlivnit 

spotřebu paliva vozidel kvůli stání ve frontách a souvisejícímu zpomalení jak ve fázi výstavby, tak i ve fázi údržby.  

Jako fáze životního cyklu silnic s druhými největšími dopady na životní prostředí se uvádí fáze výstavby, v níž kritická místa se týkají používaných zdrojů a dopadů emisí 

a ekosystémů spojených s výrobou materiálů, včetně těžby a dopravy. Využívání zdrojů je ovlivněno množstvím odpadu vyprodukovaného během postupů zpracování 

výrobku, výstavby na staveništi a údržby, které může být značné jako úměrná část celkových materiálových toků na staveništi. To zdůrazňuje důležitost navrhnout 

a specifikovat efektivnost zdrojů, přičemž nejdůležitější prvky silnic, které je třeba řešit, je podloží vozovky, včetně výkopových a zemních prací, spodní podkladové vrstvy, 

horní podkladní vrstvy vozovky, vrstev pojiva a povrchových vrstev nebo betonových desek. V tomto ohledu může recyklace a opětovné použití stavebních materiálů 

a výrobků přispět ke snížení dopadů na životní prostředí a k rozvoji oběhového hospodářství.  

V případě nadrozměrných a těžkých stavebních materiálů jsou podobně důležité dopady spojené s přepravou kameniva (běžného, recyklovaného nebo druhotného) na místo 

výroby. Doprava těchto materiálů se zpravidla uskutečňuje nákladními automobily, což má za následek emise související s palivem, které jsou obecně stejné nebo větší než 

emise z výroby těchto materiálů. Pokud se tyto materiály přepravují na vzdálenost větší než 25 km, výsledné emise mohou značně přispět k dopadům výrobní fáze hlavních 

silničních prvků na životní prostředí. Minimalizování emisí souvisejících s dopravou může pomoci podpořit využívání druhů dopravy s menšími dopady, jako je přeprava 

těchto materiálů po železnici nebo lodní dopravou. A nakonec využívání recyklovaných materiálů, například kameniva ze stavebních a demoličních odpadů, může pomoci 

rozvíjet trh s těmito materiály v souladu s cíli EU pro oběhové hospodářství a poskytnout s tím spojené přínosy z účinného využívání zdrojů. 

 

Ve složitých podmínkách orografie mohou dopady související s výkopovými a zemními pracemi, včetně stabilizace zeminy, tvořit hlavní součást celkových emisí 

a dosáhnout až 30 % nákladů na projekt. 

V současné době je údržba a obnova čím dál tím důležitější z důvodu snížení výstavby nových silnic. Údržba se musí hodnotit ne jako jednoduché opakování činností 

rekonstrukce a opravy, ale naopak jako složitá síť strategií projektování, včetně hodnocení z hlediska valivého odporu, dopravního přetížení a životnosti materiálů povrchu 

vozovky. V této fázi převládá výroba materiálu a dopravní přetížení podobně jako ve fázi výstavby. Různé studie uvádějí, že existuje jednoznačná souvislost mezi aspekty 

životnosti a udržitelnosti. Když se tedy používají trvanlivé materiály, snižuje se potřeba údržby. 

Důležitým faktorem je vliv dopravního toku na relativní význam identifikovaných kritických míst: 

- Na silnicích s vysokou intenzitou dopravy (např. dálnice, rychlostní silnice a hlavní vnitrostátní silniční komunikace) má valivý odpor a přetížení dopravy největší 

dopady na spotřebu energie a emise. Výroba a přeprava materiálů je třetí nejdůležitější aspekt, který je třeba vzít v úvahu. 
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- Na silnicích s nízkou intenzitou provozu
2
 (tj. vedlejší a jiné silnice): vyšší dopady na spotřebu energie a emise způsobuje spíše výroba a přeprava materiálů a ne 

valivý odpor a přetížení dopravy. Relativní význam výroby a přepravy materiálů se zvyšuje se snížením dopravních toků.  

Některé další dopady, které obecně nejsou zařazeny do studií posouzení životního cyklu (dále jenom „LCA“ – Life Cycle Assessment) silnic, ale mají značný význam, jsou: 

environmentální emise hluku a odtok srážkových vod. Pokud jde o environmentální hluk, silniční provoz je pravděpodobně jediný nejdominantnější zdroj ve většině zemí 

EU. Jsou dva možné přístupy ke snížení hluku ze silničního provozu: specifikovat povrchy silnic s nízkou hlučností nebo instalovat protihlukové bariéry. Co se týče odtoku 

srážkových vod, ze silnic se dostává řada znečišťujících látek do vodních toků. Nejdůležitější v zacházení s dešťovou vodou a odstraňování znečišťujících látek ze silnic je 

odklízení plovoucích látek (odpadky a oleje) a pevných částic (usazeniny). Silniční odvodňovací systémy mají mnoho možností, aby zajistily tolik potřebnou kapacitu pro 

případ záplav v oblastech vystavených riziku povodní. V současné době existují dva rozšířené typy technicky provedených odvodňovacích systémů, které lze rozdělit na 

„tvrdé inženýrství“ (v němž se více používá beton) nebo „měkké inženýrství“ (v němž se méně používá beton). Z hlediska zvládání povodní lze oba typy přizpůsobit tak, 

aby značně snížily riziko záplavových spodních vod.  

 

1.3.2 Jak se řeší dopady životního cyklu stavebních materiálů  

Jak už bylo zdůrazněno, stavební materiály jsou spojeny se značnými dopady na životní prostředí. Kritéria poskytují zadavatelům a předkladatelům nabídek řadu možností, 

jak posuzovat tyto dopady a jak vybrat silniční prvky s menším dopadem. 

Kritéria poskytují možnost uskutečnit celkové posouzení dopadů životního cyklu materiálů, aby se předkladatelům nabídek a jejich projektovým týmům umožnilo 

rozhodnout o zlepšeních. Tato kritéria jsou technicky náročná, a proto jsou vhodná zejména pro pokročilejší projekty se zkušenými projektovými týmy. Některá kritéria řeší 

pouze konkrétní fáze v životním cyklu silnice. Jsou určena na podporu opatření s cílem řešit známé specifické dopady a související možnosti zlepšení pro konkrétní 

materiály. Tato kritéria jsou méně technicky náročná a mohou být vhodnější pro méně pokročilé projekty a méně zkušené projektové týmy.  

Kritéria pro zadání veřejné zakázky, která mají zadavatelé k dispozici, jsou v pořadí podle klesající úrovně ambicí a technické složitosti tato: 

1. Posouzení životního cyklu (LCA): Provedení posouzení životního cyklu (viz komplexní kritérium B14). Toto kritérium požaduje, aby předkladatelé nabídky 

hodnotili dopady životního cyklu hlavních silničních prvků. 

2. Uhlíková stopa (CF): Provedení uhlíkové stopy (viz hlavní kritérium B14). Toto kritérium požaduje, aby předkladatelé nabídky hodnotili vliv potenciálu globálního 

oteplování na životní cyklus hlavních silničních prvku. 

3. Požadování recyklovaného nebo opakovaně použitého obsahu: Toto kritérium požaduje, aby předkladatelé nabídky poskytli materiály s minimálními požadavky 

na množství recyklovaného nebo opakovaně použitého obsahu pro hlavní silniční prvky (viz kritérium B15). 

4. Požadování snížených emisí z dopravy těžkých materiálů: Toto kritérium požaduje nízké emise vyjádřené ekvivalentem CO2 z přepravy kameniva používaného pro 

hlavní silniční prvky (viz kritérium B16). 

Pokud se veřejný zadavatel rozhodne lépe hodnotit recyklovaný nebo opakovaně použitý obsah (3.) nebo snížené dopravní emise (4.), měl by zvážit stanovení kritérií, která 

přihlížejí k specifickým podmínkám na místním trhu pro stavební materiály. Potenciální kompromisy v dopadech na životní prostředí se doporučuje řešit kombinací 

                                                      
2 V mezinárodním rámci se silnice s intenzitou dopravy nižší než 2 000 vozidel za den označují za silnice s malým objemem dopravy (Americké sdružení činitelů státních silnic a dopravy – AASHTO – American Assotiation of State Highway and Transportation 

Officials, 1993). 
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požadavků na recyklovaný a opakovaně použitý obsah a nižší dopravní emise. Relativní vážení těchto dvou kritérií by mělo zajistit účinnou hospodářskou soutěž mezi 

potenciálními dodavateli a současně podpořit nabídky, které přinášejí celkový prospěch pro životní prostředí. 

Úroveň ambicí zvolená pro výzvu k podání nabídky bude záviset na znalostech a zkušenostech veřejného zadavatele, rozsahu projektu a rozhodnutí o úrovni zkušeností 

potenciálních předkladatelů nabídky. Veřejný zadavatel bude muset pečlivě udržovat rovnováhu mezi různými environmentálními a neenvironmentálními kritérií pro zadání 

zakázky a jasně je oznámit ve výzvě k podání nabídky. 
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Klíčové environmentální oblasti v životním cyklu silnic a klíčové dopady 

na životní prostředí 

 Navrhovaný přístup k projektování, výstavbě a údržbě silnic na základě zelených 

veřejných zakázek EU 

Klíčové environmentální oblasti 

- valivý odpor z důvodu interakce vozovka-vozidlo a s tím 

spojená spotřeba paliva a související emise skleníkových 

plynů během fáze používání silnice; 

- čerpání přírodních zdrojů, svázaná spotřeba energie a emise 

spojená se zpracováním a přepravou materiálů pro stavbu 

silnic; 

- výkopové materiály a zemina, včetně vrchní vrstvy půdy, 

získané během přípravy staveniště a výkopových a zemních 

prací. Výstavba silnic a demoliční práce na silnicích; 

- emise hluku ze stavby, využívání a údržby silnic; 

- životnost povrchových vrstev vozovky. Optimalizace strategie 

údržby s cílem zaručit žádoucí výkonnost pro valivý odpor, 

životnost a snížení hluku; 

- přetížení dopravy z důvodu stavebních prací a údržby; 

- znečišťování vody během fáze stavby a využívání silnic. 

Příspěvek povrchů vozovek k záplavám. Rozdělení stanovišť 

a rizika pro flóru a faunu během fáze využívání silnic. 

Klíčové dopady na životní prostředí během životního cyklu a parametry 

pro využívání zdrojů: 

- Za nejdůležitější se považují tyto klíčové kategorie dopadů 

na životní prostředí během životního cyklu výrobku: potenciál 

globálního oteplování, fotochemická tvorba ozonu, abiotické 

čerpání zdrojů, acidifikace, eutrofizace, toxicita pro člověka, 

ekotoxicita, využívání půdy, využívání obnovitelných 

a neobnovitelných primárních energetických zdrojů, využívání 

druhotných a opakovaně použitých materiálů a toky odpadu. 

 - Projekt a výstavba s cílem dosáhnout nízkého valivého odporu (v rámci 

technicky přijatelných parametrů bezpečnosti) a související nízké spotřeby 

paliva a emisí na dálnicích a rychlostních silnicích prostřednictvím 

optimalizace makrostruktury (měřené jako střední hloubka profilu – MPD) 

a její sledování během fáze využívání silnice; 

- projekt a specifikace na snížení zahrnutých dopadů a využívání zdrojů 

spojených se stavebními materiály; 

- projekt, specifikace a řízení staveniště, aby se maximalizovalo opakované 

použití výkopových materiálů a zeminy (včetně vrchní vrstvy půdy), 

opakované použití/recyklace stavebního a demoličního odpadu a odpadu 

z jiných průmyslových procesů, a aby se používaly stavební materiály 

s vysokým recyklovaným nebo opakovaně použitým obsahem, včetně 

vedlejších produktů; 

- specifikace přístupů k nižším emisím hluku (včetně řešení založených 

na přírodních zdrojích
3
) během fáze výstavby, využívání a údržby; 

- prodloužení životnosti materiálů a snížení potřeb údržby; 

- strategie údržby a obnovy, včetně plánu sledování a plánu údržby; 

- plán zmírnění přetížení dopravy, včetně řešení, jako jsou alternativní trasy, 

jízdní pruhy pro směrově nevyvážený dopravní proud a zpevněné krajnice 

hodnocené za pomoci analýzy nákladů životního cyklu (LCC); 

- zavedení komponentů kontroly znečištění vody a komponentů kapacity 

zadržování dešťové vody, včetně řešení měkkého inženýrství (např. řešení 

založená na přírodních zdrojích) v odvodňovacím systému a potenciálu pro 

vytváření stanovišť, zejména s cílem snížit odtok vody do dešťové 

kanalizace a snížit celkové množství vody odtékající do místní dešťové 

kanalizace nebo do povrchových vod a tím značně zmenšit škody spojené 

se záplavami. 

                                                      
3 Řešení založená na přírodních zdrojích jsou místně přizpůsobené a z hlediska zdrojů efektivní, systémové zásahy inspirované nebo podporované přírodou, které jsou nákladově efektivní a současně poskytují environmentální, sociální a ekonomické přínosy 

a pomáhají vytvářet pružnost. 
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2 KRITÉRIA ZELENÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRO PROJEKTOVÁNÍ, VÝSTAVBU A ÚDRŽBU 

SILNIC 

A. Výběr projektového týmu a dodavatelů 
Základní kritéria Komplexní kritéria 

PŘEDMĚT 

Stavba nových silnic efektivních z hlediska zdrojů, jejichž projekt zohledňuje širší dopady na životní prostředí, včetně hluku, odtoku dešťových vod a spotřeby paliva vozidel 

během používání. 

Nebo 

Práce na údržbě nebo podstatná obnova stávajících silnic způsobem efektivním z hlediska zdrojů, který přihlíží k širším dopadům na životní prostředí, včetně hluku, odtoku 

dešťových vod a spotřeby paliva vozidel během používání. 

KRITÉRIA VÝBERU 

Tato kritéria mohou být součástí předvýběrové fáze, když projektovému týmu zadává zakázku veřejný zadavatel. Počet a velikost uskutečněných projektů za účelem prokázání zkušeností by měl 

být úměrný projektu, který je předmětem zadávacího řízení. 

A1. Pravomoci manažera projektu a projektového týmu 

Tato kritéria mohou být součástí předvýběrové fáze pro výběr hlavního dodavatele, nebo když 

zakázku na služby projektového týmu zadává veřejný zadavatel. 

Manažer projektu, inženýři, architekti, konsorcium konzultantů a/nebo projektových týmů 

musí mít příslušné pravomoci a zkušenosti v každé z následujících oblastí, za které budou 

odpovědní podle smlouvy (vyberte to, co souvisí s konkrétní smlouvou): 

- projektové řízení smluv o výstavbě a údržbě silnic, které zajistilo zlepšení vlivu 

na životní prostředí; 

- posouzení vlivu silnice na životní prostředí s použitím multikriteriálních systémů 

certifikace a nástrojů uhlíkové stopy v souladu s normou ISO 14067 nebo rovnocennou 

normou; 

- specifikace, zadávání veřejných zakázek a využívání stavebních materiálů s malými 

dopady na životní prostředí; 

- využívání stavebních materiálů s vysokým recyklovaným a opakovaně použitým 

obsahem a vedlejších produktů v stavbě a údržbě silnic; 

- plány zmírnění dopravního přetížení a analýza nákladů životního cyklu s cílem určit 

nákladově optimální řešení; 

- řešení na zmírnění hluku ze silničního provozu během skutečné životnosti silnice 

A1. Pravomoci manažera projektu a projektového týmu  

Tato kritéria mohou být součástí předvýběrové fáze pro výběr hlavního dodavatele, nebo když 

zakázku na služby projektového týmu zadává veřejný zadavatel. 

