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Milí čtenáři,

již od roku 2014 jsme na MPSV budovali odborný tým, který je dnes, 

troufám si říci, metodickým místem a odborným garantem 

odpovědného, chcete-li udržitelného či strategického veřejného 

zadávání v ČR.    

Naším cílem bylo uvedení konceptu strategického veřejného 

zadávání do široké praxe veřejného zadávání v ČR. Byl založen 

vzdělávací Institut odpovědného veřejného zadávání, který je 

unikátní vzdělávací platformou a nabízí komplexní nabídku 

seminářů pro rozvoj kompetencí ke strategickému nakupování. 

Současně vznikla Platforma odpovědného veřejného zadávání, 

která je funkčním uskupením pokročilých zadavatelů, na jejíž 

půdě se otevírají stále nová témata a příležitosti.  Tým současně 

poskytuje přímou podporu při implementaci strategického 

veřejného zadávání v organizacích, sdílí desítky příkladů dobré 

praxe z ČR i ze zahraničí, zpracovává metodické publikace, 

odborné články. Již tradiční každoroční mezinárodní konference se 

staly významnou a renomovanou odbornou akcí k tématu. 

 

Nyní jsem přijala výzvu na Ministerstvu pro místní rozvoj a ráda 

bych téma strategického přístupu k veřejnému nakupování 

rozvíjela z pozice gestora zákona.

Na Ministerstvo pro místní rozvoj vstupuji se svou vizí o tom, jakou 

roli má sehrávat MMR v kultuře zadávání veřejných zakázek v Če-

ské republice. Nejedná se jen o samotný zákon o zadávání veřej-

ných zakázek, jde i o strategický přístup k této oblasti v ČR. Větší 

důraz je třeba klást na podporu efektivity, zohledňování kvality,   

na profesionalizaci, zlepšení podpory obcím a zadavatelům 

Leona Gergelová Šteigrová   

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj pořádají mezinárodní odbornou konferenci
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Konference bude zaměřena na strategický přístup k veřejnému nakupování a vybrané 

aspekty odpovědného veřejného zadávání, zejména inovace. Cílem konference je zasadit 

téma do mezinárodního a zejména evropského kontextu, představit národní strategie k 

prosazování strategického přístupu k veřejným zakázkám a přiblížit výhled očekávaných 

trendů ve strategickém a odpovědném zadávání veřejných zakázek.

Konference se koná pod záštitou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Více informací a registrace .ZDE

Odpovědné
     veřejné zadávání
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Slavnostní zahájení 

          Ivan Bartoš, ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj

          Stanislav Klik, náměstek ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí
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13:00 – 14:30

14:30 – 15:00 

15:00 – 16:30

16:30  Závěr a networking

Kontrola a strategické zadávání

          Petr Mlsna, předseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

          Leona Gergelová Šteigrová, náměstkyně ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj

          Vítězslava Fričová, právní expert, Evropská komise

          Adam Jareš, právní expert, Transparency International

Přestávka

Role centralizace veřejných nákupů z pohledu inovací a strategického zadávání

          Gerhard Martin Weiner, vedoucí platformy NaBe, Platforma pro udržitelnost ve veřejných zakázkách, Rakousko

          Peter Nohrstedt, manažer udržitelnosti, Adda, Švédsko

          Jana Dubcová, ředitelka, Centrální nákupy Plzeňského kraje

          Leoš Vrzalík, vedoucí nákupu udržitelnosti, Asahi Europe & International

Oběd

Příklady úspěšné implementace inovací ve veřejných zakázkách a strategického zadávání na národní úrovni

          Erika Bozzay, seniorní poradce, OECD

Význam inovací ve veřejných zakázkách a strategického zadávání veřejných zakázek 

v kontextu současných evropských výzev

         Anna Cavazzini, předsedkyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Evropský parlament

         Anna Lupi, právní zástupce, DG GROW, Evropská komise

Konference je financována z 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 konferenci je zdarma. 

