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Nejméně 50 procent z 262 produktů 
mělo splňovat environmentální poža-
davky. Na základě vyhodnocení před-
chozích zkušeností a předběžných trž-
ních konzultací přitom zadavatel po-
žadoval environmentální aspekty u 80 
produktů povinně, u zbylých pak bylo na 
dodavatelích, aby zvážili, které další 
produkty jsou schopni dodat tak, aby 
splnili úroveň stanovenou zadavatelem.

Díky rámcové zakázce má flanderská 
agentura pro správu zařízení možnost 
motivovat své přidružené kanceláře       
k udržitelným nákupům. Udržitelné 
aspekty jsou podporovány i objednává-
ním pomocí systému inteligentního 
doručování, který zahrnuje dopravu       
s nízkými emisemi CO . Vítězná nabídka 2

je zajišťována ve spolupráci několika 
partnerů z průmyslu, včetně malých       
a středních podniků, aby byla zajištěna 
vysoká úroveň udržitelnosti v celém do-
davatelském řetězci. 

Video: sestřih konference OVZ 2018 
 

Dobrá praxe: nákup udržitelných 
kancelářských potřeb (Flandry, Belgie) 

Zadavatel v zakázce stanovil požadavek 
na kvalifikaci dodavatele odkazem na 
normy environmentálního řízení (EMAS, 
ISO 14001). Dále stanovil technickou 
specifikaci předmětů plnění a definoval, 
kdy je produkt pro účely zadávacího ří-
zení vyhovující (využili také odkaz na 
štítky). Environmentální aspekty byly 
promítnuty i do hodnocení (35 ze 105 
bodů). 

 Agentura Facility Management of the Flanders zajišťuje centrální nákupy kan-
celářského zařízení pro více přidružených vlámských veřejných institucí. Již 
potřetí nastavila víceletý , který zahrnu-rámec pro nákup kancelářských potřeb
je environmentální aspekty. Flanderská provincie za tento počin letos získala 
ocenění Procura+ Awards v kategorii Veřejná zakázka. 

Co se stalo a zaznělo na konferenci 
Odpovědné veřejné zadávání 2018 ve 
195 sekundách. Video přináší krátké 
výpovědi několika odborníků na odpo-
vědné veřejné zadávání v čele se 
Shaunem McCarthym. Během konfe-
rence jsme jim položili dotazy ke vztahu 
udržitelnosti a kvality ve veřejných za-
kázkách a požádali jsme je také o tři cha-
rakteristické znaky dobré veřejné za-
kázky. Sestřih, který snad zachytil i skvě-

Vedle Evropské komise se stal Evropský 
parlament další institucí, která výslovně 
podpořila strategický přístup a udržitel-
né aspekty ve veřejném zadávání. 
4. října 2018 schválil pohodlnou většinou 
534 hlasů  o balíčku v oblasti usnesení
strategie pro zadávání veřejných zakázek. 
Pozornost je v něm věnována jednotnému 
trhu, mezinárodním veřejným zakázkám, 
elektronizaci i profesionalizaci administrá-
torů. Evropský parlament zdůrazňuje 
aspekty veřejného zadávání, které mohou 
přispívat k širší účasti malých a střed-
ních podniků na trhu veřejných zaká-
zek, podporovat inovace, usnadňovat 
přístup k veřejným zakázkám subjek-
tům sociální ekonomiky, snižovat ne-
gativní ekologické dopady spotřeby 
veřejných institucí anebo napomoci 
rozvoji oběhové ekonomiky. Význam-
ným tématem zmíněným ve schváleném 
dokumentu je rovněž strategický přístup 
k veřejnému nakupování. Více v usne-
sení VÝBĚR z přijatých usnesení ZDE, . 

Podpora udržitelného 
veřejného nakupování 
z Evropského parlamentu 

lou atmosféru na konferenci, již jste svojí 
účastí pomohli vytvořit i vy, najdete na 
našem kanálu na . Děkujeme a YouTube
už se těšíme na příští ročník, zapište si 
datum 3. - 4. října 2019. 

@odpovedneverejnezakazky

Sledujte i náš 
facebook

mailto:sovz@mpsv.cz
http://www.procuraplus.org/fileadmin/user_upload/Procura__case_studies/Procuraplus_case_study_Flanders_stationary.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0378+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0378+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0378+0+DOC+XML+V0//CS
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2018/11/vyber-z-usneseni-ep.pdf
https://youtu.be/fibfYuE5zH8
https://youtu.be/fibfYuE5zH8
https://www.facebook.com/odpovedneverejnezakazky
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Podpora pro udržitelné nakupování 
v Pokynech pro administrátory zakázek 
financovaných z evropských fondů 

Přečtěte si: 
Jak (ne)výhodná 
je nejnižší cena? 