Manažer projektu, inženýři, architekti, konsorcium konzultantů a/nebo projektových týmů 

musí mít příslušné pravomoci a zkušenosti v každé z následujících oblastí, za které budou 

odpovědní podle smlouvy (vyberte to, co souvisí s konkrétní smlouvou): 

- projektové řízení zakázek na výstavbu a údržbu silnic, které zajistilo zlepšení vlivu 

na životní prostředí; 

- hodnocení účinků nerovnosti a makrostruktury na valivý odpor a tedy i na spotřebu 

paliva a vztah s protismykovými vlastnostmi. Hodnocení makrostruktury (měřené jako 

střední hloubka profilu) a životnost týkající se stavebních materiálů. Používání nástroje 

MIRAVEC nebo jiných nástrojů pro posouzení, pokud existují, za účelem hodnocení 

spotřeby paliva;  

- používání holistických nástrojů posouzení v projektu a specifikaci silnic s lepším vlivem 

na životní prostředí, včetně nákladů životního cyklu (LCC) a posouzení životního cyklu 

(LCA). Srovnávací studie v souladu s normami ISO 14040 a ISO 14044;  

- specifikace, zadávání veřejných zakázek a využívání stavebních materiálů s malými 

dopady na životní prostředí; 

- využívání stavebních materiálů s vysokým recyklovaným a opakovaně použitým 



 

10 

 

za pomoci vozovek s nízkou hlučností a hlukových bariér; 

- zvýšení životnosti povrchových vrstev vozovky, nosnosti a odolnosti proti únavě; 

- zpracování a provádění plánů sledování a údržby v případech ze skutečného života; 

- návrh a instalace komponentů kontroly znečištění dešťové vody a kapacita zadržení 

dešťové vody v odtokových systémech, v ideálním případě včetně komponentů 

upravených pomocí měkkého inženýrství.  

Musí se zdůraznit zkušenosti s projekty a soustavný profesní rozvoj důležitý pro tyto oblasti.  

Veřejný zadavatel může zvýšit počet let získávání technických zkušeností a může požadovat 

prokázání minimálního počtu uskutečněných zakázek podle povahy projektu. 

Ověřování: 

Důkazy ve formě informací a referencí týkající se příslušných zakázek v předcházejících 

5 letech, během kterých se prováděly výše uvedené prvky. Musí to být podpořeno životopisy 

pracovníků, kteří budou pracovat na projektu. 

 

 

 

obsahem a vedlejších produktů v stavbě a údržbě silnic; 

- plány zmírnění dopravního přetížení a analýza nákladů životního cyklu s cílem určit 

nákladově optimální řešení; 

- řešení na zmírnění hluku ze silničního provozu během skutečné životnosti silnice 

za pomoci vozovek s nízkou hlučností a hlukových bariér; 

- zvýšení životnosti povrchových vrstev vozovky, nosnosti a odolnosti proti únavě. 

Zkušenosti s trvanlivými povrchy vozovek a stálými povrchy vozovek; 

- zpracování a provádění plánů sledování a údržby v případech ze skutečného života; 

- návrh a instalace komponentů kontroly znečištění dešťové vody a kapacita zadržení 

dešťové vody v odtokových systémech, v ideálním případě včetně komponentů 

měkkého inženýrství. 

Musí se zdůraznit zkušenosti s projekty a soustavný profesní rozvoj (CPD) důležitý pro tyto 

oblasti.  

Veřejný zadavatel může zvýšit počet let získávání technických zkušeností a může požadovat 

prokázání minimálního počtu uskutečněných zakázek podle povahy silničního projektu. 

Ověřování:  

Důkazy ve formě informací a referencí týkající se příslušných smluv v předcházejících 

5 letech, během kterých se prováděly výše uvedené prvky. Musí to být podpořeno životopisy 

pracovníků, kteří budou pracovat na projektu. 

 

A2. Pravomoci hlavního dodavatele stavebních prací  

Tato kritéria mohou být součástí předvýběrové fáze pro výběr hlavního dodavatele.  

Hlavní dodavatel stavebních prací musí mít příslušné pravomoci a zkušenosti v provádění 

zakázek na stavbu a údržbu silnic, které prokázaly, že zajistily zlepšení vlivu na životní 

prostředí. 

V případě zakázek na projektové a stavební práce (DB) nebo na projektové práce, stavební 

práce a provozování (DBO) se kritéria A2 budou vztahovat také na projektový tým, jehož 

služby se používají.  

Příslušné oblasti zkušeností zahrnují (je-li to vhodné pro projekt a zvolená kritéria zelených 

veřejných zakázek): 

- zavedení činností sledování a běžné údržby na mikrostruktuře (střední hloubka 

profilu); 

- hodnocení životnosti týkající se stavebních materiálů; 

- provádění plánu zmírnění silničního přetížení a řízení přetížení během výstavby 

A2. Pravomoci hlavního dodavatele stavebních prací 

Tato kritéria mohou být součástí předvýběrové fáze pro výběr hlavního dodavatele.  

Hlavní dodavatel stavebních prací musí mít příslušné pravomoci a zkušenosti v provádění 

zakázek na stavbu a údržbu silnic, které prokázaly, že zajistily zlepšení vlivu na životní 

prostředí. 

V případě zakázek na projektové a stavební práce nebo na projektové práce, stavební práce a 

provozování se kritéria A2 budou vztahovat také na projektový tým, jehož služby se používají. 

Příslušné oblasti zkušeností zahrnují (je-li to vhodné pro projekt a zvolená kritéria zelených 

veřejných zakázek): 

- zavedení činností sledování a běžné údržby na makrostruktuře a hodnocení spotřeby 

paliva z důvodu změn ve střední hloubce profilu, nerovností a vad povrchu; 

- hodnocení životnosti týkající se stavebních materiálů. Používání nástroje MIRAVEC 

nebo jiných nástrojů posouzení, pokud existují, za účelem hodnocení spotřeby 

paliva; 
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a údržby, včetně řešení, jako jsou alternativní silniční trasy, jízdní pruhy pro 

směrově nevyvážený dopravní proud, zpevněné krajnice, zařízení inteligentních 

dopravních systémů a jejich hodnocení pomocí analýzy nákladů životního cyklu; 

- nákup a používání stavebních materiálu s malými dopady na životní prostředí 

a ověřování jejich účinnosti. Řízení dodavatelských řetězců s cílem zajistit soulad 

se všemi příslušnými systémy pro posuzování silnic a certifikačními systémy, 

například CEEQUAL nebo Greenroads (zelené silnice) atd.;  

- nákup a využívání stavebních materiálů s vysokým recyklovaným a opakovaně 

použitým obsahem a vedlejších produktů v stavbě a údržbě silnic; 

- úspěšné provádění plánů zacházení s demoličními odpady, výkopovými materiály 

a zeminou s cílem minimalizovat produkci odpadu. Výběr a znalosti možností 

zacházení s odpadem na staveništi a mimo něj; 

- zkušenosti s nízkoteplotním asfaltem se zvláštním zřetelem na nejlepší metody 

týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků; 

- stavba povrchových vozovek s nízkou hlučností; 

- trvanlivé vozovky a prodloužení životnosti povrchových vrstev vozovky; 

- konstrukce a uvedení komponentů kontroly znečištění vody do provozu a kapacita 

zadržení dešťové vody, včetně komponentů upravených pomocí měkkého 

inženýrství 

Musí se zdůraznit zkušenosti s projekty a soustavný profesní rozvoj důležitý pro tyto oblasti.  

Veřejný zadavatel může zvýšit počet let získávání technických zkušeností a může požadovat 

minimální počet uskutečněných zakázek podle povahy projektu. 

Ověřování:  

Důkazy ve formě informací a referencí týkající se příslušných smluv v předcházejících 5 

letech, během kterých se prováděly výše uvedené prvky. Musí to být podpořeno životopisy 

pracovníků, kteří budou pracovat na projektu. 

- zavedení plánu zmírnění silničního přetížení a řízení přetížení během výstavby 

a údržby, včetně řešení, jako jsou alternativní silniční trasy, jízdní pruhy pro směrově 

nevyvážený dopravní proud, zpevněné krajnice, zařízení inteligentních dopravních 

systémů a jejich hodnocení pomocí analýzy nákladů životního cyklu; 

- nákup a používání stavebních materiálů s malými dopady na životní prostředí 

a ověřování jejich účinnosti. Řízení dodavatelských řetězců s cílem zajistit soulad 

se všemi příslušnými systémy pro posuzování silnic a certifikačními systémy, 

například CEEQUAL nebo Greenroads (zelené silnice) atd.; zkušenosti s nástroji 

analýzy životního cyklu a nákladů životního cyklu; 

- nákup a využívání stavebních materiálů s vysokým recyklovaným a opakovaně 

použitým obsahem a vedlejších produktů v stavbě a údržbě silnic; 

- úspěšné provádění plánů zacházení s demoličními odpady, výkopovými materiály 

a zeminou s cílem minimalizovat produkci odpadu. Výběr a znalosti možností 

zacházení s odpadem na staveništi a mimo něj; 

- zkušenosti s nízkoteplotním asfaltem se zvláštním zřetelem na nejlepší metody 

týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků; 

- stavba a sledování vozovek s nízkou hlučností, analýza trvalosti výkonu tlumení 

hluku;  

- trvanlivé vozovky a prodloužení životnosti povrchových vrstev vozovky; 

- konstrukce a uvedení komponentů kontroly znečištění vody do provozu a kapacita 

zadržení dešťové vody, včetně komponentů upravených pomocí měkkého 

inženýrství. 

Musí se zdůraznit zkušenosti s projekty a soustavný profesní rozvoj důležitý pro tyto oblasti.  

Veřejný zadavatel může zvýšit počet let získávání technických zkušeností a může požadovat 

minimální počet uskutečněných zakázek podle povahy projektu. 

Ověřování:  

Důkazy ve formě informací a referencí týkající se předcházejících smluv za posledních 

5 letech, během kterých se prováděly výše uvedené prvky. Musí to být podpořeno důkazy 

a údaji z: 

- auditů třetí stranou (například z auditu demoličního odpadu); 

- analýzy životního cyklu/nákladů životního cyklu hlavních silničních prvků a/nebo; 

- sběru údajů ze sledování např. produkce stavebního a demoličního odpadu 

a výkopových materiálů a zeminy a zacházení s nimi, výkonnostní parametry pro 
běžnou a preventivní údržbu a obnovu silnic atd. 

Musí to být také podpořeno životopisy pracovníků, kteří budou pracovat na projektu. 
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Doplňkové poznámky: 

- Hodnocení konzultantů, projektových týmů a dodavatelů si vyžaduje zkušenou hodnotící skupinu. Může být vhodné využít externí odborné znalosti, které mohou 

zahrnovat jmenování manažera projektu a vytvoření skupiny se znalostmi a zkušenostmi pro posouzení zkušeností konkurenčních dodavatelů. Seznamy zahrnuté 

do kritéria výběru 1 a 2 jsou orientační a měly by se přizpůsobit projektu a fázi zadávání zakázek. 

- V reformě směrnic o veřejných zakázkách
4, 5

 (uveřejněné v Úředním věstníku dne 28. března 2014 a požadující provedení jednotlivými členskými státy 

do 24 měsíců) se výslovně stanoví (čl. 67 směrnice 2014/24/EU), že organizace, kvalifikace a zkušenosti pracovníků pověřených realizací dané veřejné zakázky 

(v případě, že na úroveň plnění veřejné zakázky může mít významný dopad kvalita zapojených pracovníků) může být kritériem pro zadání zakázky. U složitých 

zakázek, jako jsou zakázky na silnice, lze obvykle očekávat, že kvalita manažerů projektu, projektového týmu, odborných konzultantů a dodavatelů může mít značný 

vliv na provádění projektu. Vezměte v úvahu, že vzdělání a odborná kvalifikace poskytovatele služeb nebo dodavatele či řídících pracovníků podniku se 

v nabídkovém řízení může hodnotit pouze jednou, a to buď ve fázi výběru, nebo jako kritérium pro zadání zakázky (příloha XII, část II směrnice 2014/24/EU). 

 

                                                      
4 Směrnice 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. 

5 Směrnice 2014/25/ EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES. 
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Podrobné požadavky na projekt a provedení 
Základní kritéria Komplexní kritéria 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

B1. Nízkoteplotní asfalt 

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz musí používat osvědčené postupy a metody pro pokládání asfaltových 

směsí, aby se snížila výroba asfaltu a teplota použití. 

Maximální teplota pro pokládání asfaltových směsí povrchových vrstev a vrstev pojiva nesmí 

překročit 140 °C. Pouze v případě vyšší viskozity speciálních asfaltových směsí jsou přípustné 

vyšší teploty pro pokládání než 140 °C, ale nižší než 155 °C. 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz předloží technickou zprávu a pracovní plán projektových činností 

s uvedením metod míchání a pokládání a maximálních teplot, které si vyžadují tyto metody, 

včetně technických listů na dané složení pojiva a návrhu asfaltové směsi poskytnutého 

výrobcem (výrobci). 

B1. Nízkoteplotní asfalt 

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz musí používat osvědčené postupy a metody pro pokládání asfaltových 

směsí, aby se snížila výroba asfaltu a teplota použití. 

Maximální teplota pro pokládání asfaltových směsí povrchových vrstev a vrstev pojiva nesmí 

překročit 120 °C. Pouze v případě vyšší viskozity speciálních asfaltových směsí jsou přípustné 

vyšší teploty pro pokládání než 120 °C, ale nižší než 155 °C. 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz předloží technickou zprávu a pracovní plán projektových činností 

s uvedením metod míchání a pokládání a maximálních teplot, které si vyžadují tyto metody, 

včetně technických listů na dané složení pojiva a návrhu asfaltové směsi poskytnutého 

výrobcem (výrobci). 

B2. Plán nakládání s výkopovými materiály a zeminou  

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Musí se zaznamenávat produkce odpadu během bagrování, s výjimkou stavebního a demoličního odpadu. 

Musí se zpracovat plán nakládání s výkopovými materiály a zeminou, který stanovuje systémy pro oddělený sběr: 

(i) výkopových materiálů v důsledku výkopových činností (například z přípravy a vyrovnávání staveniště, zakládání, kopání základů a hloubení základové jámy), zpravidla zeminy 

a kamenů, včetně podloží; 

(ii) ornice. 

Uzavřená smyčka opakovaného použití jak výkopových materiálů, tak i ornice na staveništi, se musí maximalizovat podle výsledků uhlíkové stopy nebo hodnocení výkonnosti posouzení 

životního cyklu (viz kritérium B14). Oddělený sběr výkopového materiálu pro opakované použití, recyklaci a obnovu musí dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady uvedenou 

ve směrnici 2008/98/ES. 

Ověřování: 

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, výstavbu a provoz poskytne plán nakládání s vytěženými materiály a ornicí, který se skládá z:  

(i) výkazu stavebních prací (výkaz výměr) s odhady výkopových materiálů na základě osvědčených postupů podle ustanovení kodexu správné praxe pro nakládání se zeminou DEFRA 

(2009) a/nebo protokolu ENCODE (2013); 

(ii) odhadů všech materiálů, které nelze ukládat na skládku odpadů, a určení potenciálních nebezpečných látek; 

(iii) odhadů % hmotnosti opakovaně použitých a/nebo recyklovaných materiálů na staveništi; 
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(iv) odhadů % hmotnosti opakovaně použitých a/nebo recyklovaných materiálů mimo staveniště; 

(v) celkového množství ornice a strategií pro zachování její kvality. 

B3. Výkonnostní požadavky na komponenty kontroly znečištění vody v odvodňovacích 

systémech  

Pokud si místní předpisy nebo specifické okolnosti výslovně nevyžadují kanalizační přípojky 

Silniční odvodňovací systémy se nesmí napojit na hlavní kanalizační potrubí. 

Odvodňovací systém musí obsahovat odvodňovací komponenty, které pomáhají odstraňovat 

jakékoli usazeniny a pevné částice z dešťové vody. 

Ověřování:  
Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz musí vysvětlit, kam se odvede odtoková voda a kde a jaká zařízení pro 

odstraňování usazenin se začlení do odvodňovacího systému. 

B3. Výkonnostní požadavky na komponenty kontroly znečištění vody 

v odvodňovacích systémech 

Pokud si místní předpisy nebo specifické okolnosti výslovně nevyžadují kanalizační přípojky 

Silniční odvodňovací systémy se nesmí napojit na hlavní kanalizační potrubí.  

