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cyklu stavby LCC – Life Cycle Cost + 
Cost management. Posuzování staveb-
ních investic z hlediska nákladů životní-
ho cyklu je jednou z možností, jak zajistit 
jejich hospodárnost, efektivnost a účel-
nost (3E).

O možnostech etického nakupování ho-
vořil Stanislav Komínek z organizace 
NaZemi, která upozorňuje na kategorie 
zboží, které mohlo být vyrobeno za ne-
přijatelných sociálních i ekologických 
podmínek. Jedna z dalších prezentací   
a diskuzí se pak věnovala přímým plat-
bám poddodavatelům, důstojným pra-
covním podmínkám a bezpečnosti prá-
ce v dodavatelských řetězcích se pak 
věnovala jedna z dalších prezentací      
a diskuzí. Jak konkrétně zohlednit tyto 
odpovědné aspekty ve veřejných zakáz-
kách představili například zástupci 
VŠCHT a státního podniku Povodí 
Vltavy.

V praktické části semináře si pak účast-
níci na příkladech ověřili, v jakých zakáz-
kách mohou ve své organizaci uplatnit 
další prvky OVZ. Prezentace ze seminá-
ře najdete . Další podobný work-ZDE
shop se bude konat již v létě tohoto roku.

Zimní škola: OVZ nejen pro pokročilé 

Pozornost účastníků konference si mi-
mo jiné získal příspěvek zástupců Nej-
vyššího kontrolního úřadu (NKÚ), kteří 
se podělili o své zkušenosti s přípravou  
a realizací pilotního stavebního projektu 
svého sídla a knihovny a archivu Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR. Při vý-
stavbovém procesu administrativní bu-
dovy bude NKÚ využívat nástroje jako 
BIM (informační model budovy),  český 
certifikační nástroj SBToolCZ pro hod-
nocení kvality vlastností budovy na ži-
votní prostředí, na sociálně kulturní 
aspekty, na funkční a technickou kvalitu. 
Smluvní podmínky budou zajištěny pro-
střednictvím mezinárodních standardů 
FIDIC. Kritériem pro výběr zhotovitele 
stavby budou nejnižší náklady životního 

Workshop Zimní škola - Odpovědné veřejné zadávání nejen pro pokročilé, 
který se konal ve dnech 14.–16. února 2018, se věnoval nejrůznějším tématům 
odpovědného veřejného zadávání - od etického nakupování potravin a výrob-
ků, přes velké stavební zakázky v souvislosti s podporou férových dodavatel-
ských vztahů, až po možnosti usnadnění účasti sociálních podniků na veřej-
ných zakázkách.

Barvy, laky, silniční 
značení – nová pravidla

Evropská komise v lednu 2018 zveřej-
nila  pro nakupování eko-nové pokyny
logičtějších barviv (barev, laků a silnič-
ních značení). Hodlá tak usnadnit ve-
řejným zadavatelům (jejichž poptávka 
pokrývá 26 procent evropského trhu     
s příslušnými komoditami) nákupy se 
zohledňováním environmentálních 
kritérií.

Tímto krokem chce Evropská komise 
přispět ke zmírňování negativních do-
padů produkce barviv (včetně produkce 
odpadů), minimalizovat jejich závadné 
složky a podpořit jejich trvanlivost. Pod-
poruje tak principy oběhové ekonomiky. 
Uvedená pravidla jsou zatím dostupná 
pouze v angličtině. Českou verzi lze na 
webu očekávat v řádu týdnů.

V rámci dlouhodobé strategie vytvořil na 
Slovensku Úrad pre verejné obstaráva-
nie  pro vy-koncept pracovních skupin
brané problematiky zadávání veřejných 
zakázek. Zřízeno bylo šest skupin, z po-
hledu uplatňování společenských odpo-
vědných aspektů jsou zajímavé zejmé-
na některé oblasti - zelené veřejné zadá-

vání, sociální aspekty, inovace, kritéria 
na hodnocení nabídek jiných než nejniž-
ší cena.

V minulém roce již některé pracovní tý-
my připravily základní publikace k jed-
notlivým tématům. Stáhnout si je můžete 
zde.

