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Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání 
ve stavebnictví

Událo se v projektu: 
Konference a seminář

Výzvy, kterým sektor stavebnictví a jeho aktéři čelí, i příležitosti, jež se ve sta-
vebnictví dají prostřednictvím společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek využít. Nejen o tom mluvili odborníci na konferenci, kterou pořádalo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.

JIŽ BRZY: 
Konference 
Sociální přínosy 
veřejných zakázek

Na konferenci vystoupili zástupci spo-
lečností Action Sustainability, Klee Con-
sul t ing,  CEEC Research, Taylor 
Woodrow a kromě pořádajících minis-
terstev také zástupci Státního úřadu 
inspekce práce a Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví. Mezi témata odpovědného 
zadávání v této oblasti náleží férové 
pracovní podmínky, férové dodavatel-
ské vztahy vč. otázky včasných plateb, 
podpora získávání kvalifikace, stáží či 
praxe, případně podpora zaměstnanosti 
znevýhodněných osob na trhu práce. Na 
webu jsou k dispozici prezentace z kon-
ference tisková zpráva a také .

Avizujeme konferenci „Sociální příno-
sy veřejných zakázek“, která se usku-
teční 6. června 2019 v Praze. Zaměří 
se na témata rozvoje odpovědného 
veřejného zadávání v České republice 
a  budou představeny příklady dobré 
praxe jak ze strany zadavatelů, tak 
z pozice sociálních podniků. Pozvání 
s podrobným programem obdržíte 
brzy do e-mailu, už nyní si můžete 
rezervovat datum 6. června ve svém 
kalendáři.

Konferenci pořádá organizace Evrop-
ské komise EASME (Executive Agen-
cy for Small and Medium-sized Enter-
prises) přímo ve spolupráci s DG 
GROW Evropské komise (DG GROW 
- Generální ředitelství pro vnitřní trh, 
průmysl, podnikání a MSP). Projekt 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
na podporu sociálně odpovědného 
veřejného zadávání a Ministerstvo 
zemědělství jsou partnery této konfe-
rence v České republice. Více infor-
mací najdete zde.

Jak implementovat odpovědné veřejné zadávání?

Strategie odpovědného veřejného 
zadávání, stanovení priorit, měření    
a reporting – to byla hlavní témata 
dubnového semináře o implementaci 
udržitelného zadávání.  Odborníkům 
na veřejné zakázky byl lektorem brit-
ský expert Shaun McCarthy, který jim 
pomohl pochopit, jak pro implemen-
taci odpovědného přístupu využívat 
pokyny ISO 20400.

Účastníci při semináři mimo jiné odpoví-
dali na cíleně zaměřené otázky, které 
pomohly odhalit klíčové oblasti, na něž 
je třeba se při tvorbě strategie zaměřit. 
Dalším krokem bylo vytvoření akčního 
plánu, a nakonec stanovení cílů s využi-
tím metrik a indikátorů. Na odkazu na-
jdete  a na webupodrobnější zprávu  
materiály a .prezentace ze semináře

Sledujte i náš 
facebook

@odpovedneverejnezakazky
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Dvoudenní program zahájilo hned ve 
čtvrtek ráno téma Cirkulární radnice, kde 
Jaromír Manhart z MŽP účastníky se-
známil se stávající odpadovou realitou   
v ČR. Ta v tuto chvíli mimo jiné předsta-
vuje omračující množství 5,6 milionů tun 

Ohlédnutí: 
Konference ODPAD ZDROJEM 2019
ODPAD ZDROJEM 2019 aneb zavádění principů cirkulární ekonomiky do měst 
a obcí byl celý název konference, která se uskutečnila pod hlavičkou Institutu 
Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) 28. - 29. března 2019 v Choťovicích.

komunálního odpadu ročně, což odpoví-
dá asi 537 kg na jednoho obyvatele.    
45 % z toho je v současnosti stále odvá-
ženo na skládky. K tomuto bodu progra-
mu se v panelu vyjadřoval i zástupce na-
šeho projektu Adam Gromnica.

