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Při stěhování z více míst do jediné budo-
vy v roce 2016 se tento zadavatel mimo 
jiné zabýval otázkou řešení nových kan-
celářských prostor a jejich vybavení ná-
bytkem. Obvyklý postup by přitom s vy-
sokou pravděpodobností znamenal ná-
kup nového nábytku (a potřebu zbavit se 
toho starého).

PHW se rozhodl jít jinou cestou. Předně 
postavil celý koncept pro vlastní nové 
prostory na třech klíčových principech: 
účelnost (fit for purpose), udržitelnost 
(sustainable development) a value for 
money. V oblasti nákupu nábytku se pak 
zaměřil na otázku udržitelnosti.

Předmětem zakázky se stal design no-
vých prostor jako celku a s ním souvisejí-
cí vybavení nábytkem. Hodnotícími kri-
térii byla ve výši 40 % cena a ve zbylých 
60 % kvalita. Kritérium kvality se násled-
ně dělilo mimo jiné mezi celkový design 
– 40 % ze 60 % hodnocení kvality (při-
čemž 70 % uvedeného kritéria předsta-
voval design funkční a 30 % design eko-
logický) a udržitelnost – 20 % ze 60 % 
hodnocení kvality (a v jejím rámci 10 % Evropský týden 

udržitelného rozvoje

ko celoevropský festival akcí, které pro-
pagují myšlenky udržitelného rozvoje    
a spolu s ním i organizace a jednotlivce, 
kteří udržitelným rozvojem žijí. Každoro-
čně se ho zúčastňují desetitisíce lidí po 
celé Evropě.

Během týdne od 31. května do 5. června 
se konají nejrůznější akce – přednášky, 
diskuse, exkurze, výstavy či sousedská 
setkání. Pozvánky na všechny akce      
a více informací najdou zájemci na webu 
www.tydenudrzitelnosti.cz. Zde si záro-
veň organizátoři mohou zaregistrovat 
vlastní akci.

Školení k odpovědnému 
veřejnému zadávání

no právní zakotvení, zvolené téma a pří-
stup zadavatele. Na vybraných příkla-
dech ukážeme maximum možného: od 
výběru předmětu plnění a tématu, před-
běžných tržních konzultací, formulací 
v zadávací dokumentaci – požadavek, 
způsob prokázání, až po kontrolu a dal-
ší související ujednání smlouvy, evalua-
ce dosaženého výsledku apod. 

Pokud máte zájem o účast, přihlaste se 
prosím prostřednictvím elektroni-
ckého formuláře, případně nás kontak-
tujte.

Ocenění za odpovědné zakázky
Nominujte (svůj) dobrý příklad 

Na nedávném     semináři PROCURA+ 
v Oslu byly představeny zajímavé příkla-
dy propojení aspektů oběhového hospo-
dářství se zadáváním veřejných zaká-
zek. Zohledňování cirkulárních aspektů 
je v současnosti dynamický koncept,      
o jehož významu svědčí rovněž fakt, že 
si hned dva příklady v loňském roce vy-
sloužily ocenění. Letos je pro ocenění 
možné nominovat aktivity ve třech kate-
goriích: Sustainable Procurement of the 
Year, Innovation Procurement of the 
Year a Procurement Initiative of the Year  
- nejpozději do 30. dubna přihlásit se lze 
2018.

Nábytek pro Public Health Wales

V roce 2017 získala v kategorii Tender 
Procedure of the year ocenění Public 
Health Wales (PHW). Jde o veřejnou 
zdravotnickou agenturu působící na 
území Walesu. O tomto příkladu jsme již 
informovali v lednovém newsletteru, nic-
méně nyní se k němu vracíme podrob-
něji.

Ve spolupráci s Ministerstvem pro 
místní rozvoj jsme pro vás připravili 
seminář, jehož cílem je poskytnout 
zejména zadavatelům základní, nic-
méně komplexní vhled do tématu 
odpovědného veřejného zadávání 
(„OVZ“).  Uskuteční se 15. května 
2018 v Praze, od 8.30 do 12.30 hod. 
Seznámíme vás s právním ošetře-
ním OVZ, tématy OVZ, příklady ve-
řejných zakázek i zahraniční zkuše-
ností.

V praktické části vám ukážeme veřejné 
zakázky, na nichž bude demonstrová-

logistika, 15 % obaly, 50 % odstraňování 
vyžilého nábytku, 35 % eko-značení      
a etická kritéria).