V České republice v minulém roce vznik-
la meziresortní pracovní skupina pro 
uplatňování odpovědného přístupu při 
zadávání veřejných zakázek a nákupech 
státní správy a samosprávy. O jejím 
ustavení a prvním jednání jsme vás in-
formovali v .listopadovém newsletteru

Slovenský Úrad pre verejné obstarávanie vydal publikace 
pro odpovědné zadávání
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Workshop o využití certifikace EMAS 
ve veřejném zadávání

Jak uvádí CENIA, česká informační 
agentura životního prostředí, ze zavede-
ní EMAS plynou organizacím určité vý-
hody. EMAS je mimo jiné jedním z mož-
ných kvalifikačních předpokladů v záko-
ně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek, to znamená, že organiza-
ce se zavedeným EMAS může dosáh-
nout vyšší konkurenceschopnosti v za-
dávacích řízeních. Certifikovaným orga-
nizacím může být také snížen poplatek 
za propůjčení .ekoznačky

Na workshopu byly diskutovány mož-
nosti využití dalších nástrojů ZZVZ (pod-
mínky podle ust. § 37 odst. 1 nebo hod-
nocení podle ust. § 116 odst. 2) coby ná-
strojů podpory rozvoje certifikace EMAS 
právě prostřednictvím veřejných zaká-
zek – tedy využití kupní síly veřejných 
zadavatelů k podpoře rozvoje environ-
mentálního řízení na úrovni podniků. 
Více informací o projektu ENHANCE 
Interreg .zde

V estonském Tallinnu se konal meziná-
rodní workshop projektu ENHANCE 
Interreg.  Hlavním tématem workshopu 
bylo zohledňování  při certifikace EMAS
zadávání veřejných zakázek. Vedle 
EMASu je dalším nástrojem sloužícím   
k prokázání environmentálního mana-
gementu norma ISO 14001. Zavedením 
systému environmentálního řízení orga-
nizace projevuje odpovědnost za stav 
životního prostředí a úsilí přispět k jeho 
zlepšování a k udržitelnému rozvoji.
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„Plastová ekonomika“ – ke změně 
mohou přispět i odpovědné veřejné zakázky

S cílem bojovat proti znečištění plasty   
a změnit náš současný přístup k jejich 
používání vytvořila Evropská komise  
novou Strategii pro plasty v oběhové 
ekonomice. Strategie určuje rozsah pro-

cesů, které vyžadují zlepšení, inovace, 
které je třeba urychlit, a cíle, které je tře-
ba splnit pro snížení naší závislosti na 
fosilních palivech. EU se ve stěžejních 
slibech zavazuje, že v roce 2030 budou 
všechny plasty na evropském trhu zno-
vupoužitelné nebo recyklovatelné a že 
více než 50 procent plastového odpadu 
bude recyklováno.

Členským státům přisuzuje Evropská 
komise významnou roli v oblasti odpo-
vědného zadávání veřejných zakázek. 
Zadavatelé se při svých nákupech mo-
hou plastovým materiálům vyhýbat        
a mohou požadovat, aby obaly byly 
snadno tříditelné a recyklovatelné.

Plasty představují běžnou složku ekono-
miky, běžný produkt i obaly. Znečištění 
těmito produkty nicméně volá po přijetí 

Uzávěrka konzultací 
Evropské komise se blíží

Konzultace Evropské komise k sociálně 
odpovědnému veřejnému zadávání 
se uzavře k 1. březnu 2018. Do té doby 
mohou zájemci z řad zainteresované 
veřejnosti vyplnit elektronický formulář 
v libovolném úředním jazyce EU.

Ministerstvo práce a sociálních věcí již 
formulář vyplnilo a odeslalo. Ve své od-
povědi mimo jiné zdůraznilo důležitost 
sdílení příkladů dobré praxe. Za vhodné 
pak považuje propojení sociálně odpo-
vědného a zeleného zadávání veřejných 
zakázek do jednoho komplexního pří-
stupu včetně propojení obou oblastí 
v rámci webu Evropské komise.

Dotazník pomůže identifikovat stěžejní 
oblasti, kterým by se měla Komise 
v rámci sociálně odpovědného veřejné-
ho zadávání věnovat. Případně také po-
může zvolit podobu metodických mate-
riálů tak, aby nejlépe odpovídaly poža-
davkům jejich uživatelů. Česká verze 
dotazníku je dostupná zde.

řešení. Smyslem iniciativy není vytěsně-
ní plastů, ale jejich chytré opakované vy-
užívání, šetrný přístup k životnímu pro-
středí, například prostřednictvím nástro-
jů cirkulární ekonomiky. Avizován je také 
webinář k praktickým aspektům tohoto 
tématu, který se uskuteční v květnu toho-
to roku. Více o tématu na stránkách Ev-
ropské komise zde.
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