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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

Na společnou mezinárodní
konferenci MPSV a MMR
INOVACE VE VEŘEJNÝCH
ZAKÁZKÁCH A STRATEGICKÉ
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK
– aktuální trendy a výzvy
3. 10. 2022
se registrujte ZDE.

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

Na VII. ročník
mezinárodní konference
ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
4. 10. 2022
se registrujte ZDE.

VII. ročník Konference
ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2022
4. října 2022 v Kongresovém centru České národní banky
Již sedmý ročník konference se zaměří na aktuální trendy a zkušenosti ve strategickém zadávání veřejných zakázek.
Diskutována budou následující témata:
Zelené veřejné zadávání – efektivní implementace i nové trendy
Budoucnost strategického zadávání – pohledem současných leadrů
Odpovědné veřejné zadávání při nákupu potravin a stravování – zkušenosti i nové inspirace
Udržitelné zakázky v sektoru stavebnictví – nové příklady
Jak efektivně využívat odpovědné zadávání – inspirativní příklady zadavatelů
Udržitelnost ve veřejných zakázkách na komunální úrovni
Data ve veřejných zakázkách – jak měříme odpovědné zadávání
Národní kompetenční centra a jejich role v podpoře strategického zadávání
Tržiště dobré praxe – prezentace nových inspirativních veřejných zakázek
Součástí konference bude i předání ocenění za přínos odpovědnému veřejnému zadávání za rok 2022.
Konference se koná v rámci projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům – 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.

Účast na oba dny konference je bezplatná.

Více informací na www.sovz.cz.
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Institut
odpovědného
veřejného zadávání

Odpovědné stravování

Workshopy:
17. 3. 2022 - sledujte v záznamu

21. 4. 2022 - sledujte v záznamu

Metoda BEST VALUE APPROACH
v praxi veřejných nákupů
- ÚVODNÍ SEMINÁŘ

WORKSHOP - Metoda BEST
VALUE APPROACH v praxi
veřejných nákupů - stavební
zakázky

31. 3. 2022 - sledujte v záznamu

5. 5. 2022 - registrujte se

WORKSHOP - Metoda BEST
VALUE APPROACH v praxi
veřejných nákupů - strážní
a úklidové služby

WORKSHOP - Metoda BEST
VALUE APPROACH v praxi
veřejných nákupů - zřízení webu

Příklady dobré praxe
Kasárna Jičín
Veřejná zakázka Kasárna
Jičín, výstavba dopravní
a technické infrastruktury
a veřejných prostranství je
dalším krokem v revitalizaci významné
lokality v Jičíně na úpatí vrchu Čeřovka
v těsné vazbě na přírodní památku,
lipovou alej, založenou hrabětem Albrechtem z Valdštejna v 16. století. Město Jičín se snaží o transformaci této lokality na území určené pro zástavbu bytovými a rodinnými domy navazující na
stávající architektonicky velice hodnotnou zástavbu rodinnými vilami z období
první republiky. Již v roce 2013 byla
městem Jičín realizována urbanisticko architektonická soutěž (soutěž o návrh)
Kasárna Jičín. Na základě jejích výsledků byla zpracována územní studie a navazující projektové dokumentace na vybudování dopravní a technické infrastruktury, které byly podkladem pro
veřejnou zakázku Kasárna Jičín, výstav-

ba dopravní a technické infrastruktury
a veřejných prostranství.
Samotná zakázka byla připravena a následně realizována sama zadavatelem
v týmu složeném ze zástupců oddělení
veřejných zakázek, právního oddělení,
ekonomického odboru a odboru investiční výstavby a údržby města Jičína.
Tento tým byl součástí velké pracovní
skupiny „Kasárna“, která funguje již řadu
let na Městském úřadě v Jičíně a spolu
s dalšími odbornými útvary jako je např.
Úřad územního plánování, architekt
města, oddělení památkové péče, oddělení správy majetku města a samozřejmě se zástupci vedení města, soustavně pracuje na podobě této lokality. Podoba této lokality je také konzultována
s veřejností a veřejnost je pravidelně
o krocích města informována.
Celou případovou studii včetně zadávací dokumentace najdete ZDE.
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Město Jičín chce maximálně podporovat
snahy mateřských a základních škol
o zdravou a udržitelně vyprodukovanou
stranu ve školních jídelnách. Téma má
přesah do více oblastí, zejména do ekologie, společenské odpovědnosti, vzdělávání, zdravotnictví i ekonomie. Významným rysem je snaha ještě více
omezit plýtvání potravinami, energiemi
a dalšími zdroji. Rada města nyní schválila Strategii odpovědného stravování
v zařízeních školního stravování ve školách města Jičína.
Celý text včetně návrhu strategie odpovědného stravování najdete na webových stránkách Městského úřadu Jičín
ZDE.

