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Zabývali jsme se problematikou udržitel-
nosti při veřejných nákupech kancelář-
ských potřeb, občerstvení a textilu. Dal-
ším z diskutovaných témat byla komuni-
kace zadavatele s dodavateli, její poten-
ciál a přínosy. Město Jičín již koncept 
odpovědného veřejného zadávání zahr-
nulo do vnitřního předpisu a v několika 
zakázkách otestovalo. Například při 
zajištění tisku městského zpravodaje, 
nebo prostřednictvím řízené organizace 
při nákupu praní a žehlení prádla.

Masarykova univerzita představí 
plánované investiční akce

Jičín chce zadávat zakázky 
společensky odpovědně 
Udržitelný provoz úřadu, podpora malých a sociálních podniků, problematika 
férových dodavatelských vztahů – to byla hlavní témata semináře, který se na 
podnět zástupců města uskutečnil v únoru v Jičíně. Kromě tří desítek zástupců 
různých odborů městského úřadu a příspěvkových organizací se semináře 
zúčastnil i představitelé vedení města – starosta Jan Malý, místostarostové 
Petr Hamáček a Jan Jiřička a tajemník Peter Bareš.

Brněnská Masarykova univerzita (MU-
NI) představí 28. února 2019 v 10:00 ho-
din v kině SCALA plánované veřejné 

Přehled nejbližších 
seminářů v rámci 
projektu SOVZ:

stavební zakázky na rok 2019. Zadava-
tel hodlá informovat potenciální doda-
vatele o svých stavebních záměrech     
a způsobu zadávání veřejných zakázek 
na MUNI. Zváni jsou dodavatelé, kteří 
mají zájem s univerzitou spolupracovat. 
V případě zájmu o účast na konzultacích 
je potřeba zaslat informace o účasti na 
e-mail: vz.ovz@rect.muni.cz.

„Důležité je ztotožnění se s podstatou 
samotného odpovědného přístupu k za-
dávání nákupů a veřejnému zadávání 
obecně, posunout ‚trend’ odpovědného 
zadávání do společenského standardu 
a všeobecné normy, která je stále pod-
porována vedením města tak, aby odpo-
vědné zadávání nebylo jen o pár nad-
šencích ze zakázkového oddělení, ale   
o celkovém postoji organizace,“ uvedla 
Lenka Hollerová, vedoucí oddělení ve-
řejných zakázek města Jičín.

O semináři informovalo město Jičín 
prostřednictvím svých komunikačních 
kanálů. To způsobilo ohlas a tým projek-
tu na podporu odpovědného veřejného 
zadávání byl pozván k uspořádání 
obdobného semináře v Humpolci. Jsme 
rádi, že toto téma můžeme šířit dále a že 
roste počet těch, kteří hledají způsob, 
jak získat z vynaložených veřejných 
prostředků maximum pro své město, 
obec a společnost. Pokud vás téma 
zajímá, neváhejte nás kontaktovat na 
http://sovz.cz/kontakty/.

Sledujte i náš 
facebook

@odpovedneverejnezakazky

7. března  - Seminář:

Implementace odpovědného 
veřejného zadávání / ISO 
20400: udržitelné nakupování 

 ( , kapacita vyčerpána)informace

4. dubna - Konference:

Příležitosti pro odpovědné 
veřejné zadávání ve staveb-
nictví

 ( )informace a přihlašování

5. dubna  - Seminář:

Implementace odpovědného 
veřejného zadávání / ISO 
20400: udržitelné nakupování  
- pokročilý kurz 

11. dubna  

Seminář k odpovědnému veřej-
nému zadávání – základní kurz 
v rámci Akademie veřejného 
investování 

 ( )informace a přihlašování

( )informace a přihlašování
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Povodí Vltavy představilo plánované veřejné zakázky 
na rok 2019

18. ledna se v sídle generálního ředitel-
ství státního podniku Povodí Vltavy        
v Praze konalo představení podlimitních 
a nadlimitních veřejných zakázek, u kte-
rých se předpokládá zahájení zadávací-
ho řízení v roce 2019. Akce byla uspořá-
dána v návaznosti na zkušenosti z loň-
ského roku, kdy Povodí Vltavy tímto způ-
sobem představovalo plánované veřej-
né zakázky poprvé.

 „Jde nám o to, aby se dodavatelé mohli 
soustředit na typy zakázek, které jim 
profesně vyhovují. V dnešní době, kdy je 
zejména na stavebním trhu zvýšená 
poptávka po kvalitních dodavatelích, je   
i pro nás výhodou, pokud dodavatelé 

dostanou informaci o vypisovaných za-
kázkách s předstihem,“ uvádí Tomáš 
Havlíček, ředitel sekce investiční.

Celkově bylo představeno 65 budoucích 
veřejných zakázek v celkové sumě 
2,668 mld. Kč. Setkání se tentokrát 
účastnili zástupci čtyřiceti dodavatelů 
(cca 30 dodavatelů byly potenciální sta-
vební společnosti) a několika zástupců 
médií. Vedle představení základních 
informací o plánovaných veřejných za-
kázkách byli přítomní seznámeni také    
s dalšími dlouhodobými aktivitami stát-
ního podniku Povodí Vltavy v oblasti so-
ciálně odpovědného zadávání veřej-
ných zakázek.

Nové příklady dobré praxe

Na webu sovz.cz jsme doplnili dva nové 
příklady dobré praxe. První se týká féro-
vých podmínek v dodavatelském 
řetězci, kdy se Jihomoravský kraj roz-
hodl zadat veřejnou zakázku na zhoto-
vení stavby koncertního sálu Konzerva-
toře Brno v souladu se zásadami odpo-
vědného veřejného zadávání. Prostřed-

nictvím smluvních podmínek proto kladl 
důraz na férový přístup k poddodavate-
lům (zejména v oblasti včasných plateb 
za provedené práce), ale i přímo k pra-
covníkům na stavbě: legální zaměstná-
vání, dodržování pracovněprávních 
předpisů, odpovídajících podmínek 
práce a zajištění bezpečnosti práce pro 
všechny osoby, které se budou na plnění 
veřejné zakázky podílet. Zpracovaná 
případová studie ZDE.

Druhý příklad je z oblasti zajišťování 
občerstvení na akcích – cateringu.    
Z pohledu širších společenských zájmů 
se zadavatel zaměřil na podporu etické-
ho nakupování a ekologicky šetrná řeše-
ní. Ministerstvo práce a sociálních vě-
cí v tomto případě klade při výběru doda-
vatelů velký důraz na kvalitu a udržitel-
nost plnění. Lze například požadovat 
fair trade kávu a čaj (i další komodity), 
čerstvé potraviny, potraviny z ekologic-

kého zemědělství apod. Uplatňovat lze   
i další související ekologické požadavky 
na třídění odpadů a jejich minimalizaci 
například zákazem jednotlivě balených 
produktů nebo podáváním nebalené 
vody. Více již ve zpracované případové 
studii ZDE.
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