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Část I. - Úvodní ustanovení

(1) Tento příkaz upravuje pravidla ekologicky šetrného provozu v sídle Královéhradeckého 
kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, základní povinnosti a chování 
zaměstnanců Královéhradeckého kraje.  

(2) Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením č.7/353/2006 ze dne 22.9.2005 
schválilo koncept ekologicky šetrného provozu „Zelený úřad“, který respektuje zejména 
obecné principy týkající se preventivní ochrany životního prostředí, šetření zdrojů a 
předcházení vzniku odpadů, třídění odpadů a omezení zátěže životního a pracovního 
prostředí nebezpečnými látkami. Koncept navazuje na již přijatá opatření a směřuje 
ke komplexnímu pojetí ekologicky šetrného provozu v sídle Královéhradeckého kraje.
Ředitelkou krajského úřadu Královéhradeckého kraje byl ustanoven pracovní tým pro 
realizaci projektu.

Část II. - Opatření ekologicky šetrného provozu

Článek 1
Nakládání s odpady

(1) Pravidla pro nakládání s odpady jsou upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dle zákona o odpadech                 
č. 185/ 2001 Sb. je každá právnická osoba povinna zajistit třídění a likvidaci odpadů dle 
jednotlivých kategorií.

(2) V sídle Královéhradeckého kraje jsou odpady rozděleny do těchto kategorií:

Kód Název odpadu Místo uložení
20 01 01 Papír, lepenka jednotlivé odbory / koše na tříděný odpad
20 01 02 Sklo jednotlivé odbory / koše na tříděný odpad
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť hospodářská správa 
20 01 27 Barvy a tiskařské barvy odbor informatiky
20 01 33 Baterie, akumulátory hospodářská správa 
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
20 01 39 Plasty jednotlivé odbory / koše na tříděný odpad
20 01 40 Kovy hospodářská správa
20 03 01 Ostatní směsný komunální odpad jednotlivé odbory / koše na směsný odpad

(3) Vytříděný odpad se ukládá do označených košů na tříděný odpad ve společných 
prostorách nebo na místa k tomu určená dle kategorií uvedených v odstavci (2), přičemž 
ostatní směsný komunální odpad (kód 200301) se ukládá do běžných košů na odpadky 
v kancelářích.

(4) Oddělení hospodářské správy zabezpečuje pro jednotlivé odbory označené nádoby a 
místa na ukládání odpadů dle jednotlivých kategorií. Úklidové služby a odvoz 
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vytříděných odpadů zajišťuje ve spolupráci se smluvními partnery Správa nemovitostí 
Královéhradeckého kraje a.s.

Článek 2
Úspory tepelné energie

(1) Vytápění sídla Královéhradeckého kraje je zajišťováno centrálním systémem ústředního 
vytápění. Otopná tělesa jsou osazena termostatickými hlavicemi, z nichž některé jsou 
propojeny s centrálním, elektronickým systémem řízení spotřeby tepla. Ve vybraných 
prostorách je instalována klimatizace, která je též částečně řízena centrálně.  K zamezení 
úniku tepla je budova vybavena energeticky úspornými okny s nízkým součinitelem 
prostupu tepla. 

(2) Optimální způsob regulace vytápění a využití klimatizace v jednotlivých kancelářích 
s ohledem na specifika propojení s centrálním systémem řízení zajišťuje Správa 
nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s.

Článek 3
Úspory elektrické energie a vody

(1) Na pracovišti je třeba udržovat dostatečné osvětlení v nezbytně nutném rozsahu, 
zejména s ohledem na přísun přirozeného denního světla.  

(2) U kancelářské a výpočetní techniky využívat dostupné úsporné režimy, po skončení 
pracovní doby tato zařízení vypínat. 

(3) Elektrospotřebiče, které nejsou po delší dobu využívány, odpojit od zdroje elektrické 
energie.

(4) Pro dosažení úspor spotřeby vody jsou v budovách instalovány pákové vodovodní 
baterie, bezdotykové a duální splachovače.  

