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Konference 

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2021

4. listopadu 2021, Lichtenštejnský palác v Praze a online

Hlavní témata konference

Konference bude zaměřena na strategický přístup k veřejnému 

nakupování a vybrané aspekty odpovědného veřejného zadávání. 

Cílem konference je zasadit téma do mezinárodního kontextu, 

představit národní strategie k prosazování odpovědného nakupování, 

inspirovat se praxí zadavatelů a poskytnout výhled očekávaných 

trendů v odpovědném zadávání. 

Na konferenci bude uděleno ocenění za přínos k rozvoji odpovědného 

veřejného zadávání v České republice. Přijímáme nominace na ocenění. 

Své návrhy posílejte na e-mail: .eva.chvalkovska@mpsv.cz

Akce je určena zejména pro zadavatele, odborníky na témata veřejných zakázek     

a udržitelnosti, vedoucí představitele měst, obcí, krajů a státních institucí, a to jak      

z České republiky, tak ze zahraničí.

Konference se koná v rámci projektu Odpovědný přístup k veřejným náku-           

pům – Strategické zadávání veřejných zakázek, který poskytuje odborné veřejnosti 

informace o udržitelných nákupech veřejné správy, pořádá školení a semináře, 

provádí výzkum či publikuje příklady dobré praxe. Více informací na www.sovz.cz.

Záznam z nedávno pořádané jarní konference najdete na stránkách Institutu 

odpovědného veřejného zadávání Institutu odpovědného veřejného zadávání nebo 

přímo zde.

Platforma 
Odpovědného 
veřejného zadávání

Platforma odpovědného veřejného 

zadávání je volné a neformální sdru-

žení subjektů, které se hlásí ke stra-

tegickému přístupu ve veřejném 

nakupování a ve své praxi implemen-

tují odpovědné veřejné zadávání. 

Více informací o Platformě OVZ 

najdete  Pro zájemce uvádímezde.  

Přihlášku do Platformy OVZ a kon-

taktní adresu: sovz@mpsv.cz

Odpovědné veřejné zadávání 

– dobrovolná  příležitost nebo zákonná povinnost?

Odpovědný nákup ICT

Udržitelnost při nakupování  potravin

Tržiště dobré praxe 

 Veřejné zakázky a inovace pro udržitelná řešení
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Nová publikace Ministerstva zemědělství

Průvodce využitím dřeva ve veřejných zakázkách

Ministerstvo zemědělství vydalo publi-

kaci Průvodce využitím dřeva ve ve-

řejných zakázkách. Zadavatelé mají 

možnost se inspirovat, jak využít dřevo 

zejména v zakázkách na stavební prá-

ce, resp. při přípravě stavebních projek-

tů, ale také v jiných předmětech plnění. 

V této stručné metodice ministerstvo 

uvádí: „Dřevo je všestranný materiál, 

který lze využít pro mnoho účelů, ať již 

se jedná o stavbu budov, výrobu mobiliá-

ře, nábytku, dekorativních prvků či oba-

lů. Hlavní výhodou dřeva z pohledu 

splnění environmentálního hlediska 

podle § 6 odst. 4 ZZVZ je, že se jedná     

o obnovitelný zdroj, který v sobě ukládá 

uhlík, čímž snižuje množství oxidu uhliči-

tého (CO ) v atmosféře, navíc se jedná   2

o lokální zdroj, kterého v lesích ČR ročně 
3přiroste přibližně 20 milionů m .“ 

Průvodce přináší i příklady využití dřeva 

k různým účelům od administrativních 

budov přes mostní konstrukci až po 

obalový materiál. Pdf verze celé publika-

ce je ke stažení zde.

