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Provoz resortu práce a sociálních věcí, 
včetně realizovaných nákupů a staveb-
ních prací, má významný dopad na život-
ní prostředí. V rámci dlouhodobé snahy 
o zmírnění těchto negativních dopadů 
byl schválen příkaz ministryně s názvem 
„Zásady pro ekologickou udržitelnost 
resortu práce a sociálních věcí“, který 
obsahuje sadu konkrétních opatření      
v několika krocích pro nejbližší období.

Východiskem materiálu jsou cíle udrži-
telného rozvoje Agendy 2030, jak jsou 
uvedeny ve Strategickém rámci Česká 
republika 2030, který udává směr rozvo-
je naší země do roku 2030. Zásady proto 
zdůrazňují co nejefektivnější a environ-
mentálně nejpříznivější využívání pří-
rodních zdrojů, zejména energií, vody    
a surovin, preferování udržitelných řeše-
ní a omezování produkce odpadů, to vše 
při dodržení souvisejících právních před-
pisů. Počítá se také s vytvořením pravi-
del udržitelného chování státních za-
městnanců a zaměstnanců při výkonu 
služby a práce.

Sledujte i náš facebook

@odpovedneverejnezakazky

Masarykova univerzita nakupuje už 
deset let energie na Českomoravské 
komoditní burze Kladno, ale letos popr-
vé na burze nakoupila tzv. „zelenou 
elektřinu“, tedy elektřinu s certifikátem 
zaručujícím, že dodávky odpovídají 
množství elektřiny vyrobené z obnovitel-
ných zdrojů. Druhou dobrou zprávou je, 
že ceny všech nakoupených produktů 
příští rok významně klesnou. Proti sou-
časným nákladům univerzita ušetří více 
než 9 milionů korun.

„Masarykova univerzita se rozhodla 
chovat ekologicky odpovědně. Nákup 
elektřiny proto podmínila povinností 
dodavatele dodat elektřinu se zárukou 

MPSV schválilo 
Zásady pro 
ekologickou 
udržitelnost

Masarykova univerzita na dodávkách 
energií pro příští rok významně ušetří, 
navíc nakoupila zelenou elektřinu

původu elektřiny z obnovitelných zdrojů 
a zajistit k tomu doklad, který to prokazu-
je,“ uvedl vedoucí provozního odboru 
rektorátu Masarykovy univerzity Tomáš 
Říha.

Březnový nákup přinesl ceny, které pro 
příští rok znamenají zlevnění elektřiny   
v hladině nízkého napětí o 16 procent a 
ve vysokém napětí o 14 procent. Zemní 
plyn bude univerzita a její fakulty odebí-
rat za méně než 400 korun za megawatt-
hodinu (MWh), což znamená pokles 
nákladů dokonce o třetinu. Masarykova 
univerzita na kladenské burze každoroč-
ně nakupuje téměř 35 tisíc MWh silové 
elektřiny a 14 tisíc MWh zemního plynu.

Náš tým pro Vás chystá několik aktivit, které by na uvedené výzvy měly efektivně 
reagovat, např. manuál a školení pro strategické zadávání veřejných zakázek    
v době rozvíjející se krize. A i každoroční konference „Odpovědné veřejné zadá-
vání 2020“, kterou přesouváme na 25. listopadu 2020, se bude výhradně věnovat 
tématu odpovědného veřejného zadávání v reakci na socioekonomickou situa-
ci po pandemii COVID-19.  

Přejeme Vám hodně zdraví a optimismu.
 
                                                                     Leona Gergelová Šteigrová a tým SOVZ

Milí čtenáři,

rádi bychom Vás pozdravili v této nelehké době, kdy se 
během několika týdnů změnila většina našich plánů, pracov-
ních výzev i očekávání. Nyní všichni řešíme problémy souvi-
sející s aktuální nouzovou situací. Za pár týdnů však bude 
klíčové hlouběji se zamyslet nad úlohou veřejných zaká-
zek pro restart naší ekonomiky a pomoc společnosti. 
Více než kdy dříve bude třeba zadávat veřejné zakázky 
tak, aby současně pomáhaly řešit socioekonomické 
výzvy. 

