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Konference OVZ – pět měsíců s novelou

Příklad dobré praxe:

Ve čtvrtek 20. května proběhla další ze série konferencí k odpovědnému veřejnému
zadávání. V online režimu se potkali zástupci zákonodárných i dozorových orgánů,
představitelé krajů, měst a obcí, a zároveň zadavatelé několika státních organizací.

Veřejná zakázka
Městské části
PRAHA 12

Jak již název napovídá, klíčovým tématem
konference byl pohled na nové právní
ukotvení odpovědného veřejného zadávání a inovací s odstupem pěti měsíců, změnu, která vyvolala spoustu diskusí, obav,
ale také velké množství nových aktivit
a inspirace. Diskuse se zaměřovaly spíše
na vize a cíle odpovědného veřejného
zadávání, nejen tedy na technickou stránku novely, jeho nejasnost a problémy
z právního pohledu.

Ať už je textace v zákoně jakkoli nešťastná
a nejednoznačná, bezesporu zásadním
způsobem urychlila rozvoj praxe. Lze tedy
právě díky novele zaznamenat obrovský
rozvoj odpovědného přístupu k veřejným
nákupům, včetně jeho pozitivních dopadů
na relevantní socioekonomická témata,
což je v souladu i s diskusemi na úrovni
EU. Evropská komise totiž stále více
akcentuje odpovědné zadávání včetně
povinného zohledňování, a to jak v obecné
rovině, tak i v rámci „tematické legislativy“,
což ve své úvodní řeči potvrdila Katharina
Knapton – Vierlich, pověřená vedoucí
oddělení veřejných zakázek, DG GROW
z Evropské komise.
Rovněž se ověřilo v praxi, že trh je připraven reagovat na poptávku zadavatelů
a dodavatelé jsou schopni nabídnout sociální přidanou hodnotu nebo ekologicky
šetrná řešení, pokud je tento zájem ze
strany zadavatele dostatečně a transparentně komunikován. Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil, že komunikace je klíčovým
nástrojem pro úspěch celé snahy nejen
o „odpovědné“ zadávání. Současně vnímá
postupnou změnu paradigmatu myšlení
zadavatelů, kteří přirozeně požadují to nejlepší plnění, a to i s ohledem na celospolečenská témata.

Přístavba mateřské školy
pro ZŠ a MŠ Angel
Při veřejné zakázce na výstavbu
přístavby školky dodavatel vycházel z rozsahu a požadavků
uvedených v zadávací dokumentaci, smlouvě o dílo, a především
z objemové studie Přístavba mateřské
školy pro ZŠ a MŠ Angel v Praze 12, kterou
vypracovala projekční a inženýrská kancelář PIKAZ s.r.o. Přístavba mateřské školky
je zajímavá a inovativní tím, že je vystavena z mobilních kontejnerových buněk.
Stavba je navržena jako dvoupodlažní,
nepodsklepená stavba v půdorysném
tvaru obdélníka. Na základě požadavku
zadavatele byla zvolena modulární kontejnerová konstrukce. Ta umožní v budoucnu
případnou demontáž stavby a její přesun
na jiný pozemek podle potřeb městské
části, s ohledem na předpokládaný demograﬁcký vývoj osídlení území. Celou
případovou studii najdete zde.

Z diskusí na konferenci vyplynulo, že je na
stole otázka úpravy či precizace textace
v zákoně, ale již není pochyb o tom, že
odpovědné veřejné zadávání do zákona
patří.
Celý záznam konference najdete na stránkách Institutu odpovědného veřejného
zadávání Institutu odpovědného veřejného zadávání nebo přímo zde.
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Institut odpovědného veřejného zadávání
stále rozšiřuje nabídku seminářů
Aktuální nabídka
8. června 2021

online seminář
Institut odpovědného veřejného zadávání
je unikátní vzdělávací platformou v České
republice, která poskytuje bezplatný komplexní vzdělávací systém specialistům na
veřejné zakázky, kteří chtějí ve veřejných
nákupech uplatňovat odpovědný přístup
a rozvíjet své kompetence pro strategické
nakupování. Vzdělávání zahrnuje širokou
škálu kompetencí pro strategické směřování veřejných nákupů, které zadavatele
vedou k promýšlení dopadů veřejné zakázky, k naplňování obecných společenských
cílů nebo priorit organizace a při tom získají
praktické informace, tipy a příklady, které
mohou ve své praxi ihned využívat a sou-

časně na všech setkáních poznat nové
kolegy, od nichž se mohou dále inspirovat.
Při přípravě seminářů reagujeme na novou
legislativu v oblasti odpovědného veřejného zadávání současně na nová a aktuální
témata, která se postupně otevírají, a je po
nich mezi zadavateli poptávka.
V reakci na epidemiologická opatření
probíhají semináře stále online formou
a všechny jsou následně veřejně k dispozici v záznamu.

V současné době je na stránkách Institutu celá řada video seminářů a prezentací.
Níže seznam a odkazy na některé z nich:
Seminář s Osvědčením – Průvodce odpovědným veřejným zadáváním po
novele
Komunikace s dodavateli při zadávání veřejných zakázek z pohledu OVZ
- příležitost nebo důvod k obavám?
Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní komunity, ekonomiky a životního
prostředí
Jak podpořit malé a střední podniky požadavky na férové dodavatelské vztahy
Pokročilé nákupní metody: akcelerátor odpovědného veřejného zadávání
1. část
Pokročilé nákupní metody: akcelerátor odpovědného veřejného zadávání
2. část
Implementace OVZ ve městě v praxi

Odpovědný přístup
ke stravování a nákupu
potravin (nejen)
ve veřejných zakázkách
Získáte informace o aktuálních legislativních změnách právní úpravy nákupu potravin, možnostech nákupu
sociálně i environmentálně udržitelných potravin i vlivu na udržitelnost,
který může organizace například prostřednictvím nákupu ekologických
produktů (biopotravin) vyvíjet.