Říjnová konference - programy 3. a 4. října

obecně, a samozřejmě na další 

rozvoj udržitelného nakupová-

ní. Je mi velkým potěšením vy-

tvořit efektivní spolupráci mezi 

MPSV a projektem na podporu 

rozvoje strategického zadávání, 

jehož jsem měla tu čest být 

odborným nositelem, Minister-

stvem životního prostředí a ge-

storem zadávání veřejných 

zakázek v ČR, tj. MMR. Z hlediska odpovědného veřejného zadá-

vání považuji za prioritu vytvoření národního akčního plánu, který 

– tak jako v jiných evropských zemích – definuje klíčové komodity   

a minimální požadavky vedoucí k efektivnímu naplnění cílů             

v oblasti udržitelnosti. Věřím, že tento přístup dá zadavatelům i do-

davatelům jistotu v tom, jak efektivně vykládat zásady odpověd-

ného zadávání v každodenní praxi. 

 

Ráda bych poděkovala za podporu, kterou na MPSV téma 

odpovědného veřejného zadávání mělo a má, za tvůrčí přístup 

týmu, který mi stále dodával inspiraci, ale také bych ráda 

poděkovala odvážným zadavatelům, kteří tématu prošlapávají 

cestu v praxi.

 

Vedení týmu předávám kolegyni Marii Janečkové, která je u reali-

zace aktivit již od roku 2016, a těším se na spolupráci na meziresort-

ní úrovni.

S úctou,

Mezinárodní konference MPSV a MMR - 3. října 2022

Odkrýváme výběr zahraničních hostů

INOVACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 

A STRATEGICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Erika Bozzay

Erika Bozzay pracuje jako vedoucí politická poradkyně v týmu pro zadávání veřejných 

zakázek ředitelství veřejné správy a řízení v OECD. V organizaci OECD začala působit 

na počátku roku 2014 a nejprve pracovala pro společnou iniciativu OECD a Evropské 

unie nazvanou SIGMA, kde vedla profesionální tým pro zadávání veřejných zakázek. 

Při modernizaci systému veřejných zakázek úzce spolupracovala s různými zeměmi, 

které nejsou členy OECD. Před svým působením v OECD pracovala více než 12 let pro 

maďarskou státní správu, v posledních letech jako státní tajemnice na Ministerstvu 

národního rozvoje a hospodářství. Zúčastnila se přístupových jednání Maďarska           

s Evropskou unií a aktivně se jako členka Maďarské rady pro veřejné zadávání podílela 

na vytvoření maďarského systému veřejných zakázek.

Peter Nohrstedt

Peter Nohrstedt pracuje v oblasti zadávání zelených a udržitelných veřejných zakázek 

více než 15 let. Během těchto let se nejvíce zaměřoval na veřejné zakázky a jejich 

dodavatele. Získal tak nejen podrobné znalosti a širokou síť kontaktů, ale i možnost 

proniknout do strategických otázek spojených se zadáváním veřejných zakázek. 

Peter má za úkol především rozvíjet a budovat podporu pro zadávání veřejných 

zakázek v oblasti životního prostředí ve Švédsku, ale také přispívat k podpoře GPP EU 

prostřednictvím svého členství v poradní skupině EU GPP. Na starosti měl také řadu 

mezinárodních projektů, kde působil v mezinárodních expertních skupinách, jako je 

poradní výbor iniciativy OSN pro udržitelné zadávání veřejných zakázek a v meziná-

rodní radě se zaměřením na ekologické nákupy v Asii.

„Zadávání veřejných zakázek představuje důležitý nástroj k dosahování sociálně-

politických cílů. Začlenění environmentálních a sociálních hledisek do postupů 

zadávání veřejných zakázek přispívá k udržitelnému rozvoji a zajišťování kvalitních 

národních cílů Švédska v oblasti životního prostředí.“

Gerhard Martin Weiner

Gerhard Weiner je vedoucí centra Akčního plánu udržitelného zadávání veřejných 

zakázek v Rakousku. Od roku 2019 spravuje platformu naBe, servisní bod Akčního 

plánu pod Ministerstvem životního prostředí v Rakousku. Jeho důležitou rolí je rozvoj 

environmentálních a sociálních kritérií a jejich aplikace v rámci zadávání veřejných 

zakázek. Předtím pracoval téměř osm let jako zástupce generálního ředitele v za-

střešující organizaci pro organizace aplikovaného výzkumu se zaměřením na malé     

a střední podniky technicky zaměřené směrem k udržitelné výstavbě, obnovitelné 

energii a environmentálním technologiím, inovativním materiálům a smart řešením. 

