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Konference 
Odpovědné veřejné zadávání 2019:

3. - 4. října se již po čtvrté v Praze konala mezinárodní konference „Odpovědné 
veřejné zadávání 2019 - strategický přístup k zadávání veřejných zakázek“. Na 
akci vystoupila řada zahraničních i domácích odborníků na veřejné zadávání   
a hlavním tématem bylo strategické využití veřejných zakázek.

Jak na konferenci zaznělo, v Evropě       
i v České republice lze již nalézt mnoho 
příkladů odpovědně zadaných veřej-
ných zakázek. A důležité je, že stále více 

organizací odpovědné veřejné zadává-
ní, někdy označované jako udržitelné, 
implementuje do svých vnitřních proce-
sů. Odpovědné zadávání veřejných za-
kázek je pak v těchto institucích pevně 
ukotveno a uplatňuje se v každodenní 
praxi.

 „Nejde o nic jiného než zvážit, jaké jsou 
priority zadavatele nebo společnosti 
obecně a tomu přizpůsobit požadavky 
na zakázku. Pak se jedná o odpovědné 
veřejné zadávání, které vychází z našich 
společných hodnot, jako jsou například 
důstojné pracovní podmínky pro všech-
ny, férová soutěž nebo péče o životní 
prostředí. Proto vyzývám všechny zada-
vatele veřejných zakázek, aby se k odpo-
vědnému veřejnému zadávání přihlásili 
a začali ho realizovat,“ uvedla Ingrid 
Štegmannová, státní tajemnice Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR.

Účastníci konference také obdrželi nově 
vydané publikace: Odpovědné veřejné 
zadávání – EVROPSKÁ PRAXE a OD-
POVĚDNÉ NAKUPOVÁNÍ PRO MĚS-
TA A OBCE. Obě publikace jsou již ke 
stažení na našem webu.

Konference se konala v rámci projektu 
Podpora implementace a rozvoje sociál-
ně odpovědného veřejného zadávání    
a pořádalo ji Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí a Ministerstvo zemědělství. 
Prezentace z konference jsou již k dis-
pozici na  projektu.webu

Směřujme k naplňování strategických priorit

Ocenění za přínos 
k rozvoji OVZ získali 
VŠCHT a Jičín

Během konference Odpovědné veřejné 
zadávání 2019 - strategický přístup k za-
dávání veřejných zakázek bylo předáno 
ocenění za přínos k rozvoji společensky 
odpovědného veřejného zadávání v Če-
ské republice. Ocenění v letošním roce 
získali město Jičín a Vysoká škola che-
micko-technologická v Praze.

Město Jičín bylo oceněno zejména za 
komplexní a systematickou implementa-
ci odpovědného veřejného zadávání,  
Vysoká škola chemicko-technologická    
v Praze pak zejména za podporu féro-
vých dodavatelských vztahů a upřed-
nostňování řešení šetrných k životnímu 
prostředí.

„Ocenění za odpovědné zadávání veřej-
ných zakázek si velmi vážíme. Odpověd-
né, respektive udržitelné nakupování 
nám dává smysl a věříme, že město Jičín 
může být inspirací pro ostatní obce        
a města,” uvedl starosta města Jičína 
Jan Malý.

Sledujte i náš facebook

@odpovedneverejnezakazky
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Procura+ Awards 2019 zná vítěze

Na cermoniálu, který se konal 24. září 
2019 na  v norském Nordic Edge Expo
Stavangeru, byli vyhlášeni vítězové sou-
těže Procura+ Award ve všech čtyřech 
kategoriích: Sustainable Procurement of 

MPSV podepsalo memoranda 
o spolupráci s MČ Praha 7 a městem Jičín

Memorandum o spolupráci při implementaci odpovědného veřejného zadává-
ní podepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu „Podpora 
implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ nově       
s městskou částí Praha 7 a městem Jičín.

Městská část Praha 7 se hlásí ke kon-
ceptu odpovědného zadávání veřejných 
zakázek, a to zejména s ohledem na 
strategický plán Prahy 7, který ve své vi-
zi akcentuje přihlášení se k myšlenkám 
udržitelného rozvoje. To se promítá do 
jednotlivých cílů v oblasti životního pro-
středí, společnosti, podnikání a hospo-
daření s majetkem. 

