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Na letošní konferenci „Odpovědné 
veřejné zadávání 2020“ se můžete těšit 
na řadu zajímavých a inspirativních 
řečníků. Vystoupí například Shaun 
McCarthy (Action Sustainability), Luděk 
Niedermayer (Evropský parlament), 
Tomáš Nidetzký (ČNB), Ingrid Štegman-
nová (MPSV), Vladimír Kočí (VŠCHT), 
Hana Šišková (Praha 7), David Koppitz 
(MMR), Věra Havlová (Děčín), Martin 
Najman (Dopravní podnik hl. m. Prahy), 
Martin Rajman (Česká televize), Leoš 
Vrzalík (Asahi), Adéla Havlová (HAVEL 

Pátý ročník konference OVZ
Jaká je role strategického veřejného zadávání při řešení 
ekonomické krize? Dozvíte se na konferenci 25. listopadu

„Důležitou strategickou rolí hospodářských 
politik je jejich proticyklické působení, které 
preventivně brání vytváření nadměrných 
nerovnováh a v obdobích ekonomického 
stresu pomáhá k rychlejšímu návratu do 
normálu.“ 

„Probíhající krize je provázena poklesem 
investic. Pokud se tento pokles aspoň 
z části podaří zastavit nebo zmírnit, bude 
to znamenat snazší cestu k oživení eko-
nomiky. Zásadní roli v tom musí sehrát 
v první fázi stát. I proto byl schválen pro-
jekt NEXT GENERATION EU, který bude 
pro nás znamenat stovky miliard korun na 
investice či jejich podporu, které uhradí 
rozpočet EU. Je zcela zásadní, abychom 
tyto prostředky efektivně využili nejen pro 
podporu ekonomického oživení, ale i pro 
zásadní modernizaci naší ekonomiky.“

„Stát by měl jít příkladem a i ve veřej-
ném zadávání zohledňovat environ-
mentálně šetrnější výrobky, energie, 
služby a vše, co pro svůj provoz 
potřebuje.“

„Většina zadavatelů má ve veřejné 
zakázce prvek odpovědného zadá-
vání, jen je třeba si ho uvědomit 
a dát mu větší váhu, provázanost 
s dalšími podmínkami a kontrolu při 
realizaci plnění. Po prvním úspěšném 
zadání a realizaci se otevřou dveře 
dalším možnostem a nápadům, které 
jsou v mezích zákona, a přitom dá-
vají zakázce povolenou přidanou 
hodnotu.“

&PARTNERS), Martin Hadaš (Masary-
kova univerzita), Tomáš Havlíček (Povo-
dí Vltavy).

Na webových stránkách projektu najde-
te podrobný . Konfe-aktuální program
rence se koná 25. listopadu formou 
video streamu a stále je možné se zare-
gistrovat. Na konferenci bude také udě-
leno letošní ocenění za přínos k rozvoji 
odpovědného veřejného zadávání v Če-
ské republice.

Těšíme se na Vás a představujeme 
některé z řečníků.

mailto:sovz@mpsv.cz
https://www.facebook.com/odpovedneverejnezakazky
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/01/konference-2020-na-web.pdf
http://sovz.cz/akce/konference-odpovedne-verejne-zadavani-2020/
http://sovz.cz/akce/konference-odpovedne-verejne-zadavani-2020/
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Diskuse o odpovědném veřejném zadávání 
v Senátu PČR      

V září 2020 Poslanecká sněmovna 
schválila v rámci zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s při-
jetím zákona o odpadech a o výrobcích  
s ukončenou životností, dílčí novelu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek („ZZVZ“). Na návrh 
Hospodářského výboru PSP ČR byl 
schválen návrh novely ZZVZ, který za-
čleňuje principy sociálně odpovědného 
veřejného zadávání, zeleného zadávání 
a podpory inovací mezi základní zásady 
ZZVZ do § 6. 

Zprvu bez pozornosti schválený pozmě-
ňovací návrh vzbudil v okamžiku schvá-
lení na úrovni PSP ČR výrazný zájem na 
straně zadavatelů, administrátorů VZ     
a dalších sdružení. 

V době přípravy tohoto newsletteru 
probíhalo jednání na plénu Senátu PČR, 
kde senátorský pozměňovací návrh 
odmítl celý návrh novely ZZVZ vzešlý     
z PSP ČR. 

Za MPSV považujeme za hlavní pro-
blém fakt, že tato významná změna 
nebyla šířeji diskutována, nebyl vyjas-
něn způsob, jak takovýto návrh v české 
praxi implementovat, z právního hledis-
ka samotná textace není šťastná a že 
účinnost byla stanovena na 1. 1. 2021, 
tzn. vyloučila jakoukoli přípravu na takto 
zásadní změnu. 

Věc budeme samozřejmě dále sledovat 
a čtenáře informovat.

Praha se v říjnu připojila k dalším evrop-
ským městům a podepsala Deklaraci 
evropských měst o cirkulární ekonomi-
ce. Mezi signatáře Deklarace patří 
města Kodaň, Helsinky, Lublaň nebo 
Sevilla.