Je absolventem inženýrského studia počítačového oboru, doktorský titul získal ze 

sociálních a ekonomických věd.

7. ročník konference 

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2022 - 4. října 2022

Hosté panelu k obnovitelné komunální energetice

Milan Kazda, starosta obce Kněžice

Milan Kazda byl v roce 1993 zvolen místostarostou v obci Kněžice a od roku 1998 

pracuje jako starosta. Je spoluautorem konceptu ESO Kněžice a jednatelem 

provozní společnosti Energetika Kněžice s.r.o. Milan Kazda byl iniciátorem výstavby 

bioplynové stanice, kotelny na biomasu a systému centrálního vytápění, do kterého 

je zapojeno více jak 90 % obyvatel Kněžic. Obec se snaží efektivně zpracovávat 

biologicky rozložitelný odpad a využívat jej v prospěch výroby elektřiny a tepla           

a centrálně distribuovat obyvatelům. Bioplynová stanice s nepřetržitým provozem 

vyrábí ze zemědělských, potravinářských a dalších materiálů a odpadů elektřinu      

a teplo pro vytápění obce. Kotelna na biomasu dodává teplo v době, kdy by 

přebytečné teplo ze samotné bioplynové stanice nestačilo na vytápění obce. Díky 

podpoře starosty Milana Kazdy se obec Kněžice pyšní titulem první energeticky 

soběstačná obec. 

Miloslav Franěk, projektový manažer, Pražská společnost pro 

obnovitelnou energii

Miloslav Franěk vystudoval anorganickou chemii na Karlově univerzitě v Praze, 

pracovní cestu začal jako odborný asistent ve Výzkumném ústavu vodohospodář-

ském. Po listopadu 89 přešel do obchodní sféry a přes 14 let sbíral zkušenosti v oblasti 

průmyslových plynů. Jako obchodní ředitel pracoval v divizi odpadních vod průmyslo-

vých čerpadel, později se s předním dodavatelem EPC v oblasti ropy a zemního plynu 

podílel na zahraničních plynárenských projektech. Poskytuje podporu Business 

mentoringu pro malé a střední podniky. Podílel se na aktivitách předních výrobních   

a strojírenských společností v mezinárodních projektech v energetice. Působil v od-

dělení Energetického manažera na Magistrátu hlavního města Prahy, nyní pomáhá   

s rozběhem aktivit Pražského společenství obnovitelné energie.

„Nikdy nebylo více důvodů k ukončení éry fosilních zdrojů energie. Připojte se…“

Jiří Stich, koordinátor, Leon Taurus

Jiří Stich se po většinu svého profesního života pohyboval v manažerských pozicích 

nadnárodních ICT společností a věnoval se smart konceptům pro energetiku, kraje 

a municipality. Před pěti lety založil společnost Leon Taurus s.r.o. - butikovou 

poradenskou společnost, která má ambici poskytovat svým zákazníkům full servis  

v oblastech business poradenství v oblasti decentralizované energetiky, včetně 

vytváření a provozování energetických komunit, dotačního managementu pro 

výzvy programu Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy a OP TAK. 

Leon Taurus se dále věnuje i transferu inovací, v případě potřeby zajišťuje adminis-

trace veřejných zakázek a další služby na míru svým zákazníkům. Více jak 3 roky se 

věnuje tématu energetických komunit a rozvoji PPA projektů v České republice. Pro 

tyto aktivity spoluzaložil společnost Leon Taurus Solar Energy, která buduje 

fotovoltaické elektrárny na plochách svých partnerů a následně jim dodává zelenou 

energii za výhodnějších podmínek, než jim aktuálně nabízí energetický trh. 

Vzhledem k tomu, že většina klientů obou společností jsou subjekty veřejného 

sektoru, je pro Jiřího otázka odpovědného veřejného zadávání zásadní a rád 

přispěje k rozvoji tohoto, zatím v České republice nepříliš rozšířeného způsobu 

zadávání veřejných zakázek.    

