PODPORA IMPLEMENTACE A ROZVOJE
SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ

číslo 13
prosinec 2017

NEWSLETTER
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Sociálně odpovědné zadávání
v roce 2017 - úspěšná publikace
i stovky oslovených odborníků

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Přidal se další partner
- memorandum
o spolupráci s VŠCHT

Blíží se závěr roku 2017 a my se neubráníme hodnotit, co se událo. Snad s námi
budete souhlasit, že v našem tématu společensky odpovědné veřejné zadávání přinesl uplynulý rok mnoho pozitivního.
Na prvním místě musíme zmínit schválené usnesení vlády č. 531, které s sebou přineslo nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání
veřejných zakázek a nákupech státní
správy a samosprávy. Pro nás to znamená další potvrzení legitimity pro aplikaci
strategického a odpovědného přístupu
ve veřejných zakázkách. Spolupráci
jsme v poslední době navázali mimo jiné
s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Městskou částí Praha 8,
Ministerstvem průmyslu a obchodu
a Nejvyšším kontrolním úřadem. Věříme, že brzy přineseme další příklady
dobré praxe.
V tomto roce jsme také připravili metodickou publikaci ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ, která byla pozitivně přijata i ze strany Ministerstva pro
místní rozvoj, coby gestora zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek. Těší náš zájem o publikaci první náklad byl zcela rozebrán. Pro zá-

jemce, kterým nevyhovuje elektronická
verze dostupná na webu projektu, jsme
udělali dotisk prvního vydání, stačí nás
kontaktovat.
Zářijová Konference Odpovědné veřejné zadávání 2017, která se konala
v Lichtenštejnském paláci v Praze a která přinesla debatu evropských i tuzemských odborníku, byla také kladně hodnocena ze strany účastníků pro svoji
vysokou úroveň. Znamená to pro nás
velký závazek pro další rok.
V souhrnu jsme v letošním roce s problematikou odpovědného zadávání
v rámci různých akcí oslovili na 800 lidí
z řad odborné veřejnosti. Z aktuálních
témat, kterým se věnujeme a o která je
mezi vámi zájem, můžeme vyzdvihnout
komunikaci mezi zadavateli a dodavateli
a dodavatelské vztahy. Úspěšný uplynulý rok bereme jako povzbuzení i závazek
pro další práci a věříme, že se spolu
s námi se budete dále snažit měnit kulturu veřejného zadávání v ČR a že strategické a společensky odpovědné veřejné
zadávání bude brzy standardem.
Děkujeme za spolupráci a přízeň.

Spolupráci na projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání potvrdily
podpisem memoranda Ministerstvo
práce a sociálních věcí a Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze.
Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze (VŠCHT Praha) se hlásí ke
konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek zejména s ohledem
na obecné priority a cíle při nakládání
se svěřeným majetkem a ﬁnančními
prostředky.
Pro VŠCHT Praha je v rámci spolupráce důležité vyhledávání vhodných
příležitostí pro zefektivnění vynakládání veřejných prostředků a uplatnění
sociálních a environmentálních aspektů ve svých zakázkách.
V rámci spolupráce na projektu se
VŠCHT Praha hodlá zaměřit na podporu důstojných pracovních podmínek,
využívání ekologicky šetrných materiálů, výrobků a postupů, dále pak na
podporu malých a středních podniků
a podporu regionálních dodavatelů
a na etické nakupování.

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání je spoluﬁnancován Evropskou unií.
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Veřejné zakázky jako hybná síla investic Evropská komise
V Bruselu se začátkem prosince konala konference na téma veřejných zakázek
a jejich strategického využití pod názvem Joining forces in public procurement
to power investment. V hlavním dopoledním panelu řečníci, včetně komisařky
Elżbiety Bieńkowské, zdůrazňovali potřebu udržitelného veřejného zadávání,
tedy strategického zohledňování sociálních, ekonomických a environmentálních aspektů ve veřejných zakázkách. Několikrát zaznělo, že nejnižší cena by
neměla být jediným kritériem, ale že je potřeba zvažovat i sociální dopady
a dlouhodobou udržitelnost plnění zakázek.
V odpoledním bloku se konference rozdělila do tří workshopů: transparentnost
a integrita ve veřejných zakázkách,
profesionalizace ve veřejném zadávání
a veřejné zakázky na velké infrastrukturní projekty. Irmfried Schwimann, zástupkyně generálního ředitele, DG
GROW, představila tři nástroje, které
mají napomoci kvalitnějšímu zadávání

veřejných zakázek velkých infrastrukturních projektů: helpdesk by měl nasměrovat zadavatele na odpovídající první
normy již při vzniku infrastrukturních projektů, poradit s výběrem nejlepšího
přístupu k zakázce, ale také s nastavením kritérií hodnocení či zahrnutím
sociálních, environmentálních či inovačních požadavků. Druhým nástrojem by
měl být notiﬁkační mechanismus, pomocí kterého by se odborníci Komise
snažili odpovědět na speciﬁcké otázky
zadavatelů, pokud možno již v raných
fázích projektů. Nejednalo by se o publikaci závazných právních názorů, nicméně by mělo jít o indikaci správných postupů. Očekává se, že dotazy se nebudou týkat jen nových projektů, ale také
prodlužování nebo dodatků již zadaných
veřejných zakázek. Posledním ze tří nástrojů by měla být informační databáze
dobrých praxí a diskusní fórum odborníků. Podrobnosti k těmto třem nástrojům najdete tady.

On-line dotazník:
Společenská odpovědnost organizací
S cílem získat náměty a návrhy od všech
zainteresovaných subjektů, které se
problematice společenská odpovědnost
organizací (CSR) intenzivně věnují,
připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, ve spolupráci
s portálem BusinessInfo.cz on-line konzultaci – Společenská odpovědnost organizací „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České
republice“.

spustila webovou
konzultaci k SOVZ
- zapojte se a přidejte
podněty
Za účelem shromáždění připomínek
zainteresovaných subjektů ohledně
rozsahu a struktury pokynů Evropské komise pro sociálně odpovědné
veřejné zadávání spustila Evropská
komise v průběhu prosince 2017
webovou konzultaci.
Konzultace je dostupná na stránkách:
https://ec.europa.eu/info/consultations/
commission-guide-socially-responsible
-public-procurement_cs a probíhá formou vyplňování on-line dotazníků, které jsou k dispozici ve 23 jazykových
verzích (včetně české).
K zasílání svých názorů a připomínek
jsou zváni zejména zástupci veřejného
sektoru, dodavatelů, neziskového sektoru, odborových organizací, akademické sféry, jakož i soukromého sektoru.
Shromážděné názory a připomínky by
měly mimo jiné napomoci při vytváření
nových metodických pokynů, které následně přiblíží zájemcům o problematiku téma společensky odpovědného veřejného zadávání, případně i příklady
dobré praxe.
Konzultace jsou otevřeny do 1. března 2018.

Výstupy z této veřejné konzultace budou
využity pro přípravu návrhu „nového
akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice“, který
má podle usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2016 č. 49 ministr
průmyslu a obchodu předložit vládě do
30. září 2018 spolu se zprávou o plnění
současného plánu k 30. červnu 2018.
Odkaz na on-line konzultaci naleznete
zde: http://www.businessinfo.cz/cs/
online-nastroje/pruzkumy/361.
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