Před námi, zadavateli veřejných zakázek, kteří ročně 
spravují trh o velikosti více než 600 mld. korun, tak stojí 
úloha, jak tyto prostředky nasměrovat ve prospěch 
zaměstnanosti podniků, rozvoje  a podpory lokální ekono-
miky.

mailto:sovz@mpsv.cz
https://www.facebook.com/odpovedneverejnezakazky
http://sovz.cz/temata/podpora-zamestnanosti-osob-znevyhodnenych-na-trhu-prace/
http://sovz.cz/temata/podpora-msp-v-zadavani-verejnych-zakazek/
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Inspirativní příběh z České televize 

Česká televize vnímá odpovědné zadá-
vání zejména jako cestu ke kvalitě. Zása-
dy odpovědného zadávání uplatnila 
například při zakázkách na úklidové 
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služby ve svém sídle v Praze na Kavčích 
horách, na služby ostrahy Televizního 
studia Brno nebo na provoz kantýny pro 
zaměstnance. Inspirovat se můžeme      
i příběhem nahrazování PET lahví skle-
něnými karafami.

Ve spolupráci se studentem designu     
a sklárnou vzniklo 201 sad karaf na vodu 
s odlívkami, pojmenovaných příhodně 
Kavqua. Používají se při pohoštění 
návštěv na sekretariátech a jako propa-
gační předměty pro obchodní partnery. 
V každé sadě karafy a skleniček je infor-
mační , které popisuje souvis-leporelo
losti hospodaření s vodou v České tele-
vizi. Výrobou a nákupem karaf Kavqua 
podpořila Česká televize tradiční řeme-
slnou výrobu, zapojila studenta vysoké 
školy a chytrým způsobem propaguje 
používání kohoutkové vody i boj proti 
zbytečným plastům. Více o praxi v ČT 
najdete na .našem webu

DPP má nové dodavatele úklidových 
služeb autobusů, tramvají a areálů povrchu. 
Za šest let ušetří 229 milionů korun

Dopravní podnik hl.m. Prahy zadal 
veřejnou zakázku na úklidové služby     
v souladu se svou novou strategií odpo-
vědného veřejného zadávání. Zakázku 

rozdělil na 16 logických částí podle jed-
notlivých areálů. Tímto Dopravní podnik 
podpořil účast menších společností       
a přilákal tak více uchazečů. Díky tomu 
se Dopravnímu podniku podařilo vysou-
těžit výrazně výhodnější podmínky, 
ročně ušetří cca 38 milionů korun.

K požadavkům Dopravního podniku, 
které jsou součástí odpovědného     
zadávání, patří: závazek dodavatelů 
provádět třídění odpadu, přímé platby 
subdodavatelům, důraz na dodržování 
veškerých pracovněprávních předpisů 
dodavatelem, zejména odměňování, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy apod.

Další požadavky na dodavatele se týkají 
používání ekologicky šetrných výrobků. 
Detaily k zakázce jsou shrnuty v tiskové 
zprávě Dopravního podniku.

MPO prodloužilo 
soutěž Přeměna 
odpadů na zdroje, 
přihlášky lze posílat 
až do 31. března 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vzhle-
dem k aktuální situaci rozhodlo o rozlo-
žení 4. ročníku soutěže Přeměna odpa-
dů na zdroje do delšího časového inter-
valu s prodloužením termínu pro podání 
přihlášek do 31. března 2021.

Na stránkách soutěže www.druhotnasu-
rovina.cz budou až do ukončení příjmu 
přihlášek zveřejňovány příklady dobré 
praxe v různých oborech a oblastech jak 
z tuzemských, tak i zahraničních zdrojů. 
Mohou být inspirací pro všechny, kteří se 
do soutěže již rozhodli přihlásit, a také 
pro ty, kteří se teprve nyní o soutěži doví-
dají. Slavnostní vyhodnocení 4. roční-
ku soutěže se uskuteční ve Valdštejn-
ském paláci v červnu 2021.

Nová kritéria GPP 
pro datová centra, 
serverovny a cloudové 
služby

Evropská komise v březnu zveřejnila 
nová dobrovolná kritéria GPP EU pro 
datová centra, serverovny a cloudové 
služby.

Nová kritéria zahrnují základní i kom-
plexní environmentální kritéria, která 
jsou ověřitelná a obsahují celý životní 
cyklus. Zahrnuty jsou typické cesty 
obstarávání produktů a služeb datových 
center, včetně výstavby a/nebo vybavení 
datového centra, rozšíření nebo konsoli-
dace infrastruktury nového produktu ICT, 
outsourcingu, provozování a/nebo údrž-
by zařízení.

Nová kritéria jsou k dispozici v angličtině, 
brzy budou uveřejněny další mutace dle 
úředních jazyků EU. Pro úplnost připoju-
jeme  na zatím všechna vydaná odkaz
doporučující kritéria.
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