„Energetické komunity a komunitní sdílení energie mohou být nejvyšší formou 

demokratizace energetiky. Ale je to běh na dlouhou trať, a ne každý doběhne až  

do cíle.“

Platforma OVZ  

V termínu 8. – 9. září proběhlo setkání Platformy odpovědného 

veřejného zadávání. Během jednání rezonovala potřeba 

efektivního a funkčního nastavení Národní strategie veřejného 

nakupování v České republice, která by obsahovala jasné cíle a pri-

ority a zároveň nastavila řízení procesu zaměřeného na maximali-

zaci společenských přínosů se zvláštním zaměřením na velké 

strategické nákupy s výrazným dopadem. Národní strategie 

veřejného nakupování by také měla definovat role aktérů, 

klíčových pro strategické veřejné zadávání při tvorbě strategie       

a naplňování akčního plánu, podporovat minimalizaci adminis-

trativy – efektivnější využití elektronizace a digitalizace, rovněž 

podporovat centralizaci nákupů s využitím dlouhodobých 

pozitivních zkušeností v blízkém zahraničí, klást důraz na 

profesionalizaci a rozvoj systematického vzdělávání ve veřejných 

nákupech, důraz na evidenci a monitoring a měření přínosů a vést 

k harmonizaci postupů na úrovni kontrolních orgánů.

Na výše uvedeném se shodli Stanislav Klik, náměstek MPSV pro 

řízení sekce ekonomické a provozní společně s Leonou 

Gergelovou Šteigrovou, náměstkyní MMR sekce bydlení, výstavby 

a veřejného investování. Diskusi podpořila také místopředsedky-

ně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Markéta Dlouhá. Pan 

náměstek Stanislav Klik zdůraznil významnou roli, kterou MPSV 

na rozvoji odpovědného přístupu k veřejným nákupům bezpo-

chyby má. „Projekty MPSV na podporu implementace a rozvoje 

strategického zadávání veřejných zakázek nastavily rámec 

efektivních aktivit, které bezesporu přispěly k rozšíření odpověd-

ného přístupu k veřejným nákupům v ČR. Současně se stal 

motorem zavádění odpovědného veřejného zadávání do praxe, 

bez něhož by nedošlo k aktuálnímu posunu ve vnímání tohoto 

přístupu v ČR. Spolupráci a shodu s klíčovými stakeholdery 

Ministerstvem pro místní rozvoj, garanta zákona o zadávání 

veřejných zakázek a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

nejvyššího dohledového orgánu, však vnímám jako určující pro 

dosažení změny, která bude mít vliv na kulturu veřejného 

investování.“

Novým členem Platformy OVZ se tak stalo i Ministerstvo pro 

místní rozvoj, které společně zastupovali Leona G. Šteigrová a Jan 

Fluxa, náměstek člena vlády. „Strategické zadávání veřejných 

zakázek je cesta, kterou se MMR i z pozice zadavatele veřejných 

zakázek musí dále ubírat a přispívat do komunity zadavatelů 

inspirujících se příležitostmi pro inovativní a odpovědné veřejné 

zakázky,“ dodává Leona G. Šteigrová. 

Národní strategie veřejného nakupování

Příklady dobré praxe  

Dodávka kancelářských potřeb s ekologickými požadavky

Případová studie MČ Praha 7 

Městská část Praha 7 se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání 

veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na Strategický plán 

Prahy 7, který ve své vizi akcentuje přihlášení se k myšlenkám 

udržitelného rozvoje, které se propisují do jednotlivých cílů             

v oblasti životního prostředí, společnosti, podnikání a hospodaře-

ní s majetkem. Městská část Praha 7 také podepsala s Minister-

stvem práce a sociálních věcí Memorandum o spolupráci při 

implementaci odpovědného veřejného zadávání a je také členem 

Platformy odpovědného veřejného zadávaní.

