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Letní škola OVZ byla opět inspirativní
19. - 21. srpna se uskutečnila další z řady škol odpovědného veřejného zadává-
ní, jejichž cílem je vytvářet síť progresivních zadavatelů veřejných zakázek, 
nabízet příležitosti pro strategicky zadané, udržitelné zakázky a poskytnout 
prostor pro diskuse a sdílení dobré praxe.

Základní školení 
k odpovědnému 
veřejnému zadávání

Ve spolupráci 
s Ministerstvem 
pro místní rozvoj 
jsme pro vás opět 
připravili seminář, 
jehož cílem je po-
skytnout zejména 
zadavatelům zá-
kladní, nicméně 

komplexní vhled do tématu odpo-
vědného veřejného zadávání („OVZ“).  
Uskuteční se 15. října 2019 v Praze, 
od 8.30 do 12.30 hod. Seznámíme vás 
s právním ošetřením, tématy OVZ, 
příklady veřejných zakázek i zahra-
niční zkušeností.

V praktické části vám ukážeme veřejné 
zakázky, na nichž bude demonstrováno 
právní zakotvení, zvolené téma a pří-
stup zadavatele. Na vybraných příkla-
dech ukážeme maximum možného: od 
výběru předmětu plnění a tématu, před-
běžných tržních konzultací, formulací    
v zadávací dokumentaci – požadavek, 
způsob prokázání, až po kontrolu a další 
související ujednání smlouvy, evaluace 
dosaženého výsledku apod. Pokud 
máte zájem o účast, .přihlaste se ZDE

Sledujte i náš facebook

@odpovedneverejnezakazky

Tentokrát jsme se v rámci 3denního se-
mináře věnovali odpovědnému veřej-
nému zadávání u stavebních zakázek, 
zejména nákladům životního cyklu, ana-
lýze životního cyklu a certifikačnímu ná-
stroji SBTOOL.CZ (prezentoval Jiří Ten-
car, ČVUT), metodě Best value (Petr Je-
línek, VUT Brno) a zkušenostem s trans-

řit na nejpalčivější výzvy současnosti – 
zejména na reakci na změny klimatu.     
V této oblasti by se EU mohla stát globál-
ním leaderem. Dalším z témat je budo-
vání silné, konkurenceschopné a inklu-
sivní Evropy.

Kromě politického působení však hodlá 
finská vláda prosazovat (zejména) envi-
ronmentální aspekty i v rámci „provozní“ 
stránky celé prestižní akce. Jedním z té-
mat bude i snižování spotřeby souvisící  
s pořádáním předsednictví. I to, co je ne-

parentním účtem v praxi (Zbyněk Poch-
mon, Povodí Vltavy, s.p.).

Druhý obsahový blok se zaměřil na cir-
kulární veřejné zadávání – možnosti 
využití cirkulární ekonomiky ve veřej-
ných zakázkách. Principy cirkulární eko-
nomiky, včetně příkladů dobré praxe, 
které prezentovala Soňa Jonášová        
z INCIEN, zaujaly řadu zadavatelů a ne-
menší pozornost si vysloužil praktický 
Katalog stavebních výrobků a materiálů 
s využitím druhotných surovin, který 
představila Tereza Pavlů z UCEEB na 
ČVUT.

Na cestu k implementaci odpovědné-
ho veřejného zadávání v organizaci 
se zaměřil závěrečný workshop, při kte-
rém účastníci semináře diskutovali mož-
nosti posunu uplatňování odpovědného 
veřejného zadávání v organizacích od 
jednotlivých zakázek s prvky OVZ ke 
strategickému využití tohoto konceptu/ 
přístupu. Prezentace ze semináře jsou  
k dispozici .ZDE

1. července 2019 
odstartovalo půlro-
ční finské předsed-
nictví Radě EU. 
Finská vláda uve-
ře jn i la  program 
„Sustainable Euro-

pe - Sustainable Future“, jemuž se hodlá 
v průběhu následujícího půlroku věno-
vat. Kromě témat jako je odchod Spoje-
ného království z Unie, bezpečnost či 
migrace se hodlá severská země zamě-

zbytné, však lze nakoupit udržitelněji. Ví-
ce se o předsednictví dočtete .zde

Českou republiku čeká předsednictví ve 
druhé polovině roku 2022 a Úřad Vlády 
již předeslal, že by chtěl své předsednic-
tví představit jako udržitelné (a to včetně 
nákupů nezbytných k jeho zajištění). 
Tento záměr plně podporujeme.