Příklady dobré praxe
z ČR i ze zahraničí vznikají
v rámci projektu OVZ
a všechny najdete
na stránkách
www.sovz.cz v rubrice
Jak použít odpovědné
veřejné zadávání.
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Příklady dobré praxe
Dodávka rackových serverů
pro Českou televizi

Platforma
odpovědného
veřejného zadávání

Česká televize uplatňuje
odpovědné zadávání
veřejných zakázek a koncesí v souladu se svým
po-sláním televize veřejné služby, vymezeným zákonem o ČT, Statutem ČT
a Kodexem ČT. Tyto právní a interní normy stanoví povinnost vždy stát na straně
lidské důstojnosti, základních lidských

Platforma odpovědného veřejného
zadávání je volné a neformální sdružení
subjektů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a
ve své praxi implementují odpovědné
veřejné zadávání. Za rok a půl svého
působení má 32 členů z řad veřejných
zadavatelů napříč celou republikou,
včetně města Jičína, o kterém píšeme v
tomto NSL. Pro inspiraci ZDE uvádíme
přehled témat pravidelných setkání,
která v minulosti proběhla.

práv a svobod a úcty k přírodě a kulturnímu dědictví. Veřejné zakázky zadávané
Českou televizí proto akcentují témata
důstojných pracovních podmínek, férových vztahů v dodavatelském řetězci,
etického nakupování (lidských práv
a svobod) a ekologicky šetrných řešení.
Tato témata jsou uplatňována přiměřeně
a transparentně při respektování zásad
rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principů
účelnosti, hospodárnosti a efektivity
při naplňování poslání televize veřejné
služby.
Veřejná zakázka na dodávku rackových
serverů v letech 2022-2023 je jednou
z prvních veřejných zakázek zadaných
v návaznosti na výstupy pracovní skupiny pro ICT nákupy při Platformě odpovědného veřejného zadávání. Celá případová studie je ke stažení ZDE.

Více o Platformě OVZ se dočtete ZDE.
Chcete-li se stát členem Platformy OVZ
kontaktujte Terezu Šmídovou na e-mail:
tereza.smidova@mpsv.cz.

Zelený týden
Zelený týden EU je každoroční příležitostí k diskusi o evropské politice životního prostředí s tvůrci politik, předními
odborníky na životní prostředí a zúčastněnými stranami z Evropy i mimo ni.

Letošní vydání se zaměřuje na Zelenou
dohodu pro Evropu – strategii udržitelného a transformačního růstu Evropské
unie pro Evropu účinně využívající zdroje a klimaticky neutrální Evropu do roku
2050.
Zelený týden EU 2022 se bude konat od
30. května do 5. června 2022. Hlavní
hybridní akce, která se uskuteční
31. května, staví do centra pozornosti
tři důležité aspekty transformace – oběhové hospodářství, nulové znečištění
a biologickou rozmanitost. Po celý týden
se budou konat partnerské akce po celé
Evropě i mimo ni. Více informací ZDE.
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Inspirace a aktuality ze zahraničí
Strategie EU
pro udržitelné a oběhové textilie
30. března přijala Evropská unie novou
strategii pro udržitelný a oběhový textil.
Textil je součástí každodenního života –
je součástí oděvů, prádla a nábytku,
zdravotnického a ochranného vybavení,
budov i vozidel. Jeho dopad na životní

prostředí neustále roste, a proto je třeba
přijmout naléhavá opatření. Spotřeba
textilních výrobků v EU je z hlediska vlivu
na životní prostředí a změnu klimatu
v průměru čtvrtá nejvyšší hned po potravinách, bydlení a mobilitě. Jedná se
rovněž o třetí nejvyšší oblast, pokud jde
o spotřebu vody a využívání půdy, a pátou nejvyšší co do využívání primárních
surovin a vypouštění emisí skleníkových
plynů.
Tím, že se zabýváme celým životním
cyklem textilních výrobků a navrhujeme
opatření ke změně způsobu výroby
a spotřeby textilu, představuje tato strategie nový přístup, který tyto otázky řeší
harmonizovaným způsobem.

Zelená kritéria GPP
Pro zelené zakázky Evropská unie
posoudila zelená kritéria pro čtyři
skupiny výrobků:
1.
elektrická
a elektronická
zařízení používaná
ve zdravotnictví

2.
kopírovací
a graﬁcký papír

Více informací a strategie ke stažení je
ZDE.
3.

Ochrana duševního vlastnictví řemesel
a průmyslových výrobků
Komise EU navrhla vůbec první rámec
na ochranu duševního vlastnictví řemesel a průmyslových výrobků, které se

spoléhají na originalitu a pravost tradičních postupů ze svých regionů. Navrhované nařízení rovněž pomůže zachovat
jedinečné dovednosti, které by jinak
mohly zmizet, zejména v evropských
venkovských a méně rozvinutých regionech. Hlavním přínosem návrhu pro
mikropodniky a malé a střední podniky je
to, že mohou chránit svá řemesla a průmyslové výrobky v celé Evropské unii
prostřednictvím jednoduchého dvoufázového postupu s mírnými náklady a minimální administrativní zátěží.
Podrobné informace ke stažení ZDE.
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ohřívače
na bázi vody

4.
infrastruktura
odpadních vod.

Provedený dokumentární výzkum ukázal, že všechny zkoumané soubory
kritérií EU GPP nejsou aktuální. Neexistence aktuálních kritérií by mohla negativně ovlivnit zavádění politiky Evropské
unie v oblasti zelených zakázek. Více na
odkazu ZDE.
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