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Konference 

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

MUNI UDRŽITELNOST

Masarykova uni-

verzita hledá udr-

žitelná a spole

čensky odpovědná řešení a jedním        

z nich je odpovědné zadávání veřejných 

zakázek. V roce 2016 podepsala univer-

zita memorandum o spolupráci s MPSV, 

čímž se přihlásila k principům společen-

sky odpovědného veřejného zadávání. 

S počtem 123 vlastních objektů a obhos-

podařovaného majetku v hodnotě přes 

16 mld. KČ se otevírá značný prostor pro 

zohlednění sociálních a enviromentál-

ních aspektů právě v duchu OVZ.

Na nově zřízených stránkách MUNI 

UDRŽITELNOST je jasně vidět, jak 

významnou roli ve veřejném zadávání 

hraje komunikace cílů a kroků navenek. 

Na stránkách najdete aktuální informace 

z prostředí univerzity od udržitelných 

nákupů, přes energetický management 

až po Strategický záměr Masarykovy 

univerzity na léta 2021–2028 (strategic-

ký záměr MUNI), který představuje 

zásadní koncepční rozvojový dokument 

určující směřování univerzity v dlouho-

dobém horizontu ve vzdělávání, výzku-

mu, společenské roli a v jejím infrastruk-

turním rozvoji.

„Věřím, že právě Strategický záměr 

Masarykovy univerzity na léta 2021 – 

2028 vytváří základní ideové a koncepč-

ní předpoklady pro další růst a rozvoj      

a ukazuje jasný směr pro naši univerzi-

tu,“ říká rektor Masarykovy univerzity, 

Martin Bareš.
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Odpovědné
     veřejné zadávání

INOVACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 
A STRATEGICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

4. října 2022 ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2022 

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

 
Úspěšné implementace inovací ve veřejných zakázkách a strategického zadávání 

na národní úrovni

Role centralizace veřejných nákupů z pohledu inovací a strategického zadávání

Role kontrolních a dozorových orgánů ve strategickém zadávání a inovacích

Kongresové centrum České národní banky

VII. ročník konference 

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

SAVE

THE DA
TE

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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Platforma OVZ vznikla na podzim 2020 

na počátku krize související s pandemií 

onemocnění COVID-19. Omezené 

rozpočtové možnosti veřejného sektoru 

a cíl opětovného nastartování ekonomi-

ky a podpory lidí v obtížných socioeko-

nomických podmínkách vedlo veřejné 

zadavatele k ještě většímu důrazu na 

získání nejvyšší hodnoty za vynaložené 

veřejné prostředky. Každá koruna vyna-

ložená z veřejných rozpočtů by měla 

přinést maximální hodnotu pro společ-

nost, ekonomiku i životní prostředí.

Tento strategický přístup zadavatelů      

k veřejným zakázkám se v posledních 

letech rozvíjel jak v Česku, tak i jinde      

v EU či dalších zemích. V kontextu sou-

časného dění s událostmi nejen na Ukra-

jině opět přicházejí do popředí témata 

jako je podpora zaměstnanosti, pod-

pora malých a středních podniků      

či nastavení férových podmínek v do-

davatelském řetězci. Platforma odpo-

vědného veřejného zadávání se věnuje  

i dalším oblastem jako je například 

podpora důstojných pracovních pod-

mínek, etické nakupování, podpora 

vzdělávání a odborných praxí či hle-

dání ekologicky šetrných řešení a pří-

ležitosti pro oběhové hospodářství.

Po přijetí novely zákona o zadávání 

veřejných zakázek, která zařadila odpo-

vědné veřejné zadávání mezi zásady do 

§6 ZZVZ se Platforma OVZ stala jedi-

nečným zdrojem pro vzájemnou inspira-

ci a sdílení dobré praxe. Platforma odpo-

vědného veřejného zadávání je volné     

a neformální sdružení subjektů, které se 

hlásí ke strategickému přístupu ve veřej-

ném nakupování a ve své praxi imple-

mentují odpovědné veřejné zadávání. 

Za rok a půl svého působení má 32 čle-

nů z řad veřejných zadavatelů napříč 

celou republikou. Pro inspiraci  ZDE

uvádíme přehled témat pravidelných 

setkání, která v minulosti proběhla. 

Více o Platformě OVZ se dočtete . ZDE

Chcete-li se stát členem Platformy OVZ 

kontaktujte Terezu Šmídovou na e-mail: 

tereza.smidova@mpsv.cz

Platforma 

odpovědného 

veřejného zadávání 

Nabídka Institutu 

odpovědného 

veřejného zadávání

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 

Institut odpovědného veřejného 

zadávání pokračuje v sérii seminářů,    

ve které vám představujeme inovativní 

metodu hodnocení BEST VALUE 

APPROACH a zkušenosti s jejím 

praktickým využitím u veřejných zaká-

zek v České republice. V březnu proběh-

ly první dvě a záznam toho úvodního    

ze 17. března 2022 Metoda Best VA-

LUE APPROACH v praxi veřejných 

nákupů je již na webu Institutu OVZ 

ZDE a v příštím týdnu bude zveřejněn     

i další z řady, zaměřený na strážní a úkli-

dové služby. Registrace na dubnový      

a květnový workshop je otevřena viz od-

kazy vpravo.
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV

Ministerstvo práce a sociál-

ních věcí nakupuje kancelář-

ský papír udržitelně pro celý 

resort již od roku 2015. Zprvu využívalo 

environmentální zvláštní podmínku 

plnění v následujícím rozsahu:

1)  proces bělení bez použití elemen-

tárního chlóru (ECF) a 

2)  kancelářský papír založený na bázi 

primárního vlákna pocházejícího 

ze zákonného nebo udržitelného 

zdroje.

Splnění prvního z požadavků bylo 

možné prokázat dodáním technické 

dokumentace výrobce, z níž byl průkaz-

ný technologický postup při bělení. Poža-

davek na původ suroviny pro výrobu 

papíru pak mohl být prokázán certifikáty 

FSC či PEFC, případně jiným rovnocen-

ným důkazem, jako je zavedený dobro-

volný systém sledování, certifikovaný 

třetí stranou např. ISO 9000 nebo ISO 

14000 či EMAS. V případě třetích zemí 

bylo možné prokázat původ dřeva dob-

rovolnou partnerskou dohodou s EU      

a předložením licence FLEGT. Pro 

účastníky zadávacího řízení nebylo 

problematické shora uvedené požadav-

ky splnit. Zadavatel některé dodávky 

papíru dokonce obdržel nejen s certifika-

cí FSC prokazující původ dřeva a nebě-

lené elementárním chlórem, ale i s eko-

značkou EU Ecolabel, aniž by ji výslovně 

požadoval.