Článek 4
Spotřeba materiálu

(1) Při nákupu kancelářských potřeb upřednostňovat výrobky z ekologicky šetrných 
materiálů za předpokladu, že je to technicky a ekonomicky možné:

a) Při nákupu archivních boxů, krabic, bloků, obálek, tiskopisů, atd. preferovat
recyklovaný papír nebo karton, dále též při výrobě informačních a 
propagačních materiálů, vizitek, atd., přičemž na materiál je vhodné uvádět 
informaci „tištěno na recyklovaném papíře“.

b) Preferovat psací potřeby s vyměnitelnou náplní před jednorázovými, používat
tužky a pastelky s nelakovaným a nebarveným povrchem, fixy a zvýrazňovače 
na vodní bázi.

c) Preferovat nebarvené výrobky (např. šedé papírové ručníky namísto zelených, 
čiré pravítko, šedé složky a pořadače). 

d) Omezovat spotřebu výrobků z PVC, ze kterého jsou vyrobeny některé typy 
složek, euroobaly, apod.).
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e) Používat lepidla na vodní bázi, která pokryjí potřeby běžného kancelářského 
provozu, vyhnout se lepidlům s organickými rozpouštědly, atd. 

(2) Aktivně předcházet plýtvání kancelářským papírem do tiskáren a kopírek následujícími 
způsoby:

a) Kancelářský papír do tiskáren a kopírek důsledně využívat k oboustrannému 
tisku a kopírování, pokud to povaha tištěného dokumentu umožňuje.

b) Vyřazené papíry potištěné z jedné strany využívat pro psaní poznámek nebo 
pro tisk pracovních materiálů.

c) Plochu papíru využívat efektivně.
d) Tisknout pouze to, co je nutné, preferovat elektronickou komunikaci a 

archivaci dokumentů.

Článek 5
Doprava

(1) Plánování referenčních vozidel na pracovní cesty je prováděno s ohledem na 
maximální vytíženost jednotlivých vozidel. K dosažení plánovaného cíle cesty volí 
řidič vozidla trasu provozně výhodnou z hlediska doby trvání a plynulosti jízdy.     

(2) Zaměstnanci mají možnost využít ekologicky šetrné způsoby dopravy do zaměstnání -
na jízdním kole, pěšky nebo městskou hromadnou dopravou. Parkování pro cyklisty je 
zajištěno instalovanými stojany na kola v podzemních garážích.

Článek 6
Nákupy a zadávání zakázek

(1) Při nákupu vybavení, materiálu, služeb jsou vyžadovány ekologicky šetrné výrobky a 
služby za předpokladu, že je to technicky a ekonomicky možné:

a) výrobky s certifikátem „ekologicky šetrný výrobek“, 
b) výrobky z recyklovaných materiálů, výrobky umožňující renovaci, recyklaci,
c) místní produkty,
d) energeticky úsporné elektrospotřebiče, 
e) stavební práce, úklidové práce s certifikací ekologické šetrnosti,
f) referenční motorová vozidla s důrazem na úsporné provozní parametry, nízkou 

spotřebu pohonných hmot a kapalin.

(2) Při nákupu občerstvení, zejména pro jednání, porady a schůze preferovat nápoje ve 
vratných obalech za předpokladu, že je to technicky a ekonomicky možné.

(3) Při zadávání veřejných zakázek jsou vyžadovány ekologicky šetrné výrobky a služby
za předpokladu, že je to technicky a ekonomicky možné. Požadavky jsou součástí 
zadávací dokumentace.



5

Článek 7
Vzdělávání a komunikace

(1) Každý zaměstnanec je proškolen k ekologicky šetrnému provozu v rámci vstupního 
vzdělávání, vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jsou povinni 
zajistit proškolení zaměstnanců úřadu k ekologicky šetrnému provozu minimálně 
jedenkrát za dva roky.

(2) Informace o ekologicky šetrném provozu v sídle Královéhradeckého kraje předává 
ustanovený pracovní tým projektu zaměstnancům a veřejnosti prostřednictvím webu 
Královéhradeckého kraje (www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz: „Životní prostředí a 
zemědělství“ / „Zelený úřad“), sdělovacích prostředků a informačních ploch v sídle 
Královéhradeckého kraje.

(3) Výsledky a praktické zkušenosti z projektu pracovní tým projektu dále předává 
organizacím zřízeným Královéhradeckým krajem a obcím.

Část III. - Závěrečná ustanovení

(1) Tento příkaz nahrazuje Příkaz č. 13 ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
o pravidlech k nakládání s odpady v sídle Královéhradeckého kraje

(2) Tento Příkaz nabývá účinnosti dnem 01.11.2008
                                                                              

JUDr. Ivana Křečková
                                                         ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje




