
Kopírovací a grafický papír – Produktový list --- Konečná verze  

Školící příručka pro GPP Evropské komise – Modul 3: Doporučení k nákupu 1

 
Kopírovací a grafický papír 

– Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP) 

1 Oblast působnosti 
 
Tento list zahrnuje veřejné zakázky na kopírovací a grafický papír. Tím se rozumí 
nepotištěný papír určený k psaní, tisku a kopírování (až 170 g/m2) prodávaný v listech (arších) 
nebo kotoučích. Zahrnuty nejsou hotové papírové výrobky, jako jsou poznámkové bloky, 
náčrtníky, kalendáře, návody atd. 
Kritéria jsou převzata z evropské ekoznačky1, značky Severská labuť2 a značky Modrý anděl3. 
 
Různé soubory kritérií jsou navrženy pro: 

• papír na bázi sběrových papírových vláken, recyklovaný papír (zaměření značky Modrý 
anděl); 

• papír na bázi primárního vlákna (zaměření evropské ekoznačky a značky Severská labuť). 

Pro co nejširší podporu hospodářské soutěže a zamezení diskriminace se veřejným 
zadavatelům doporučuje odkazovat na oba soubory kritérií jako alternativní způsoby dosažení 
cíle nákupu papíru šetrného k životnímu prostředí. 
 
 

2 Klíčové dopady na životní prostředí 
 

Dopad  Přístup k GPP 

• Ničení lesů a potenciální ztráta 
biologické rozmanitosti 

• Emise do ovzduší a vod během 
výroby papírenské buničiny a 
papíru 

• Spotřeba energie a vody během 
výroby 

• Spotřeba chemických látek během 
výroby 

• Produkce odpadů, jako jsou zmetky 
a kal, během výroby 

→  

• Veřejné zakázky na papír na bázi 
sběrových papírových vláken od 
konečného spotřebitele (recyklovaný 
papír) nebo papír na bázi zákonně nebo 
udržitelně získávaného primárního 
vlákna 

• Veřejné zakázky na papír vyráběný 
procesy s nízkou spotřebou energie a 
nízkými emisemi 

• Nepoužívání určitých látek při výrobě a 
bělení papíru 

 
 

                                                 
1 Viz http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm  
2 Viz http://www.svanen.nu/; kritéria k dispozici na: http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44 
3 Viz http://www.blauer-engel.de/index.htm; kritéria k dispozici na: http://www.blauer-

engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf a http://www.blauer-
engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.svanen.nu/
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44
http://www.blauer-engel.de/index.htm
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
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3 Papír na bázi sběrových vláken – kritéria GPP 

3.1. Recyklovaný papír – základní kritéria GPP 
Poznámka: Pokud se kritéria pro papír určený k profesionálnímu tisku liší, je tato informace 
uvedena v posledním sloupci tabulky.  
Kopírovací a grafický papír pro běžné kancelářské 
použití Papír k profesionálním účelům 

Předmět 

Nákup recyklovaného kancelářského papíru 
vyrobeného ze 100 % sběrových papírových vláken 

Nákup recyklovaného papíru 
vyrobeného nejméně ze 75 % 
sběrových papírových vláken 

Specifikace 
1. Papír musí být vyroben ze 100 % sběrových 

papírových vláken. Sběrová papírová vlákna 
zahrnují jak recyklovaná vlákna od konečného 
spotřebitele, tak recyklovaná vlákna z papíren, 
známá také jako výmět. Spotřebitelská 
recyklovaná vlákna mohou pocházet od 
spotřebitelů, z kanceláří, tiskáren, knihařství apod. 
Ověřování: Všechny výrobky opatřené 
ekoznačkou typu I, jako je ekoznačka EU, mohou 
sloužit jako důkaz, pokud je specifikováno, že 
papír je vyroben ze 100 % sběrových papírových 
vláken. Přijat bude také jakýkoli jiný vhodný 
důkaz, jako je technická dokumentace výrobce 
nebo zkušební protokol uznaného subjektu.  

1. Papír musí být vyroben 
nejméně ze 75 % sběrových 
papírových vláken. 
Sběrová papírová vlákna zahrnují 
jak recyklovaná vlákna od 
konečného spotřebitele, tak 
recyklovaná vlákna z papíren, 
známá také jako výmět. 
Spotřebitelská recyklovaná 
vlákna mohou pocházet od 
spotřebitelů, z kanceláří, tiskáren, 
knihařství apod.  
Ověřování: Totéž 

2. Papír nesmí obsahovat přinejmenším elementární 
chlór (ECF). Přijat bude také papír zcela bez 
chlóru (TCF).  
 
Ověřování: Všechny výrobky opatřené 
ekoznačkou EU budou považovány za vyhovující. 
Přijaty mohou být rovněž jiné vnitrostátní 
ekoznačky typu I splňující výše uvedené kritérium. 
Přijat bude také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako 
je technická dokumentace výrobce nebo zkušební 
protokol uznaného subjektu.  

Totéž 

3. Pro zaručení vhodnosti papíru nabízeného pro 
kancelářské stroje musí být zadavateli poskytnut 
vzorek výrobku k provedení zkoušek jakosti.  

Totéž 

 
 

3.2. Recyklovaný papír – komplexní kritéria GPP 
Poznámka: Pokud se kritéria pro papír určený k profesionálnímu tisku liší, je tato informace 
uvedena v posledním sloupci tabulky.  
Kopírovací a grafický papír pro běžné kancelářské 
použití Papír k profesionálním účelům 
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Předmět 

Nákup recyklovaného kancelářského papíru 
vyrobeného ze 100 % sběrových papírových vláken 

Nákup recyklovaného papíru 
vyrobeného ze 75 % sběrových 
papírových vláken 

Specifikace 
1. Papír musí být vyroben ze 100 % sběrových 

papírových vláken, minimálně s 65% obsahem 
recyklovaných vláken od konečného spotřebitele. 
Sběrová papírová vlákna zahrnují jak recyklovaná 
vlákna od konečného spotřebitele, tak recyklovaná 
vlákna z papíren, známá také jako výmět. 
Spotřebitelská recyklovaná vlákna mohou 
pocházet od spotřebitelů, z kanceláří, tiskáren, 
knihařství apod.  
Ověřování: Všechny výrobky opatřené 
ekoznačkou typu I, jako je ekoznačka EU, mohou 
sloužit jako důkaz, pokud je specifikováno, že 
papír je vyroben ze 100 % sběrových papírových 
vláken. Přijat bude také jakýkoli jiný vhodný 
důkaz, jako je technická dokumentace výrobce 
nebo zkušební protokol uznaného subjektu.  

1. Papír musí být vyroben 
nejméně ze 75 % sběrových 
papírových vláken, minimálně s 
80% obsahem recyklovaných 
vláken od konečného 
spotřebitele.  
Sběrová papírová vlákna zahrnují 
jak recyklovaná vlákna od 
konečného spotřebitele, tak 
recyklovaná vlákna z papíren, 
známá také jako výmět. 
Spotřebitelská recyklovaná 
vlákna mohou pocházet od 
spotřebitelů, z kanceláří, tiskáren, 
knihařství apod.  
Ověřování: Totéž 
 

2. Musí být splněna ekologická kritéria pro udělování 
ekoznačky EU nebo jiných vnitrostátních 
ekoznaček typu I přímo související s výrobou 
papíru (a nikoli s postupy řízení výrobního 
závodu). Dokumenty s kompletními kritérii jsou k 
dispozici na: 

• Ekoznačka EU: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/p
g_copyingpaper_en.htm  
 
Ověřování: Všechny výrobky opatřené 
ekoznačkou EU budou považovány za vyhovující. 
Přijaty mohou být rovněž jiné vnitrostátní 
ekoznačky typu I splňující uvedená kritéria. Přijat 
bude také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je 
technická dokumentace výrobce nebo zkušební 
protokol uznaného subjektu.  

Totéž 

3. Pro zaručení vhodnosti papíru nabízeného pro 
kancelářské stroje, musí být zadavateli poskytnut 
vzorek výrobku k provedení zkoušek jakosti.  

Totéž 

 

3.3 Vysvětlivky 

Úroveň bělosti: Zadavatel se může rozhodnout použít úroveň bělosti nižší než 90. Při 
hodnotě vyšší než 90 by papír musel být ošetřen optickými zjasňujícími prostředky. Pro 
každodenní kancelářské použití jsou i tak nízké úrovně jako 60 stále dobré kvality. Je to 
však otázka volby.  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
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Kritéria ekoznačky: Lze uvést, že kritéria vztahující se k určité ekoznačce musí být 
splněna, pokud jsou tato kritéria způsobilá a vhodná pro definování výrobku a budou přijaty 
také jiné formy důkazu splnění požadavků. Více informací najdete v doprovodném 
informačním přehledu o používání ekoznaček při zadávání veřejných zakázek. 
Uvedení podrobných kritérií: Kompletní soubory kritérií jsou obsaženy v podkladové 
zprávě o produktu.  
Specifikace nebo kritéria pro přidělování zakázek: Pokud si není veřejný zadavatel jistý 
cenou nebo dostupností výrobků opatřených ekoznačkou na trhu, mohou být výše uvedené 
specifikace použity jako kritéria pro přidělování zakázek. Je-li používán systém hodnocení 
založený na bodech, mohla by tato kritéria mít v konečném hodnocení například 15% váhu. 
To, zda jsou výrobky na trhu dostupné, může alternativně pomoci určit počáteční průzkum 
trhu.  
 