Odvodňovací systém musí obsahovat odvodňovací komponenty, které pomáhají odstraňovat 

jakékoli usazeniny a pevné částice z dešťové vody. Takové odvodňovací komponenty 

upravené „tvrdým inženýrstvím“ se kombinují s komponenty upravené „měkkým 

inženýrstvím“ (často uváděné jako udržitelné odvodňovací systémy – SuDS (Sustainable 

drainage systems)).  

Ověřování:  
Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz musí vysvětlit, kam se odvede odtoková voda a kde a jaké komponenty/ 

zařízení pro odstraňování usazenin se začlení do odvodňovacího systému a které z těchto 

komponentů/zařízení dodržují zásady udržitelných odvodňovacích systémů – SuDS. 

B4. Výkonnostní požadavky na kapacitu zadržování dešťové vody v odvodňovacích systémech 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Když se to vyžaduje v právních předpisech, nebo když mají zvláštní význam pro konkrétní staveniště 

Odvodňovací systém se musí navrhnout tak, aby byl schopen: 

- zadržet dešťové srážky z projektovaného přívalového deště6 s dobou opakování (četností) 1 za X let a trváním Y minut v celé určené odvodňované oblasti; 

- omezit maximální míry odtoku z odvodňovacího systému tak, aby nebyly větší, než jsou na rovnocenném stavebním místě na zelené louce, nebo než je jiná specifická hodnota jasně 

stanovená veřejným zadavatelem ve výzvě k podání nabídky.  

Ověřování:  

Projektovému týmu nebo uchazeči o projektování a výstavbu nebo uchazeči o projektování, výstavbu a provoz se poskytnou příslušné údaje o srážkové činnosti pro projektování přívalových 

dešťů veřejným zadavatelem. 

Tyto údaje se použijí na hydraulickou simulaci za pomoci příslušného softwaru modelování specifikovaného veřejným zadavatelem. Simulace musí prokázat, že: 

- kapacita odvodňovacího systému není na žádném místě během projektovaného přívalového deště překročena a; 

- míra odtoku během projektovaného přívalového deště na žádném místě nepřekračuje hodnotu specifikovanou veřejným zadavatelem. 

                                                      
6 Viz obrázky A.7 a A.8 v příloze 5 technické zprávy. 
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B5. Plán začlenění problematiky životního prostředí a obnovy 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Toto kritériu se uplatňuje, když je k dispozici vhodná půda k výsadbě, což může zahrnovat výsadbu v jakékoli odvodňovací infrastruktuře upravené měkkým inženýrstvím, jako jsou retenční 

nádrže, rybníky nebo umělé mokřadě.  

Plán začlenění problematiky životního prostředí a obnovy se poskytuje jako součást silničního projektu, který obsahuje tyto údaje: 

- mapa staveniště s uvedením druhu, místa a počtu/hustoty všech odrůd rostlin (zařazují se pouze neinvazivní a přirozené rostlinné druhy);  

- popis postupu použitého pro výběr rostlinných druhů a stručné odůvodnění, proč je každý druh vhodný pro konkrétní podmínky životního prostředí na staveništi; 

- požadavky na pozemek pro výsadbu: použitá půda/kompost/pěstební substráty a jejich hloubka, počáteční použití hnojiva, použití mulče, výsev trávního semene; 

- plánovaná opatření pro zamezení erozi půdy před vytvořením vegetačního pokryvu a také po něm; 

- požadavky na očekávané udržování oblastí s vegetací. Zahrnuté veškeré zavlažování, sekání trávy, prořezávání nebo nahrazování rostlin.  

Plán by se měl zpracovat v souladu s obecnými zásadami osvědčených postupů, jako jsou postupy uvedené ve zprávě COST 341 nebo v jiné podobné literatuře.  

Ověřování:  
Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, výstavbu a provoz poskytne veřejnému zadavateli kopii plánu začlenění problematiky životního prostředí 

a obnovy. 

B6. Sledování emisí hluku během výstavby a údržby 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Když si to vyžaduje stavební povolení nebo místní/vnitrostátní právní předpisy, nebo když to výslovně požaduje veřejný zadavatel 

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, výstavbu a provoz poskytne údaje o tom, jak se postaví dočasné protihlukové bariéry (nebo trvalé, pokud 

jsou součástí konečného projektu), aby se snížily hladiny hluku ve vymezené oblasti zasažené hlukem na méně než X dB(A) jako střední hodnota LdEN a Y dB(A) jako střední hodnota Lnight, jak 

je to stanoveno v příloze I ke směrnici o hluku ve venkovním prostředí (2002/49/ES). 

Ověřování: Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, výstavbu a provoz předloží: 

- plán staveniště a oblasti zasažené hlukem, jak je to stanoveno v posouzení vlivu na životní prostředí a právních předpisech, nebo případně jak to stanoví veřejný zadavatel;  

- harmonogram prací se zdůrazněním, kdy se mají vykonávat nejhlučnější práce; 

- specifikace umístění protihlukových bariér a přibližné charakteristiky spojené se základními akustickými kalkulacemi, které prokazují, že zmírnění hluku v oblasti zasažené hlukem 

bude proveditelné.  

 

B7. Minimální požadavky na projekt vozovek s nízkou hlučností 

Když si to vyžadují místní nebo vnitrostátní právní předpisy, nebo když se hladiny nízkého 

hluku z této silnice považují za prioritu 

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz musí prohlásit, že navrhovaná vozovka s nízkou hlučností bude v souladu 

B7. Minimální požadavky na projekt vozovek s nízkou hlučností 

Když si to vyžadují místní nebo vnitrostátní právní předpisy, nebo když se hladiny nízkého 

hluku z této silnice považují za prioritu 

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz musí prohlásit, že navrhovaná vozovka s nízkou hlučností bude v souladu 
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s těmito úrovněmi emisí hluku měřenými metodou malé vzdálenosti (CPX – close proximity) 

podle normy ISO/DIS 11819-2 jako funkce maximálně přípustné rychlosti na daném úseku 

silnice: 

- 90 dB(A) při rychlosti 50 km/h, a/nebo 

- 95 dB(A) při rychlosti 70 km/h, a/nebo 

- 98 dB(A) při rychlosti 90 km/h. 

Údaje o zkouškách používané na podporu projektu a jakékoli předpoklady by měly zdůvodnit 

používání metody malé vzdálenosti (CPX) pro zkoušky vozidel a/nebo přípojných vozidel 

s radiálními pneumatiky s ocelovou výztuží, s rozměrovým kódem P225/60 R16, jak je to 

stanoveno v normě ASTM F2493-14, s jízdní plochou minimálně 5 mm. 

Všechny údaje o zkouškách se zkorigují pro teplotu vzduchu 20 °C. Analýza nejistoty údajů 

o zkouškách se musí vyhodnotit podle Příručky k vyjádření nejistoty měření (Příručka 

ISO/IEC 98-3:2008) a zkoušky musí prokázat, že výsledky, včetně nejistoty, nepřekračují o víc 

než 1 dB(A) hodnoty stanovené výše nebo hodnoty požadované projektem (jsou-li nižší). 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz musí popsat charakter navrhované vozovky s nízkou hlučností, jako je 

zrnitost štěrku, maximální rozměr štěrku, použité pojivo, očekávaný mezerový objem mezi 

částicemi zrnitého materiálu a očekávané emise hluku při malé vzdálenosti – CPX 

ze zkušebních vozidel za příslušné rychlosti (příslušných rychlostí) na silnici. 

Očekávaný výkon tlumení hluku nových hodnot vozovky musí být založený na laboratorních 

měřeních zkušebních silničních úseků a/nebo na měřeních zkušebních silničních úseků 

na staveništi a lze je porovnat s jinými známými referenčními povrchy s nízkou hlučností. 

Údaje a informace může generovat samotný uchazeč z oponované zveřejněné odborné 

literatury nebo z prohlášení podepsaných příslušnými orgány v oblasti měření hluku z povrchů 

vozovek.  

Po otevření se musí předložit zpráva o zkouškách týkající se výsledků hluku ze zkoušení 

dohodnutých silničních úseků metodou malé vzdálenosti – CPX za dohodnuté rychlosti nebo 

dohodnutých rychlostí vozidla, podepsaná příslušným orgánem, která prokazuje dodržování 

příslušných limitů emisí hluku.  

Prostorová odchylka zkoušeného silničního úseku musí prokázat, že žádné jednotlivé části 

zkušebního úseku nepřekračují tyto celkové limity o více než 2 dB(A). 

 

s těmito úrovněmi emisí hluku měřenými metodou malé vzdálenosti (CPX) podle normy 

ISO/DIS 11819-2 jako funkce maximálně přípustné rychlosti na daném úseku silnice: 

- 87 dB(A) při rychlosti 50 km/h, a/nebo 

- 92 dB(A) při rychlosti 70 km/h, a/nebo 

- 95 dB(A) při rychlosti 90 km/h. 

Údaje o zkouškách používané na podporu projektu a jakékoli předpoklady by měly zdůvodnit 

používání zkušebních vozidel a/nebo přípojných vozidel zkoušených metodou malé 

vzdálenosti (CPX), které mají radiální pneumatiky s ocelovou výztuží s rozměrovým kódem 

P225/60 R16, jak je to stanoveno v normě ASTM F2493-14, s jízdní plochou minimálně 

5 mm. 

Všechny údaje o zkouškách se zkorigují pro teplotu vzduchu 20 °C. Analýza nejistoty údajů 

o zkouškách se musí vyhodnotit podle Příručky k vyjádření nejistoty měření (Příručka 

ISO/IEC 98-3:2008) a zkoušky musí prokázat, že výsledky, včetně nejistoty, nepřekračují o víc 

než 1 dB(A) hodnoty stanovené výše nebo hodnoty požadované projektem (jsou-li nižší). 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz musí popsat charakter navrhované vozovky s nízkou hlučností, jako je 

zrnitost štěrku, maximální rozměr štěrku, použité pojivo, očekávaný mezerový objem mezi 

částicemi zrnitého materiálu a očekávané emise hluku ze zkušebních vozidel měřené metodou 

malé vzdálenosti – CPX za příslušné rychlosti (příslušných rychlostí) na silnici. 

Očekávaný výkon tlumení hluku nových hodnot vozovky musí být založený na laboratorních 

měřeních zkušebních silničních úseků a/nebo na měřeních zkušebních silničních úseků 

na staveništi a lze je porovnat s jinými známými referenčními povrchy s nízkou hlučností. 

Údaje a informace může generovat samotný uchazeč z oponované zveřejněné odborné 

literatury nebo z prohlášení podepsaných příslušnými orgány v oblasti měření hluku z povrchů 

vozovek. 

Po otevření se musí předložit zpráva o zkouškách týkající se výsledků hluku ze zkoušení 

dohodnutých silničních úseků metodou malé vzdálenosti – CPX za dohodnuté rychlosti nebo 

za dohodnutých rychlostí vozidla, podepsaná příslušným orgánem, která prokazuje dodržování 

příslušných limitů emisí hluku.  

Prostorová odchylka zkoušeného silničního úseku musí prokázat, že žádné jednotlivé části 

zkušebního úseku nepřekračují tyto celkové limity o více než 2 dB(A). 

 

B8. Výkonnostní požadavky na zařízení pro osvětlení 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 
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V případě tohoto kritéria viz kritéria zelených veřejných zakázek EU pro pouliční osvětlení a dopravní signály: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf 

Ověřování:  

Viz příslušné dokumenty o kritériích veřejných zelených zakázek EU. 

B9. Výkonnostní požadavky na vodorovné dopravní značení 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

V případě tohoto kritéria viz kritéria zelených veřejných zakázek EU pro barvy, laky a vodorovné dopravní značení, která budou brzy uveřejněna na: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

Ověřování:  

Viz příslušné dokumenty o kritériích veřejných zelených zakázek EU. 

B10. Plán zmírnění přetížení dopravy 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Plán zmírnění přetížení dopravy, který se musí provádět během činností výstavby a údržby, se musí předložit se silničním projektem a musí zahrnovat:  

- harmonogram s očekávanými činnostmi výstavby a/nebo údržby po dobu životnosti silnice; 

- v případě potřeby alternativní trasy pro odklonění dopravy během těchto činností. 

Pokud projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, výstavbu a provoz zahrne řešení přetížení dopravy během fáze používání a jakékoli činnosti údržby 

založené na jízdních pruzích pro směrově nevyvážený dopravní proud nebo zpevněných krajnicích, které se mají použít jako dopravní pruhy, musí předložit analýzu nákladů životního cyklu, 

včetně externalit nákladů uživatelů z důvodu přetížení.  

Silnice, na nichž se pro řízení dopravy používají inteligentní dopravní systémy (ITS), musí být vybaveny zařízením potřebným na podporu inteligentních dopravních systémů: kamery, světelná 

signalizace, informační obrazovky a různé silniční značky. 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, výstavbu a provoz předloží podrobný plán na zmírnění přetížení dopravy, analýzu životního cyklu 

v souladu s normou ISO 15686-5 (v případě potřeby) a popis zařízení inteligentních dopravních systému (v případě potřeby). 

B11. Výkonnostní požadavky na životnost vozovky 

Jmenovitou minimální životnost vozovky, s výjimkou povrchové vrstvy vozovky, stanoví 

veřejný zadavatel, ale nesmí být kratší než:  

- 15 let u vrstvy pojiva s možností jejího snížení na méně než 10 let v případě 

specifických podmínek (např. nepříznivé počasí – specifikuje se ve výzvě k podání 

nabídky); 

- 20 let u podkladní vrstvy pro pružné/polotuhé vozovky a u betonových desek pro 

tuhé vozovky; 

- 40 let u spodní podkladní vrstvy. 

B11. Výkonnostní požadavky na životnost vozovky 

Jmenovitou minimální životnost vozovky, s výjimkou povrchové vrstvy vozovky, stanoví 

veřejný zadavatel, ale nesmí být kratší než: 

- 20 let u vrstvy pojiva s možností jejího snížení na méně než 15 let v případě 

specifických podmínek (např. nepříznivé počasí – specifikuje se ve výzvě k podání 

nabídky); 

- 40 let u podkladní vrstvy pro pružné/polotuhé vozovky a u betonových desek pro 

tuhé vozovky; 

- 60 let u spodní podkladní vrstvy. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Veřejný zadavatel může kromě toho specifikovat minimální jmenovitou životnost povrchové 

vrstvy vozovky, pokud specifické podmínky vozovky umožňují stanovit prahovou hodnotu. 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz poskytne technickou zprávu, v níž se stanoví minimální jmenovitá životnost 

pojiva a podkladních vrstev a spodní podkladní vrstvy, která nesmí být kratší než je výše 

uvedená. Zpráva musí obsahovat hodnocení únosnosti a odolnosti proti únavě a kritických 

namáhání a deformací ve vrstvách vozovky. Zpráva musí zahrnovat příslušné údaje 

a informace, které se týkají specificky: fyzikálně mechanické výkonnosti materiálů, použitých 

stavebních metod a postupů a pracovního plánu stavebních činností. 

Veřejný zadavatel může kromě toho specifikovat minimální jmenovitou životnost povrchové 

vrstvy vozovky, pokud specifické podmínky vozovky umožňují stanovit prahovou hodnotu. 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz poskytne technickou zprávu, v níž se stanoví minimální jmenovitá životnost 

pojiva a podkladních vrstev a spodní podkladní vrstvy, která nesmí být kratší než je výše 

uvedená. Zpráva musí obsahovat hodnocení únosnosti a odolnosti proti únavě a kritických 

namáhání a deformací ve vrstvách vozovky. Zpráva musí zahrnovat příslušné údaje 

a informace, které se týkají specificky: fyzikálně mechanické výkonnosti materiálů, použitých 

stavebních metod a postupů a pracovního plánu stavebních činností. 

B12. Plán údržby a obnovy 

Varianta 1 

Tato varianta se používá v případě zakázek na projektování, výstavbu a provoz. 