Signatáři se zavázali urychlit přechod     
z lineární ekonomiky na cirkulární eko-
nomiku. Vyzývají také další města, aby 
se přidala. „Města a regiony jsou koléb-
kou inovací a socioekonomické transfor-
mace s obrovským potenciálem být lídry 
v přechodu k cirkulární ekonomice. Míst-
ní a regionální samosprávy řídí řadu 
klíčových odvětví, jako je mobilita a na-
kládání s odpady. V konečném důsledku 
jsou odpovědné za způsob využívání 
půdy a územní plánování. Mají tak ideál-
ní pozici pro podporu cirkulárního hospo-
dářství a udržitelnější a odolnější budou-
cnosti.“

Náměstek primátora pro životní prostře-
dí Petr Hlubuček dodává: „Prosperita 
města nemůže být napříště spojena       
s plýtváním se zdroji. Celá Evropa dnes 
hledá způsoby, jak uzavřít materiálový 
cyklus - od designu výrobků po nakládá-
ní s odpady. Praha je plná talentovaných 
lidí a firem, kteří se na této změně již 
dnes podílejí. Připojení k evropským 
cirkulárním městům je pro nás symbolic-
ká odměna za dosavadní práci a další 
krok k naplňování klimatického závazku 
Prahy.” 

Podpis Deklarace 
o cirkulární ekonomice

Nabízené semináře budou 
online. Jakmile to epidemio-
logická situace dovolí, tak 
v roce 2021 plánujeme pro 
zájemce zopakovat základní 
řadu prezenční formou.

Více informací o Institutu 
a záznamy všech uskuteč-
něných online seminářů
najdete ZDE.

Pokročilé nákupní metody: 
akcelerátor odpovědného veřejného zadávání  
2. část

19. 11. 

Aktuální nabídka seminářů 

INSTITUT ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ

Kvalitní šetrné budovy ve veřejných zakázkách II
metoda Performance Design & Build

26. 11. 

Chytrá udržitelná města
- spolupráce municipalit se soukromými investory a veřejností

30. 11. 

Implementace OVZ ve městě v praxi26. 1. 

mailto:sovz@mpsv.cz
https://www.facebook.com/odpovedneverejnezakazky
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Platforma 
odpovědného 
veřejného zadávání     

Na svém pravidelném online jednání 
začátkem listopadu Platforma odpověd-
ného veřejného zadávání diskutovala 
možnosti, jak měřit a vykazovat výsledky 
a přínosy odpovědného zadávání. Pro-
jekt na podporu odpovědného veřejné-
ho zadávání MPSV prezentoval nástroj 
pro měření a vykazování aspektů udrži-
telnosti ve veřejných zakázkách, který je 
inspirován britskou praxí. Dalším kro-
kem bude pilotní odzkoušení tohoto 
nástroje, a to s cílem jeho následného 

rozšíření mezi české zadavatele. Díky 
měření a možnosti vykazování výsledků 
odpovědného nakupování budou mít 
zadavatelé větší kontrolu nad dosaže-
nými efekty, ale také dosáhnou lepšího 
plánování a komunikace s dodavateli      
i veřejností.

Na předchozích jednáních Platformy se 
projednávala i další nová témata – etické 
kodexy směrem k dodavatelům nebo 
téma podpory lokální ekonomiky pro-
střednictvím veřejných zakázek. Na 

Platforma odpovědného veřejného zadávání se zabývala 
měřením odpovědného zadávání

jednání Platformy odpovědného veřej-
ného zadávání je vždy rovněž prostor 
pro sdílení zkušeností zadavatelů a už 
celá řada se o svoji praxi s ostatními 
podělila.

Platforma odpovědného veřejného za-
dávání sdružuje zadavatele se zájmem  
o strategický přístup k veřejnému naku-
pování. Koordinuje ji MPSV, členství je 
zdarma. 

Kontakt  eva.chvalkovska@mpsv.cz

Ekologicky šetrná řešení

Počátkem října vídeňská radnice zpří-
stupnila první chladící park. Skládá se   
z kruhového chladícího místa o velikosti 

2přibližně 30 m  s mlhovišti a popínavými 
rostlinami. Právě tato část renovované 
plochy na kraji Esterházyparku byla 
zpřístupněna už v srpnu a v horkých 
dnech se těšila velkému zájmu obyvatel. 

2Na ploše 2 640 m  nyní stojí i další mlho-
viště, která přispívají k ochlazení okolí 
až o 6 stupňů Celsia. Celý projekt je 
navíc pod vědeckým dohledem a čeká 
jej i vyhodnocení a návrhy na zlepšení 
technických řešení.

Na břehu Dunajského kanálu rovněž 
vyrostla ozeleněná odpočinková zóna   
o velikosti 1 500 m2. Její součástí jsou    
i plovoucí zahrady po vzoru Paříže, 
informoval vídeňský magistrát. „Změna 
oživí oblast Dunajského kanálu, přináší 
více zeleně i ochlazení pro město,“ uved-
la městská radní pro životní prostředí Ulli 
Sima u příležitosti otevření 1. října. 

„Cíleně vytváříme další volné plochy 
přímo u vody, kde nemusí nikdo nic kon-
zumovat a naopak může relaxovat,“ 
doplnila radní.

Vídeňský magistrát věnuje boji se změ-
nou klimatu ve městě veliké úsilí a aktu-
álně na něj vyčlenil přes 12,5 milionů eur. 
Osm milionů eur míří do výsadby nových 
stromů, 4,6 milionů eur získají městské 
části. Těm magistrát spolufinancuje 
projekty zaměřené například na rozbití 
velkých asfaltových ploch zelení, zastí-
nění nebo zelené fasády, a to až do výše 
80 % nákladů. „Společně bojujeme proti 
tepelným ostrovům zapříčiněným změ-
nou klimatu. Tyto tepelné ostrovy zne-
snadňují život především starším, slab-
ším nebo nemocným lidem. V našem 
městě se všichni musí cítit dobře, bez 
ohledu na místo bydliště nebo finanční 
situaci,“ vysvětlila městská radní Sima 
přístup Vídně.

Zaostřeno na:

Foto: © PID/Fürthner
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