Co přinese 3. finské předsednictví Radě 
Evropské Unie?
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Procura+ Awards: finalisté odhaleni!

Mezi iniciativami zaujala například nizo-
zemská Rijkswaterstaat, která za úče-
lem usnadnění aplikace udržitelnosti ve 
veřejném nakupování vyvinula jednodu-
chý . Ten výslovně zmi-webový nástroj
ňuje produkty v oblasti automatizace/di-
gitalizace a telekomunikací, administra-
tivních budov, kancelářského vybavení, 
energie, dopravy a civilního a vodního 
stavitelství. Nástroj rozeznává tři úrovně 
udržitelného nakupování – základní, 

Cirkulární ekonomika 
ve stavebnictví: 
Recyklované materiály 
snižují produkci CO2

Zajímáte se o cirkulární ekonomiku? 
Nebo rovnou o cirkulární veřejné za-
kázky? Pak by vám neměla uniknout 
zpráva EIT Climate-KIC připravená 
ve spolupráci s městem Helsinki The 
challenges and potential of circular 
procurements in public construction 
projects. Zpráva se zaměřuje primárně 
na oblast stavebnictví, ale neopomíjí 
ani cirkulární aspekty pořizování ná-
bytku. Materiál obsahuje 10 příkladů 
z praxe zadavatelů z Dánska, Finska, 
Nizozemska a Švédska.

Zájemce o problematiku cirkulárních 
přístupů k veřejným nákupům lze od-
kázat rovněž na anglickou verzi přípa-
dové studie nákupů města Zürich, kte-
rá se zaměřuje na problematiku recyk-
lace stavebního odpadu a stručně 
shrnuje dvacetiletou cestu, kterou 
město jako zadavatel v této oblasti 
urazilo (zdroj GPP News Alert August, 
May 2019).

Nové příklady dobré praxe: 
Technický standard úklidových služeb

Na našem webu se objevují nové příkla-
dy dobré praxe – a to jak konkrétní 
zakázky, tak obecnější postupy, které 
mohou zadavateli pomoci získat za 
vynaložené prostředky nejlepší možné 
řešení a benefity.

Jedna ze  se věnuje pravidlům pro studií
centrální nákup úklidových služeb, 
do kterých Ministerstvo financí za-
komponovalo rovněž aspekty sociál-
ní i environmentální. Technický stan-
dard úklidových služeb byl vytvořen za 
účelem nastavení minimálních poža-
davků na externí dodavatele úklidových 
služeb.  Standard byl schválen Komodit-
ní standardizační skupinou Energie       
a správa budov dne 14. prosince 2018   
a schválen Nadresortní koordinační 
skupinou dne 17. prosince 2018 a je 
závazným dokumentem pro ústřední 
orgány státní správy a jejich podřízené 
organizace a použije se pro veřejné 
zakázky vyhlášené po 4. březnu 2019. 

Platforma Procura+ hlásí rekordní rok z hlediska počtu přihlášek do Procura+ 
Awards. Letos se jedná o 16 nomonivaných v kategoriích Sustainable Procure-
ment, Innovation Procurement, Outstanding Innovation Procurement of ICT    
a Procurement Initiative. Vítězové v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni 
24. září 2019 v Norsku v rámci .Nordic Edge Expo

PROCURA+ 
AWARDS

2019

závažný a náročný – a umožňuje tak 
aplikaci kritérií lépe odpovídajících 
potřebám a ambicím konkrétních admi-
nistrátorů.

Do finále jdou i hosté naší říjnové 
konference

S jedním ze zadavatelů navržených na 
ocenění Procura+ se budou moci čeští 
zájemci setkat na říjnové konferenci Od-
povědné veřejné zadávání 2019, nomi-
novaným je centrální italský nákupčí 
Consip, který porotu zaujal nákupem 
veřejného osvětlení, v jehož rámci sle-
doval jak otázky snižování emisí sklení-
kových plynů, tak i podporu dobrých 
pracovních podmínek a lokální ekono-
miky. Nad rámec toho se pak nominova-
ný zadavatel věnuje rovněž modernizací 
služeb pro občany, jako jsou dobíjecí 
stanice aj.

Standard požaduje zohlednit sociálně 
odpovědný přístup. Poskytovatel služ-
by je podle tohoto postupu mimo jiné 
povinen zajistit důstojné a férové pracov-
ní podmínky, bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci osob podílejících se na 
plnění veřejné zakázky.
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