Uchazeč o projektování, výstavbu a provoz začlení plán údržby a rekonstrukce do podrobného 

projektu. U každého úseku silnice charakterizovaného specifickými stavebními metodami, 

materiály, environmentálními podmínkami, meteorologickými podmínkami a používáním 

musí plán údržby a rekonstrukce jako minimum: 

- obsahovat běžné a preventivní činnosti a činnosti obnovy;  

- optimalizovat poměr mezi náklady a přínosy prací na údržbě; 

- uvádět zlepšení vlivu každé běžné a preventivní činnosti/strategie a činnosti/strategie 

obnovy na životní prostředí, která byla zahrnutá do uhlíkové stopy (podle 

kritériaB14, je-li to vhodné); 

- zahrnovat náklady, očekávané intervaly mezi činnostmi údržby, plán zmírnění 

dopravního přetížení (podle kritéria B10) a plán nakládání s demoličním odpadem 

(podle kritéria E2) u každé činnosti. 

B12. Plán údržby a obnovy 

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz zahrne plán údržby a obnovy do podrobného projektu. U každého úseku 

silnice výslovně charakterizovaného specifickými stavebními metodami, materiály, 

environmentálními podmínkami, meteorologickými podmínkami a používáním musí plán 

údržby a obnovy jako minimum: 

- obsahovat běžné a preventivní činnosti a činnosti obnovy; 

- optimalizovat poměr mezi náklady a přínosy prací na údržbě; 

- uvádět zlepšení vlivu každé běžné a preventivní činnosti/strategie a činnosti/strategie 

obnovy na životní prostředí, která byla zahrnutá do posouzení životního cyklu (podle 

kritéria B14, je-li to vhodné); 

- zahrnovat náklady, očekávané intervaly mezi činnostmi údržby, plán zmírnění 

dopravního přetížení (podle kritéria B10) a plán nakládání s demoličním odpadem 

(podle kritéria E2) u každé činnosti. 

Ověřování: 

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz předloží technickou zprávu obsahující příslušné údaje a informace 

a pracovní plán projektových činností. 

Varianta 2 

Tato varianta se uplatňuje v případě samostatných zakázek na projektování a výstavbu 

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu zahrne celkový plán údržby a obnovy 

do podrobného projektu. U každého úseku silnice charakterizovaného specifickými stavebními 

metodami, materiály, environmentálními podmínkami, meteorologickými podmínkami 

a používáním musí plán údržby a obnovy obsahovat jako minimum: 

- zlepšení vlivu běžných a preventivních činností a činností obnovy na životní 

prostředí (podle kritéria B14 uhlíkové stopy, je-li to vhodné); 

- průměrné intervaly běžných a preventivních činností a činností obnovy (pokud je 
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nestanovil veřejný zadavatel); 

- plán zmírnění dopravního přetížení (podle kritéria B10) a plán nakládání 

s demoličním odpadem (podle kritéria E2) u každé činnosti. 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz předloží technickou zprávu, včetně příslušných údajů a informací 

a pracovního plánu projektových činností. 

KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

B13.  Nepoužije se B13. Výkonnostní požadavky na spotřebu paliva v dopravě z důvodu valivého odporu 

Pouze dálnice, rychlostní komunikace, hlavní silnice nebo vnitrostátní silnice určené 

ke zvládnutí ročního průměru denního provozu vozidel – AADT7 (Annual Average Daily 

traffic) – za stejnoměrné rychlosti 

Pro uplatňování tohoto kritéria si veřejný zadavatel si může zvolit jednu z níže uvedených 

variant. U všech třech variant se musí požadovat, aby střední hloubka profilu zajistila 

dodržování odolnosti proti smyku a tření na mokré vozovce vyžadované ve vnitrostátních, 

regionálních a/nebo místních právních předpisech. 

Varianta 1 

Body se přidělí těm nabídkám, v nichž je obsažen závazek nižší střední hloubky profilu 

povrchu vozovky v rozsahu podmínek bezpečnosti, které jsou stanoveny v rámci odolnosti 

proti smyku a tření na mokré vozovce. 

Varianta 2 

Body se přidělí těm nabídkám, v nichž je obsažen závazek nižšího valivého odporu povrchu 

vozovky.  

Tato varianta se použije, pouze když jsou splněny tyto tři požadavky: 

1. veřejný zadavatel stanoví zkušební metodu, která se použije pro přímé měření 

valivého odporu, ve výzvě k podání nabídky, a; 

2. uchazeči mají přístup do laboratoří, kde se zkouší valivý odpor podle této zkušební 

metody, a; 

3. platnost zkušební metody je potvrzena podle ustanovení normy ISO 17025 

Varianta 3 

                                                      
7 Vysoký roční průměr denního provozu vozidel muže být v zemích a regionech celé EU rozdílný, proto rozsah provozu považovaný za „vysoký“ by měl vyhodnotit každý silniční orgán. Jako základní pravidlo literatura uvádí, že prahová hodnota mezi vysokým 

a nízkým objemem dopravy je kolem 2 000–3 000 vozidel ročního průměru denního provozu. 
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Body se přidělí těm nabídkám, v nichž je obsažen závazek, že povrch vozovky sníží spotřebu 

paliva v dopravě. 

Veřejný zadavatel poskytne uchazečům nástroje, včetně údajů plánování (trasa, dopravní 

proud, průměrný poloměr oblouku, stoupání a klesání/sklon). Uchazeč zahrne parametry 

projektu ovlivňující spotřebu paliva s oznámením těchto hodnot spolu s jejich úrovněmi 

nejistoty a úrovní nejistoty odhadu spotřeby paliva v dopravě.  

Ověřování:  

Všechny varianty: Projektový tým, uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč 

o projektování, výstavbu a provoz předloží podrobný projekt, včetně oznámených parametrů 

výkonnosti, spolu s výsledky zkoušek na reprezentativním zkušebním vzorku povrchu 

vozovky. Zkoušky musí vykonat nezávislá laboratoř s dodržením obecních zásad normy ISO 

17025. 

Varianta 1: střední hloubka profilu se měří podle normy ISO 13473-1. 

Varianta 2: valivý odpor se měří pomocí zkušební metody stanovené veřejným zadavatelem 

ve výzvě k podání nabídky. 

Varianta 3: Projektový tým, uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz předloží výsledky očekávané spotřeby paliva za pomoci nástroje 

MIRAVEC, nebo jiných rovnocenných nástrojů hodnocení, pokud existují. Aby se nástroje 

považovaly za rovnocenné, musí zahrnovat tyto parametry: 

- Model spotřeby paliva pro volný pohyb dopravy na základě: 

o charakteristik vozidla (typ, použité palivo, třída Euro); 

o valivý odpor, odpor vzduchu, průměrný poloměr oblouku, stoupání 

a klesání/sklon, rychlost;  

- valivý odpor v závislosti na venkovní teplotě, mezinárodní index nerovnosti – IRI 

(International Roughness Index), střední hloubka profilu (MPD); 

- rychlost vozidla vycházející se základní stanovené rychlosti, typ vozidla, objem 

dopravy, sklon, IRI a existující rozježdění silnice;  

- doba prostojů. 
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B14. Provedení posouzení životního cyklu hlavních silničních prvků  

Pokud se má posoudit vliv fáze používání silnice, toto kritérium se použije v kombinaci 

s kritériem zadání veřejné zakázky B13 – Výkonnostní požadavky na spotřebu paliva v dopravě 

z důvodu valivého odporu.  

Toto kritérium se může použít, pouze když se má uchazečům poskytnout výkaz výměr8 pro 

referenční silnici jako základ pro srovnání, nebo když projekty předložené různými uchazeči se 

mají během postupu při zadávání veřejných zakázek porovnat. 

Během postupu při zadávání veřejných zakázek se musí dodržet další technické pokyny 

stanovené v příloze A (varianta uhlíkové stopy). 

Technický hodnotitel specializovaný na uhlíkovou stopu pomáhá ve zpracování výzvy k podání 

nabídky a vykonává kritický přezkum předložených nabídek. 

Body se přidělí na základě zlepšení uhlíkové stopy silnice, včetně nejméně hlavních silničních 

prvků uvedených v tabulce a) ve srovnání s referenční silnicí nebo jinými soutěžními návrhy. 

Základ pro srovnání se specifikuje ve výzvě k podání nabídky. 

Tabulka a) Rozsah hodnocených silničních prvků 

Nová výstavba nebo podstatné rozšíření Údržba a obnova 

 Podloží, včetně výkopových a zemních 

prací 

 Spodní podkladní vrstva vozovky 

 Horní podkladní vrstva vozovky, pojivo 

a povrch vozovky nebo betonové desky 

 Doplňující pomocné silniční prvky 

(nepovinné) 

 Horní podkladní vrstva vozovky, 

pojivo a povrch vozovky nebo 

betonové desky 

 

Výkonnost se hodnotí provedením uhlíkové stopy silnice v souladu s normou ISO 14067 nebo 

rovnocennou normou. Ve výzvě k podání nabídek se musí specifikovat metoda, která se 

použije pro hodnocení (viz příloha A). 

Pojivo, které vykazuje nejnižší uhlíkovou stopu, se zařadí s nejvyšší hodnotou. 

Pokud se analýza s použitím uhlíkové stopy uskuteční před zadáním veřejné zakázky hlavního 

zadavatele, úspěšný uchazeč zpracuje předávací protokol, včetně základních předpokladů 

a výsledků, se zvláštním zřetelem na: 

- řešení výkopových a zemních prací; 

- materiály navržené k použití, používané metody, jako je WMA, HWMA, CMA 

B14. Provedení posouzení životního cyklu hlavních silničních prvků  

Pokud se má posoudit vliv fáze používání silnice, toto kritérium se použije v kombinaci 

s kritériem zadání veřejné zakázky B13 – Výkonnostní požadavky na spotřebu paliva v dopravě 

z důvodu valivého odporu. 

Toto kritérium se může použít, pouze když se má uchazečům poskytnout výkaz výměr8 pro 

referenční silnici jako základ pro srovnání, nebo když projekty předložené různými uchazeči se 

mají během postupu při zadávání veřejných zakázek porovnat. 

Během postupu při zadávání veřejných zakázek se musí dodržet další technické pokyny 

stanovené v příloze B (varianta posouzení životního cyklu). 

Technický hodnotitel specializovaný na posouzení životního cyklu pomáhá ve zpracování výzvy 

k podání nabídky a vykonává kritický přezkum předložených nabídek. 

Body se přidělí na základě zlepšení v provedení posouzení životního cyklu silnice, včetně 

nejméně hlavních silničních prvků uvedených v tabulce b) ve srovnání s referenční silnicí nebo 

jinými soutěžními návrhy. 

Základ pro srovnání, který se má použít, se specifikuje ve výzvě k podání nabídky. 

Tabulka b) Rozsah hodnocených silničních prvků 

Nová výstavba nebo podstatné rozšíření Údržba a obnova 

 Podloží, včetně výkopových a zemních 

prací 

 Spodní podkladní vrstva vozovky 

 Horní podkladní vrstva vozovky, pojivo 

a povrch vozovky nebo betonové desky 

 Doplňující pomocné silniční prvky 

(nepovinné) 

 Horní podkladní vrstva vozovky, 

pojivo a povrch vozovky nebo 

betonové desky 

 

Výkonnost se hodnotí provedením posouzení životního cyklu silnice v souladu s normou ISO 

14040/14044 nebo rovnocennou normou. Ve výzvě k podání nabídek se musí specifikovat, 

které z těchto metod se použijí pro hodnocení (viz příloha B): 

(i) výsledky kategorie dopadů: souhrnné výsledky charakteristik pro každý ukazatel 

získaný s použitím stanovené metody posouzení životního cyklu; nebo 

(ii) hodnocení nástrojů posouzení životního cyklu: jednotlivé hodnocení získané 

s použitím vnitrostátního nebo regionálního nástroje posouzení životního cyklu 

uplatňovaného veřejnými orgány; 

                                                      
8
 Výkaz stavebních prací (výkaz výměr) se definuje jako „seznam položek, které poskytují podrobné popisy prací obsažených ve veřejné zakázce a jejich pevná množství“ (RICS 2011)

. 
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a recyklovaný obsah, opakovaně použitý obsah a/nebo vedlejší produkty; 

-  emise vyjádřené ekvivalentem CO2 na tunu přepravovaných materiálů z výrobního 

místa na staveniště (základní plán přepravy výkopového materiálu); 

- % recyklovaných a opakovaně použitých materiálů a stavebního a demoličního 

odpadu na staveništi a mimo něj; 

- činnosti údržby a jejich četnost. 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz předloží rozpisku materiálů pro navrhovaný projekt a výsledky uhlíkové 

stopy, které se oznamují podle normy ISO 14067 nebo rovnocenné normy. Porovnání 

s referenční silnicí se musí popsat ve stručné technické zprávě, ve které se porovnává navržená 

varianta (navržené varianty) projektu a vypočítává potenciál zlepšení. Technická zpráva musí 

popisovat, jak byly zpracovány „technické body, které se mají řešit“ (jak je to stanoveno 

v příloze A). 

Veřejný zadavatel použije předávací protokol pro budoucí výzvu k podání nabídky v případě 

oddělených zakázek na projekt a výstavbu, nebo hlavní dodavatel stavebních prací nebo 

dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací 

a poskytovatel provozu ho zaktualizuje a dále zlepší před zahájením fáze výstavby. 

Úspěšný uchazeč uzavře fázi projektování zpracováním předávacího protokolu. 

Úspěšný uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, výstavbu a provoz 

zpracuje předávací protokol před zahájením fáze výstavby. 

Technická zpráva podléhá kritickému přezkumu technického hodnotitele posouzení životního 

cyklu jmenovaného veřejnými zadavateli. V kritickém přezkumu se musí dodržet pokyny 

uvedené v příloze C. 

v každém případě musí metodika zahrnovat nejméně ukazatele kategorie vlivu životního cyklu 

specifikované v příloze B. 

Technologie pro získávání energie se do posouzení životního cyklu zahrnou v souladu s bodem 

d přílohy B. 

Pokud se analýza posouzení životního cyklu uskuteční před zadáním zakázky hlavnímu 

dodavateli, úspěšný uchazeč zpracuje předávací protokol, včetně základních předpokladů 

a výsledků, se zvláštním zřetelem na: 

- řešení výkopových a zemních prací; 

- materiály navržené k použití, používané metody, jako je WMA, HWMA, CMA 

a recyklovaný obsah, opakovaně použitý obsah a/nebo vedlejší produkty; 

- emise vyjádřené ekvivalentem CO2 na tunu přepravovaného materiálu z výrobního 

místa na staveniště (základní plán přepravy výkopového materiálu); 

- % recyklovaných a opakovaně použitých materiálů a stavebního a demoličního 

odpadu na staveništi a mimo něj; 

- činnosti údržby a jejich četnost. 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz předloží rozpisku materiálů pro navrhovaný projekt a výsledky posouzení 

životního cyklu, které se oznamují podle normy ISO 14044. Porovnání s referenční silnicí se 

popíše ve stručné technické zprávě, ve které se porovnává navržená varianta (navržené 

varianty) projektu a vypočítává potenciál zlepšení. Technická zpráva musí popisovat, jak byly 

zpracovány „technické body, které se mají řešit“ (podle ustanovení v příloze B). 

Veřejný zadavatel použije předávací protokol pro budoucí výzvu k podání nabídky v případě 

oddělených zakázek na projekt a výstavbu, nebo hlavní dodavatel stavebních prací nebo 

dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a 

poskytovatel provozu ho zaktualizuje a dále zlepší před zahájením fáze výstavby. 

Úspěšný uchazeč uzavře fázi projektování zpracováním předávacího protokolu. 

Úspěšný uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, výstavbu a provoz 

zpracuje předávací protokol před zahájením fáze výstavby. 

Technická zpráva podléhá kritickému přezkumu technického hodnotitele posouzení životního 

cyklu jmenovaného veřejnými zadavateli. V kritickém přezkumu se musí dodržet pokyny 

uvedené v příloze C. 
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B15. Zahrnutí recyklovaného obsahu 

Doporučuje se zvážit spojení tohoto kritéria s kritériem B16, nemělo by se to však použít, 

pokud je kritérium B14 zvolené9.  

Veřejný zadavatel přidělí body uchazečům, kteří v případě souhrnu hlavních silničních prvků 

uvedených v tabulce c) dosahují recyklovaný obsah, opakovaně použitý obsah a/nebo vedlejší 

produkty10 rovnající se 15 % hmotnosti nebo vyšší. 

