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Školení
k odpovědnému
zadávání (27. 6.)

Strategické zadávání veřejných zakázek bylo tématem konference, kterou
2. června 2017 uspořádala v Paříži společně Evropská komise a OECD. Klíčovým sdělením byl akcent na využívání prostředků ve veřejných zakázkách tak,
aby současně bylo dosahováno cílů a priorit v oblasti sociální a environmentální a rovněž v rámci rozvoje inovací.
Na konferenci kromě čelních představitelů EK a OECD vystoupili s příklady
nejlepší praxe z hlediska strategického
veřejného zadávání i představitelé řady
evropských zemí, USA, Kanady a Nového Zélandu.

Evropská komise i OECD se jasně shodují v tom, že veřejné zakázky představují zhruba 14 % HDP zemí EU (resp.
12 % HDP zemí OECD) v hodnotě zhruba 5,8 bilionu EUR dle dat z roku 2015.
Pokud tyto prostředky budeme využívat
strategicky, může veřejné zadávání
zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých ekonomik a současně řešit současné společenské výzvy. Jednoduše řečeno, jedná se o prostředky, které mohou
posilovat ekonomický růst a současně
přispívat k rozvoji inovací a řešení společenských (sociálních) a environmentálních výzev.

Z hlediska České republiky byly zřejmě
nejužitečnější příklady zemí EU, které
mají zpracovány národní strategie veřejného zadávání, v nichž akcentují právě
cíle v oblasti sociálních a environmentálních politik. Na začlenění těchto politik
do strategií veřejného zadávání bylo
nahlíženo jako na přístup, který akcentuje efektivitu a veřejné správě přináší
skutečnou „hodnotu za peníze“ (value
for money). Prezentována byla řada
příkladů, kde začlenění společenských
či environmentálních požadavků do
veřejné zakázky přineslo vyšší efektivitu
za nižší náklady.
Jako hlavní problém, který brání strategickému využívání veřejných prostředků, řečníci identiﬁkovali zejména přetrvávající důraz některých zadavatelů na
hodnocení veřejných zakázek „na cenu“, nedostatečnou politickou podporu
v efektivním využívání prostředků v zakázkách a rovněž podceňování dovedností, které musí úředníci pro strategické zadávání ovládat. Největší výzvou
dneška je tak při zadávání veřejných
zakázek posun od důrazu na cenu ke
schopnosti identiﬁkovat skutečnou hodnotu za peníze. Některé prezentace
a další materiály z konference jsou k dispozici ZDE.

Ve spolupráci s Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR jsme pro vás připravili
školení, jehož cílem je poskytnout
zejména zadavatelům základní,
nicméně komplexní vhled do tématu
odpovědného veřejného zadávání.
Budete mít možnost seznámit se
s právním kontextem, jednotlivými
tématy a příklady veřejných zakázek
i zahraniční zkušeností.
Seminář se uskuteční 27. června
na půdě Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, v rámci Akademie pro
veřejné investování.
V praktické části vám ukážeme konkrétní veřejné zakázky, na nichž bude
demonstrováno právní zakotvení
a zvolené téma a přístup zadavatele.
Bude se jednat o cca osm konkrétních
příkladů (od jednoduchých z ČR, přes
složitější, až ke komplexním ze zahraničí). Na vybraných příkladech ukážeme maximum možného: od výběru
předmětu plnění a tématu, předběžných tržních konzultací, formulací
v zadávací dokumentaci - požadavek,
způsob prokázání, až po kontrolu
a další související ujednání smlouvy,
evaluace dosaženého výsledku apod.
Zmíněna bude i případná judikatura
SDEU apod.
Předpokládáme i možnost kratšího
workshopu ve skupinách, kdy se účastníci mohou prakticky věnovat některému z témat. Registrovat na seminář
se můžete prostřednictvím přihlašovacího formuláře ZDE.
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Konference
Odpovědné veřejné zadávání 2017
ní – nové příležitosti, přičemž letos se
debata českých i zahraničních expertů
zaměří na implementaci odpovědného veřejného zadávání v rámci organizace. Zabývat se budou také otázkou
efektivity využití tohoto přístupu včetně
měření jeho dopadů.
Konferenci pořádá společně Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství, pod záštitou ministryně Michaely Marksové a místopředsedy
vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla
Bělobrádka.
Konference ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ
ZADÁVÁNÍ 2017 s podtitulem STRATEGICKÝ PŘÍSTUP VE VEŘEJNÉM NAKUPOVÁNÍ se uskuteční 19. září 2017
v Praze.
Akce navazuje na loňskou konferenci
Odpovědné a efektivní veřejné zadává-

V rámci panelových diskuzí vystoupí
odborníci na problematiku odpovědného zadání i představitelé významných
zadavatelů. Opět se budete moci také
inspirovat zkušenostmi ze zahraničí,
tentokrát jsme k debatě pozvali hosty
z Velké Británie, Německa, Norska
a Španělska. Více o programu konference a možnost přihlášení ZDE.

Spolupráce s další univerzitou
doucnosti ráda do svých veřejných
zakázek promítala prvky sociálně
odpovědného zadávání a tím při uspokojování svých vlastních provozních
potřeb podpořila obecně prospěšné cíle.

Memorandum o spolupráci v oblasti
odpovědného zadávání veřejných
zakázek bylo podepsáno mezi Ministerstvem práce a sociálních a Univerzitou Palackého v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita v zemi by v bu-

Ministerstvo práce a sociálních věcí vítá
zájem veřejných institucí o sociálně
odpovědné zadávání veřejných zakázek. Již dříve se k tomuto principu přihlásila Masarykova univerzita. Univerzita
Palackého v Olomouci vnímá, že
zavádění nových aspektů do pořizování
dodávek, služeb a stavebních prací není
pro zadavatele vždy jednoduché, a proto je připraveno zadavatele při prosazování principů SOVZ podporovat, pomáhat jim se zaváděním systému odpovědného veřejného zadávání a za tím účelem s nimi navazovat spolupráci.
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Odpovědně zadané
zakázky zmírní
negativní faktory
při výrobě textilu

Textil je typickým druhem zboží, které
je možné pořídit s využitím aspektů sociálně odpovědného veřejného zadávání, kdy důraz není tedy kladen pouze
na cenu, ale je sledován také dopad
dané zakázky na oblast zaměstnanosti,
sociálních věcí či životního prostředí.
V červencovém vydání časopisu
Veřejné zakázky v praxi představíme
jako příklad dobré praxe zadávací
řízení realizované Ministerstvem
práce a sociálních věcí.
V předmětné zakázce šlo o to, získat
plnění, při jehož výrobě byly dodrženy
následující sociální podmínky: zákaz
nucené práce, zákaz dětské práce,
bezpečné a zdravotně nezávadné
pracovní podmínky, platné pracovní
smlouvy. Možná si říkáte, že dodržení
těchto podmínek je přece samozřejmé,
nařízené mnoha předpisy, na jejichž
dodržování je dohlíženo. Jedná se však
o komoditu, kde je v určité fázi její výroby samozřejmostí spíše porušení těchto (a mnoha dalších) podmínek, nežli
jejich dodržení.
Pokud nechcete čekat na vydání časopisu nebo budete v prvních červencových týdnech na dovolené, můžete si
o tomto tématu spoustu přečíst již nyní
na našem webu. Najdete zde například
i odkaz na leták organizace Na Zemi
k problematice pracovních podmínek
v textilním průmyslu.
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