Ekologicky šetrná řešení 

Městská část Praha 7 deklaruje svoje závazky ve vztahu k život-

nímu prostředí nejen navenek, ale také i dovnitř úřadu. Pro běžný 

provoz úřadu se spotřebovává určité množství kancelářských 

potřeb, takže i při jejich výběru byly zohledněny environmentální 

požadavky a uplatněna ekologicky šetrná řešení a to nejen pro 

Městský úřad Prahy 7, nýbrž i pro detašované 

pracoviště. Zadavatel definoval spotřební koš 

nejčastěji objednávaného kancelářského zboží, 

které rozdělil do čtyř kategorií dle požadovaného 

provedení s ohledem na ekologickou šetrnost nakupovaných 

výrobků. Konkrétní kategorie výrobků a další informace k samot-

né zakázce najdete v případové studii . zde

Google v Česku i dalších evropských zemích v nadcházejících 

týdnech zavede do Map Google novou funkci ekologických tras. 

Řidiči si díky tomu budou moci zvolit vedle nejrychlejší trasy také 

cestu nejúspornější, která šetří pohonné hmoty a snižuje 

uhlíkovou stopu. Společnost odhaduje, že ekologické trasy mají 

potenciál ušetřit po celém světě více než jeden milion tun emisí 

uhlíku ročně, což je podobné tomu, jako kdyby ze silnic zmizelo 

200 000 aut.

Silniční doprava je největším zdrojem emisí uhlíku v celé 

Evropské unii včetně Spojeného království a Islandu (údaje spol. 

Statista).

Zatímco doposud Mapy Google řidičům zobrazovaly nejrychlejší 

možnou trasu do cíle, nyní jim začnou nabízet také tu nej-

úspornější (pokud je jiná). Uživatelé uvidí přibližnou úsporu paliva 

a časový rozdíl mezi oběma trasami - a vyberou si jednu z nich. 

Funkce řidičům také umožní zvolit si typ pohonu svého vozidla 

(benzínový, dieselový, hybridní nebo elektrický) a optimalizovat 

ekologické trasy tak, aby ušetřili co nejvíce paliva nebo baterie. 

Návrhy ekologických tras jsou založeny na umělé inteligenci, 

která podle Googlu představuje důležitou technologii pro boj        

s klimatickou změnou. (zdroj googleblog.cz)

Namapujte si trasy v google mapách ekologicky

Fakta o klimatu

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenciál-

ní hrozbu. K překonání těchto výzev vznikla Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal), která má 

Unii transformovat na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku, jež účinně využívá zdroje    

a kde:

· se do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí skleníkových plynů

· bude hospodářský růst oddělený od využívání zdrojů

· nebude opomenut žádný jednotlivec ani region

V zájmu dosažení cílů v oblasti dekarbonizace je třeba objem emisí snížit ve všech 

hospodářských odvětvích, od průmyslu a energetiky po dopravu a zemědělství.

Skleníkové plyny se do atmosféry dostávají spalováním fosilních paliv a dalšími aktivitami 

spojenými s člověkem, jako je například kácení lesů, produkce cementu, pěstování rýže či chov 

dobytka.

Situace není příliš růžová, protože pouhá třetina českých podniků má vypracovanou strategii snižování uhlíkové stopy, dalších 43 procent 

firem ji nemá ani nepřipravuje, jak vyplývá z průzkumu  (2021), jenž výsledky zveřejnilo Sdružení pro Zlepšení podnikatelského prostředí

zahraniční investice (AFI). 

Přehledné a dostupné informace o klimatické změně a možných cestách k bezemisní společnosti jsou na stránkách  Fakta oklimatu 

(faktaoklimatu.cz) Svět Evropa Česka republik a to jak je na tom ,  i . a

Každou hodinu, minutu a vteřinu vytváříme kontinuální tlak na životní prostředí a ekosystémové služby, na kterých je naše společnost 

existenčně závislá. Jak tento tlak vypadá v čase, simuluje na vybraných ukazatelích životního prostředí v ČR , který vyvinula Envirometr

CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Účelem Envirometru je zvýšit povědomí o zátěži životního prostředí a nabídnout 

perspektivu stavu, nikoli primárně data.

V porovnání s celosvětovými emisemi se mohou zdát emise Česka zanedbatelné – v roce 2018 Česká republika vypustila 129 milionů tun 

CO₂eq. Pro relativní srovnávání s jinými státy je ale užitečné vyjádřit množství skleníkových plynů i v přepočtu na jednoho obyvatele – v ta-

kovém případě jsou , než je celosvětový průměr (6,53 tuny CO eq za rok). (zdroj emise na osobu v Česku dvakrát vyšší 2 Emise skleníkových 

plynů (faktaoklimatu.cz)

ČR velkým producentem skleníkových plynů: ₂ je v přepočtu na osobu  12 tun CO eq na osobu ročně. To je 2× více než světový průměr             

a 1,4× více než průměr EU.

