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Konference ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2021
Šestý ročník konference Odpovědné veřejné zadávání se koná 4. listopadu
v Lichtenštejnském paláci a zároveň bude přenášena online. Konference se
zaměří na strategický přístup k veřejnému nakupování a vybrané aspekty
odpovědného veřejného zadávání. Jejím cílem je zasadit téma odpovědného
veřejného zadávání 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.

Představujeme řečníky konference OVZ
Mezi prvními potvrzenými řečníky za zahraničí je Marc Steiner ze Švýcarska
a Lidia Caparelli z Itálie. V příštím vydání newsletteru představíme další hosty
konference.

Hlavní témata konference
· Odpovědné veřejné zadávání
– dobrovolná příležitost nebo
zákonná povinnost?
· Odpovědný nákup ICT
· Veřejné zakázky a inovace
pro udržitelná řešení
· Tržiště dobré praxe
Program konference
je k dispozici zde.
Na konferenci se registrujte
na stránkách Institutu odpovědného
veřejného zadávání zde.

Marc Steiner
Marc Steiner je
soudce Spolkového Nejvyššího
správního soudu
ve Švýcarsku.
Své zkušenosti
a znalosti poskytl
při přípravě zákona o zeleném veřejném zadávání ve Švýcarsku (2006)
a vydal pracovní dokument o tom, jak
integrovat sociální aspekty do procesů

zadávání veřejných zakázek (2009,
4. verze 2017). V roce 2007 byl jmenován soudcem Spolkového Nejvyššího
správního soudu (2. divize, která má na
starosti především ekonomické záležitosti, včetně zadávání veřejných zakázek
a hospodářské soutěže). Marc Steiner
absolvoval dvě stáže u Soudního dvora
Evropské unie (1996 a 2008) mj. působil
jako odborník během veřejného slyšení
Výboru Evropského parlamentu pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitele o „Mo-

dernizaci zadávání veřejných zakázek“
(květen 2011) a byl jedním z řečníků na
sympoziu WTO o udržitelném zadávání
veřejných zakázek (únor 2017). Rovněž
se aktivně zúčastnil diskuse na Dni práva a správy klimatu v Madridu (prosinec
2019).
Na konferenci OVZ přijal Marc Steiner
pozvání jako keynote speaker k tématu
„Udržitelné zadávání veřejných zakázek: právní rámec a kultura zadávání
zakázek“.

Lidia Caparelli je povoláním právnička.
Od roku 2001 pracuje na různých
pozicích s rozličnými pravomocemi pro
Consip - ústřední orgán pro zadávání
veřejných zakázek v Itálii. Zde se zabývá
otázkami udržitelnosti. Je členkou italského řídícího výboru pro provádění

italského Národního akčního plánu
udržitelnosti, který má na starosti italské
Ministerstvo životního prostředí. Rovněž
je členkou poradní skupiny GPP (Zadávání zelených zakázek) na evropské
úrovni, vyučuje rovněž na SNA (Národní
škola pro italskou správu).

Lidia Caparelli
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Odpovědný nákup informační techniky
Nákup informační a komunikační techniky je předmět plnění, který je pro
uplatňování požadavků v sociální i environmentální oblasti vhodný. Jak v odpovědném veřejném zadávání lze využít
existující certiﬁkace (štítky) si můžete
přečíst více na stránce Informační a komunikační technika (ICT) | SOVZ.

V rámci projektu OVZ byly do češtiny
přeloženy dvě publikace TCO Certiﬁed,
které mohou být českým zadavatelům
dobrou pomůckou.

Zelené zadávání
– staňte se součástí
celorepublikového
výzkumu

Pokyny pro zadavatele Doporučené
formulace při používání certiﬁkace
TCO Certiﬁed ve veřejném zadávání
(originál: Guidance for purchasers
Recommended language for using
TCO Certiﬁed in procurement)
Ekvivalentní doklad o shodě s certiﬁkací TCO Certiﬁed (originál: Equivalent proof of compliance with TCO
Certiﬁed), který lze využít při formulaci požadavků v zadávací dokumentaci pro případ, že by dodavatel
dokládal požadavky jinak, než štítkem TCO Certiﬁed.

