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jsou momenty, kdy je nanejvýš 

důležité vedle odborných textů 

vyjádřit i jasný hodnotový postoj. 

Postoj, který Česká republika jed-

noznačně vyjadřuje svými činy. 

Proto si i tímto newsletterem        

v barvách ukrajinské vlajky dovo-

lujeme symbolicky připomenout 

hodnoty a principy, které platí      

v demokratické společnosti a vy-

jádřit podporu suverénnímu stá-

tu, kterým Ukrajina bezesporu je, 

a který má své místo v mírové 

Evropě. 

Milí čtenáři a čtenářky,

Konference 
– vyznačte si v kalendáři 3. – 4. října 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

a Ministerstvo pro místní rozvoj pořá-

dají mezinárodní odbornou konferenci 

INOVACE VE VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZKÁCH A STRATEGICKÉ 

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Aktuální trendy a výzvy

Hlavní témata konference budou:

 

Úspěšné implementace inovací ve veřejných 

zakázkách a strategického zadávání 

na národní úrovni

Význam inovací ve veřejných zakázkách 

a strategického zadávání veřejných zakázek 

v kontextu současných evropských výzev

 

Role centralizace veřejných nákupů 

z pohledu inovací a strategického zadávání

Role kontrolních a dozorových orgánů 

ve strategickém zadávání a inovacích
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Odpovědné
     veřejné zadávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj pořádají mezinárodní odbornou konferenci

INOVACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 
A STRATEGICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Konference Ministerstva pro místní rozvoj

na téma inovace ve veřejných zakázkách

Akademie veřejného investování MMR

4. října 2022 4. - 5. října 2022

VII. ročník konference 

ODOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2022 

Kongresové centrum České národní banky

AKTUÁLNÍ TRENDY A VÝZVY

3. října 2022 v Kongresovém centru České národní banky

Hlavní témata konference

 

Význam inovací ve veřejných zakázkách a strategického zadávání veřejných zakázek v kontextu 

současných evropských výzev

 

Role kontrolních a dozorových orgánů ve strategickém zadávání a inovacích

Role centralizace veřejných nákupů z pohledu inovací a strategického zadávání

Úspěšné implementace inovací ve veřejných zakázkách a strategického zadávání na národní úrovni
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Nabídka Institutu 

odpovědného veřejného zadávání

Institut odpovědného veřejného zadá-

vání připravuje unikátní sérii seminářů, 

ve které vám představíme inovativní 

metodu hodnocení BEST VALUE 

APPROACH a zkušenosti s jejím prak-

tickým využitím u veřejných zakázek       

v České republice. Představíme vám 

přístup k zadávacímu řízení, který usilu-

je o výběr nejlepšího dodavatele za ro-

zumnou cenu. Ačkoli je jádro této meto-

dy spatřováno zejména ve specifickém 

přístupu k hodnocení nabídek s použi-

tím kvalitativních kritérií, jedná se o kom-

plexní přístup k zadávání zakázek a ří-

Připravili jsme a nabízíme vám praktický 

seminář, který je úvodem k odborným 

tématům odpovědného veřejného zadá-

vání a nabízí základní přehled o jeho 

příležitostech a tématech, postavených 

na konkrétních příkladech z praxe.

Tento seminář s prezenční účastí se 

bude konat 7. dubna od 9.45 – 13:15  

na půdě Akademie veřejného investová-

ní Ministerstva pro místní rozvoj, Paříž-

ská 4, Praha 1. 

Pokud si chcete udělat základní přehled 

o příležitostech odpovědného veřejného 

Seminář 

Odpovědné veřejné zadávání v praxi

WORKSHOP - Metoda BEST 

VALUE APPROACH v praxi 

veřejných nákupů - strážní 

a úklidové služby    

31. 3. 2022 

Metoda BEST VALUE APPROACH 

v praxi veřejných nákupů 

- ÚVODNÍ SEMINÁŘ  

17. 3. 2022 

WORKSHOP - Metoda BEST 

VALUE APPROACH v praxi 

veřejných nákupů - zřízení webu  

5. 5. 2022 

WORKSHOP - Metoda BEST 

VALUE APPROACH v praxi 

veřejných nákupů - stavební 

zakázky  

21. 4. 2022 

zadávání, tento seminář vám jej zajistí. 

Součástí semináře bude také interaktiv-

ní část, která bude postavená na práci 

ve skupinách, kde budete mít prostor 

sdílet vaše zkušenosti s ostatními účast-

níky. Na závěr bude prostor pro zodpo-

vězení jakýchkoli otázek a pro otevře-

nou diskusi o vašich zkušenostech, ale 

také třeba bariérách, které vnímáte jako 

klíčové při uplatňování tohoto přístupu   

v praxi. Konkrétní struktura semináře 

bude včas zveřejněna. Registrace na 

seminář je spuštěna . Účast je zdar-zde

ma. 

zení projektů, od přípravy, přes výběr 

dodavatele až po samotnou realizaci 

zakázky, včetně sledování a vyhodnoce-

ní jejího průběhu. Neváhejte se registro-

vat! Kapacita pro osobní účast je omeze-

na. Semináře však nabízíme i ONLINE. 