Rozložení celkových emisí skleníkových plynů (v tunách 

CO  ekvivalentu)  za jeden rok (2019) v jednotlivých 2  v EU

sektorech lidské činnosti. 

Rozložení celkových emisí skleníkových plynů (v tunách 

CO  ekvivalentu)  za jeden rok (2018) v jednotlivých 2 v ČR

sektorech lidské činnosti. 

Roční objem emisí Evropské unie je 3 734,54 mil. tun 

(údaj z roku 2019). 

V přepočtu na obyvatele to je 

8,36 tun CO eq/obyvatele.2

Roční objem emisí České republiky je 129,39 mil. tun 

(údaj z roku 2018). 

V přepočtu na obyvatele to je 

12,19 t CO eq/obyvatele.2‚ ‚
Zdroj:  Fakta o klimatu (faktaoklimatu.cz)

Jednotlivá hospodářská odvětví přispívají ke klimatické změně v různé míře. Například v Česku je energetika (včetně tepláren) 

zodpovědná za téměř 40 % emisí skleníkových plynů, oproti tomu průmysl přispívá 20 %, doprava 16 % a zemědělství přibližně 7 %.             

Za téměř polovinu českých emisí (45 %) zodpovídá pouze několik desítek největších zdrojů (především elektráren a průmyslových závodů).

Téměř polovinu roční produkce skleníkových plynů vypustí několik desítek producentů - elektráren, železáren, cementáren a rafinerií. 

Většina z nich se nachází v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Data jsou z roku 2018. Největší emitenti ČR (faktaoklimatu.cz)

Uhlíková stopa produktu (Product Carbon Footprint, ozn. CFP) je měřítkem celkového množství emisí skleníkových plynů, které se uvolní 

během životního cyklu výrobku či služby. Uhlíková stopa se vyjadřuje v jednotkách CO2 ekv. a vyjadřuje hodnotu pro časové rozsahy 20, 100    

a 500 let v závislosti na životní cyklus produktu (životnost) a geografický rozsah kategorie dopadu.  Uhlíková stopa bere v úvahu všechny fáze 

životního cyklu produktu (cradle- to-grave, což zn. fáze získávání surovin, výroby, použití a zacházení po skončení životnosti produktu).           

V případě, že nejsou k dispozici některá data v rámci tohoto životního cyklu, může být uhlíková stopa vyčíslena pouze pro některé fáze 

životního cyklu, z nichž povinná je fáze získávání surovin a výrobní fáze – tzv. cradle-to-gate). 

 znamená rovnováhu mezi emisemi uhlíku a jeho pohlcováním z atmosféry do takzvaných úložišť uhlíku. Aby bylo Uhlíková neutralita

dosaženo čistých nulových emisí, musí být celosvětové emise skleníkových plynů vyváženy zachycováním uhlíku. K této strategii se přihlásila 

i celá řada firem z oblasti stavebnictví (investoři, stavební firmy, výrobci stavebních produktů), které usilují o snižování uhlíkové stopy 

produktů a staveb. 

Co s tím?

K zastavení klimatické změny je klíčové dosáhnout celosvětově tzv. klimatické neutrality – tedy stavu, kdy lidstvo už svou činností nebude 

přidávat do atmosféry žádné skleníkové plyny, což znamená především snížit emise skleníkových plynů v energetice a v průmyslu, v praxi 

tzn. transformovat tyto sektory k nízkoemisním alternativám. Na individuální rovině lze přispět především úsporami v domácnostech 

(týkající se vytápění, ohřevu teplé vody nebo spotřeby elektřiny), omezením automobilové dopravy a snížením konzumace masa a mléč-

ných výrobků.

