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Udržitelnost a společenská odpovědnost 
ve veřejném zadávání byly tématem 
dvoudenní odborné konference, která se 
konala 4. a 5. května na právnické fakultě 
Univerzity v Kodani. Hlavním organizáto-
rem bylo Centrum pro odpovědnost pod-
nikání (CEVIA Centre for Enterprise Lia-
bility). Obsáhlý program konference 
zahrnoval vystoupení celé řady odborní-
ků z evropských zemí, kteří hovořili jak     
o praktických aspektech odpovědného 
veřejného zadávání, tak o právních otáz-
kách s tím spojených.

Ze série vystoupení bychom chtěli upo-
zornit na    prezentaci Marzeny Rogalské
z Evropské komise (Head of Strategic 
Procurement Unit, DG GROW), která 
shrnula cíle veřejného zadávání v EU do 
tří bodů: 1. garantovat a posilovat zdra-

Veřejné zadávání – jde o více než jen o cenu 
Postřehy z odborné konference v Kodani

vou konkurenci mezi ekonomickými 
subjekty, a to bez diskriminace, 2. umož-
nit veřejným zadavatelům, aby mohli 
využívat veřejné zdroje co nejefektivněji, 
3. umožnit jim také, aby měli možnost 
prostřednictvím veřejných zakázek pod-
porovat společenské cíle a cíle politik 
státu.

Inspirující byly zkušenosti Lindy Scott 
Jakobsson ze švédské neziskové organi-
zace , která monitoruje a in-Swedwatch
formuje o sociálním a environmentálním 
dopadu byznysu, investorů a veřejných 
subjektů a věnuje se i veřejným zakáz-
kám. Ve   uvedla tři přípa-své prezentaci
dové studie (z Brazílie, Pákistánu a Thaj-
ska), jak veřejní zadavatelé mohou ovliv-
nit pracovní podmínky v globálním doda-
vatelském řetězci. 

Závěr konference byl věnován panelu 
přednášejících z pěti skandinávských 
zemí, které hovořily o tamních praktic-
kých zkušenostech s odpovědným zadá-
váním. Právnička Anja Piening ve svém 
příspěvku uvedla, že v Dánsku dnes 
téměř všichni zadavatelé zohledňují spo-
lečenskou odpovědnost a udržitelnost ve 
vztahu k veřejným zakázkám. Celé shr-
nutí konference najdete v tomto doku-
mentu.

Tým projektu Podpora implementace 
a rozvoje sociálně odpovědného 
veřejného zadávání pro vás připravil 
novou metodickou publikaci. Doufá-
me, že tato publikace přispěje k bourá-
ní přetrvávající stereotypů a že strate-
gický přístup k veřejným zakázkám, 
který zohledňuje společenské a soci-
ální aspekty, bude brzy standardem.

Odpovědné veřejné zadávání není         
v právní úpravě přesně definováno - my 
jej v této metodice vnímáme a představu-
jeme jako proces, při kterém zadavatel 
nakupuje produkty, služby a stavební 
práce, které potřebuje, přičemž získává 
maximální hodnotu za peníze vytvářením 
prospěchu pro společnost a ekonomiku  
a minimalizací negativních dopadů na 
životní prostředí.

V metodické publikaci jsou nejprve 
podrobně popsána související právní 
ustanovení a rozhodovací praxe, které 
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Nová publikace
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umožňují zohledňování aspektů odpo-
vědného veřejného zadávání. Dále jsou 
rozvedena konkrétní témata, která lze 
odpovědným zadáváním podpořit:

zaměstnávání osob znevýhodněných 
na trhu práce,
důstojné pracovní podmínky,
vzdělávání, praxe a rekvalifikace,
sociální podniky,
malé a střední podniky (které mají 
často vliv na místní zaměstnanost),
etické nakupování a ekologicky šetr-
ná řešení.

V rámci každého tématu se v publikaci 
seznámíte i s příležitostmi pro odpovědné 
veřejné zadávání v zakázkách a jak je 
rozpoznat. V závěru metodiky potom 
najdete konkrétní kroky, jak si vyzkoušet 
pilotní odpovědnou veřejnou zakázku     
a postup vedoucí k zavedení odpovědné-
ho veřejného zadávání ve vaší organiza-
ci. Celou publikace naleznete v elektro-
nické podobě na našem webu ZDE.
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Jak mohou obce pomá-
hat lidem se záznamem 
v trestním rejstříku? 