4 Papír na bázi primárního vlákna z udržitelných nebo zákonných zdrojů – kritéria 
GPP 

4.1 Papír na bázi primárního vlákna z udržitelných nebo zákonných zdrojů – 
základní kritéria GPP 

 
Kopírovací a grafický papír 
Předmět 
Nákup kancelářského papíru na bázi primárního vlákna pocházejícího ze zákonně nebo 
udržitelně obhospodařovaných zdrojů (také potenciálně obsahujícího určité procento 
sběrových vláken)  
Specifikace 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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1. Primární dřevná vlákna pro výrobu papírenské buničiny musí pocházet ze zákonných 
zdrojů.  

Ověřování: Jako důkaz splnění požadavků budou přijaty certifikáty kontroly dřevných 
vláken certifikovaných jako FSC4 či PEFC5, nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. 
Zákonný původ dřeva lze také prokázat zavedeným systémem sledování. Tyto dobrovolné 
systémy mohou být certifikovány třetí stranou, často jako součást systému řízení podle ISO 
9000 nebo ISO 14000 či EMAS.  
Pokud dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou partnerskou dohodu s EU, 
může sloužit jako důkaz zákonnosti licence FLEGT6. 
U necertifikovaného primárního vlákna musí účastníci výběrového řízení uvést typy 
(druhy), množství a původ vláken používaných při výrobě papírenské buničiny a papíru 
společně s prohlášením o jejich zákonnosti. Jako taková musí být vlákna sledovatelná 
celým výrobním řetězcem z lesa až k výrobku.  
 

Ve zvláštních případech, kdy poskytnutý důkaz není považován za dostatečný důkaz 
splnění požadovaných technických specifikací, mohou veřejní zadavatelé dodavatele 
požádat o další objasnění nebo důkaz. 

2. Papír nesmí obsahovat přinejmenším elementární chlór (ECF).  
 Ověřování: Jako důkaz poslouží technická dokumentace výrobce. 

Kritéria pro přidělování zakázek 

                                                 
4 FSC (Forest Stewardship Council – Rada pro správu lesů): http://www.fsc.org/en  
5 PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification – Program pro vzájemné uznávání systémů 
certifikace lesů): http://www.pefc.org/internet/html  
6 Akční plán FLEGT (Programme for Endorsement of Forest Certification – Prosazování práva, správa a 

obchod v oblasti lesnictví) přijala EU v roce 2003. Akční plán stanoví řadu opatření zabývajících se 
nezákonnou těžbou v rozvojových zemích. Plán definuje režim licencí pro dřevo k zajištění zákonnosti 
dovážených dřevařských výrobků. K získání licence musí být mezi zeměmi produkujícími dřevo a EU 
podepsány dobrovolné partnerské dohody. Dřevařské výrobky vyrobené zákonným způsobem v zemích, které 
podepsaly dobrovolnou partnerskou dohodu, získají na zákonnost výroby licenci; více informací na: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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Další body budou uděleny za: 
Udržitelné lesní zdroje: Další body budou uděleny v poměru k množství primárních 
dřevných vláken pro výrobu papírenské buničiny pocházejících z lesů, u kterých bylo 
ověřeno, že jsou spravovány tak, aby naplňovaly zásady a opatření umožňující zajistit 
udržitelné hospodaření s lesy, pokud tato kritéria daný výrobek charakterizují a jsou pro 
něj relevantní. Pro evropské lesy musí odpovídat tyto zásady a opatření celoevropským 
hlavním zásadám pro udržitelné hospodaření s lesy přijatým na ministerské konferenci o 
ochraně lesů v Evropě pořádané v Lisabonu ve dnech 2.–4. června 1998. Pro lesy mimo 
Evropu musí odpovídat zásadám hospodaření s lesy přijatým na konferenci Spojených 
národů o životním prostředí a rozvoji UNCED (Rio de Janeiro, červen 1992) a případně 
kritériím nebo obecným zásadám pro udržitelné hospodaření s lesy přijatým v rámci 
příslušných mezinárodních a oblastních iniciativ (ITTO, Montrealský proces, Tarapotský 
proces, UNEP/FAO pro oblasti sucha Afriky). 
Ověřování: Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU budou považovány za vyhovující. 
Přijaty mohou být rovněž jiné vnitrostátní ekoznačky typu I splňující uvedená kritéria. 
Jako důkaz splnění požadavků budou přijaty také certifikáty kontroly dřevných vláken 
certifikovaných jako FSC7 či PEFC8 nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. Přijat bude také 
jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je technická dokumentace výrobce nebo zkušební 
protokol uznaného subjektu.  
 