Na základě získaných poznatků a přija-

tých Zásad pro ekologickou udržitelnost 

resortu práce a sociálních věcí z roku 

2020, které přispěly k prohloubení snah 

o udržitelné veřejné nákupy, MPSV jako 

centrální zadavatel vyhlásilo v polovině 

roku 2021 veřejnou zakázku na kance-

lářský papír pro všechny své resortní 

organizace s přísnějšími ekologickými 

požadavky. Zadavatel se rozhodl poža-

dovat přímo ekoznačku EU pro grafický 

papír, která je udělována pouze produk-

tům s menším dopadem na životní pro-

středí během celého jejich životního 

cyklu. Na rozdíl od dřívějších požadavků 

zadavatele eliminuje ekoznačka EU 

negativní dopady výroby papíru na život-

ní prostředí komplexněji. Ekoznačka 

byla požadována v souladu s § 94 ZZVZ 

jako štítek, dodavatel tedy musel splnit 

všechna kritéria na označení ekoznač-

kou EU (nikoli pouze požadavky na 

původ suroviny a způsob bělení jako 

dosud). Cílem zadávacího řízení bylo 

uzavření rámcové smlouvy na dodávky 

kancelářského papíru na tři roky, při-

čemž hodnotícím kritériem byla nejnižší 

celková nabídková cena. Zadávací říze-

ní proběhlo formou e-aukce, jejímž před-

mětem byly jednotkové nabídkové ceny 

za jednotlivé druhy a typy formátu kance-

lářského papíru dle technické specifika-

ce, přičemž jedním z technických para-

metrů byl požadavek na ekoznačku EU 

„Ecolabel“. Více informací k této zakázce 

najdete na webu sovz.cz v příkladech 

dobré praxe . ZDE  
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Fakulta technologie ochrany prostředí 

VŠCHT v Praze uspořádá již pátý kurz 

celoživotního vzdělávání s názvem 

Oběhové hospodářství. Jako partneři se 

na přípravě a realizaci podílejí

SUEZ Využití zdrojů, a.s. , Veolia Česká 

republika, a.s. a  klastr WASTEN. Kurz 

bude probíhat od září 2022 do května 

2023 a bude sestávat z 11 celodenních 

výukových bloků a dvoudenní exkurze. 

Odborným garantem je profesor Vladi-

mír Kočí z VŠCHT Praha.

Přihlásit na kurz se můžete .ZDE

VŠCHT pořádá již 5. ročník 

kurzu Oběhové hospodářství

„Cílem kurzu je osvojení si specifických 

znalostí v oblasti nově se rozvíjející 

disciplíny, kterou podporuje Evropská 

komise a která v následujících letech 

bude ovlivňovat široké spektrum čin-

ností od vývoje a výroby produktů, 

recyklační technologie, nakládání s od-

pady, přes marketing, ochranu životního 

prostředí až po společenskou odpověd-

nost podnikání. Přechod od lineárního 

na oběhové hospodářství změní za-

běhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít 

zásadní vliv na vývoj nových postupů     

a technologií a celkovou zaměstnanost   

v EU,“ vysvětluje profesor Kočí.

Seminář 

Odpovědné veřejné zadávání v praxi

Nabízíme praktický seminář, který je 

úvodem k odborným tématům odpověd-

ného veřejného zadávání a nabízí 

základní přehled o jeho příležitostech a 

tématech, postavených na konkrétních 

příkladech z praxe. Součástí semináře 

bude také interaktivní část, která bude 

postavená na práci ve skupinách, kde 

budete mít prostor sdílet vaše zkušenos-

ti s ostatními účastníky. Na závěr bude 

také prostor pro zodpovězení jakýchkoli 

otázek a pro otevřenou diskusi o vašich 

zkušenostech, ale rovněž třeba barié-

rách, které vnímáte jako klíčové při 

uplatňování tohoto přístupu v praxi.

Tento seminář s prezenční účastí se 

koná již 7. dubna od 9.45 – 13:15 na 

půdě Akademie veřejného investování 

Ministerstva pro místní rozvoj, Pařížská 

4, Praha 1. Účast je zdarma a zbývá 

několik volných míst. Máte-li o seminář 

zájem, kontaktujte Magdu Juráňovou na 

e-mail: InstitutOVZ@mpsv.cz

DG GROW 
- pozvánka na webinář 

DG GROW připravuje další ze série 

webinářů na zadávání inovativních ve-

řejných zakázek, tentokrát zaměřený    

na řízení rizik. Akce se koná 28. dubna 

od 10:30 – 12:00 a na programu jsou tři 

témata:

Nástroje pro řízení rizik při zadá-

vání veřejných zakázek

Specifická rizika související s ve-

řejnými zakázkami na inovace

Jak město Amsterdam řídí rizika

Ze zahraničí

č. 60
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Registrace 

na webinář je 

volně dostupná 

. ZDE
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