Výstavba nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu
Stavba s nejnižšími náklady životního cyklu formou Design-Build 
a metodou BIM

Nejvyšší kontrolní úřad je nezá-

vislá kontrolní instituce, jejímž 

úkolem je kontrolovat hospo-

daření státu. Prověřuje, jak 

stát hospodaří se státním majetkem       

a s prostředky získanými ze zahraničí,    

a zaměřuje se na to, zda jsou veřejné 

prostředky vynakládány účelně, hospo-

dárně a efektivně a zda jsou dodržovány 

obecně závazné předpisy. Sídlí v praž-

ských Holešovicích, kde si pronajímá 

prostory od soukromé společnosti          

a z dlouhodobého hlediska považuje 

nájemní vztah za nevýhodný a nevhod-

ný. První zadávací řízení na zhotovitele 

stavby z března 2019 s předpokládanou 

hodnotou VZ 574 458 000 Kč bez DPH 

bylo zrušeno z důvodu nedoručení žád-

né nabídky. Opakované zadávací řízení 

bylo zadané v prosinci 2019 a smlouva   

s vybraným dodavatelem byla uzavřena 

v červenci 2020. Veřejná zakázka byla 

rozdělena na dvě části: Výstavba sídla 

Nejvyššího kontrolního úřadu (předpo-

kládaná hodnota včetně výdajů na vyba-

vení ve výši 777 858 000 Kč bez DPH)   

a Dodávka vestavěného interiéru do 

sídla Nejvyššího kontrolního úřadu 

(předpokládaná hodnota ve výši          

13 789 000 Kč bez DPH) zadávána        

v jiném zadávacím řízení.

Zadavatel požadoval výstavbu svého 

nového sídla formou Design-Build na 

základě požadavků na výkon nebo funk-

ci podle § 92 odst. 2 zákona o zadávání 

veřejných zakázek a v souladu se 

Smluvními podmínkami pro dodávku 

technologických zařízení a projektování 

a výstavbu elektro – a strojně – technolo-

gického díla a pozemních a inženýr-

ských staveb projektovaných zhoto-

vitelem (The Yellow Book of FIDIC: 

„Conditions of Contracts for Plant and 

Design-Build“ - First edition 1999) s vyu-

žitím metodiky BIM.

Více již v samotné případové studii, která 

uvádí i vyjádření manažera projektu 

PhDr. Radka Hauberta k použití inovativ-

ních metod a principů udržitelné výstav-

by. Případová studie je k dispozici ke 

stažení .zde

Příklad dobré praxe:
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Zakázka na údržbu zeleně v Děčíně

Údržbu zeleně město nově rozdělilo do 

několika menších zakázek a nechalo o 

ně firmy soutěžit. Smlouvy jsou velmi 

pružné – odvislé od počasí, sekat se 

může více a častěji, nebo naopak zcela 

vynechat. Úřednicí v současné době 

vytipovávají plochy, na kterých se objeví 

luční kvítí a z části trávníků ve městě se 

stanou louky. Děčín chce jít trochu pří-

rodnější cestou, než je takzvaný anglický 

trávník po celém městě. „Určité úseky by 

se nemusely sekat tak často a pravidel-

ně. Uvažujeme, že bychom je oseli luč-

ním kvítím. Teď vytipováváme lokality, 

kde by to bylo možné,“ říká náměstek 

primátora Tomáš Brčák z ODS. „Město 

Děčín letos za sekání trávy a hrabání 

listí zaplatí celkem 7 milionů 44 tisíc 

korun. Původně jsme počítali s částkou 

16 milionů 655 tisíc korun, kdy jsme 

vycházeli ze současných cen na trhu,“ 

doplňuje Luděk Stínil, mluvčí města 

Děčín.

Institut odpovědného veřejného zadávání

Institut odpovědného veřejného zadá-

vání je unikátní vzdělávací platformou   

v České republice, která poskytuje bez-

platný komplexní vzdělávací systém 

specialistům na veřejné zakázky, kteří 

chtějí ve veřejných nákupech uplatňovat 

odpovědný přístup a rozvíjet své kompe-

tence pro strategické nakupování. Vzdě-

lávání zahrnuje širokou škálu kompeten-

cí pro strategické směřování veřejných 

nákupů, které zadavatele vedou k pro-

mýšlení dopadů veřejné zakázky, k napl-

ňování obecných společenských cílů 

nebo priorit organizace a při tom získají 

praktické informace, tipy a příklady, 

které mohou ve své praxi ihned využívat 

a současně 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 dis-

pozici v záznamu.