Mezi základní hodnoty městské části 
Praha 7 patří odpovědnost ve vztahu     
k životnímu prostředí, lidem i obecně 
společnosti. V tomto směru také definuje 
i své priority pro implementaci odpověd-
ného veřejného zadávání, pozornost 
chce zvláště zaměřit na příležitosti v ob-
lasti podpory udržitelného rozvoje a eko-
logicky šetrných řešení, vzdělávání, 
důstojných pracovních podmínek, etic-
kého nakupování a uplatnění osob zne-
výhodněných na trhu práce.

the Year, Innovation Procurement of the 
year, s podkategorií Outstanding Inno-
vation Procurement in ICT, a Procure-
ment Initiative of the year.

Porota byla tentokrát ve složení: Katrin 
Stjernfeldt Jammeh, starostka města 
Malmö a předsedkyně Procura+ Net-
work, Paulo Magina (OECD), Marzena 
Rogalska (DG Grow), Mark Hidson 
(ICLEI's Sustainable Procurement Cen-
tre).

Mezi jinými bylo oceněno město Ghent 
(Belgie), město Zurich (Švýcarsko) a or-
ganizace CERN (Švýcarsko). Předsta-
vení všech oceněných a popis jejich 
přínosu můžete najít na webu Procura+ 
Award. Oceněným gratulujeme.

Město Jičín se hlásí ke konceptu odpo-
vědného zadávání veřejných zakázek,  
a to zejména s ohledem na strategickou 
vizi města, jak je uvedena ve Strategic-
kém plánu města Jičína (z roku 2019). 
Město Jičín ve své vizi akcentuje: zdravé 
životní prostředí, ekologicky zodpověd-
ně chování a udržitelný rozvoj kvalitních 
podmínek pro život, strategické řízení 
udržitelného rozvoje, atraktivitu pro ro-
dinný život a lidské měřítko, vzájemnou 
důvěru veřejného, podnikatelského       
a občanského života a vyvážený a udrži-
telný ekonomický rozvoj.

Pro město Jičín je v rámci spolupráce 
důležité vyhledávání vhodných příleži-
tostí pro zefektivnění vynakládání veřej-
ných prostředků a uplatnění sociálních  
a environmentálních aspektů ve svých 
nákupech. V tomto směru vnímá Jičín 

svůj potenciál i pro šíření konceptu odpo-
vědného zadávání veřejných zakázek    
v ČR a vítá možnost spolupráce na výše 
uvedeném projektu.

Články: 
Hodnocení „na kvalitu“ 
znamená lepší služby 
za stejné peníze

cem, který vede akademický think-tank 
EconLab a sesterskou společnost Datlab. 
Ta pod jeho vedením letos na jaře dokon-
čila studii pro projekt na podporu sociálně 
odpovědného veřejného zadávání při 
Ministerstvu práce a sociálních věcí, 
která  využívání neceno-analyzovala
vých kritérií při zadávání veřejných 
zakázek v EU.

Jak si v tomto ohledu vede Česká repub-
lika? Tuto informaci a další zajímavé pod-
robnosti s dozvíte v uvedeném rozhovoru 
přímo v časopise nebo na odkazu .ZDE

V zářijovém 
vydání časopi-
su Veřejné za-
kázky v praxi 
byl publikován 
rozhovor s Ji-
řím Skuhrov-
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Ocenění pro projekt SOVZ

Odborná konference byla zaměřena na 
problematické instituty zákona o zadá-
vání veřejných zakázek, v dopoledním 
bloku se řečníci věnovali oblasti hodno-

MPSV nabídne slovenským partnerům 
zkušenosti odpovědného zadávání tendrů 
v sociální oblasti

22. října v rámci konference „Spoločen-
sky zodpovedné verejné obstarávanie“ 
podepsalo v Trenčíně Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí se slovenským Mini-
sterstvom práce, sociálnych vecí a rodi-
ny a s Úradom pre verejné obstarávanie 
prohlášení o vzájemné spolupráci v ob-
lasti rozvoje odpovědného veřejného 
zadávání. Prohlášení je základem pro 
intenzivnější výměnu dobré praxe, meto-
dických materiálů a spolupráci expertů.

