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Ekologický úklid v OVZ
Na květnové pracovní skupině pro úklid a ostrahu, kterou tvoří vybraní členové
platformy OVZ, bylo hlavním tématem ekologické a kvalitní uklízení. Pracovní
skupiny se mimo jiné účastnily zástupkyně České asociace úklidu a čištění,
paní Irena Bartoňová Pálková a paní Klára Krasnická z České informační agentury životního prostředí.
Řeč byla o ekologickém úklidu v nejširším smyslu, kam patří nejen čistící prostředky s ekoznačením, ale také pravidelnost úklidu (1, 2, 3 krát týdně je málo
a tedy nepřináší ani ﬁnanční úsporu, ani
menší ekologické zatížení, neboť je
zapotřebí drastičtějších chemických
prostředků a jiných technologických
postupů), generální úklid jako nutnost
min. 1 x za rok (spáry, světla, zařízení ve
výškách, hůře dostupné prostory), používání super koncentrátů s velkým
obsahem účinné látky ředěné na vhodně nastavený poměr (nikoli přípravky
s drogerie obsahující 3 – 5 % účinné
látky a ve zbytku voda, parfém a „hezká“
láhev), což má vliv na úsporu vody, obalových materiálů, i pohonných hmot na
převoz prostředků, uzavírání pórů

ukázka
certiﬁkovaných
produktů

povrchů (např. podlah) před pronikáním nečistot do hloubky (voskování,
impregnace), což snižuje množství použitých chemických prostředků, používání utěrek a hadříků z mikrovlákna
(méně nasávají chemikálie, tzn. menší
spotřebu chemických prostředků, ale
i vody; nekloužou pouze po povrchu,
nýbrž pronikají dovnitř materiálu; dosahují vyššího standardu úklidu) a další.
Neméně důležitým tématem bylo plnění
smlouvy na základě objektivně nastavených KPI, tj. zjednodušeně řečeno deﬁnování systémových vad, kterými není
myšleno smítko na podlaze, nýbrž např.
šmouhy na podlaze nebo souvislé vrstvy
prachu, což vypovídá o soustavně
nesprávném způsobu výkonu úklidu
nebo úplném opomíjení nějaké činnosti.
Součástí systému KPI je také kontrola
zajišťovaná a vyhodnocovaná zejména
dodavatelem, přičemž objednatel zajišťuje pouze náhodnou kontrolu, tzn.
menší zátěž objednatele z hlediska
kontroly plnění.
Řešena byla také nezbytnost zadávání
zakázek na základě kvalitativních hodnotících kritérií, nikoli pouze na cenu,
protože nízká cena způsobuje velkou
ﬂuktuaci a velká ﬂuktuace způsobuje
nízkou kvalitu, nesprávné postupy i používání chemických prostředků.
Pracovní skupina vznikla při Platformě
odpovědného veřejného zadávání. Pro
inspiraci uvádíme přehled témat pravidelných setkání, která v minulosti proběhla.
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Platforma
odpovědného
veřejného zadávání

Novým členem
Platformy odpovědného veřejného zadávání se stala
Městská část
Praha 7, která považuje odpovědné
zadávání veřejných zakázek za jedno
z důležitých opatření vedoucí k udržitelnému rozvoji městské části, a to ve
všech aspektech udržitelného rozvoje,
tedy ekologickém, sociálním i ekonomickém.
Zavazuje se k němu například v rámci
opatření přijatých 19. 5. 2019 v dokumentu Vyhlášení stavu klimatické nouze. Opatření tohoto dokumentu byla
následně převzata i do Strategie 2030,
kde jsou realizována prostřednictvím
kroků zastřešovaných bodem 5.2.3
Prosazovaní udržitelného rozvoje v kontextu klimatické nouze.
Více o Platformě OVZ se dočtete zde.

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

Sledujte i náš facebook
@odpovedneverejnezakazky
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ebizforum 2022
V minulém týdnu proběhl v Ostravě
nákupní festival ebizforum 2022 –
sdílení znalostí o digitalizaci nákupu
a zakázek. eBF 2022 přineslo spoustu
inspirace, diskusí, novinek o moderních
trendech v nákupech a veřejném zadávání. Konference spojující soukromý
a veřejný sektor byla opravdu jedinečná.