Nově je k dispozici videoseminář: Odpo-

vědný přístup ke stravování a nákupu 

potravin (nejen) ve veřejných zakáz-

kách. Pokud nakupujete potraviny pro 

stravovací provozy ve veřejné správě, je 

videoseminář určen právě vám. Na se-

mináři se věnujeme i sociálně a environ-

mentálně udržitelným a etickým poža-

davkům, které lze stejně dobře využít jak 

veřejnými zadavateli, tak i ve stravování 

v soukromém sektoru. Dále se zaměřil    

i na praktické záležitosti: jak zavést dyna-

mický nákupní systém a využít elektro-

nický katalog (nejen) při zabezpečení 

stravování v nemocnici? Zodpoví vám 

otázky typu, o koho se mohou školní, ale 

i jiné stravovací provozy, na cestě k udr-

žitelnějšímu stravování opřít? Kdo jim 

poradí, jak na to? Které konkrétní, v praxi 

vyzkoušené aspekty odpovědného 

veřejného zadávání lze ve veřejných 

zakázkách využít? Zda již existují příkla-

dy dobré praxe v České republice?         

A kam v této oblasti směřuje Evropská 

unie? Záznam je ke zhlédnutí .zde
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Kurz Oběhové hospodářství na VŠCHT přijímá nové registrace

Pátý ročník kurzu Oběhové hospodářství na VŠCHT je otevřen pro registraci. 

 Kurz Oběhového hospodářství přinese podněty pro rozvoj udržitelného pod-

nikání

· Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze pořádá od září pátý ročník dvousemestrálního 

kurzu Oběhové hospodářství.

· Kurz účastníkům zprostředkuje know-how z oblasti cirkulární ekono-

miky. Pomůže jim tak s uplatněním na trhu práce i s rozvojem vlastního 

podnikání.

Praha 20. května 2021 – Pod hlavičkou 

Vysoké školy chemicko-technologické  

v Praze (VŠCHT) se uskuteční již pátý 

ročník . kurzu Oběhové hospodářství

Fakulta technologie ochrany prostředí 

(FTOP) VŠCHT ve spolupráci s přední-

mi odborníky zprostředkuje ředitelům, 

manažerům a dalším profesionálům ze 

soukromé i státní sféry aktuální poznat-

ky a informace týkající se cirkulární eko-

nomiky.

Partnery kurzu jsou Institut cirkulární 

ekonomiky, z.s., SUEZ Česká republi-

ka, a.s., Veolia Česká republika, a.s.,     

a klastr WASTEN.

„Cirkulární ekonomika se jako trend 

bude v nadcházejících letech čím dál 

více propisovat do širokého spektra 

činností – od designu a marketingu přes 

ochranu životního prostředí či nakládání 

s odpady až po společenskou odpověd-

nost podnikání. Absolventi kurzu tak 

mohou získat jedinečné know-how, které 

jim pomůže dát nový rozměr vlastnímu 

podnikání nebo se lépe uplatnit na trhu 

práce,“ říká prof. Vladimír Kočí, odbor-

ný garant kurzu, děkan FTOP VŠCHT    

a přední český expert na metodu posu-

zování životního cyklu (LCA).

„Účastníci budou mít během kurzu příle-

žitost využít nové poznatky při práci na 

vlastních projektech, a to jak samostat-

ně, tak ve skupině. Často tak vznikají 

zajímavé synergie mezi podnikatelskými 

záměry účastníků, což je další přidaná 

hodnota kurzu. Z takovýchto projektů 

vzešly dnes již známé iniciativy, jako 

Zálohujme, Repete box nebo Cirkulární 

dotace,“ doplňuje zakladatelka Institutu 

cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová, 

která na kurzu od prvního ročníku před-

náší.

Letošní ročník začíná v září 2021 a končí 

v květnu roku 2022. Celkem se bude 

konat 12 pátečních celodenních výuko-

vých bloků spolu s dvoudenní exkurzí. 

Během výukových bloků, které se zamě-

ří na specifické aplikace konceptu cirku-

lární ekonomiky, představí odborníci na 

danou oblast konkrétní aktivity či překáž-

ky při zavádění tohoto moderního tren-

du. O své zkušenosti se podělí celá řada 

specialistů z byznysového i akademické-

ho prostředí, např. generální ředitel 

SUEZ ČR Zdeněk Horsák, zakladatel 

digitálního odpadového tržiště CYRKL 

Cyril Klepek či obchodní a technický 

ředitel VEOLIA ČR Ondřej Beneš.