Podle vyjádření EconLab, spolku při 
Institutu ekonomických studií Univerzity 
Karlovy, bylo v roce 2016 okolo 80 % ve-
řejných zakázek zadáváno při zohledňo-
vání jediného hodnoticího kritéria – nej-
nižší ceny. Nejjednodušší, nejméně 
sporné, z hlediska přípravy nejméně ná-
ročné a nejpřehlednější hodnoticí kritéri-
um však může být v některých přípa-
dech nevýhodné. Nejnižší ceny plnění 
totiž může dodavatel dosahovat napří-
klad na úkor jiných hodnot. Jak (ne)vý-
hodná je tedy nejnižší cena? 

V aktuálním listopadovém čísle časo-
pisu Veřejné zakázky v praxi se vrací-
me k tématům, která zazněla na konfe-
renci Odpovědné veřejné zadávání 
2018. Celý článek si můžete přečíst 
i . zde

MEZI ŘÁDKY ochutnáte i na MPSV 

térií: 80 % představovala cena vybrané-
ho sortimentu (nejvýhodnější nabídkou 
byla nabídka s nejnižším součtem cen 
vybraného sortimentu) a 20 % plnění 
sociálním podnikem. Vítězný sociální 
podnik  s plným poč-Startujeme, o.p.s.
tem bodů tak otevřel v prostorách minis-
terstva novou pobočku Bistra Mezi řádky 
pro zaměstnance a návštěvy. Podnik za-
městnává pracovníky s lehkým či kombi-
novaným postižením, nabízí fair trade 
kávu z tréninkové pražírny, pečivo z kla-
denské řemeslné pekárny a využívá i se-
zónní potraviny. 

Před dvěma roky (2016) sociální podnik 
Startujeme, o.p.s. uspěl ve výběrovém 
řízení také na . Filozofické fakultě UK
Bistra či kavárny provozuje v Praze         
i v dalších budovách, například na praž-
ském magistrátu na Mariánském námě-
stí, ve společnosti ČEZ a PwC. 

ICT férově 
Co hýbe světem hardwaru? 

V rámci doprovodného programu konferen-
ce EcoProcura 2018 proběhla i akce 
nazvaná Live Market Engagement pro 
oblast výpočetní techniky (ICT) – setkání 
zástupců zadavatelů, dodavatelů i nezisko-
vého sektoru, v jehož rámci zazněly pre-
zentace na téma udržitelného nakupová-
ní výpočetní techniky. Diskuse se týkaly 
jak tématu garance dodržování lidskopráv-
ních standardů v dodavatelském řetězci 
ICT, tak například otázky prodlužování ži-
votnosti zařízení při zachování jejich výko-
nu. Prezentace ze zmíněné akce jsou již 
k dispozici . zde

kupující nebo pokud provádějí kontroly 
veřejných zakázek realizovaných pří-
jemci grantů EU." 

Za zmínku stojí, že jsou dále v textu uve-
dených pokynů výslovně zmíněny i ná-
sledující udržitelné aspekty veřej-
ných zakázek: 

Podpora malých a středních pod-
niků (prostřednictvím dělení ve-
řejných zakázek a přiměřenými 
požadavky na ekonomickou kva-
lifikaci dodavatelů) – viz s. 12. 
Podpora sociálního podnikání     
a zohledňování ekologických      
a sociálních aspektů – viz s. 14. 

Souhrn textů publikace na podporu 
udržitelných aspektů nákupů za pro-
středky z ESI, jakož i odkaz na plné zně-
ní Pokynů lze . nalézt ZDE

Novou provozovnu na Ministerstvu 
práce a sociálních věcí (MPSV) v říjnu 
otevřelo bistro Mezi řádky. Ve veřejné 
soutěži na provozovatele kantýny v bu-
dově MPSV byly nabídky hodnoceny dle 
ekonomické výhodnosti s využitím prin-
cipu odpovědného veřejného zadávání. 
Hodnocení probíhalo formou dílčích kri-

Evropská komise již dříve v tomto roce 
uveřejnila Pokyny k zadávání veřej-
ných zakázek určené aplikujícím 
odborníkům s podtitulem Jak předchá-
zet nejčastějším chybám u projektů fi-
nancovaných z evropských strukturál-
ních a investičních fondů. V textu se mj. 
dočteme, že: „Tyto pokyny mohou po-
kládat za užitečné rovněž řídicí orgány 
programů evropských strukturálních     
a investičních fondů (dále jen „ESI fon-
dy") a orgány jiných programů financo-
vaných EU, pokud jednají jako veřejní 

mailto:sovz@mpsv.cz
leona.steigrova@mpsv.cz
www.sovz.cz
sovz@mpsv.cz
mailto:leona.steigrova@mpsv.cz
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2018/11/vzvp_jak-nevyhodna-je-nejnizsi-cena_listopad2018.pdf
http://etincelle.cz/
https://www.ff.cuni.cz/2016/11/filozoficka-fakulta-uk-otevrela-nove-bistro-provozovane-socialnim-podnikem/
http://www.sustainable-procurement.org/news/?c=search&uid=HYLX5kfY
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2018/11/pokyny-fondy-esi.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_cs.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_cs.pdf
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