Příloha č. 1 Smlouvy

ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY
včetně způsobu jejich prokazování
Příslušné propagační předměty musí splňovat všechny níže uvedené environmentální požadavky
stanovené objednatelem.

A. Environmentální požadavky, jejichž splnění si v souladu s odst. 10
čl. VII. Smlouvy objednatel vyhrazuje právo ověřit
Psací potřeby (propisovací tužka, tužka, sada pastelek, zvýrazňovač):
Inkousty a tuhy
Nesmí obsahovat toxické nebo vysoce toxické látky podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických
látkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zejména vyhlášky MŽP
č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných
chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo
do používání je omezeno, látky klasifikované jako dráždivé, látky klasifikované jako škodlivé životnímu
prostředí podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 1999/45/EU týkající se označování
nebezpečných přípravků.
Požadavky na funkčnost psacích potřeb (propisovací tužka)
Rukojeť a uzávěr musí umožnit používání nových náplní v propisovacích tužkách. K vložení nové
náplně nesmí být nutné použití speciálního nářadí.
Přenosný hrnek
Materiál a povrchová úprava nesmí obsahovat a uvolňovat formaldehyd, melaminovou pryskyřici,
těžké kovy (zejm. kadmium a olovo).
Povrchové úpravy včetně barev (všechny relevantní výrobky)
Nátěrové hmoty a barvy pro povrchové úpravy výrobků (včetně tiskařských barev) nesmí obsahovat
chemické látky, které jsou klasifikovány jako látky vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní
prostředí, karcinogenní, mutagenní. Přednostně by měly být použity nátěry vodou ředitelnými barvami
a laky.
Ostatní požadavky
Veškeré výrobky nesmí být baleny jednotlivě a obalové materiály nesmí být z polyvinylchloridu (PVC).
Žádný výrobek, ani jeho součást, nesmí být z polyvinylchloridu (PVC)1.
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Důvodem nepoužití PVC je skutečnost, že se vyrábí polymerací jedovatého vinylchloridu, při hoření se z něj
uvolňují vysoce toxické látky a prakticky se nerecykluje.
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B. Environmentální požadavky, jejichž prokázání splnění si v souladu
s odst. 11 čl. VII. Smlouvy může objednatel vyžádat
Psací potřeby (tužka, sada pastelek):
Požadavky na dřevěné tužky a pastelky
Musí být důvěryhodně deklarováno, že dřevo použité pro výrobu dřevěných tužek pochází z lesního
hospodářství, ve kterém jsou uplatňovány zásady pro zachování biologické rozmanitosti, vodních
zdrojů, půdy, ekosystémů a krajinných celků a zajištěny tak ekologické funkce lesa. Tytéž zásady
šetrného obhospodařování musí platit i v dalších stupních zpracovatelského řetězce dřeva.
Způsob prokázání a ověření
V případě dřevěných výrobků dodavatel doloží legální původ dřeva a šetrné obhospodařování lesů.
Dodavatel je povinen předložit jako důkaz splnění požadavku ekoznačku jako FSC, nebo certifikát
prokazující legální původ dřeva a šetrné obhospodařování lesů vystavený nezávislou autoritou, nebo
jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. Zákonný původ dřeva může dodavatel také prokázat zavedeným
systémem sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány třetí stranou, 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
FLEGT.
Dodavatelé mohou prokázat shodu s požadavky také jiným vhodným a rovnocenným způsobem
prokazujícím, že zboží splňuje veškeré požadavky zadavatele uvedené výše.
Ekoznačky, certifikáty či jiné obdobné dokumenty a doklady musejí být platné min. do doby plnění dle
čl. 6. smlouvy.