Požadavky na minimální obsah pro zadání veřejné zakázky by se mohly stanovit vyšší, pokud 

se dohoda s projektovým týmem dosáhne před zadávacím řízením na hlavního dodavatele. 

Veřejný zadavatel se může rozhodnout, že přidělí více bodů spíše opakovaně použitému obsahu 

než recyklovanému obsahu, podle konkrétních místních podmínek 

Tabulka c) Rozsah hodnocených silničních prvků 

Nová výstavba nebo podstatné rozšíření Údržba a obnova 

 podloží, včetně výkopových a zemních prací; 

 spodní podkladní vrstva vozovky; 

 horní podkladní vrstva vozovky, pojivo 

a povrch vozovky nebo betonové desky. 

 horní podkladní vrstva vozovky, 

pojivo a povrch vozovky nebo 

betonové desky. 

 

Recyklovaný obsah a také opakovaně použitý obsah se vypočítá na základě průměrné 

hmotnostní bilance opakovaně použitých, recyklovaných materiálů a/nebo vedlejších produktů 

podle toho, jak se produkují a (případně) dodávají na staveniště: 

- U každé hotové dávky, ze které se dodávky dopravují na staveniště v souladu 

s normami o: 

o kamenivu, EN 13242, EN 13285; 

o asfaltových vozovkách, EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o betonových vozovkách, EN 206, EN 12620, EN13877; 

o hydraulicky pojených granulovaných směsích, část 1 až 5 normy EN 14227; 

o stabilizované zemině, část 10 až 15 normy EN 14227. 

- Každý rok u továrensky vyráběných desek a prvků s požadovanými úrovněmi 

obsahu v souladu s normami EN 12620 a EN 206, EN 13877 a vnitrostátními 

B15. Zahrnutí recyklovaného obsahu 

Doporučuje se zvážit spojení tohoto kritéria s kritériem B16, nemělo by se to však použít, 

pokud je kritérium B14 zvolené9.  

Veřejný zadavatel přidělí body uchazečům, kteří v případě souhrnu hlavních silničních prvků 

uvedených v tabulce d) dosahují recyklovaný obsah, opakovaně použitý obsah a/nebo vedlejší 

produkty rovnající se 30% hmotnosti nebo vyšší. 

Požadavky na minimální obsah pro zadání veřejné zakázky by se mohly stanovit vyšší, pokud 

se dohoda s projektovým týmem dosáhne před zadávacím řízením na hlavního dodavatele. 

Veřejný zadavatel se může rozhodnout, že přidělí více bodů spíše opakovaně použitému obsahu 

než recyklovanému obsahu, podle konkrétních místních podmínek 

Tabulka d) Rozsah silničních prvků, které se mají hodnotit 

Nová výstavba nebo podstatné rozšíření Údržba a obnova 

 podloží, včetně výkopových a zemních prací; 

spodní podkladní vrstva vozovky; 

 horní podkladní vrstva vozovky, pojivo a 

povrch vozovky nebo betonové desky. 

 horní podkladní vrstva vozovky, 

pojivo a povrch vozovky nebo 

betonové desky. 

 

Recyklovaný obsah a také opakovaně použitý obsah se vypočítá na základě průměrné 

hmotnostní bilance opakovaně použitých, recyklovaných materiálů a/nebo vedlejších produktů 

podle toho, jak se produkují a (případně) dodávají na staveniště: 

- u každé hotové dávky, ze které se dodávky dopravují na staveniště v souladu 

s normami o: 

o kamenivu, EN 13242, EN 13285; 

o asfaltových vozovkách, EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o betonových vozovkách, EN 206, EN 12620, EN13877; 

o hydraulicky pojených granulovaných směsích, část 1 až 5 normy EN 14227; 

o stabilizované zemině, část 10 až 15 normy EN 14227. 

- Každý rok u továrensky vyráběných desek a prvků s požadovanými úrovněmi 

obsahu v souladu s normami EN 12620 a EN 206, EN 13877 a vnitrostátními 

                                                      
9 Jestliže konkrétní místní podmínky a politiky plánování podporují využívání recyklovaného obsahu, veřejný zadavatel může případ od případu vyhodnotit možnost zahrnout kritérium recyklovaného obsahu do výzvy k podání nabídky spolu s holistickým kritériem 

uhlíkové stopy/posouzení životního cyklu B14 CF/LCA. Předpoklady a údaje z inventur životního cyklu recyklovaných materiálů týkající se fáze výroby a výstavby by se musely zahrnout do odpovědí na kritérium B14. 

10 Vedlejší produkt je v čl. 5 rámcové směrnice o odpadech definován jako „Látka nebo předmět vzniklé při výrobním procesu, jehož prvotním cílem není výroba tohoto předmětu...“  
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právními předpisy. 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz navrhne recyklovaný obsah, opakovaně použitý obsah a/nebo vedlejší 

produkty s kvantifikací proporcionálního příspěvku recyklovaného obsahu a/nebo opakovaně 

použitého obsahu k celkové hmotnosti specifikovaných silničních prvků na základě informací 

poskytnutých výrobcem (výrobci) stavebního materiálu. 

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz popíše, jak se recyklovaný obsah vypočítá a ověří, včetně minimálně 

dokumentace o dávkách, jako je zpráva o zkoušce typu, dokumentace o kontrole továrenské 

výroby a dokumentace o dodání, a jak se během fáze výstavby zajistí ověření třetí stranou. 

 

právními předpisy. 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz navrhne recyklovaný obsah, opakovaně použitý obsah a/nebo vedlejší 

produkty s kvantifikací proporcionálního příspěvku recyklovaného obsahu a/nebo opakovaně 

použitého obsahu k celkové hmotnosti specifikovaných silničních prvků na základě informací 

poskytnutých výrobcem (výrobci) stavebního materiálu. 

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz popíše, jak se recyklovaný obsah vypočítá a ověří, včetně minimálně 

dokumentace o dávkách, jako je zpráva o zkoušce typu, dokumentace o kontrole továrenské 

výroby a dokumentace o dodání, a jak se během fáze výstavby zajistí ověření třetí stranou. 

 

B16. Výkonnostní požadavky na emise vyjádřené ekvivalentem CO2 z dopravy kameniva 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Toto kritérium by se nemělo použít, když se používá kritérium B14. Doporučuje se zvážit spojení tohoto kritéria s kritériem B15, aby se dosáhl celkový přínos pro životní prostředí. Mělo by se to 

vždy vykonávat na základě pochopení místních tržních podmínek a stanovením a jasným specifikováním vážení dvou kritérii uvedeného ve výzvě k podání nabídky, které zajistí účinnou 

hospodářskou soutěž a prospěšné nabídky poskytující nejvyšší celkové zlepšení vlivu na životní prostředí.  

Body se přidělí úměrně snížení emisí vyjádřených ekvivalentem CO2/tunu kameniva11 pro využití ve výrobě hlavních silničních prvků uvedených v tabulce e). Metoda a nástroj, který se má 

použít pro výpočet emisí vyjádřených ekvivalentem CO2 z dopravy se specifikuje ve výzvě k podání nabídky. V některých členských státech už mohou být k dispozici požadavky na povolení a 

související nástroje pro výpočet emisí vyjádřených ekvivalentem CO2 souvisejících s dopravou a v tomto případě musí předkladatelé nabídky oznámit emise na základě použití těchto pravidel.  

Veřejný zadavatel by maximální cíl pro emise vyjádřené ekvivalentem CO2/tunu přepravovaného kameniva mohl stanovit na základě informací od projektového týmu. To se spolu s jejich 

předpoklady a pravidly začlení do výzvy k podání nabídky na hlavního dodavatele.  

Tabulka e) Rozsah silničních prvků, které se mají hodnotit 

Nová výstavba nebo podstatné rozšíření Údržba a obnova 

 podloží, včetně výkopových a zemních prací; 

 spodní podkladní vrstva vozovky; 

 horní podkladní vrstva vozovky, pojivo a povrch 

vozovky nebo betonové desky; 

 doplňující pomocné silniční prvky (nepovinné). 

 horní podkladní vrstva vozovky, pojivo a 

povrch vozovky nebo betonové desky. 

 

Ověřování: 

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, výstavbu a provoz předloží odhad emisí CO2/tunu kameniva, které se používá ve specifikovaných 

silničních prvcích, s využitím kalkulačního nástroje stanoveného ve výzvě k podání nabídky. Stanoví se druh(y) dopravy a emisní faktor pro každý druh dopravy vynásobený příslušnými 

                                                      
11 Kamenivo může zahrnovat i) přírodní kamenivo (jako je písek, drcené kameny), ii) recyklované kamenivo (např. materiály ze stavebního a demoličního odpadu) a iii) druhotné kamenivo (jako je struska a popel z výrobních procesů).  
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množstvími materiálů uvedených ve výkazu stavebních prací (výkaz výměr). 

B17. Požadavky na komponenty upravené „měkkým inženýrstvím“ pro kontrolu znečištění vody v odvodňovacích systémech 

(Stejné požadavky na základní a komplexní kritéria) 

Body se přidělí projektům odvodňovacích systémů, které zahrnují komponenty upravené „měkkým inženýrstvím“ (často uváděné jako udržitelné odvodňovací systémy – SuDS (sustainable 

drainage systems) takto: 

- filtrační rýhy s nízkými (<25mm) nebo žádnými obrubníky na okraji silnice pokrývající nejméně 40 % okraje silnice (0,25X bodů); 

- zatravněná terénní úžlabí pokrývající nejméně 40 % okraje silnice (0,5X bodů); 

- retenční nádrže porostlé vegetací s neobezděnými základy pro infiltraci, přes které je veden veškerý odtok vody ze silnice dřív, než se dostane do místních povrchových vodních toků 

(0,5X bodů);  

- retenční nádrže porostlé vegetací s obezděním, aby se vytvořily umělé mokřadě a/nebo stálý vodní útvar ve všech částech nádrže, do kterých se odvádí veškerý odtok vody ze silnice 

dřív, než se dostane do místních povrchových vodních toků (0,75X bodů).  

Do projektu odvodnění lze začlenit více než jednu vlastnost udržitelného odvodňovacího systému.  

Tyto systémy se projektují v souladu s pokyny osvědčených postupů uvedenými např. v „ Příručce SUDS C697V“, kterou uveřejnilo Sdružení pro výzkum a informace v odvětví stavebnictví – 

CIRA (Construction Industry Research and Information Assotiation) v roce 2007, nebo v souladu s jinou podobnou, ale aktuálnější literaturou. 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, výstavbu a provoz poskytne údaje o těchto řešeních odvodnění a jasně je uvede v projektu. Je-li to vhodné, 

uvede se odkaz na údaje projektu podle osvědčených postupů, a jak jsou osvědčené postupy začleněné do projektu.  



 

26 

 

B18. Požadavky na kapacitu zadržování dešťové vody v odvodňovacích systémech, které obsahují komponenty upravené „měkkým inženýrstvím“  

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Body se přidělí odvodňovacím systémům, jež obsahují komponenty upravené „měkkým inženýrstvím“ (často uváděné jako udržitelné odvodňovací systémy – SuDS (Sustainable Drainage 

Systems)) a zahrnují zařízení na zadržování dešťové vody, která zlepšující estetiku staveniště a přispívají k vytváření potenciálních stanovišť takto:  

- zatravněná terénní úžlabí s ochrannými hrázemi a clonou na podkladu, které působí jako zadržovací zařízení během intenzivních dešťových srážek, ale běžně jsou suchá (0,50X bodů);  

- retenční nádrže porostlé vegetací s neobezděnými základy pro infiltraci a přetékáním za podmínek nepříznivého počasí, přes které se odvádí veškerý odtok vody ze silnice dřív, než se 

dostane do místních povrchových vodních toků (0,5X bodů); 

- retenční nádrže porostlé vegetací s obezděním, aby se vytvořily umělé mokřadě a/nebo stálý vodní útvar ve všech částech nádrže, přes kterou se odvádí veškerý odtok vody ze silnice 

dřív, než se dostane do místních povrchových vodních toků (0,75X bodů). 

Každá vlastnost nebo všechny vlastnosti lze začlenit do projektu odvodnění a kombinovat s jinými komponenty upravenými „tvrdým inženýrstvím“ pro odvodnění podle požadavků staveniště.  

Tyto systémy se projektují v souladu s pokyny osvědčených postupů uvedenými např. v „Příručce SUDS C697V“, kterou uveřejnilo Sdružení pro výzkum a informace v odvětví stavebnictví – 

CIRA (Construction Industry Research and Information Assotiation) v roce 2007, nebo v souladu s jinou podobnou, ale aktuálnější literaturou. 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, výstavbu a provoz poskytne údaje o těchto řešeních odvodnění a jasně je uvede v projektu. Je-li to vhodné, 

uvede se odkaz na údaje projektu podle osvědčených postupů, a jak jsou osvědčené postupy začleněné do projektu. 
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B19. Výkonnostní požadavky na přechody volně žijících živočichů přes silnici  

Body se přidělí infrastruktuře odvodnění (propustky nebo podchody), která pomáhá malým 

živočichům a obojživelným nebo vodním živočišným druhům bezpečně přejít přes silnici. 

Body se přidělí takto: 

- filtrační rýhy s nízkými (<25 mm) nebo žádnými obrubníky na okraji silnice 

pokrývající nejméně 40 % okraje silnice (0,25X bodů); 

- nejméně 50 % všech propustků pro průtok povrchové vody přes horní podkladní 

vrstvu vozovky musí zajišťovat rovné a suché cesty pro malé živočichy (0,5X bodu); 

- všechny propustky, kde koryto trvalých povrchových vodních toků nebrání migraci 

ryb nebo obojživelných živočišných druhů proti proudu (0,5X bodu). 

Propustky, které umožňují přechod malých živočichů nebo vodních druhů živočichů, se 

projektují podle pokynů osvědčených postupů publikovaných například v příručce COST 341 

nebo v jakékoli podobné dokumentaci navržené veřejným zadavatelem. 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz předloží údaje o veškerých obrubnících nebo filtračních rýhách a porovná je 

s pokyny osvědčené praxe, které určuje veřejný zadavatel. 

B19. Výkonnostní požadavky na přechody volně žijících živočichů přes silnici 

Body se přidělí infrastruktuře odvodnění (propustky nebo podchody), která umožňuje 

bezpečný přechod malých živočichů a obojživelných nebo vodních živočišných druhů přes 

silnici. Body se přidělí takto: 

- filtrační rýhy bez obrubníků na okraji silnice pokrývající nejméně 60% okraje silnice 

(0,5X bodu); 

- všechny propustky pro průtok povrchové vody přes horní podkladní vrstvu vozovky 

musí zajišťovat rovné a suché cesty pro malé živočichy (0,5X bodu); 

- všechny propustky, kde koryto trvalých povrchových vodních toků nebrání migraci 

ryb nebo obojživelných živočišných druhů proti proudu (0,5X bodu). 

Propustky, které umožňují přechod malých živočichů nebo vodních druhů živočichů, se 

projektují podle pokynů osvědčených postupů publikovaných například v příručce COST 341 

nebo v jakékoli podobné dokumentaci navržené veřejným zadavatelem. 

Ověřování:  

Projektový tým nebo uchazeč o projektování a výstavbu nebo uchazeč o projektování, 

výstavbu a provoz předloží údaje o veškerých obrubnících, filtračních rýhách nebo propustcích 

a porovná je s pokyny osvědčené praxe, které určuje veřejný zadavatel. 

B20. Výkonnostní požadavky na projekt vozovek s nízkou hlučností 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Body se přidělí, pokud si projekt vozovky vyžaduje dosažení emisí hluku při malé vzdálenosti (CPX), které jsou o >1 dB(A) nižší než minimální technické požadavky (viz kritérium B7). Body 

se přidělí úměrně počtu decibelů (dB(A)), kterými se odhadovaná výkonnost zlepší na minimální technické požadavky. 