Odhaduje se, že veřejné instituce se podílí na 25–35 % emisí GHG v ČR. Inspirace a příležitosti pro uplatňování odpovědného veřejného 

zadávaní s nižším dopadem na životní prostředí můžete najít  i . Příklady dobré praxe od veřejných zadavatelů jsou dostupné            zde zde zde

i  nebo si vyberte z komplexní nabídky , které Vám pomůžou efektivně zorientovat ve strategickém využití nákupů. zde seminářů Institut 

odpovědného veřejného zadávaní.

(zdroje ; ; ; ; TZUS Fakta oklimatu (faktaoklimatu.cz) Odpovědné veřejné zadávání (sovz.cz) CZekoMETR| Envirometr Ci3 )

Slovenská vláda v srpnu schválila usnese-

ní, které požaduje, aby ministerstva a dal-

ší státní instituce od 1. října 2022 uplatňo-

valy při veřejných zakázkách souvisejících 

s výstavbou nebo rekonstrukcemi inže-

nýrských staveb nad 30 tisíc eur zelené 

nástroje pro zadávání veřejných zakázek. Povinné zelené zadávání 

veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek na stavby je 

jedním z pilířů reforem v rámci Plánu na podporu oživení a odol-

nosti Slovenské republiky. 

Zelené veřejné zakázky povinně!

Ze zahraničí

Pro správnou aplikaci zelených veřejných zakázek slouží Metodika 

zelených veřejných zakázek, kterou vypracovalo Ministerstvo 

životního prostředí Slovenské republiky, Slovenská agentura pro 

životní prostředí ve spolupráci s Úřadem pro veřejné zakázky. 

Metodika je k dispozici zde.

Strategickým cílem pro Slovensko je dosáhnout 50% podílu reali-

zovaných „zelených“ smluv orgány státní správy z celkového obje-

mu jimi uzavřených smluv pro vybrané produktové skupiny. Podle 

Envirostratégia by tento podíl měl v roce 2030 dosáhnout až 70 % 

celkové hodnoty veřejných zakázek. (zdroj MŽP SR)

Transparentní solární panely

Týmu vědců z Michigan State University (MSU) se 

podařilo vyvinout plně transparentní solární panely 

– průlom, který by mohl vést k nesčetným aplika-

cím v architektuře, ale i dalších oborech, jako je 

mobilní elektronika nebo automobilový průmysl. 

Tým MSU kladl důraz na průhlednost. Vyvinuli 

transparentní luminiscenční solární koncentrátor 

nebo TLSC, který lze umístit nad okno nebo jakýkoli 

jiný průhledný povrch. Koncentrátor může získávat 

sluneční energii bez ovlivnění propustnosti světla. 

Technologie využívá organické molekuly, které 

absorbují vlnové délky světla, které jsou pro lidské 

oko neviditelné, jako je infračervené a ultrafialové 

světlo.

„Tyto materiály můžeme vyladit tak, aby zachytily 

pouze ultrafialové a blízké infračervené vlnové 

délky, které pak ‚září' na jiné vlnové délce v infra-

červeném pásmu,“ říká Richard Lunt, odborný 

asistent chemického inženýrství na MSU. Zachyce-

né světlo je směrováno na obrys panelu, kde je 

pomocí tenkých proužků - fotovoltaických solár-

ních článků přeměněno na elektřinu.

Tento vývoj by mohl vytěžit maximum z fasád budo-

v, protože vertikální půdorys budov je často větší 

než střešní – zejména u skleněných mrakodrapů. 

Dopad slunečního záření na průhledné solární 

panely by se tak stal efektivnější a esteticky by 

nerušil architektonický design budov. Navíc by tato 

technologie mohla být snadno využita i na starých 

budovách. (zdroj Arch20.com)

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

Sledujte i náš facebook

@odpovedneverejnezakazky

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá sedmý ročník konference

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2022

4. října 2022

Kongresové centrum České národní banky, 

Senovážné nám. 30, Praha 1

Konference bude zaměřena na strategický přístup k veřejnému nakupování a vybraná témata 

odpovědného veřejného zadávání. Cílem konference je vést diskusi o udržitelném a strategickém 

nakupování v evropském kontextu. V průběhu akce budou prezentovány konkrétní příklady dobré 

praxe a předána ocenění za přínos k rozvoji OVZ.

Konference se koná pod záštitou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Více informací a registrace .ZDE

Odpovědné
     veřejné zadávání

PROGRAM:

Konference je financována z 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 konferenci je zdarma. 