Stejně jako předchozí ročníky se i letošní 

ročník kurzu uskuteční pod záštitou 

Ministerstva životního prostředí, Minis-

terstva průmyslu a obchodu a Minister-

stva práce a sociálních věcí. Další pod-

robnosti a přihlášku na kurz naleznete na 

webových stránkách kurzu Oběhového 

hospodářství.
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PROCURA+ AWARDS 2021 

Ocenění Procura + oceňuje udržitelné   

a inovativní zakázky a zadávací řízení    

a zviditelňuje nejdynamičtější, do bu-

doucna nejinovativnější veřejné zada-

vatele a jejich iniciativy. Oceněné příkla-

dy dobré praxe mají silný potenciál pro 

následování a další šíření a jsou skvělou 

ukázkou používání udržitelných a inova-

tivních nástrojů při zadávání veřejných 

zakázek při nákupu špičkových řešení   

a technologií.

PROCURA+ 
AWARDS

2021

Zveřejněni jsou již všichni nominovaní 

pro letošní rok. V silné konkurenci obstá-

ly hned dvě instituce z České republiky. 

V kategorii Inovativní zakázka roku 

2021 

je nominován a do užšího výběru byl 

porotou vybrán Nejvyšší kontrolní úřad, 

za zde již zmiňovanou veřejnou zakázku 

na výstavbu svého sídla v Praze v Hole-

šovicích a v kategorii Udržitelná zakáz-

ka roku 2021 do užšího výběru postou-

pila zakázka Jihomoravského kraje - 

stavba léčebny Ostrov u Macochy – pro-

jekt připravovaný metodou Design        

& Build s důrazem na architektonické 

řešení, nízkou energetickou náročnost  

a využívající BIM modelování. Více in-

formací najdete na anglických stránkách 

ICLEI .zde

Po deseti letech vydala Evropská komise 

přepracovanou a rozšířenou metodiku 

Buying Social. Kromě nové kapitoly o ná-

strojích SOVZ zde naleznete i praktické 

příklady jako například nákup udržitelných 

potravin pro školní provozovny ve fran-

couzském regionu Vendee, nebo inspira-

tivní přístup Valonska k mimořádně nízké 

nabídkové ceně, případně k flexibilnímu 

uplatňování kritéria praktického vzdělávání 

znevýhodněných osob na zakázkách.

Materiál je dostupný i v češtině ke stažení 

zde.

Inspirace ze zahraničí

Greater London Authority praktikuje, radí, inspiruje

Velká Británie již není součástí EU.         

I přesto může být důraz na téma udržitel-

ného nakupování některých reprezen-

tantů (jako starosty Londýna, Shadiq 

Khana) nadále inspirativní.

Starosta Londýna projevuje iniciativám  

v oblasti udržitelného nakupování dlou-

hodobě svou podporu. SOVZ je tak 

prezentováno jako jedna z priorit měst-

ské reprezentace a je tak věnována 

náležitá pozornost nejen samotnému 

rozvoji SOVZ, ale také jeho monitoringu 

a propagaci. Zájemci tedy mají možnost 

seznámit se jak se  o vývoji zprávou

SOVZ Greater London Authority v obdo-

bí duben 2019 až březen 2020, tak i na-

čerpat inspiraci ze  konkrétních sbírky

příkladů.

Ve sbírce se dočtete o nízkoemisních 

vozidlech londýnského hasičského sbo-

ru či o udržitelném řešení pro uniformy 

jeho příslušníků. Zajímavým příspěv-

kem v oblasti oběhového hospodářství 

může být opětovné využití 22 tun kevlaru 

z policejní výstroje (zejména v sektoru 

automotive). Pominout nelze ani zakáz-

ky v oblasti stavebnictví, které se zamě-

řují například na vzdělávání pracovních 

sil, a dávají také příležitost osobám s kri-

minální minulostí.

Buying Social, II. vydání

mailto:sovz@mpsv.cz
https://www.facebook.com/odpovedneverejnezakazky
https://procuraplus.org/awards/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47c69b3a-cfcf-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/buying-social-2021_cz_c_2021_3573_f1_other_autonomous_act_cs_v3_p1_1156678.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_group_responsible_procurement_report_2019-20_vf.pdf
https://sustainable-procurement.org/resource-centre/?c=search&uid=3f6f60b8
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