Předsudky okolí, dluhy z minulosti, 
ztráta sociálních návyků během trvání 
výkonu trestu odnětí svobody, to vše 
znesnadňuje osobám s kriminální mi-
nulostí návrat do „normálního“ života. 
Striktní vyžadování trestní bezúhonnos-
ti ze strany zaměstnavatelů jim navíc 
situaci komplikuje i při hledání práce. 
Zadavatelé veřejných zakázek mohou 
pomoci, když ve vhodných případech 
budou uplatňovat společensky odpo-
vědné aspekty.

Obce mohou uplatnit sociální 
kritéria ve veřejné zakázce

Obce mají řadu možností, jak podpořit 
zaměstnávání osob znevýhodněných 
na trhu práce - a mimo jiné tedy také 
trestaných osob. Takové osoby je mož-
né zejména zaměstnat přímo (napří-
klad při údržbě veřejných prostranství) 
nebo prostřednictvím komunálních pod-
niků (např. technických služeb, správy 
vodovodů a kanalizací apod.) Vedle 
těchto společensky prospěšných pří-
stupů stojí koncept odpovědného za-
dávání veřejných zakázek, který proza-
tím není uplatňován v takové míře, v ja-
ké by uplatňován být mohl. Veřejno-
právní subjekty mohou tímto způsobem 
bojovat se sociálním vyloučením zmí-
něných osob a působit na snižování 
kriminality. 

Více o této problematice se můžete 
dozvědět , který najdete v článku
v aktuálním květnovém čísle časo-
pisu Moderní obec.

Jak zavádět odpovědné zadávání 
v rámci organizace? Soustřeďte 
se na několik základních kroků

V článku, který najdete v aktuálním 
květnovém čísle časopisu Veřejné 
zakázky, je uvedeno několik základ-
ních pravidel pro strategické pojetí 
odpovědného veřejného zadávání 
(OVZ) v rámci organizace (ať už se 
jedná o město, krajský úřad, mini-
sterstvo, či jinou instituci veřejné 
správy).

Dále v tomto příspěvku naleznete roz-
hovor o zkušenostech s implementa-

č. 6
květen 2017

cí strategie OVZ v rámci velké státní 
instituce. Na otázky odpovídal David 
Novák, ředitel odboru centrálních ná-
kupů a veřejných zakázek Minister-
stva práce a sociálních věcí ČR. Mimo 
jiné se dozvíte, co bylo impulsem pro vy-
užívání aspektů odpovědného zadávání 
v zakázkách MPSV, jaké byly bariéry při 
zavádění a také má pro vás inspiraci      
v podobě soutěže na dodavatele textil-
ních výrobků.
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Školení k odpovědnému zadávání 
v rámci Akademie pro veřejné investování

Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR jsme pro vás připravili školení, 
jehož cílem je poskytnout zejména zada-
vatelům základní, nicméně komplexní 
vhled do tématu odpovědného veřej-
ného zadávání („OVZ“), seznámit vás        
s právním ošetřením OVZ, tématy OVZ, 
příklady veřejných zakázek i zahraniční 
zkušeností.

Uskuteční se 27. června na půdě 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
které je pořadatelem semináře, v rámci 
Akademie pro veřejné investování. 

V praktické části vám ukážeme konkrétní veřejné zakázky, na nichž bude demon-
strováno právní zakotvení a zvolené téma a přístup zadavatele. Bude se jednat o cca 
osm konkrétních příkladů (od jednoduchých z ČR, přes složitější, až ke komplexním 
ze zahraničí). Na vybraných příkladech ukážeme maximum možného: od výběru 
předmětu plnění a tématu, předběžných tržních konzultací, formulací v zadávací 
dokumentaci - požadavek, způsob prokázání, až po kontrolu a další související ujed-
nání smlouvy, evaluace dosaženého výsledku apod. Zmíněna bude i případná judi-
katura SDEU apod.

Předpokládáme i možnost kratšího workshopu ve skupinách, kdy se účastníci 
mohou prakticky věnovat některému z témat. Např. volba vhodné zakázky (předmě-
tu plnění) v prostředí zadavatele, v němž účastník školení působí nebo identifikování 
vhodného požadavku a ověření v rámci zadávacího řízení. Registrovat na seminář 
se můžete prostřednictvím .přihlašovacího formuláře ZDE
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