Ověřování:  

Stejné, jako jsou uvedené v ověřování kritéria B7. 
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C. Výstavba nebo podstatná rozšíření 

Základní kritéria Komplexní kritéria 

USTANOVENÍ O PLNĚNÍ SMLOUVY 

C1. Uvedení silniční stavby do provozu 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel 

projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu musí zajistit, aby uvedení silniční stavby 

do provozu bylo v souladu s dohodnutými projekty a specifikacemi. Zvláštní pozornost by se 

měla věnovat těmto aspektům: 

- provedení uhlíkové stopy/posouzení životního cyklu hlavních silničních prvků 

(kritérium B14) nebo emisím CO2 na tunu přepravených materiálů (kritérium B16); 

- plán nakládání s výkopovými materiály a zeminou (kritérium B2); 

- komponenty kontroly znečištění vody, kapacita zadržení dešťové vody a plán 

začlenění problematiky životního prostředí a obnovy a projekt přechodu volně 

žijících živočichů v odvodňovacím systému (kritéria B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- životnost vozovky (kritérium B11); 

- provádění plánu zmírnění přetížení dopravy (kritérium B10).  

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel 

projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu v případě, že se značná odchylka 

od požadavků projektu během fáze výstavby považuje za potřebnou, informuje o tom 

veřejného zadavatele, a pokud je to odůvodněné, každou odchylku s ním dohodne. 

Pro případy, kdy se nedosáhne žádná dohoda, by měla smluvní ujednání stanovit předem 

určený postup pro rozhodnutí o příslušných a přiměřených sankcích za opatření, která 

neodpovídají ustanovením, a/nebo nápravná opatření nebo opatření na zmírnění.  

C1. Uvedení silniční stavby do provozu 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel 

projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu musí zajistit, aby uvedení silniční stavby 

do provozu bylo v souladu s dohodnutými projekty a specifikacemi. Zvláštní pozornost by se 

měla věnovat těmto aspektům: 

- makrostruktura vozovky (viz kritérium B13);  

- provedení uhlíkové stopy/posouzení životního cyklu hlavních silničních prvků 

(kritérium B14) nebo emise CO2 na tunu přepravených materiálů (kritérium B16); 

- plán nakládání s výkopovými materiály a zeminou B2); 

- komponenty kontroly znečištění vody, kapacita zadržení dešťové vody a plán 

začlenění problematiky životního prostředí a obnovy a projekt přechodu volně žijících 

živočichů v odvodňovacím systému (kritéria B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- životnost vozovky (kritérium B11); 

- provádění plánu zmírnění přetížení dopravy (kritérium B10). 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel 

projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu v případě, že se značná odchylka 

od požadavků projektu během fáze výstavby považuje za potřebnou, informuje o tom 

veřejného zadavatele, a pokud je to odůvodněné, každou odchylku s ním dohodne. 

Pro případy, kdy se nedosáhne žádná dohoda, by měla smluvní ujednání stanovit předem 

určený postup pro rozhodnutí o příslušných a přiměřených sankcích za nesoulad a/nebo 

o nápravných nebo zmírňujících opatřeních. 

C2. Nepoužije se C2. Kvalita dokončené silnice – sledování výkonnostních parametrů 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel 

projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu musí monitorovat dohodnuté výkonnostní 

parametry valivého odporu, které ovlivňují spotřebu paliva v dopravě po výstavbě silnice 

a před jejím otevřením do provozu a 6 měsíců po otevření do provozu (silnice v provozu), 

a poskytnout kopii výsledků zkoušek. 

V případě nevyhovujících výsledků viz znění obecných smluvních ustanovení o plnění v C1. 
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C3. Zahrnutí recyklovaného obsahu 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Když se dodávají materiály na staveniště, požadavky na recyklovaný obsah s jasnou sledovatelností se ověří u každé dávky12 produktu. 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu ověří požadavky předložením buď: 

- osvědčení nezávislé třetí strany o sledovatelnosti a hmotnostní bilanci pro výrobek nebo recyklát; 

- nebo rovnocennou dokumentaci poskytnutou výrobcem (výrobci). 

C4. Sledování nízkoteplotního asfaltu 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Teplota pokládání nízkoteplotního asfaltu se ověří u každé dávky13 výrobku na staveništi. 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu předloží buď: 

- osvědčení nezávislé laboratoře o maximální teplotě pokládání asfaltu; 

- nebo rovnocennou dokumentaci poskytnutou výrobcem (výrobci). 

C5. Provádění plánu nakládání s výkopovými materiály a zeminou 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu zavede systém na sledování a hlášení činností 

zahrnujících výkopové materiály a zeminu během stavebních prací na staveništi. Tento systém musí obsahovat údaje o započítávání vytvořené hmotnosti (ornice a výkopové materiály), 

procentní podíl opakovaně použitých/recyklovaných materiálů na staveništi a procentní podíl opakovaně použitých a/nebo recyklovaných materiálů mimo staveniště. 

Musí rovněž sledovat a ověřovat místo určení zásilek výkopových materiálů. Údaje o monitorování a sledování se poskytují veřejnému zadavateli v pravidelných intervalech. 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu v případě, že se značná odchylka od plánu 

zacházení s výkopovými materiály a zeminou navržená ve fázi projektování považuje za potřebnou, informuje o tom veřejného zadavatele, a pokud je to odůvodněné, každou odchylku s ním 

dohodne. 

 

                                                      
12 „ Dávkou“ se rozumí množství jednotně označeného výrobku vyrobeného stejným závodem na výrobu betonu, za stejných podmínek, v souladu se stanoveným projektem míchání, se stejnými vstupními materiály.  

13 „ Dávkou“ se rozumí množství jednotně označeného výrobku vyrobeného stejným závodem na výrobu betonu, za stejných podmínek, v souladu se stanoveným projektem míchání, se stejnými vstupními materiály. 
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C6. Inspekce komponentů kontroly znečištění vody v odvodňovacích systémech 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Dodavatel vykonává kontrolu staveniště za účelem zjištění rozměrů odvodňovacích systémů, cest a spojení mezi odvodňovacími komponenty a stanovení, zda jsou v souladu s plány projektu. 

Informace se zasílají veřejnému zadavateli na základě dohodnutého harmonogramu. 

V případě nevyhovujících výsledků nebo výsledků, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními, viz znění obecných smluvních ustanovení o plnění v C1. 

C7. Stavba komponentů upravených „měkkým inženýrstvím“ pro kontrolu znečištění vody v odvodňovacích systémech 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Dodavatel vykonává kontroly staveniště jak během instalace odvodňovacích systémů porostlých vegetací, tak i po ní, a zajistí, aby se přijala příslušná opatření v souladu s pokyny osvědčených 

postupů pro vytvoření vegetačních pokrývek v odvodňovacích komponentech udržitelných odvodňovacích systémů (SUDS). Informace se zasílají veřejnému zadavateli na základě dohodnutého 

harmonogramu. 

V případě nevyhovujících výsledků nebo výsledků, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními, viz znění obecných smluvních ustanovení o plnění v C1. 

 

C8. Kontrola kapacity zadržování dešťové vody v odvodňovacích systémech 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu kontroluje odvodňovací systém během fáze 

výstavby s cílem zajistit, aby dodržoval dohodnutý projekt a rozměry, sklony a jiné technické podrobnosti stanovené v projektu.  

V případě nevyhovujících výsledků nebo výsledků, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními, viz znění obecných smluvních ustanovení o plnění v C1. 

 

C9. Kontrola kapacity zadržování dešťové vody v odvodňovacích systémech, které obsahují komponenty upravené „měkkým inženýrstvím“  

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu vykonává kontroly staveniště jak během 

instalace odvodňovacích systémů porostlých vegetací, tak i po ní, a zajistí, aby se přijala příslušná opatření v souladu s pokyny osvědčených postupů pro vytvoření vegetačních pokrývek 

v odvodňovacích komponentech udržitelných odvodňovacích systémů (SUDS). 

V případě nevyhovujících výsledků nebo výsledků, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními, viz znění obecných smluvních ustanovení o plnění v C1. 

 

C10. Provádění plánu začlenění problematiky životního prostředí a obnovy 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

V průběhu prací hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu předloží práce na staveništi 

ke kontrole staveniště s cílem zajistit provádění plánu. 

Po dokončení prací hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu předloží práce na staveništi 

ke konečné kontrole staveniště s cílem zajistit provádění plánu a uplatnění všech dohodnutých odchylek od plánu.  

V případě nevyhovujících výsledků nebo výsledků, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními, viz znění obecných smluvních ustanovení o plnění v C1. 
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C11. Kontrola přechodů volně žijících živočichů přes silnici a jiná opatření 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu vykonává kontrolu všech filtračních rýh nebo 

propustků zařazených do jeho nabídky jak během výstavby, tak i po ní, a zajistí, aby dodržely minimální požadavky technických  podrobností specifikovaných v projektu a podmínky potřebné 

pro přidělení bodů. 

V případě nevyhovujících výsledků nebo výsledků, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními, viz znění obecných smluvních ustanovení o plnění v C1. 

C12. Sledování emisí hluku během výstavby 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Během stavebních prací/prací na údržbě hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu 

zabezpečí, aby: 

- byla nainstalována příslušná protihluková bariera v souladu s projektem nebo překračující jeho požadavky; 

- se hladiny hluku v oblasti zasažené hlukem monitorovaly během plnění harmonogramu dohodnutého s veřejným zadavatelem;  

- se údaje o hluku zpracovávaly s cílem získat zvláštní hodnoty Lden a Lnight pro každý den během plnění harmonogramu prací, které lze porovnat s limity dohodnutými s veřejným 

zadavatelem. 

Zjistí-li se, že během dohodnutého období sledování překračují hodnoty Lden a/nebo Lnight limity stanovené v přijaté nabídce, veřejný zadavatel může zastavit práce nebo uložit sankce vymezené 

ve výzvě k podání nabídky. Všechny sankce úměrně produktu zvyšují počet dB(A), o který byly překročeny limity, a dobu, během které se vyskytl nesoulad.  

C13. Zkoušení shody výroby s požadavky projektu u vozovek s nízkou hlučností 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Po dokončení prací a 4–12 týdnů po otevření silnice hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel 

provozu předloží výsledky zkoušení prováděného nezávislými a příslušnými třetími stranami metodou malé vzdálenosti (CPX) z hlediska shody výroby s požadavky projektu na emise hluku 

z povrchu vozovek.  

Zkoušení se vykonává s použitím vozidla upraveného pro daný účel a v souladu s normou ISO/DIS 11819-2. Referenční pneumatiky, které se mají použít během těchto zkoušek, jsou radiální 

normalizované referenční zkušební pneumatiky P225/60R16 stanovené v normě ASTM F2493-14, což by mělo být jasně uvedeno ve výzvě k podání nabídky.  

Zkoušky by se měly vykonávat za sucha a na porézních vozovkách až po nejméně 2 dnech od posledních dešťových srážek. 

Pokud údaje o zkouškách metodou malé vzdálenosti (CPX) neplní požadavky projektu, uloží se dodavateli projektu a stavebních prací nebo dodavateli projektu, stavebních prací a poskytovateli 

provozu finanční sankce a/nebo povinnost vykonat sanační práce bez doplňujících nákladů pro veřejného dodavatele.  

Ukáže-li prostorová analýza, že pouze jedna malá část silničního úseku neplní limity hluku, sanační opatření se uplatní pouze na tuto oblast. 

Rámec všech odpovídajících sankcí nebo nápravných opatření se jasně uvede ve výzvě k podání nabídky. 
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C14. Provádění plánu na zmírnění přetížení dopravy 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu poskytne písemné důkazy prokazující správné 

provádění plánu zmírnění přetížení dopravy.  

Veřejný zadavatel ověří konkrétní požadavky týkající se přetížení (zařízení inteligentních dopravních systémů, jízdní pruhy pro směrově nevyvážený dopravní proud a zpevněné krajnice) 

po výstavbě před otevřením silnice do provozu a 6 měsíců po otevření silnice do provozu (silnice v provozu).  

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu v případě, že se značná odchylka od plánu 

na zmírnění přetížení dopravy navržená ve fázi projektování považuje za potřebnou, informuje o tom veřejného zadavatele, a pokud je to odůvodněné, každou odchylku s ním dohodne. 

V případě nevyhovujících výsledků nebo výsledků, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními, viz znění obecných smluvních ustanovení o plnění v C1. 
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D. Využívání silnice 

Základní kritéria Komplexní kritéria 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

D1. Životnost provedení vozovek s nízkou hlučností 

Když si to vyžadují místní nebo vnitrostátní právní předpisy, nebo když se hladiny nízkého 

hluku z této silnice považují za prioritu 

Emise hluku z povrchů vozovek s nízkou hlučností měřené metodou malé vzdálenosti (CPX) 

stanovenou v normě ISO/DIS 11819-2 nesmí během 5letého období po zkoušení shody výroby 

překročit tyto limity jako funkci nejvyšší povolené rychlosti na silnici. 

- 93 dB(A) při rychlosti 50 km/h a/nebo 

- 98 dB(A) při rychlosti 70 km/h a/nebo 

- 101 dB(A) při rychlosti 90 km/h. 

Zkoušení se vykonává nejméně jednou za 30měsíční období po otevření silnice do provozu. 

Vozidla a/nebo přípojná vozidla pro zkoušky metodou malé vzdálenosti (CPX) musí používat 

radiální pneumatiky s ocelovou výztuží, s rozměrovým kódem P225/60 R16, jak je to 

stanoveno v normě ASTM F2493-14, s jízdní plochou minimálně 5 mm. 

Všechny údaje o zkouškách se zkorigují pro teplotu vzduchu 20 °C. Analýza nejistoty údajů 

o zkouškách se musí vyhodnotit podle Příručky k vyjádření nejistoty měření (Příručka 

ISO/IEC 98-3:2008) a zkoušky musí prokázat, že výsledky, včetně nejistoty, nepřekračují o víc 

než 1 dB(A) hodnoty stanovené výše nebo náročnější hodnoty požadované projektem. 

Prostorová odchylka zkoušeného silničního úseku musí prokázat, že žádné jednotlivé části 

zkušebního úseku nepřekračují tyto celkové limity o více než 2 dB(A).  

Ověřování:  

Protokoly o zkouškách metodou malé vzdálenosti (CPX), které vykonávají nezávislé 

a příslušné orgány v souladu s normou ISO/DIS 11819-2, se předloží veřejnému zadavateli 

a příslušným způsobem musí dodržet výše uvedené limity.  

D1. Životnost provedení vozovek s nízkou hlučností 

Když si to vyžadují místní nebo vnitrostátní právní předpisy, nebo když se hladiny nízkého 

hluku z této silnice považují za prioritu 

Emise hluku z povrchů vozovek s nízkou hlučností měřené metodou malé vzdálenosti (CPX) 

stanovenou v normě ISO/DIS 11819-2 nesmí během 5letého období po zkoušení shody výroby 

překročit tyto limity jako funkci nejvyšší povolené rychlosti na silnici. 

- 90 dB(A) při rychlosti 50 km/h a/nebo 

- 95 dB(A) při rychlosti 70 km/h a/nebo 

- 98 dB(A) při rychlosti 90 km/h. 

Zkoušení se vykonává nejméně jednou za 30měsíční období po otevření silnice do provozu. 

Vozidla a/nebo přípojná vozidla pro zkoušky metodou malé vzdálenosti (CPX) musí používat 

radiální pneumatiky s ocelovou výztuží, s rozměrovým kódem P225/60 R16, jak je to 

stanoveno v normě ASTM F2493-14, s jízdní plochou minimálně 5 mm. 

Údaje o zkouškách se zkorigují pro teplotu vzduchu 20 °C. Analýza nejistoty údajů 

o zkouškách se musí vyhodnotit podle Příručky k vyjádření nejistoty měření (Příručka 

ISO/IEC 98-3:2008) a zkoušky musí prokázat, že výsledky, včetně nejistoty, nepřekračují o víc 

než 1 dB(A) hodnoty stanovené výše nebo náročnější hodnoty požadované projektem. 

Prostorová odchylka zkoušeného silničního úseku musí prokázat, že žádné jednotlivé části 

zkušebního úseku nepřekračují tyto celkové limity o více než 2 dB(A).  