 
 

4.2 Papír na bázi primárního vlákna z udržitelných nebo zákonných zdrojů – 
komplexní kritéria GPP 

 
Kopírovací a grafický papír 
Předmět 
Nákup kancelářského papíru na bázi primárního vlákna pocházejícího ze zákonně nebo 
udržitelně obhospodařovaných zdrojů (také potenciálně obsahujícího určité procento 
sběrových vláken)  
Specifikace 
Papír musí splňovat specifikace uvedené v základních kritériích. 
Papír musí také splňovat tyto požadavky: 
2. Papír nesmí obsahovat přinejmenším elementární chlór (ECF). Přijat bude také papír 
zcela bez chlóru (TCF).  
Ověřování: Jako důkaz poslouží technická dokumentace výrobce. 
Kritéria pro přidělování zakázek 
Další body budou uděleny za papír splňující kritéria pro přidělování zakázek uvedená v 
základních kritériích.  
Další body budou také uděleny za papír splňující tyto požadavky:  
2. Kritéria ekoznačky: Výrobky, které splňují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky 
EU přímo související s výrobou papíru (a nikoli s postupy řízení výrobního závodu). 

                                                 
7 FSC (Forest Stewardship Council – Rada pro správu lesů): http://www.fsc.org/en  
8 PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification – Program pro vzájemné uznávání systémů 
certifikace lesů): http://www.pefc.org/internet/html  

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://www.pefc.org/internet/html
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Dokumenty s kompletními kritérii jsou k dispozici na: 
• Ekoznačka EU: ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm 
• Ověřování: Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU budou považovány za 

vyhovující. Přijaty mohou být rovněž jiné vnitrostátní ekoznačky typu I splňující 
uvedená kritéria. Přijat bude také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je technická 
dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu.  

 

4.3 Vysvětlivky  
Papír na bázi primárního vlákna: V mnoha případech papír dostupný na trhu nemusí být 
ani zcela 100% recyklovaný, ani 100% z primárního vlákna, ale namísto toho může 
obsahovat směs zdrojů. Předmět proto nespecifikuje papír z primárního vlákna, ale papír na 
bázi primárního vlákna, což umožňuje používání recyklovaných vláken pro výrobu papíru, 
pokud jsou splněny výše definované specifikace.  

Zvyšování procent: Podle ekoznačky EU musí nejméně 10 % primárního vlákna pocházet z 
certifikovaných udržitelně obhospodařovaných lesů a podle značky Severská labuť je to 
nejméně 20 %. FSC a PEFC mohou certifikovat také vyšší procenta, která se liší podle 
přísnosti pravidel. Další informace o těchto certifikacích a podmínkách používání loga lze 
najít v části 6 podkladové zprávy. 

Veřejní zadavatelé mohou chtít ve fázi přidělování zakázky dodat větší váhu papíru s vyšším 
procentem certifikovaného primárního vlákna z udržitelných zdrojů nebo sběrových 
papírových vláken.  
Kritéria ekoznačky: Lze uvést, že kritéria vztahující se k určité ekoznačce jsou splněna, 
pokud jsou tato kritéria způsobilá a vhodná pro definování výrobků a budou přijaty také jiné 
formy důkazu splnění požadavků. Více informací najdete v doprovodném informačním 
přehledu o používání ekoznaček při zadávání veřejných zakázek. 
Uvedení podrobných kritérií: Kompletní soubory kritérií jsou uvedeny v podkladové 
zprávě o produktu.  
Kritéria pro přidělování zakázek: Veřejní zadavatelé budou muset ve zveřejnění 
oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci uvést, kolik dalších bodů bude uděleno za 
každé kritérium pro přidělování zakázek. Environmentální kritéria pro přidělování by měla v 
souhrnu představovat nejméně 10–15 % celkových možných bodů.  
 
 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
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