Platforma
Odpovědného veřejného zadávání
Členství v Platformě OVZ je bezplatné
a otevřené pro všechny zadavatele
v ČR. Zájemci se mohou přihlásit na
e-mailu sovz@mpsv.cz.
V současnosti má Platforma OVZ již
32 členů, nově se členy staly tyto organizace: Centrální nákup Plzeňského kraje,
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Nejvyšší kontrolní úřad či Vysoké učení
technické v Brně. Po roce Platforma
OVZ chystá osobní setkání svých členů,
a to 16. - 17. září, kde budou na programu témata, jako je odpovědné zadávání
ve stavebnictví, stravování, inovace
a udržitelnost, odpovědný nákup ICT
apod. Po roce virtuálních setkání, bude
velkým beneﬁtem i osobní networking.

Projekt Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek
je spoluﬁnancován Evropskou unií.
http://sovz.cz/ Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Vážení zadavatelé,
sdělte nám Vaše zkušenosti a postoje
k zelenému zadávání!
Stačí vyplnit krátký elektronický dotazník
na této adrese. Vyplnění dotazníku zabere zhruba 15 minut.
Získané informace budou použity k vědecké analýze problému a publikovány
pouze v souhrnných datech, čímž je zajištěna anonymita odpovědí. Informace
nebudou poskytnuty třetí osobě.
Vaše odpovědi budou součástí celorepublikového výzkumu, na kterém se
podílejí přední odborníci z Karlovy univerzity a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Cílem výzkumu je zjistit možnosti podpory zlepšení podmínek pro zadavatele,
kteří jsou často pod velkým tlakem soutěžit podle jediného hodnotícího kritéria
a často bez důrazu na environmentální
kvalitu přijímaného plnění.
Děkujeme předem za vyplnění dotazníku. Přispíváte tím k dalšímu rozvoji odpovědného zadávání.
Kontaktní osoba:
doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.
(marketa.sumpikova@vscht.cz), koordinátorka výzkumu
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Městská část Praha 14
Nově jsou na webu sovz.cz
zpracovány dvě případové
studie Městské části Praha 14
MČ Praha 14 vyhlásila soutěž na zpracování dokumentu Plán revitalizace
sídliště Lehovec 2022 – 2027 s cílem
získání katalogu opatření realizovaných
pro dané období, podkladu pro další
fáze zpracování dílčích projektových
dokumentací, nastavení systematické

péče o dané území a pro případné zadání architektonické studie/architektonické
soutěže. Městská část se tímto snaží
o zpracování celkové vize cílené na
dlouhodobý a koncepční rozvoj sídliště
Lehovec ve spolupráci s veřejností,
podnikateli, spolky a stakeholdery. Případová studie Zpracování plánu revitalizace sídliště se zapojením veřejnosti
je ke stažení zde.
Druhou případovou studií dobré praxe je
zakázka Revitalizace energeticky náročných budov metodou Design &
Build jejímž předmětem je zpracování
projektové dokumentace projektu a rekonstrukce objektů s cílem dosažení
energetických úspor prostřednictvím
revitalizace energeticky náročných
městských budov ÚMČ Praha 14 na
energeticky vysoce efektivní budovy
s téměř nulovou spotřebou energie
s využitím obnovitelných zdrojů energie,
integrací inteligentních BMS na bázi IT
řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody. Jde o nadlimitní veřejnou

zakázku na stavební práce formou jednacího řízení s uveřejněním na stavební
práce realizovanou metodou Design &
Build. Návrh rekonstrukce budov úřadu
získal v roce 2018 i bronzový certiﬁkát
metodiky SBToolCZ pro administrativní
budovy (Energeticky téměř nulová budova, Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, Akumulace a využití dešťové
vody, Bezbariérový přístup). Ke stažení
je příklad dobré praxe k dispozici zde.

Ze zahraničí:
Úrad pre verejné obstarávanie
ÚVO připravil speciﬁckou příručku s názvem Základní kniha o sociálních aspektech.
Příručka má za úkol podchytit celou
problematiku týkající se identiﬁkovaných sociálních hledisek jako celku a obsahuje všechny základní informace
o sociálních aspektech takovým způsobem, aby umožňoval subjektům, které
dosud zkušenosti s aplikací sociálních
hledisek nemají, použít tyto informace

i ve svých připravovaných veřejných
zakázkách. Hlavní prioritou je poskytnout zadavatelům základní obraz o tom,
jak deﬁnuje sociální hledisko zákon o veřejných zakázkách, co si pod pojmem
sociální hledisko lze představit v praxi
a jaký pozitivní přínos může mít jeho
aplikace ve veřejných zakázkách na
celou společnost.
Pro zájemce je příručka ke stažení zde.
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