Udržitelné nakupování se na scéně
objevilo několikrát – při měření uhlíkové
stopy a při diskusi o paralelách udržitelných nákupů soukromé a veřejné sféry –
zazněly absolutně skvělé příklady udržitelných nákupů za ASAHI v podání Leoše Vrzalíka a Jakuba Váni z Krajského
úřadu Jihomoravského kraje.
Udělení 2. místa v ocenění „Fair Sourcing Awards MASTER“ pro odbornou
gestorku projektu Strategické zadávání
veřejných zakázek, Leonu Gergelovou
Šteigrovou, je známkou vyjádření
podpory a motivací pro další rozvoj strategického zadávání (nejen) v České republice. Poděkování patří rovněž celému týmu SOVZ na Ministerstvu práce
a sociálních věcí.

Příklady dobré praxe
Nemocnice Rázsochy - bourací práce
Historie výstavby fakultní
nemocnice Rázsochy v bratislavské městské části Lamač sahá do roku 1987.
V průběhu třicetileté výstavby se objekt
opakovaně potýkal s problémem ﬁnancování a dokončena byla jenom hrubá
stavba s obvodovými zdmi. Nakonec se

Česká verze
GPP Toolkit
Po prvním projektu spočívajícím ve vytvoření kurzu GPP Toolkit v některých
národních jazycích (například v polštině)
přišla ve druhé vlně řada i na Českou
republiku. V průběhu letošního léta,
resp. podzimu, bude spuštěna česká
verze toolkitu. Kurz bude určený (zejména) osobám, které se zelenými aspekty
ve veřejných zakázkách dosud nemají
mnoho zkušeností. Prezenční i dálková
setkání nad tématy ekologicky šetrných
nákupů by následně měla pokračovat po
dobu dalšího roku a půl.
Účast v kurzu je bezúplatná. Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaven
certiﬁkát.
V případě Vašeho zájmu se, prosím,
obraťte na adresu adam.gromnica@mpsv.cz.

ministerstvo zdravotnictví rozhodlo
nemocnici zbourat a v roce 2018 vyhlásilo nadlimitní zakázku na bourací práce,
kde zadavatel nastavil požadavky standardy kvality a jedním z kritérií hodnocení byla výše recyklace a využití stavebních materiálů
Zadavatel v souladu s § 34 zákona č.
343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní
využil možnost prokázání technické
anebo odborné způsobilosti prostřednictvím požadavku na standardy kvality
spočívající v zavedení systému environmentálního managementu, managementu kvality, systému managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
dodání seznamu strojového a technického vybavení pro bourací práce a drcení stavební suti a plánu dopravy s ohledem na snížení zátěže na okolí.
Celou případovou studii včetně zadávací dokumentace najdete ZDE.
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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.

Sledujte i náš facebook
@odpovedneverejnezakazky
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Májová konference ÚOHS a OVZ
Odpovědné veřejné zadávání bylo tématem posledního bloku Májové konference. Odpovědný přístup k zadávání veřejných zakázek je od 1. 1. 2021 zařazen
mezi základní zásady veřejného zadávání (§ 6 odst. 4 ZZVZ). Přes poměrně
závažné výhrady k současnému znění
právní úpravy zaznělo na konferenci
jednoznačné sdělení, že odpovědné
zadávání je nezpochybnitelným trendem a budoucností veřejných zakázek.
Z hlediska odborného gestora odpovědného zadávání o tématu pohovořila
Leona Gergelová Šteigrová z Ministerstva práce a sociálních věcí. Seznámila
přítomné se dvěma významnými
rozsudky Soudního dvora vydanými
v posledních dvou letech, připomněla
oblasti, které vytvářejí příležitosti pro
odpovědné zadávání, uvedla příklady
dobré praxe a popsala proces implementace odpovědného zadávání v orga-

nizaci. Dle vlastního průzkumu většina
zadavatelů (96 %) s různou intenzitou
uplatňuje v praxi odpovědné zadávání.
Upřednostňují zejména ekologicky šetrná řešení, podporu důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce,
férové podmínky v dodavatelském řetězci a podporu malých a středních podniků. Bariéry zadavatelé spatřují v této
oblasti v důrazu na formální správnost,
nerizikovém řešení (uplatnění hodnocení na cenu před hodnocením kvality),
nejistotě zejména u zakázek spojených
s dotacemi, nedostatečné podpoře ze
strany vedení organizace či v obavách
z prodražování zakázek.

k řešení cílů udržitelného rozvoje. K těmto strategickým principům univerzita
vede své studenty i zaměstnance.
K tématu odpovědného zadávání se hlásí ÚOHS i v nové publikaci Hospodářská soutěž a veřejné zakázky – Synergie a průsečíky, která byla na Májové
konferenci pokřtěna panem JUDr. Davidem Rausem.