Ověřování:  

Protokoly o zkouškách metodou malé vzdálenosti (CPX), které vykonávají nezávislé 

a příslušné orgány v souladu s normou ISO/DIS 11819-2, se předloží veřejnému zadavateli 

a příslušným způsobem musí dodržet výše uvedené limity. 
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USTANOVENÍ O PLNĚNÍ SMLOUVY 

D2. Životnost provedení vozovek s nízkou hlučností 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Během 5letého období po zkoušení shody výroby hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu 

předloží výsledky zkoušení emisí hluku z povrchu vozovek metodou malé vzdálenosti (CPX) prováděného nezávislými a příslušnými třetími stranami v souladu s metodou  stanovenou 

v technických specifikacích D1.  

Zkoušky by se měly vykonávat za sucha a na porézních površích vozovek nejméně po 2 dnech od posledních dešťových srážek. 

Pokud údaje o zkouškách metodou malé vzdálenosti (CPX) neplní příslušné limity kritéria životnosti provedení, uloží se dodavateli projektu a stavebních prací nebo dodavateli projektu, 

stavebních prací a poskytovateli provozu finanční sankce a/nebo povinnost vykonat sanační práce bez doplňujících nákladů pro veřejného dodavatele. 

Rámec všech odpovídajících sankcí nebo nápravných opatření se jasně uvede ve výzvě k podání nabídky. 

D3. Provádění plánu údržby a obnovy 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Tato varianta se používá v případě zakázek na projekt, výstavbu a provoz, kde sledování vykonává dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu. 

Dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu v případě, že se značná odchylka od plánu údržby a obnovy navržená ve fázi projektování považuje za potřebnou, informuje o tom 

veřejného zadavatele, a pokud je to odůvodněné, každou odchylku s ním dohodne. 



 

 

35 

 

E. Údržba a provoz; 
Základní kritéria Komplexní kritéria 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

E1. Dehtový asfalt 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Veřejný zadavatel může uplatňovat toto kritérium, pokud obsah dehtu povrchových vrstev (povrch + vrstvy pojiva) a podkladní vrstva (vrstvy) překračují limit stanovený ve vnitrostátních 

právních předpisech. 

Překračuje-li obsah dehtu v asfaltu, který se má regenerovat, limit stanovený ve vnitrostátních předpisech, musí se použít nejlepší dostupné metody (podle toho, co se považuje za nejlepší 

dostupné metody v každém členském státě s odkazem na místní situaci) pro zacházení s regenerovaným asfaltem obsahujícím dehet a jejich použití se popíše v technické zprávě.  

Ověřování:  

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu předloží technickou zprávu obsahující nejlepší 

dostupné metody pro zacházení s regenerovaným asfaltem, který obsahuje dehet, pomocí variant míchání za studena na staveništi a/nebo mimo staveniště. 

Systém se použije za účelem sledování a odůvodnění regenerovaného dehtového asfaltu, sledování místa určení mimo staveniště a opakovaného použití na staveništi se stanovením množství 

materiálů a určením místa (mapy, GPS). Údaje ze sledování se poskytnou veřejnému zadavateli. 

E2. Audit demoličního odpadu a plán zacházení s ním 

Nejméně 70 % hmotnosti nikoliv nebezpečných odpadů vyprodukovaných během demolice, 

včetně zásypů, se připraví pro opakované použití, recyklaci a jiné formy využití materiálů. To 

zahrnuje: 

(i) beton, regenerovanou asfaltovou vozovku – RAP (reclaimed asphalt pavement), 

kamenivo získané z hlavních silničních prvků; 

(ii) materiály získané z pomocných prvků. 

Zavážka není přípustná na stavebních místech na zelené louce mimo silnice. Zavážka 

v propustných oblastech silnice se provádí pouze s výkopovými materiály a zeminou. 

Opakovaně použité, recyklované a obnovené materiály se používají pouze pro zásyp 

nepropustných oblastí silnice. 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel 

projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu vykoná audit před demolicí s cílem určit, co 

lze opakovaně použít, recyklovat nebo obnovit. To zahrnuje: 

(i) určení a posouzení rizika nebezpečného odpadu; 

(ii) výkaz výměr s rozdělením různých silničních materiálů; 

(iii) odhad % možnosti opakovaného použití a recyklace na základě návrhů na systémy 

odděleného sběru během postupu demolice. 

Určené materiály, produkty a prvky se uvedou v podrobně rozepsaném výkazu demoličních 

E2. Audit demoličního odpadu a plán zacházení s ním 

Nejméně 90% hmotnosti nikoliv nebezpečných odpadů vyprodukovaných během demolice, 

včetně zásypů, se připraví pro opakované použití, recyklaci a jiné formy využití materiálů. To 

zahrnuje: 

(i) beton, regenerovanou asfaltovou vozovku – RAP (reclaimed asphalt pavement), 

kamenivo získané z hlavních silničních prvků; 

(ii) materiály získané z pomocných prvků. 

Zavážka není přípustná na stavebních místech na zelené louce mimo silnice. Zavážka 

v propustných oblastech silnice se provádí pouze s výkopovými materiály a zeminou. 

Opakovaně použité, recyklované a obnovené materiály se používají pouze pro zásyp 

nepropustných oblastí silnice. 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel 

projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu vykoná audit před demolicí s cílem určit, co 

lze opakovaně použít, recyklovat nebo obnovit. To zahrnuje: 

(i) určení a posouzení rizika nebezpečného odpadu; 

(ii) výkaz výměr s rozdělením různých silničních materiálů; 

(iii) odhad % možnosti opakovaného použití a recyklace na základě návrhů na systémy 

odděleného sběru během postupu demolice. 

Určené materiály, produkty a prvky se uvedou v podrobně rozepsaném výkazu demoličních 
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prací. 

Ověřování: 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel 

projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu předloží zprávu o auditu před demolicí, 

která obsahuje konkrétní informace. Zavede se systém pro sledování a odůvodnění produkce 

odpadu. Místo určení zásilek odpadu a okamžiky, kdy odpad přestává být odpadem, se sledují 

s použitím nákladních listů a faktur. Údaje ze sledování se poskytnou veřejnému zadavateli. 

prací. 

Ověřování: 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel 

projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu předloží zprávu o auditu před demolicí, 

která obsahuje konkrétní informace. Zavede se systém pro sledování a odůvodnění produkce 

odpadu. Místo určení zásilek odpadu a okamžiky, kdy odpad přestává být odpadem, se sledují 

s použitím nákladních listů a faktur. Údaje ze sledování se poskytnou veřejnému zadavateli. 

USTANOVENÍ O PLNĚNÍ SMLOUVY 

E3. Provádění plánu údržby a obnovy 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu se zavazuje, že bude silnici udržovat v souladu 

s plánem údržby a obnovy (viz kritérium B12). 

E4. Provádění silniční údržby 

Hlavní poskytovatel údržby nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel 

projektu, stavebních orací a poskytovatel provozu zabezpečí, aby provádění silniční údržby 

bylo v souladu s dohodnutými projekty a specifikacemi. Zvláštní pozornost by se měla věnovat 

těmto aspektům: 

- provedení uhlíkové stopy/posouzení životního cyklu hlavních silničních prvků 

(kritérium B14) nebo emise CO2 na tunu přepravených materiálů (kritérium B16); 

- komponenty kontroly znečištění vody, kapacita zadržení dešťové vody, plán 

začlenění problematiky životního prostředí a obnovy a projekt přechodu volně 

žijících živočichů v odvodňovacím systému (kritéria B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- životnost vozovky (kritérium B11); 

- provádění plánu zmírnění přetížení dopravy (kritérium B10). 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel 

projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu v případě, že se značná odchylka 

od požadavků projektu během fáze výstavby považuje za potřebnou, informuje o tom 

veřejného zadavatele, a pokud je to odůvodněné, každou odchylku s ním dohodne. 

V případech, kdy se nedosáhne žádná dohoda, by veřejný zadavatel měl mít zavedený 

rozhodovací strom pro rozhodování o příslušných a přiměřených sankcích za nesoulad a/nebo 

o nápravných a zmírňujících opatřeních. 

E4. Provádění silniční údržby 

Hlavní poskytovatel údržby nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel 

projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu musí zajistit, aby provádění silniční údržby 

bylo v souladu s dohodnutými projekty a specifikacemi. Zvláštní pozornost by se měla věnovat 

těmto aspektům: 

- makrostruktura vozovky (viz kritérium B13); 

- provedení uhlíkové stopy/posouzení životního cyklu hlavních silničních prvků 

(kritérium B14) nebo emise CO2 na tunu přepravených materiálů (kritérium B16); 

- komponenty kontroly znečištění vody, kapacita zadržení dešťové vody, plán 

začlenění problematiky životního prostředí a obnovy a projekt přechodu volně 

žijících živočichů v odvodňovacím systému (kritéria B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- životnost vozovky (kritérium B11); 

- provádění plánu zmírnění přetížení dopravy (kritérium B10). 

Hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel 

projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu v případě, že se značná odchylka 

od požadavků projektu během fáze výstavby považuje za potřebnou, informuje o tom 

veřejného zadavatele, a pokud je to odůvodněné, každou odchylku s ním dohodne. 

V případech, kdy se nedosáhne žádná dohoda, by veřejný zadavatel měl mít zavedený 

rozhodovací strom pro rozhodování o příslušných a přiměřených sankcích za nesoulad a/nebo 

o nápravných a zmírňujících opatřeních. 
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E5. Zahrnutí recyklovaného obsahu 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Stejné jako C3. 

 

E6. Sledování nízkoteplotního asfaltu 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Stejné jako C4. 

 

E7. Provádění plánu začlenění problematiky životního prostředí a obnovy 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Během prací hlavní dodavatel stavebních prací nebo dodavatel projektu a stavebních prací nebo dodavatel projektu, stavebních prací a poskytovatel provozu zajistí provedení veškerých 

příslušných opatření, aby se mohl zachovat vytvořený vegetační pokryv a kvalita stanovišť. Tato opatření mohou kromě jiného zahrnovat: použití mulče/kompostu, prořezávání, náhradu 

odumřelých rostlin atd.... 

V případě nevyhovujících výsledků nebo výsledků, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními, viz znění obecných smluvních ustanovení o plnění v E4. 

 

E8. Sledování emisí hluku během údržby 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Stejné jako C12. 

 

E9. Provádění plánu na zmírnění přetížení dopravy 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Stejné jako C14. 
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F. Ukončení životnosti 

Základní kritéria Komplexní kritéria 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

F1. Audit demoličního odpadu a plán zacházení s ním 

(Stejné požadavky pro základní a komplexní kritéria) 

Stejné jako E2. 
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3 NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU 

Úvahy o nákladech životního cyklu berou za základ zpracování kritérií zelených veřejných zakázek EU pro projekt, výstavbu a údržbu silnic. Náklady životního cyklu lze 

použít k posouzení celkových nákladů vlastnictví silnice během jejího projektování nebo provozní životnosti. Umožňují zejména „srovnatelná posouzení nákladů, která se 

mají uskutečnit za stanovenou dobu, s přihlédnutím ke všem příslušným ekonomickým faktorům jak z hlediska počátečních investičních nákladů, tak i budoucích provozních 

nákladů a reprodukčních nákladů dlouhodobého majetku“. 

 

3.1 Odůvodnění a rozsah posouzení nákladů životního cyklu 

Náklady životního cyklu jsou důležité zejména pro dosažení lepšího vlivu na životní prostředí, protože mohou být potřebné vyšší počáteční investiční náklady, aby se docílily 

nižší běžné náklady životního cyklu. Představují proto metodu pro zefektivnění rozhodnutí o dlouhodobých investicích.  

V případě silniční infrastruktury poskytuje správa dlouhodobého majetku systematický proces pro udržování, zdokonalování a provozování hmotného majetku nákladově 

efektivním způsobem s použitím řady postupů a nástrojů řízení silnic pro krátkodobé i dlouhodobé plánování.  

Náklady životního cyklu jsou často prvním krokem pro vytvoření přístupu ke komplexní správě dlouhodobého majetku. Náklady životního cyklu lze použít jako nástroj pro 

definici projektu, koncepční projektování a fáze podrobného projektování, kde se mohou uplatnit, když inženýr vybírá a hodnotí projekt, který zajistí nejnižší celkové náklady 

(a nejvyšší zůstatkovou hodnotu dlouhodobého majetku) po dobu životního cyklu dlouhodobého majetku. Plné posouzení nákladů životního cyklu lze uskutečnit s odkazem 

na normu ISO 15685-5 nebo rovnocennou. 

 

3.2 Jak mohou kritéria zelených veřejných zakázek snížit náklady životního cyklu 

Kritéria zelených veřejných zakázek pro projektování, výstavbu a údržbu silnic budou mít kladný vliv na některé klíčové faktory ovlivňující celkové náklady životního cyklu 

silnice. Stručně je to zdůrazněno níže s odkazem na hlavní proměnné nákladů životního cyklu s tím, že potenciální přínosy budou vždy záviset na specifických 

charakteristikách každého projektu (např. místo, klimatické podmínky, místní dostupnost, stavební postupy): 

- Pořizovací náklady:  

o Kritéria výběru lze použít k získání kvalifikovaných manažerů projektu, projektových týmů, konzultantů v oblasti nákladů a dodavatelů, kteří budou mít 

tendenci snížit riziko překračování nákladů na inovační projekty.  

o Doprovodné pokyny zelených veřejných zakázek podtrhují, jak je možné určit úspory nákladů pomocí včasného posouzení variant, například vyhodnocením 

vytýčení různých silničních tras.  

o Kritéria výstavby účinněji využívající zdroje podporují snížení dopravních nákladů na hlavní stavební materiály (např. asfalt, beton, kamenivo) a napomáhají 

používání nízkoteplotního asfaltu, který je méně náročný na energii během výrobní fáze. To všechno může přispět ke sníženým stavebním nákladům. Kromě 

toho výkopové a zemní práce mohou tvořit až 30 % nákladů na projekt ve složitých podmínkách orografie a kritéria optimalizace  zacházení s výkopovými 

materiály jsou zaměřeny na snížení těchto nákladů.  

- Náklady na provoz, údržbu a obnovu: 
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o Strategie údržby a obnovy se snaží zaručit nejlepší výkonnost vozovek a nákladově nejoptimálnější řešení z udržování, zlepšování a provozování dlouhodobého 

majetku infrastruktury. Kromě toho, plánují-li se činnosti údržby včas, je možné minimalizovat náklady na přetížení dopravy. 

o Řeší se rovněž kvalita výstavby povrchu vozovek s nízkým valivým odporem, odvodňovacích systémů a vozovek s nízkou hlučností, aby se zajistilo dosažení 

navrhovaných výkonových parametrů a také správné provádění s cílem zabezpečit, aby tyto parametry plnily specifikace návrhu.  

o Kritéria zahrnují variantu provedení uhlíkové stopy nebo posouzení životního cyklu silnice, která umožňuje modelování a optimalizaci životnosti silnice jako 

celku a jednotlivých silničních prvků na základě odhadů nákladů na údržbu a obnovu a očekávanou užitkovou dobu životnosti.  

o Posoudila se také minimální jmenovitá životnost vozovek (s výjimkou povrchové vrstvy) s přihlédnutím k tomu, že nejtrvanlivější materiály by mohly způsobit 

vyšší náklady na stavební práce, ale tyto výdaje by se mohly kompenzovat nižší potřebou údržby. 

o Projekty, včetně specifických požadavků na projekt, výstavbu a provoz, lze použít k motivaci dodavatelů, aby minimalizovali dlouhodobé provozní náklady, 

kromě jiného i náklady na běžnou údržbu, preventivní údržbu a obnovu, k prospěchu obou stran.  

- Zůstatková hodnota:  

o Uplatňování souboru kritérií zelených veřejných zakázek prokáže, že silnice má lepší vliv na životní prostředí, což z důvodu, že snižuje provozní náklady a je 

důkazem odpovědného investování, může naopak přispět k udržení nebo zlepšení její budoucí hodnoty dlouhodobého majetku.  