Účast je zdarma.
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Příprava plánu pro oběhové hospodářství je v plném proudu

 ZE ZAHRANIČÍ

Procura+ |  AWARDS

ciózní cíle Zelené dohody pro Evropu. 

Dosažení uhlíkové neutrality do roku 

2050 bude vyžadovat přechod sloven-

ské ekonomiky na oběhový model zalo-

žený na úspoře přírodních zdrojů, ale 

také na snižování znečištění životního 

prostředí, produkce odpadů a emisí 

skleníkových plynů. V této souvislosti 

Ministerstvo životního prostředí spolu-

pracuje s Organizací pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropskou 

komisí na projektu „Příprava cestovní 

mapy pro cirkulární ekonomiku na 

Slovensku". Ministerstvo životního 

prostředí připravilo setkání zaintereso-

vaných stran k prioritám budoucího 

plánu, kterými jsou potraviny a další 

biologický odpad, ale také ekonomické 

nástroje pro udržitelnou spotřebu a výro-

bu. Důležitým tématem je také staveb-

nictví.

Zasedání o plánu pro oběhové hospo-

dářství představilo klíčová zjištění analý-

z, na nichž pracovali odborníci OECD    

a univerzita a výzkum Wageningen v Ni-

zozemsku. Zazněla rovněž stanoviska 

zástupců soukromého sektoru, akade-

mické obce a nevládních organizací. 

MŽP a autoři studií se zajímali o jejich 

pohled na identifikované překážky pře-

chodu na cirkulární ekonomiku na Slo-

vensku, jakož i o navrhovaná opatření   

a doporučení, jak tento přechod realizo-

vat.

Rastislav Zamboj, generální ředitel 

Sekce cirkulární ekonomiky Ministerstva 

životního prostředí, zdůraznil potřebu 

spolupráce se zúčastněnými stranami: 

"Pokud chceme důkladně připravit        

a realizovat budoucí plán a jeho opatře-

ní, musí být do procesu zapojeny všech-

ny zúčastněné strany." Dále dodal, že 

Ministerstvo životního 

prostředí Slovenské re-

publiky podporuje ambi-

hlavní ambicí MŽP je zachovat hodnotu 

surovin, které v současné době končí    

na skládkách, a učinit výrobu a spotřebu 

udržitelnou. 

Kromě přípravy cestovní mapy pro cirku-

lární ekonomiku pracuje Ministerstvo 

životního prostředí na zlepšení nakládá-

ní s odpady a financování odděleného 

sběru, který byl na Slovensku dlouhodo-

bě zanedbáván. MŽP přijme opatření     

k zajištění životaschopnosti financování 

odpadového hospodářství a dále k zajiš-

tění toho, aby odpady byly tříděny, 

recyklovány a ukládány na skládky co 

nejméně. Ministerstvo životního prostře-

dí poprvé kvalifikovaně vyčíslilo skuteč-

né náklady na sběr, přepravu a oceňová-

ní materiálů. Velkou novinkou je, že 

účastníci třídění musí vést transparentní 

účetnictví, aby si veřejnost, ale i výrobci 

zboží mohli ověřit jejich účinnost. Ambicí 

MŽP je přechod na model cirkulární 

ekonomiky, kde je hodnota surovin 

zachována co nejdéle s cílem minimali-

zovat odpad a zároveň ekologizovat 

spotřebu a výrobu.

Do konce března je možné podávat 

přihlášky do soutěže Procura+. V loň-

ském roce v této soutěži zaujali hned 

dva čeští zástupci. Jihomoravský kraj, 

který získal čestné uznání za projekt 

výstavby Dětské léčebny se speleotera-

pií v Ostrově u Macochy. Ještě lépe si 

vedl Nejvyšší kontrolní úřad, který se 

svou zakázkou na výstavbu nového 

sídla obsadil druhé místo v kategorii 

Inovativní zakázka roku. Bude se mít 

Česká republika čím pochlubit i v letoš-

ním roce?
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Již dříve jsme naše čtenáře informovali o změně podoby energetických štítků plat-

ných pro kategorie:

Health Care Without Harm Europe

Evropská pobočka mezinárodní nevlád-

ní organizace Health Care Without Harm 

Europe ve spolupráci s evropskými 

odborníky vytvořila sady kritérií udržitel-

nosti - konkrétně pro jednorázové ruka-

vice a opakovaně použitelné lékařské 

textilie. Veškeré informace jsou zatím 

pouze v angličtině na webových strán-

kách organizace . zde

Energetické štítky

S prvním výročím změny si dovolujeme 

připomenout materiál pro orientaci v no-

vém značení, který zpracovala organiza-

ce Seven z. ú. Materiál je ke stažení . zde

(pro ty se nové 

štítky uplatňují 

od 1. 9. 2021)
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