Platforma
Odpovědného
veřejného zadávání
Mezi stávající členy Platformy OVZ přibyly
nové organizace, Státní veterinární správa a Vysoké učení technické v Brně. Jak
tito zadavatelé odpovědné veřejné zadávání implementují v praxi, se dozvíte na
jejich podstránkách na stránce Odpovědné veřejné zadávání v ČR. Více informací
o Platformě OVZ najdete zde. Uvádíme
rovněž Přihlášku do Platformy OVZ a kontaktní adresu: sovz@mpsv.cz.

Optimalizace svozu odpadů ve veřejných zakázkách a příležitosti ke
zpracování odpadů
Zdravotnictví a odpovědné zadávání aneb lze odpovědně zadávat
i ve zdravotnictví?
Principy 3E ve veřejném nakupování a efektivní vynakládání veřejných
prostředků
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Jak zadavatelé vnímají odpovědné
veřejné zadávání mezi zásadami ZZVZ
Platforma odpovědného veřejného zadávání, která je zřízena Ministerstvem práce
a sociálních věcí, provedla k otázce ustanovení povinného odpovědného zadávání
průzkum mezi svými členy (viz plná verze
zde). Dotazník byl vyplněn 30 respondenty
z 28 institucí, a to v období od 9. 4. do 19. 4.
2021. Polovina respondentů (50 %, tj. 15
odpovědí) byla přijetím novely zaskočena,
ale zavedení do praxe jim nezpůsobilo
vážnější komplikace. 30 % respondentů (9
odp.) uvedlo, že odpovědné zadávání

implementovali již dříve a novela je nepřekvapila. Ostatní odpovědi se shodovaly
(16,7 %, tj. 5 odp.): ačkoliv odpovědné
zadávání implementovali již dříve, novela
je něčím zaskočila (např. povinností odůvodnění ke všem aspektům, rychlostí
přijetí, povinností aplikovat u všech zakázek, včetně VZMR). Jeden respondent
uvedl, že novela je zaskočila a že zavedení
do praxe v organizaci způsobuje velké
problémy.

Kontrolní list odpovědného zadávání
pro stavební práce

Etický kodex dodavatele veřejné správy

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve
spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT a s Českou
radou pro šetrné budovy vydalo kontrolní
list pro stavební práce jako nástroj pro
přípravu veřejné zakázky a odůvodnění
(ne)uplatnění aspektů udržitelnosti.

Jako jeden z nástrojů odpovědného veřejného zadávání může sloužit i Etický
kodex dodavatele veřejné správy (vzorová textace kodexu ke stažení zde). Přijetím etického kodexu dodavatel akceptuje
závazek, že ve svém jednání bude (i)
postupovat v souladu se zásadami férové
hospodářské soutěže, (ii) dbát o důstojné
pracovní podmínky, včetně zamezení
diskriminace a zajištění rovných příležitostí, (iii) nepoškozovat životní prostředí apod.
Návrh Etického kodexu diskutovala Platforma odpovědného veřejného zadávání
a skládá se ze tří částí. Jeho stěžejní částí
je část A; úvod a část B slouží jako možný
vzor pro individuální zpracování zadavatelem. Celý kodex však může být upraven
podle potřeb a cílů každého zadavatele.
Jedná se o nový nástroj pro české prostředí, proto jeho text i pozice v zadávacím
řízení a smluvních ustanoveních není
pevně nastavena. Příkladem zadavatelů,
kteří Etický kodex dodavatele zavádějí do
praxe, je např. Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Letiště Praha. Více informací k férovým podmínkám v dodavatelských
vztazích najdete zde.

Při přípravách veřejné zakázky na stavební
práce může zadavatel zvažovat mnoho
aspektů sociálně a environmentálně odpovědného zadávání. Při tomto plánování je
skvělou pomůckou praktický checklist,
který po vyplnění může sloužit právě
i k odůvodnění, proč dané aspekty zadavatel uplatnil nebo proč některé neuplatnil.
Checklist je rozdělen na dvě části; v první
jsou popsány aspekty environmentálně
šetrných řešení cílené na témata: snížení
energetické náročnosti výstavby a uhlíkové stopy budovy, šetrné nakládání se zdroji
surovin a podpora cirkulární ekonomiky,
šetrné nakládání s vodou a adaptace na
změnu klimatu, práce s lokalitou a zdravé
vnitřní prostředí.
Druhá část doplňuje aspekty možností
využití pomocných nástrojů a postupů,

které přispívají k zmírnění negativních
dopadů na životní prostředí.
Ke stažení jsou dvě verze:
K vyplnění při přípravě a odůvodnění
veřejné zakázky: Kontrolní list pro vyhodnocení sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve veřejné
zakázce na stavební práce k vyplnění
Doplněný o komentář a vysvětlení k implementaci: Kontrolní list pro vyhodnocení
odpovědného veřejného zadávání a inovací ve veřejné zakázce na stavební práce
doplněný o komentář a vysvětlení k implementaci
Kontrolní list pro stavební práce je vhodné
využít v kombinaci s obecným checklistem, který je dostupný opět ve dvou verzích.
K vyplnění: Kontrolní list aspektů odpovědného veřejného zadávání k vyplnění při
přípravě a odůvodnění veřejné zakázky
Doplněný o komentář a vysvětlení k implementaci: Kontrolní list aspektů odpovědného veřejného zadávání doplněný
o komentář a vysvětlení k implementaci
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