Výsledkem jsou prostory upravené a za-
řízené v souladu s definovanými potře-
bami zadavatele. Přitom zcela nový ná-
bytek pro dané prostory činí pouhých 
6 procent. 94 % představuje původní 
nábytek nebo (z větší části) nábytek       
s komponenty z původních kusů nábyt-
ku zadavatele. Tím zadavatel eliminoval 
více než 40 tun odpadů, které by jinak 
mohly vzniknout v souvislosti se změnou 
sídla. Více o postupu včetně kontaktu na 
odpovědné zaměstnance lze nalézt       
v publikované .case study

Již po čtvrté se letos na pře-
lomu května a června koná 
Evropský týden udržitelné-
ho rozvoje. Prezentuje se ja-
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Uteč předsudkům 
se žlutou stužkou

Zhasla evropská Energy Star?

prokázat mimo jiné prostřednictvím 
certifikátu Energy Star. Uděluje ho ame-
rická agentura US EPA, která je také 
vlastníkem značky. Na základě dohody 
mezi USA a Evropskou unií se od roku 
2001 certifikáty Energy Star rozšířily i na 
evropský trh. Za značení a kontrolu trhu 
v USA odpovídala americká strana, za 
evropský trh a evropské výrobky ozna-
čené Energy Star odpovídaly evropské 
instituce. Od svého uzavření byla doho-
da dvakrát prodloužena, bohužel v úno-
ru 2018 její platnost vypršela. Znamená 
to, že EU nemůže v současnosti roz-
hodovat o udělení štítku výrobkům 
určeným pro evropský trh.

Od 20. února 2018 již tedy nově není 
možné získat certifikaci ze strany evrop-

ských institucí. Dříve udělené certifiká-
ty, kterými jsou označeny již vyrobené 
produkty, zůstávají však zachovány    
a jejich výrobce není povinen je od-
straňovat. Program nadále pokračuje   
v USA a Kanadě a na činnosti transat-
lantických institucí vypršení dohody zá-
sadně nic nemění. Energetické standar-
dy, které americká Energy Star nadále 
reprezentuje, zůstávají měřítkem ener-
getické účinnosti výpočetní a kancelář-
ské techniky a lze se jimi řídit, nicméně 
není už možné zjednodušovat charakte-
ristiku výrobku pouhým odvoláním na 
tento standard a příslušné technické pa-
rametry bude nutné rozepisovat.

V současné chvíli Evropská komise na-
stalou situaci řeší, protože na Energy 
Star se odvolává i další řada evropských 
předpisů a certifikačních schémat. Situ-
aci sleduje i Ministerstvo životního pro-
středí, informace o vývoji je možné pří-
padně získat od Marty Ortové (Marta.Or-
tova@mzp.cz Da-) nebo Daniela Hájka (
niel.Hajek@mzp.cz).

Zelené zadávání veřejných zakázek

Na březnovém jednání meziresortní pra-
covní skupiny pro uplatňování odpověd-
ného přístupu při zadávání veřejných 
zakázek a nákupech státní správy a sa-
mosprávy byly prostřednictvím zástup-
ců Ministerstva životního prostředí 
(MŽP) prezentovány nové pokyny pro 
environmentálně odpovědné nakupo-
vání veřejných institucí.

MŽP již v roce 2008 připravilo Pravidla 
uplatňování environmentálních poža-
davků při zadávání veřejných zakázek   
a nákupech státní správy a samosprávy, 
která schválila vláda usnesením č. 465/ 
2010. Usnesení bylo dne 24. července 
2017 nahrazeno , na usnesením č. 531

jehož základě vznikla aktuální Metodi-
ka pro environmentálně odpovědný 
přístup při zadávání veřejných zaká-
zek a nákupech státní správy a samo-
správy.

Metodika se zaměřuje na tzv. běžný pro-
voz institucí. Upozorňuje na opatření, 
která je možné v rámci chodu organiza-
ce přijmout a snížit tím dopady na životní 
prostředí. Upozorňuje na konkrétní pro-
blematické vlastnosti běžných produktů 
a doporučuje charakteristiky, které může 
organizace při pořizování produktů po-
žadovat a dosáhnout tak nákupů envi-
ronmentálně šetrnějších. Materiál je do-
stupný ZDE.

Nároky na energe-
tickou účinnost vý-
početní a kancelář-
ské techniky (počí-
tačů, monitorů, tis-
káren, kopírek, ske-
nerů atd.) je možné 

V sobotu 7. dubna se konal první „Yellow 
Ribbon Run“ tohoto roku a to v rámci 
Pražského půlmaratonu. Akce má obrátit 
pozornost na reintegraci vězňů po jejich 
návratu z výkonu trestu a rovněž na otá-
zku jejich zaměstnávání.

Pracovní příležitost sice není zárukou 
toho, že osoba „se záznamem“ nebude 
v protiprávních aktivitách pokračovat, 
ale je pro to nezbytným předpokladem. 
Zaměstnávání osob 
s kriminální mi-
nulostí mohou 
napomoci i veřejní 
zadavatelé. „Jak na 
to“ nastínila Vězeňská 
služba České repub-
liky ve vydané .metodice

Další informace o projektu, včetně 
dalších akcí naplánovaných na tento 
rok, lze nalézt . My trénujeme na zde
štafetu na 13. června!
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