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Konference OVZ 2019
– registrace otevřena
Rádi bychom vás pozvali na konferenci Odpovědné veřejné zadávání 2019
s podtitulem Strategický přístup k zadávání veřejných zakázek. Více informací
a registrační formulář najdete na našem webu.
Letošní konference je dvoudenní a bude
se konat 3.-4. října 2019 v kongresovém centru České národní banky
v Praze. Součástí konference bude
i společenský večer spojený s udílením

ocenění za přínos k odpovědnému veřejnému zadávání v ČR.
Řečníky v jednotlivých panelech budou
čeští i zahraniční experti na oblast udržitelnosti či na oblast společensky odpovědného přístupu k veřejnému zadávání. Na konferenci vystoupí zástupci
polského Urządu zamówień publicznych, švédského SKL Kommentus,
města Budapešť, města Barcelona, města Kodaň, Ministerstva dopravy České
republiky. Účast již potvrdili také zástupci Organizace spojených národů, Evropské komise, OECD, Slovenska, Velké
Británie, Itálie, Švédska a Belgie. Krátké
video z loňské konference můžete
shlédnout zde.

Štefan Kabátek (NKÚ): Pro OVZ je
zásadní sdílet příklady dobré praxe
„Patrně někoho překvapím, když uvedu, že Nejvyšší kontrolní úřad svými
kontrolami koncept odpovědného
zadávání nijak nezpochybňuje, spíše
naopak – podporujeme jej.“ …tak zní
odpověď na otázku ohledně pohledu na
odpovědné zadávání veřejných zakázek. Rozhovor se Štefanem Kabátkem, ředitelem odboru auditu výkonnosti Nejvyššího kontrolního úřadu,
najdete v aktuálním květnovém čísle
časopisu Veřejné zakázky v praxi.
Štefan Kabátek také uvádí, že pro volbu
konkrétního přístupu odpovědného zadávání shledává důležité věnovat zakázce dostatek času v přípravné fázi.
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Ceny SDGs
Do 19. 5. 2019 bylo
možné hlasovat pro
projekty, které postoupily do ﬁnále
soutěže o ceny
SDGs (SDGs = Sustainable Development Goals - Cíle udržitelného rozvoje). Výsledky budou
vyhlášeny na slavnostním galavečeru
30. května.
Náš projekt na podporu odpovědného veřejného zadávání, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, postoupil
mezi 15 semiﬁnalistů soutěže. I když
jsme nebyli až ve ﬁnále, jsme rádi, že
jsme o sobě mohli dát vědět. Jedním z cílů udržitelného rozvoje deﬁnovaných Organizací spojených národů a v České republice přijatých ve formě strategického
rámce Česká republika 2030 je i cíl 12.7
Prosazovat udržitelné postupy v zadávání veřejných zakázek v souladu s národními politikami a prioritami. Tento cíl navíc směřuje k naplňování dalších cílů,
včetně cíle Důstojná práce a ekonomický
růst, Klimatická opatření atp.
K výsledkům soutěže se v našem newsletteru určitě vrátíme, abychom mohli
představit příklady dobré praxe.

Riziko například vidí v tom, že veřejný
zadavatel může požadovat něco, co přesahuje stávající schopnosti trhu. Eliminaci tohoto nebezpečí může podle něj
řešit i důsledné uplatnění předběžných
tržních konzultací. V rozhovoru se dále
dozvíte, jak vnímá celkový vývoj v oblasti
veřejných zakázek v ČR v posledních letech. Více již přímo v časopise, případně
(s laskavým dovolením redakce) i na odkazu zde.

Sledujte i náš facebook
@odpovedneverejnezakazky
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SMOČR: Akreditovaný vzdělávací
program OVZ pro města a obce
Svaz měst a obcí České republiky
spustil registraci pro akreditované kurzy
s názvem Průvodce veřejnými zakáz-

Příklad dobré praxe:
zapojení osob s trestní minulostí
a možnost výdělku jsou však nezbytným
předpokladem pro zdařilý návrat člověka do společnosti po skončení výkonu
trestu. Pracovní příležitost není jistě
jedinou podmínkou pro úspěšnou resocializaci. Je však podmínkou nezbytnou.
Jak přispěli k sociální aktivizaci osob se
záznamem v evidenci rejstříku trestů
čeští zadavatelé, se dočtete v nově
uveřejněných případových studiích
o zakázkách na úklid veřejného prostranství (Praha 2) a na rekonstrukci
jezu (Povodí Vltavy).

Konference:
Sociální přínosy veřejných zakázek
Ještě jednou připomínáme konferenci
Sociální přínosy veřejných zakázek,
která se uskuteční 6. června 2019 v budově Ministerstva zemědělství v Praze.
Témata se zaměří na rozvoj odpovědného veřejného zadávání v duchu aktuálních zadávacích směrnic. Registrace je
možná pouze na základě obdržení
pozvánky. Akce pod hlavičkou Evropské
komise je organizována ve spolupráci
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Vládní usnesení
o OVZ citováno
v rozhodnutí ÚOHS

kami – Odpovědné zadávání veřejných zakázek. Kurzy se budou konat
v těchto termínech 22. října v Ústí nad
Labem, 21. listopadu v Praze a 3. prosince v Brně.
Jedná se o kurzy průběžného vzdělávání a kurzy průběžného vzdělávání pro
vedoucí úředníky podle § 20 zákona
o úřednících územních samosprávných
celků. V rámci kurzu v rozsahu šesti
vyučovacích hodin se zájemci seznámí
s konceptem společensky odpovědného veřejného zadávání, jeho vývojem
a jeho náplní, s relevantní právní úpravou vč. porovnání vhodnosti jednotlivých nástrojů ZZVZ, s rozhodovací praxí
i s osvědčenými příklady dobré praxe.

Osoby se záznamem v evidenci rejstříku
trestů mohou mít problém s uplatněním
na trhu práce. Smysluplné trávení času
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květen 2019

s Ministerstvem práce a sociálních věcí
a Ministerstvem zemědělství.
Představeny budou příklady dobré praxe jak ze strany zadavatelů veřejných
zakázek, tak z pozice sociálních podniků. Program konference k dispozici zde.
Zájemci o účast mohou kontaktovat paní
Evu Chvalkovskou,
eva.chvalkovska@mpsv.cz.

Usnesení Vlády České republiky č. 531
doporučuje veřejným zadavatelům, aby
zohledňovali uplatňování odpovědného
přístupu při zadávání veřejných zakázek. Tento dokument navazuje na dřívější usnesení č. 720 z roku 2000 a č.
654 z roku 2010, které se věnovaly environmentálním aspektům veřejných
zakázek.
Ačkoli se jedná o doporučení bez právní závaznosti, na usnesení jako na pomocný zdroj ve svém rozhodnutí ve věci Sběrný dvůr Třinec odkázal Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže. Toto
rozhodnutí potvrdil po rozkladu rovněž
předseda ÚOHS: „Nikoli nevýznamným
se mi rovněž jeví, že požadavek zadavatele je v souladu s usnesením vlády
České republiky č. 531 ze dne 24. 7.
2017 o Pravidlech odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek
a nákupech státní správy a samosprávy, dle kterých zadavatel má při nákupu
zboží a služeb zohledňovat sociální,
resp. širší společenské aspekty související s pořizovaným zbožím, službami
a stavebními pracemi.“
Podrobnosti k oběma rozhodnutím
zpracováváme.

www.sovz.cz
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