Všechny výrobky z papíru (samolepící bloček, papírová taška)
Výrobky budou vyrobeny buď ze 100 % recyklovaného suroviny (sběrová vlákna2), nebo z mixu
recyklované suroviny (sběrová vlákna) a nerecyklované suroviny (tj. papíru na bázi primárního
vlákna), nebo pouze z papíru z primárního vlákna.
Způsob prokázání a ověření
V případě použití výrobků s podílem recyklované suroviny (sběrová vlákna) či ze 100 % recyklované
suroviny, dodavatel předloží čestné prohlášení o podílu recyklované suroviny spolu s příslušnou
dokumentací (výrobková a technická dokumentace, bezpečnostní listy, výpočty energetických
a odpadářských bilancí, zdroje surovin apod.) nebo zkušební protokol uznaného subjektu, ze kterých
musí být zcela zřejmé, že je v rámci výrobního procesu využívána recyklovaná surovina (sběrová
vlákna).
V případě použití výrobků s podílem nerecyklované suroviny, veškerá primární surovina musí
pocházet z šetrně obhospodařovaných lesů a nesmí jít o nelegální těžbu. Dodavatel je povinen
předložit jako důkaz splnění požadavku certifikáty kontrol dřevných vláken certifikovaných jako FSC či
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Sběrovými vlákny se rozumí sběrový papír a lepenka ve smyslu ČSN EN 643 (resp. EN 643:2014). Sběrová
vlákna zahrnují recyklovaná vlákna od konečných spotřebitelů (ze sběru, od tiskáren, knihařství apod.). Nepatří
sem opětovné využití materiálů vyprodukovaných v procesu a schopných recyklace v rámci téhož procesu,
v němž vznikly (zmetkový papír – vlastní výroby nebo koupený).
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PEFC, nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz (např. Ekoznačka EU, viz níže). Zákonný původ dřeva
může dodavatel také prokázat zavedeným systémem sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být
certifikovány třetí stranou, 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 FLEGT. U necertifikovaného primárního vlákna musí dodavatel uvést
typy (druhy), množství a původ vláken používaných při výrobě papírenské buničiny a papíru společně
s prohlášením o jejich zákonnosti. Vlákna musí být sledovatelná celým výrobním řetězcem z lesa až
k výrobku.
V případě použití výrobků s podílem recyklované suroviny (sběrová vlákna) či nerecyklované suroviny,
výrobky označené ekoznačkami Ekoznačka EU či Ekologicky šetrný výrobek se považují za výrobky,
které tyto požadavky splňují; důkazem je kopie platného certifikátu. Splnění daných požadavků je
možné doložit držením i jiné ekoznačky, jejíž udělení je podmíněno alespoň zde požadovanými kritérii.
Zároveň doloží přehled požadavků pro udělení dané ekoznačky. Musí jít o ekoznačku garantovanou
nezávislým subjektem s transparentními podmínkami pro její udělení. Ekoznačky, certifikáty či jiné
obdobné dokumenty a doklady musejí být platné min. do doby plnění dle čl. 6. smlouvy.
Dodavatelé mohou prokázat shodu s požadavky také jiným vhodným a rovnocenným způsobem
prokazujícím, že zboží splňuje veškeré požadavky zadavatele uvedené výše.
Látková taška:
Látková taška musí být vyrobena z ekologicky vyprodukované bavlny ve smyslu nařízení ES 834/2007
(či jiných rovnocenných předpisů3), přičemž taková taška musí obsahovat min. 95 % vláken
z ekologicky produkované bavlny ve smyslu výše uvedeného.
Způsob prokázání a ověření
Za vyhovující jsou považovány výrobky např. certifikované dle standardu GOTS a výrobky nesoucí
logo FAIRTRADE (resp. Fairtrade Cotton Program). Dodavatelé mohou prokázat shodu s požadavky
také jiným vhodným a rovnocenným způsobem prokazujícím, že zboží splňuje veškeré požadavky
zadavatele uvedené výše.
Ekoznačky, certifikáty či jiné obdobné dokumenty a doklady musejí být platné min. do doby plnění dle
čl. 6. smlouvy.
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Např. USDA National Organic Programme (USDA NOP), Japanese Agricultural Standard (JAS) aj.