Kritéria kromě toho berou v úvahu nehmotné přínosy, jako je pohodlí, uživatelský komfort a spokojenost. Například zmírnění zatížení dopravy může přispět ke komfortu 

uživatelů (řidičů) a snížit ztrátu provozních hodin vozidla.  

Nakonec snížení nákladů společnosti na konkrétní dopady na životní prostředí (environmentální externality) lze rovněž dosáhnout použitím kritérií, např.: 

- Kritéria valivého odporu spojené se strukturou a drsností povrchu vozovky souvisejí přímo se spotřebou paliva vozidel během fáze používání (10% snížení valivého 

odporu může vést k 1–2% snížení spotřeby paliva) a tedy i se skleníkovými plyny. Výsledkem jsou rovněž hospodářské přínosy pro uživatele silnic (řidiče). 

- Kritéria přetížení dopravy jsou zaměřená na snížení spotřeby paliva navíc a snížení emisí vypouštěných do ovzduší souvisejících s přetížením dopravy, které mohou 

tvořit podstatnou složku nákladů životního cyklu silnic, zejména dálnic a rychlostních silnic.  

- Kritéria znečištění životního prostředí hlukem ovlivňují jak lidské zdraví, tak i širší ekonomické faktory, například hodnotu majetku. Externí náklady emisí hluku 

z osobních vozidel na silnicích byly odhadnuty průměrně na 2 EUR/1 000 osobokm (osobokilometrů) a z nákladních vozidel na 2,5 EUR/1 000 tunokm 

(tunokilometrů) – což odhadem v roce 2008 činí v EU–28 celkem kolem 20 miliard EUR. 

- Kritéria odvodňovacích systémů („tvrdé nebo měkké inženýrství“) mohou pomoci snížit riziko záplav. V současné době se škody ze záplav v EU odhadují na 5,3–

6,4 miliard EUR za rok, což každý rok nepříznivě ovlivňuje životy 200 000 lidí. Nedávná studie společného výzkumného střediska Komise obsahuje předpověď, že 

roční náklady na tyto škody by se do roku 2050 mohly zvýšit 7–8násobně a dosáhnout 40 miliard EUR a nepříznivě ovlivnit 500 000 lidí ročně. 
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Technické přílohy  
Příloha A 

Pomocné pokyny pro kritérium B14 (základní kritérium): Varianta 1 – uhlíková stopa (CF – carbon footprint) 

V kritériu zadání zakázky B14 (hlavní kritérium) se stanoví, že předkladatelé nabídky by mohli použít uhlíkovou stopu 

k prokázání, jak snížili vliv výstavby silnice na životní prostředí. Tyto stručné pokyny popisují: 

- kdy lze toto kritérium použít; 

- pravidla potřebná k zabezpečení srovnatelnosti nabídek; a 

- technickou podporu potřebnou pro výběr nabídek. 

Veškeré používání uhlíkové stopy se uskutečňuje s odkazem na normu ISO 14067 nebo rovnocennou normu. 

1.1 Kdy lze použít variantu 1 uhlíkové stopy? 

Použití kritéria B14 se doporučuje, pouze když je možné udělat srovnání variant zlepšení podle projektu referenční silnice 

a/nebo mezi různými projekty silnic. Je proto vhodné pro tyto scénáře zadávání veřejných zakázek: 

- když klient už má projekt referenční silnice a výkaz výměr, který byl vyhodnocen s cílem poskytnout orientační 

cenu pro srovnání s nabídkami; 

- když se má použít soutěž projektů, aby projektové týmy a/nebo dodavatelé podpořily návrhy inovačních silničních 

projektů. 

V těchto scénářích může analýza uhlíkové stopy tvořit požadavek na zadání zakázky. 

1.2 Budou potřebné další odborné znalosti pro vyhodnocení nabídek?  

V každém výběrovém řízení na výstavbu a údržbu silnic bude zadavatel pravděpodobně požadovat podpůrné znalosti 

v oblasti projektování a odborné znalosti s cílem stanovit požadavky a vyhodnotit projekty. Zadavatel proto může vyžadovat 

tyto odborné znalosti ve dvou fázích postupu při zadávání veřejné zakázky: 

1. Když se sestavuje základní dokument projektového plánování a výkonnostní požadavky: předkladatelům nabídky 

se dají pokyny, jaké technické požadavky by měli dodržet s cílem zajistit, aby předložené projekty byly 

srovnatelné. 

2. Když se hodnotí projekty a možnosti zlepšení: mělo by se uskutečnit odborné hodnocení odpovědí uchazečů 

o nabídky na toto kritérium, aby se podpořil zadavatel. 

Od technického hodnotitele se požaduje, aby provedl kritický přezkum analýzy uhlíkové stopy každého uchazeče o nabídku 

podle pokynů v příloze C. 

1.3 Jaké pokyny by se měly dát předkladatelům nabídky? 

Do výzvy k podání nabídky by se měly začlenit tyto technické pokyny, aby se zajistila srovnatelnost nabídek. Mají-li se 

návrhy hodnotit v porovnání s referenční silnicí, jasně se to uvede a poskytne se rozpiska materiálů. 

Technické pokyny pro předkladatele nabídky, kteří používají uhlíkovou stopu pro hodnocení silnic 

Technické hledisko, 

které se musí řešit 

Co to znamená v praxi 

a. Metoda a inventurní 

údaje  

Podle možnosti se stanoví metoda posouzení vlivu a inventurní údaje životního cyklu, které 

má použít každý projektový tým, aby se zajistila srovnatelnost. 

Mohou se použít ověřené primární údaje k vyplnění mezer v souladu s pokyny v normě ISO 

14067 nebo rovnocenné, a pro údaje z environmentálních prohlášení o produktu – EPD 

(Environmental Product Declaration), normy ISO 14025 a EN 15804. Norma ISO 21930 by se 

případně mohla použít také jako základní norma.  

Úroveň nejistoty se řeší zahrnutím: 

1. kvantitativního posouzení nejistot na základě zdrojů výchozích údajů, jak byly 

získány nebo sestaveny a jaký druh procesu a technologie představují; a rovněž  

2. kvantitativního posouzení dvou nejdůležitějších silničních prvků určených z analýzy 

(viz bod d. a tabulky a a b v kritériu B14). 

b. Srovnání na základě 

funkční rovnocennosti 

Jako referenční bod pro každý projekt se specifikují tyto charakteristiky silnice (viz norma ISO 

14067 nebo rovnocenná): 

- příslušné technické a funkční požadavky popsané ve výkonnostních požadavcích; 
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- požadovaná životnost. 

Pro předložení výsledků se použije společná funkční jednotka (viz norma ISO 14067 nebo 

rovnocenná). 

c. Definice životního 

cyklu silnice a hranice  

Hranice pro analýzu existuje během celého životního cyklu, včetně výstavby (kromě jiného i 

výroby a dopravy materiálů), údržby, provozu a konce životnosti. 

Recyklované nebo opakovaně používané materiály se přidělují v souladu s těmito pravidly:  

- vstup (fáze produktu): podle pravidel v normě ISO 140167 nebo rovnocenné; 

- výstup (konec životnosti nebo fáze údržby): podle pravidel v oddíle 6.4.3 normy ISO 

15804. 

d. Silniční prvky 

v rozsahu kritérií 

Rozsah kritérií se skládá nejméně z těchto silničních prvků: 

- podloží, včetně výkopových a zemních prací; 

- spodní podkladní vrstva vozovky; 

- horní podkladní vrstva vozovky, pojivo a povrch vozovky nebo betonové desky; 

- doplňující pomocné silniční prvky (nepovinné).  

e. Ukazatel kategorie 

životního cyklu 

používaný pro účely 

hodnocení 

Potenciál globálního oteplování (GWP) 

 

 

 

Příloha B 

Pomocné pokyny pro kritérium B14 (komplexní kritérium): Varianta 2 – analýza posouzení životního cyklu 

V kritériu zadání zakázky B14 se stanoví, jak by předkladatelé nabídky mohli použít posouzení životního cyklu k prokázání, 

jak snížili vliv výstavby silnice na životní prostředí. Tyto stručné pokyny popisují: 

- kdy lze toto kritérium použít; 

- pravidla potřebná k zabezpečení srovnatelnosti nabídek; a 

- technickou podporu potřebnou pro výběr nabídek. 

Veškeré využití posouzení životního cyklu se uskutečňuje s odkazem na normu ISO 14040/14044 nebo rovnocennou normu. 

2.1 Kdy lze použít variantu 2 posouzení životního cyklu? 

Použití kritéria B14 se doporučuje, pouze když je možné udělat srovnání variant zlepšení podle projektu referenční silnice 

a/nebo mezi různými projekty silnic. Je proto vhodné pro tyto scénáře zadávání veřejných zakázek: 

- když klient už má projekt referenční silnice a výkaz výměr, který byl vyhodnocen s cílem poskytnout orientační 

cenu pro srovnání s nabídkami; 

- když se má použít soutěž projektů, aby projektové týmy a/nebo dodavatelé podpořili inovační silniční projekty. 

V těchto scénářích se analýza posouzení životního cyklu může použít jako kritérium pro zadání zakázky. 

2.2 Budou potřebné další odborné znalosti pro hodnocení nabídek? 

V každém výběrovém řízení na výstavbu a údržbu silnic bude zadavatel pravděpodobně požadovat podpůrné znalosti 

v oblasti projektování a odborné znalosti s cílem stanovit požadavky a vyhodnotit projekty. Zadavatel proto může vyžadovat 

tyto odborné znalosti ve dvou fázích postupu při zadávání veřejné zakázky: 

1. Když se sestavuje základní dokument projektového plánování a výkonnostní požadavky: předkladatelům nabídky 

se dají pokyny, jaké technické požadavky by měli dodržet s cílem zajistit, aby předložené návrhy byly srovnatelné. 

2. Když se hodnotí projekty a možnosti zlepšení: mělo by se uskutečnit technické hodnocení odpovědí uchazečů 

o nabídku na toto kritérium, aby se podpořil zadavatel. 

Od technického hodnotitele se požaduje, aby provedl kritický přezkum analýzy posouzení životního cyklu každého uchazeče 

o nabídku podle pokynů v příloze C. 

2.3 Jaké pokyny by se měly dát předkladatelům nabídky? 

Do výzvy k podání nabídky by se měly začlenit tyto technické pokyny, aby se zajistila srovnatelnost nabídek. Mají-li se 
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návrhy hodnotit v porovnání s referenční silnicí, jasně se to uvede a poskytne se rozpiska materiálů. 

 

Technické pokyny pro předkladatele nabídky, kteří používají posouzení životního cyklu pro hodnocení silnic 

Technické hledisko, 

které se musí řešit 

Co to znamená v praxi 

a. Metoda a inventurní 

údaje 

Podle možnosti se stanoví metoda posouzení vlivu a inventurní údaje životního cyklu, které 

použije každý projektový tým, aby se zajistila srovnatelnost.  

Mohou se použít ověřené primární údaje k vyplnění mezer v souladu s pokyny v normě ISO 

14040/14044 nebo rovnocenné, a pro údaje z environmentálních prohlášení o produktu – EPD 

(Environmental Product Declaration), normy ISO 14025 a EN 15804. Norma ISO 21930 by se 

případně mohla použít také jako základní norma. 

Úroveň nejistoty se řeší zahrnutím: 

1. kvalitativního posouzení nejistot na základě zdrojů výchozích údajů, jak byly 

získány nebo sestaveny, a jaký druh procesu a technologie představují; a rovněž 

2. kvantitativního posouzení dvou nejdůležitějších silničních prvků určených z analýzy 

(viz bod d. a tabulky a a b v kritériu B14). 

b. Porovnání na základě 

funkční rovnocennosti 

Jako referenční bod pro každý projekt se specifikují tyto charakteristiky silnice (viz norma ISO 

14040/140474): 

- příslušné technické a funkční požadavky popsané ve výkonnostních požadavcích; 

- požadovaná životnost. 

Pro předložení výsledků se použije společná funkční jednotka (viz norma ISO 14040). 

Životnost se posuzuje v definici funkční jednotky. 

c. Definice životního 

cyklu silnice a hranice  

Hranice pro analýzu existuje během celého životního cyklu, včetně výstavby (kromě jiného i 

výroby a dopravy materiálů), údržby, provozu a konce životnosti (viz normu ISO 14040).  

Recyklované nebo opakovaně používané materiály se přidělují v souladu s těmito pravidly: 

- vstup (fáze produktu): podle pravidel v oddíle 4.3.4.3 normy ISO 140167; 

- výstup (konec životnosti nebo fáze údržby): podle pravidel v oddíle 6.4.3 normy ISO 

15804. 

d. Silniční prvky 

v rozsahu kritérií 

Rozsah kritérií se skládá nejméně z těchto silničních prvků: 

- podloží, včetně výkopových a zemních prací; 

- spodní podkladní vrstva vozovky; 

- horní podkladní vrstva vozovky, pojivo a povrch vozovky nebo betonové desky; 

- doplňující pomocné silniční prvky (nepovinné). 

Technologie pro získávání energie, pokud se používají, se zahrnou do posouzení životního 

cyklu jako pomocné silniční prvky a elektřina vyráběná během fáze provozu se odečte 

od energie spotřebované během této fáze. 

e. Ukazatelé kategorie 

životního cyklu 

používané pro účely 

hodnocení 

 

Použijí se nejméně tyto ukazatelé kategorie vlivu stanovené v normě EN 15804: 

- potenciál globálního oteplování (GWP); 

- potenciál tvorby fotochemických oxidantů ozonu v troposféře (POCP); 

- potenciál ubývání stratosférické ozonové vrstvy (ODP); 

- potenciál okyselování půdy a vody (AP); 

- potenciál eutrofizace (EP); 

- potenciál vyčerpání abiotických zdrojů pro prvky (ADP_elements); 

- potenciál vyčerpání abiotických zdrojů fosilních paliv (ADP_fossil fuels). 

Jiné ukazatelé popisující využívání zdrojů, toky odpadů a výstupní toky stanovené v normě 

EN 15804 se mohou také částečně nebo plně zahrnout, nejsou-li už obsaženy v jiných 

kritériích veřejných zelených zakázek, např. recyklovaný obsah. 

Za účelem vyhodnocení celkových bodů se použije opravný koeficient pro vybrané ukazatele 

kategorie vlivu. Tento koeficient vybere veřejný zadavatel na základě: 

- vhodného existujícího opravného koeficientu, jako jsou opravné koeficienty přijaté 

v některých vnitrostátních režimech posuzování životního cyklu; nebo 

- opravný koeficient navržený technickým hodnotitelem posouzení životního cyklu 

(viz příloha C). 

Vytváří-li nástroj posouzení životního cyklu souhrnné hodnocení pro silnici, vezme se v úvahu 

pouze výsledek pro kategorii vlivu stanovenou v normě EN 15804. 
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Příloha C 

Dokument pro technického hodnotitele posouzení životního cyklu 

Úlohou technického hodnotitele bude pomáhat zadavateli ve stanovení základních pravidel pro uchazeče, s odkazem buď 

na přílohu A, nebo B, v závislosti na zvolené variantě. 

Technický hodnotitel navrhne a s veřejným zadavatelem dohodne vážení výsledků ukazatelů posouzení dopadu životního 

cyklu – LCIA, které bude uvedené ve výzvě k podání nabídky. 

Jakmile se nabídky otevřou, technický hodnotitel buď: 

(i) uskuteční kritický přezkum uhlíkové stopy pro metodická rozhodnutí, kvality údajů a srovnatelnosti; nebo 

(ii) uskuteční kritický přezkum posouzení životního cyklu pro metodická rozhodnutí, kvality údajů a srovnatelnosti. 

Kritický přezkum se vykoná s odkazem na oddíl 6 normy ISO 14044 a na normu ISO 144065 v případě uhlíkové stopy 

a na následující oddíly doporučení Evropské komise o environmentální stopě produktu (PEF) (2013/179/EU); 

- Kritický přezkum (oddíl 9 přílohy II, str. 54); 

- Kontrolní seznam pro shromažďování údajů (příloha III); 

- Požadavky na kvalitu údajů (oddíl 5.6 přílohy III, str. 33); 

- Interpretace výsledků (oddíl 7 přílohy II, str. 50). 

 