Za slovenské Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny prohlášení podepsal 

cení kvality, které je v dnešní době stále 
aktuálním a palčivým tématem. V dal-
ších blocích se pak diskutovalo napří-
klad o fenoménu jednacího řízení bez 
uveřejnění a v neposlední řadě o zkuše-
nostech s novým ustanovením §222 
zákona o zadávání veřejných zakázek, 
který přinesl revoluční změny do proce-
su změn smluv během jejich plnění.

Ocenění v průběhu konference převzala 
z rukou šéfredaktora časopisu Veřejné 
zakázky JUDr. Michala Petříka vedoucí 
oddělení veřejných zakázek na MPSV   
a zároveň vedoucí projektu Podpora im-
plementace a rozvoje sociálně odpo-
vědného veřejného zadávání Mgr. Leo-
na Gergelová Šteigrová, Ph.D.

státní tajemník Branislav Ondruš a za 
Úrad pre verejné obstarávanie jeho 
předseda Miroslav Hlivák. 

Tyto instituce jsou hlavními organizace-
mi, které připravují slovenský systém na 
novou povinnost uplatňování sociálně 
odpovědného veřejného zadávání. Od 
roku 2020 budou muset slovenští zada-
vatelé veřejných zakázek zadat mini-
málně 6 % veřejných zakázek se zohled-
něním sociálních aspektů. Více o spolu-
práci naleznete v .tiskové zprávě

Seminář:
Veřejné zakázky: 
Efektivní šetrné budovy, 
kvalitní vnitřní prostředí 
a novinky v dotacích

Česká rada pro šetrné budovy i letos pořá-
dá sérii , kde se účastníci sezná-seminářů
mí s novinkami v oblasti veřejných 
zakázek na šetrné, zdravé a energetic-
ky efektivní budovy. Jeden z nich se 
koná v Praze v budově Ministerstva 
práce a sociálních věcí 20. listopadu 
2019.

Zejména u rekonstrukcí budov je potřeba 
dbát na zajištění kvalitního vnitřního 
prostředí. Problémy s nedostatečným 
větráním, akustikou a osvětlením trápí 
mnoho budov, především škol. Jak tako-
vou rekonstrukci správně připravit, vysou-
těžit a financovat? Jak využít rozšířeného 
OPŽP s dotacemi na větrání, řešení akus-
tiky, osvětlení nebo zelených střech? Kdo 
vám poradí a provede přípravou a realiza-
cí? To vše se dozvíte právě na těchto se-
minářích v rámci projektu . ®Zdravá škola
Program semináře a možnost přihlášení 
naleznete .ZDE

Na odborné konferenci PROBLEMATICKÉ INSTITUTY ZÁKONA O VEŘEJ-
NÝCH ZAKÁZKÁCH, která se konala 25. září 2019 v Praze, jsme obdrželi oceně-
ní Inovátor roku 2019 v oblasti veřejných zakázek v České republice.

Vztah k místu a způsob zprostředko-
vání veřejnosti bylo tématem XXIX. 
konference Sdružení historických 
sídel ČMS, kterou tato  letos organizace
uspořádala ve dnech 3.-4. října 2019 ve 
spolupráci s hostitelským městem Jičín. 
Na závěr akce přijali účastníci memoran-
dum, ve kterém se mimo jiné apeluje, aby 
místa s historickou hodnotou považovali 
všichni za příležitost pro leckdy i neotřelé 
využití vytvářející tolik potřebný vztah      
k místu. Dále se v něm uvádí, že nedíl-
nou součástí pro rozvoj místní ekonomiky 
je i podpora lokálních výrobců, dodavate-
lů a nastavení spravedlivých obchodních 
vztahů města. Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska proto podporu-
je sociálně odpovědné zadávání.

V Jičíně se konala 
konference Sdružení 
historických sídel ČMS
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