Martin Hadaš z Masarykovy univerzity
popsal praxi odpovědného zadávání
veřejných zakázek na univerzitě, jejímž
strategickým záměrem pro roky 2021 –
2028 je respektovat a naplňovat principy
společenské odpovědnosti a přispívat

Program excelence v oblasti veřejných zakázek
Komplexní školící program pro odborníky v oblasti zadávání veřejných zakázek
zahajuje 3. ročník.
Veřejné zakázky jsou důležitější než kdy
jindy. Jejich rostoucí význam vede ke
zvyšování nároků na zadavatele veřejných zakázek. Aby zvýšila a podpořila
profesionalizaci veřejných zadavatelů,
zveřejnila Evropská komise doporučení
pro členské státy, kterými chce zajistit,
aby veřejní zadavatelé měli potřebné
obchodní dovednosti, technické znalosti
a znalosti postupů.
Program Public Procurement Excellence (PPE) realizuje Rakouská spolková agentura pro zadávání zakázek
(BBG) společně s Vídeňskou univerzitou pro ekonomiku a podnikání (WU).
PPE je iniciovaný a ﬁnancovaný Evropskou komisí za účelem podpory profesionalizace odborníků z oblasti veřejných
zakázek a vytvoření udržitelné sítě

absolventů mezi účastníky. Program
nabízí jedinečnou kombinaci akademického a praktického přístupu a poskytuje
nejmodernější znalosti, nástroje a metody pro moderní zadávání veřejných
zakázek, včetně politických cílů, jako
jsou ekologické a inovativní zadávání
veřejných zakázek šetrné k malým
a středním podnikům.

a k absolvování ročního programu a získání certiﬁkátu jí srdečně blahopřejeme.
Přihlášky na další ročník je nutné vyplnit
do 22. června 2022. Více o programu
zde.

Zajímáte se o program a chcete vědět
více? Využijte možnosti online informační konzultace ve dvou možných
termínech 1. června 2022 9:30 – 10:30
nebo 10. června 10:30 – 11:30. Na konzultaci je nutné se předem zaregistrovat
na e-mailové adrese: ppe@bbg.gv.at
Zároveň nabízíme možnost se o programu PPE informovat rovněž od
čerstvé absolventky 2. ročníku PPE,
Leony Gergelové Šteigrové leona.
gergelova@mpsv.cz. Leona byla jedinou účastnicí za Českou republiku
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Konference 3. – 4. října 2022
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Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

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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Inspirace a aktuality ze zahraničí
Návod na genderově
citlivé zadávání
veřejných zakázek (GRPP)
Agentura EIGE vydala návod pro genderově citlivé zadávání veřejných zakázek. Materiál (dostupný v angličtině)
popisuje téma rovnosti pohlaví v kontextu zadávání veřejných zakázek a zmiňuje (například) témata rovného odměňování při plnění veřejných zakázek, nebo
problematiku speciﬁckých potřeb, které
mohou mít uživatelé služeb s ohledem
na jejich pohlaví.

Materiál popisuje, jak téma GRPP
zavést v organizaci, ale obsahuje rovněž
konkrétní praktické nástroje, které je
možné při prosazování principu rovnosti
pohlaví ve veřejných zakázkách využít.
Zmíněny jsou i konkrétní postupy zadavatelů. Příklad dlouhodobé kultivace
tématu GRPP ve Vídni byl uveřejněn
ve sbírce 71 příkladů dobré praxe SOVZ
Making socially responsible procurement work (příklad č. 68).

Supply Chain
Sustainability school
slaví 10. narozeniny
Dne 21. června 2022 pořádá Supply
Chain Sustainability School mimořádný
summit k 10. výročí své působnosti.
Akce se koná v Coventry v Building
Society Arena, v místě, které bylo
za svůj udržitelný přístup oceněno prestižním titulem Britské město kultury
2021.

Na akci vystoupí přes 50 řečníků v několika dílčích panelech zaměřených na
aktuální témata; strategie udržitelnosti,
sociální hodnoty, stavební zakázky, dodavatelské vztahy, moderní otroctví, odpady a oběhové hospodářství a další!
Účast je zdarma a registrace je pro
zájemce stále otevřena zde.
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