Odpovědné veřejné zadávání – česká cesta a jak dál?

          L eona Gergelová Šteigrová, náměstkyně ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj

          Stanislav Klik, náměstek ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí

9:00 – 9:30  

9:30 – 10:30   

11:00 – 12:45  

12:45 – 13:45 

13:45 – 14:15  

15:15 – 15:45  

15:45 – 16:45 

17:15   Závěr 

Přestávka

Udělení ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání

Oběd

Měření a data ve veřejných zakázkách

          V iktor Třebický, CEO, CI3

          Jiří Skuhrovec, CEO, DatLab

          Jáchym Hercher, ekonomický poradce, Evropská komise

Máme plán?

          Laura Bauer, projektová manažerka, naBE Platforma pro udržitelnost ve veřejných zakázkách, Rakousko

          Jaroslav Lexa, místopředseda, Úřad pro veřejné zakázky, Slovensko

I. hlavní sál - Udržitelnost při nákupu potravin 

          Radek Holomčík, náměstek ministra, Ministerstvo zemědělství

          Giorgia Dalla Libera Marchiori, manažerka, Buy Better Food, ICLEI, Německo

          Laura Bauer, projektová manažerka, naBE Platforma pro udržitelnost ve veřejných zakázkách, Rakousko

10:30 – 11:00  Přestávka

14:15 – 15:15 

16:45 – 17:15   Vize pro odpovědné veřejné zadávání

          Leona Gergelová Šteigrová, náměstkyně ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj

          Jan Kříž, náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí

I. hlavní sál – Tržiště dobré praxe

– Kulatý stůl k odpovědnému veřejnému zadávání ve zdravotnictví (CZ only)II. malý sál 1. mezipatro 

 – Roundtable of European Competency Centres for Sustainable Public Procurement III. salónek 1. mezipatro

                             
                  (EN only)

III. salónek 1. mezipatro – Gender Responsive Public Procurement (EN only)

II. malý sál 1. mezipatro – Obnovitelná komunální energetika (CZ only)

          Milan Kazda, starosta, obec Kněžice

          Miloslav Franěk, projektový manažer, Pražská společnost pro obnovitelnou energii

          Jiří Stich, koordinátor, Leon Taurus

https://institut.sovz.cz/seminare/seznam/
https://institut.sovz.cz/seminar/konference-inovace-ve-verejnych-zakazkach-a-strategicke-zadavani-verejnych-zakazek/
https://institut.sovz.cz/seminar/konference-inovace-ve-verejnych-zakazkach-a-strategicke-zadavani-verejnych-zakazek/
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/08/sovz_case_studies_praha7_kancelarske-potreby_final.pdf
https://afi.cz/cs/pruzkum-podnikatelskeho-prostredi-2021-kompletni-vysledky
https://faktaoklimatu.cz/
https://faktaoklimatu.cz/
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-svet
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-eu-detail
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-cr-detail
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-cr-detail
https://issar.cenia.cz/envirometr/
https://faktaoklimatu.cz/temata/emise
https://faktaoklimatu.cz/temata/emise
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-eu-detail
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-cr-detail
https://faktaoklimatu.cz/
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/nejvetsi-emitenti-cr
https://www.tzus.cz/aktuality/strategie-eu-v-oblasti-uhlikove-neutrality-vypocty-uhlikove-stopy
https://www.sovz.cz/temata/tema1/
https://www.sovz.cz/temata/cirkularni-ekonomika/
https://www.sovz.cz/priklady-dobre-praxe/
https://www.youtube.com/channel/UCAJmsvquCyZ3dRP5NUOF8gg/videos
https://institut.sovz.cz/
https://institut.sovz.cz/
https://www.tzus.cz/aktuality/strategie-eu-v-oblasti-uhlikove-neutrality-vypocty-uhlikove-stopy
https://faktaoklimatu.cz/
https://www.sovz.cz/
https://www.envirometr.cz/envirometr
https://ci3.co.cz/cs
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/zodpovedne-verejne-obstaravanie/materialy-na-stiahnutie-5d5.html
https://faktaoklimatu.cz/
https://institut.sovz.cz/seminare/seznam/
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