Pod hlavičkou projektu Podpora imple-
mentace a rozvoje sociálně odpovědné-
ho veřejného zadávání se později usku-
tečnil také workshop Cirkulární veřejné 
zadávání, kde se účastníci zabývali 
případovými studiemi v oblasti kancelář-
ského vybavení a dodávek nábytku       
a nakupování textilu z recyklovaných 
vláken. V rámci programu se diskuze     
a workshopy dále věnovaly tématům vo-
da, energie a stavby. Samozřejmě z po-
hledu udržitelnosti a principů oběhové 
ekonomiky. Podrobnější informace        
o průběhu konference můžete získat 
ZDE.

Konference v Bukurešti: 
Využijte příležitostí 
ve veřejném zadávání

4. dubna se v Bukurešti konala ve spo-
lupráci Evropské komise a Rumunské-
ho předsednictví Radě EU konference 
s názvem Seizing opportunities in the 
public procurement of tomorrow. Kon-
ference se konala v souvislosti s pěti-
letým výročím existence nového práv-
ního rámce pro zadávání veřejných 
zakázek.

Již v samotném úvodu zazněla z úst komi-
sařky pro vnitřní trh Elżbiety Bieńkowské 
slova o výrazném posunu ve vnímání ve-
řejných zakázek. Ty již nejsou vnímány ze 
striktně procesního hlediska jako prostý 
nástroj umožňující pořízení dodávek, slu-
žeb a stavebních prací, ale jako strategic-
ký nástroj k dosahování společensky pro-
spěšných cílů, jako jsou podpora malých 
a středních podniků, zmírňování změn kli-
matu, ochrana životního prostředí, podpo-
ra inovací apod. Veřejná kupní síla má po-
tenciál posunout ekonomiku k větší míře 
udržitelnosti. Katrin Stjernfeldt Jammeho-
vá, starostka města Malmö a předsedky-
ně platformy Procura+, pak uvedla, že 
motorem pro přerod ekonomiky ve více 
udržitelnou jsou města. Zdůrazněna byla 
rovněž informace, že i pro zadavatele 
„udržitelné“ či „sociálně odpovědné“ je 
vždy primární rozpočet, resp. hospodárné 
nakládání veřejnými prostředky. Udržitel-
né nakupování totiž nemá znamenat naku-
pování dražší.

U příležitosti 5letého výročí nového rámce 
pro zadávání veřejných zakázek byla vy-
dána brožura Seizing opportunities in the 
public procurement of tomorrow s podtitu-
lem Five years of modern and strategic 
public procurement 2014–2019.

Přihlašování projektů, které budou sou-
těžit o Transformative Action Award 
2019 - evropské ocenění za udržitelnost, 
bylo zahájeno. Soutěž je otevřena všem 
lokálním nebo regionálním organizacím 
i občanským spolkům z členských států 
EU.

Ocenění Transformative Action Award 
poskytuje celoevropské uznání těm, kte-
ří jdou v čele na cestě k udržitelnosti       

Ocenění Transformative Action Award 2019
Přihlaste se a vyhrajte 10 000 EUR

a kteří realizují projekty ke snižování 
negativních dopadů na životní prostředí.

Projekt organizuje globální síť ICLEI - 
Local Governments for Sustainability, 
Baskicko a dánské město Aalborg a je 
podporován Evropským výborem regio-
nů a Evropskou investiční bankou. Žada-
tel o přihlášení do soutěže musí být 
realizátorem transformačního projektu  
a od zahájení přihlášené akce musí 
uplynout (v době podání) alespoň tři mě-
síce, avšak ne déle než pět let. Přihlášky 
musí být podány v plném znění a v ang-
ličtině. Vítěz získá kromě uznání a dal-
ších výhod finanční odměnu 10 000 
EUR. Uzávěrka přihlášek je 31. čer-
vence 2019. Víte o projektu, který by si 
ocenění zasloužil? , nebo Přihlaste se
nás kontaktujte, rádi vaši žádost podpo-
říme.

Video portrét vítěze z roku 2018 – belgic-
kého města Gent, můžete shlédnout 
ZDE.
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