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Možnosti udržitelné spotřeby
– nová studie pro MČ Praha 8
ných zakázek na Úřadě městské části
Praha 8. Chceme, aby byly veřejné
ﬁnance využity ve prospěch ekologicky
šetrných produktů, na podporu znevýhodněných, podporu lokální ekonomiky
anebo naopak férového obchodu s tzv.
rozvojovými zeměmi,“ říká zástupce
starosty Prahy 8 Petr Vilgus.

Městská část Praha 8 se snaží naplňovat cíle udržitelného rozvoje a také proto
si nechala zpracovat studii Možnosti
udržitelné spotřeby. Studii vypracovala
Ekumenická akademie s Ministerstvem
práce a sociálních věcí. Praze 8 slouží
jako nástroj pro zavádění společensky
odpovědných aspektů v nákupních
procesech úřadu.
„Tato studie představuje první krok na
cestě k systematickému zadávání veřej-

MČ Praha 8 se v listopadu roku 2016
stala první fairtradovou městskou částí
v Praze, ve stejném roce se stala členem
Národní sítě Zdravých měst ČR. Realizuje také program Zdravé město a místní Agenda 21, v rámci kterého usiluje
o udržitelný rozvoj nejen na území městské části.
Aktuální studie mimo jiné poskytuje úřadu právní jistotu při odpovědném zadávání, analýzu současné nákupní praxe
a doporučení, jak implementovat odpovědné zadávání veřejných zakázek.

Profesionalizace administrátorů
a efektivní hodnocení nabídek
Prostřednictvím zadávání veřejných zakázek je na území Evropské unie ročně
investováno okolo 2 bilionů EUR, což
odpovídá 14 % HDP zemí EU. Společným evropským zájmem je, aby byly tyto
peníze daňových poplatníků vynaloženy
efektivně a účelně. Evropská komise
proto zahájila iniciativu, jejímž cílem je
efektivnější a udržitelnější způsob zadávání veřejných zakázek.
Možnosti strategického přístupu k veřejnému zadávání nejsou podle Komise
dosud dostatečně využívány. 55 % veřejných zakázek je stále zadáváno při
hodnocení jediného kritéria a to nejnižší
nabídkové ceny. Právní regulace veřejného zadávání přitom veřejným zadavatelům umožňuje zohlednit při nákupech
hlediska nákladové efektivity či kvalitativních kritérií. Mohou zahrnovat rovněž
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EK vydala příručku
k zadávání pro
oběhovou ekonomiku

O zajímavém trendu, tzv. oběhové ekonomice jsme vás již informovali v srpnovém čísle našeho Newsletteru. V říjnu
Evropská komise aktuálně vydala příručku „Veřejné zakázky pro oběhovou
ekonomiku“ (Public Procurement for
a Circular Economy), která představuje koncept podpory oběhové ekonomiky
prostřednictvím veřejného zadávání.
Dává praktické návody, jak na to, a řadu
příkladů dobré praxe z celé Evropy. Například o využívání konceptu sdílení vozidel namísto nákupu a údržby vozového parku, nákupu uniforem s prodlouženou dobou životnosti nebo nábytku,
který i po 10 letech jeho zaručeného
použití a oprav bude muset dodavatel
odebrat zpět. Nová publikace je ke stažení v anglickém jazyce ZDE.

aspekty sociální, environmentální, inovační, kritéria přístupnosti a další. Jsou
však i přesto stále využívána v nedostatečné míře. Více ve zprávě Making Public Procurement work in and for Europe
z 3. 10. 2017.
Zvláštní důraz je pak kladen na profesionalizaci zadavatelů (jejich administrativních aparátů). Bez náležité průpravy zadavatelů (resp. jejich odpovědných
pracovníků) není možné očekávat zásadní zlepšení.
EK tak v rámci iniciativy apeluje na členské státy, aby „vypracovaly strategický
přístup k politice zadávání veřejných
zakázek“ a zadavatele (resp. veřejné
orgány) vybízí, aby „před zadáváním
zakázek na základě nejlepší ceny
upřednostňovaly strategický přístup,

který zahrnuje kritéria kvality, vyžaduje
inovativní a energeticky úsporná řešení
a trvá na uplatňování přístupů podporující udržitelnost a začlenění“.
Více informací a odkazy na další zdroje
v tiskové zprávě.
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Finsko: První mateřská škola
kompletně v ekologickém standardu
získání informací o nejlepších řešeních
ve vztahu ke snížení spotřeby vody
a elektřiny, alternativním zdrojům udržitelné energie a novým stavebním materiálům, se město snažilo zjistit, zda má
trh zájem o vytvoření první mateřské
školy ve Finsku s ekoznačkou Nordic
Swan. O informace město požádalo prostřednictvím elektronického nástroje
a po jejich obdržení uspořádalo s jednotlivými dodavateli konzultace.

Město Hyvinkää (46 tis. obyvatel) ve Finsku se rozhodlo postavit novou mateřskou školu. Zaměřilo se přitom i na
environmentální cíle, které jsou součástí
strategie města na období 2013–2020.
Svůj záměr město Hyvinkää nejdříve
komunikovalo detailně s trhem. Kromě
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Seminář:
Šetrné a energeticky
úsporné veřejné budovy
– ﬁnancování, architektonická příprava, veřejné zakázky

Výsledkem je mateřská škola za cenu
nižší než předpokládanou, která v srpnu
2017 obdržela Ekoznačku Nordic Swan
pro „malé domy, bytové domy a budovy
škol a mateřských škol“. Více v říjnovém
newsletteru Evropské komise - GPP
News Alert nebo přímo zde ve zpracované případové studii.

Nákup úsporných spotřebičů
prostřednictvím veřejných zakázek

V České republice již přes 10 let působí
projekt Úsporné spotřebiče. Jedná se
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o českou verzi evropského projektu
Topten, který je přítomen v téměř všech
zemích EU. Projekt pravidelně aktualizuje seznamy úsporných spotřebičů dostupných na českém trhu. Projekt se nicméně výrazně zaměřuje i na oblast hromadného zeleného nakupování a v sekci PRO nabízí návody pro na nákup šetrných tiskáren, monitorů, myček, světelných zdrojů a proﬁ chladicích spotřebičů. Mezi základní kritéria patří nejen
energetická účinnost, ale také případná
spotřeba vody a řada kvalitativních parametrů, které zaručují dostatečnou životnost a provoz spotřebičů.

Nové budovy úřadů podle zákona
musejí plnit standardy téměř nulové
spotřeby energie. Jak tento požadavek
promítnout do zadání veřejné zakázky
tak, aby výsledkem byla kvalitně
postavená budova, která bude dlouhodobě vyhovovat nárokům zadavatele?
Česká rada pro šetrné budovy aktuálně
pořádá semináře, kde se dozvíte, jak
připravovat kvalitní projekty, jak na ně
získat ﬁnanční prostředky a jak dobře
zadávat veřejné zakázky s cílem připravit projekt na šetrné energeticky
efektivní a kvalitní budovy. V průběhu
akce dostanete odpovědi na otázky
dotací, projektové a architektonické
přípravy i právní řešení. Můžete se
přihlásit na listopadový seminář vBrně
či prosincový v Praze.
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