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Inspiraci pro měření odpovědného
veřejného zadávání hledáme v Británii
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Video z konference
Odpovědné veřejné
zadávání 2019

Na začátku prosince se konal odborný
seminář „Měření odpovědného veřejného zadávání - proč, co a jak měřit v odpovědně zadaných veřejných zakázkách?“
Britské lektorky ukázaly českým zadavatelům několik metod, jak se měří „sociální hodnota“, kterou veřejné zakázky
mohou přinést. Účastníky semináře nejvíce zaujal nástroj TOMs, který je veřejnými zadavateli ve Velké Británii využíván a je volně k dispozici. Ve shrnutí ze
semináře si můžete přečíst více.

Dopravní podnik hlavního města Prahy
má „Strategii odpovědného veřejného
zadávání veřejných zakázek“
Záměrem Dopravního podniku hlavního
města Prahy (DP) je být moderním zadavatelem veřejných zakázek. Představenstvo podniku proto projednalo „Strategii odpovědného veřejného zadávání
veřejných zakázek Dopravního podniku
hl. m. Prahy pro roky 2020 – 2022".
Vedle zásad vyplývajících ze zákona
o zadávání veřejných zakázek jako
transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení a nediskriminace, akcentuje DP
strategický a odpovědný přístup k zadávání veřejných zakázek. DP neřeší jen
nabídkovou cenu, ale i další aspekty
ekonomické výhodnosti v širším slova
smyslu, podporuje environmentální
a společenské aspekty a dbá o férovou
soutěž a dodavatelské vztahy v rámci
zadávání veřejných zakázek. Více o obsahu strategie se dozvíte tady.

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání
je spoluﬁnancován Evropskou unií.
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Pusťte si video z letošní konference
o odpovědném veřejném zadávání,
které jsme nově vydali. Díky zajímavým
řečníkům ve čtyřech minutách uslyšíte
řadu důležitých myšlenek o strategickém
přístupu k zadávání veřejných zakázek
a budete mít možnost připomenout si
atmosféru této dvoudenní akce.

Webinář k Life Cycle
Costing (LCC)
16. prosince se konal webinář na téma
Life Cycle Costing pěti produktových
kategorií, včetně počítačů a monitorů či
osvětlení. Materiály k tomuto tématu
jsou k dispozici na stránce GPP. Informace o struktuře a obsahu nástrojů najdete
ve stručné prezentaci a příklad využití
nástroje na měření LCC je k dispozici
zde. Pokud máte zájem, můžete se podívat na celý záznam z webináře.

Sledujte i náš facebook
@odpovedneverejnezakazky

NEWSLETTER

PODPORA IMPLEMENTACE A ROZVOJE
SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ

č. 35
prosinec 2019

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

EU novinky v oblasti udržitelnosti
28. listopadu Evropský Parlament potvrdil novou Evropskou komisi pod vedením Ursuly von der Leyenové. Dalším
z bodů jednání bylo vyhlášení klimatické
nouze, včetně stanovení závazku emisní neutrality EU nejpozději do roku 2050.
A jednou z priorit nové komise je i rozvoj
cirkulární ekonomiky.
Předsedkyně von der Leyenová následně 11. prosince představila svůj plán,
tzv. Zelenou dohodu pro Evropu.

Závěry ze zasedání Evropské rady
z 12. prosince 2019 potvrzují cíl dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální
EU. Jak je v závěrech uvedeno: „Přechod ke klimatické neutralitě s sebou
přinese významné příležitosti, jako je
potenciál pro hospodářský růst, nové
obchodní modely a trhy, nová pracovní
místa a technologický rozvoj.“

Nově byla na webu GPP Evropské
komise byla uveřejněna kritéria pro udr-

žitelné veřejné zakázky na údržbu veřejných prostranství. Aktuálně je vypracováno oﬁciální anglické znění, brzy
budou následovat další jazykové verze,
včetně české.

ČSSZ se řídí strategií
odpovědného veřejného zadávání
Specialisté na nákupy z České správy
sociálního zabezpečení se 11. prosince
zúčastnili semináře o odpovědném

Příklad dobré praxe
Jičín využívá své zakázky
jako nástroj podpory zájmu
o vzdělávání v technických
oborech

Tyto odkazy stojí za přečtení, třeba v době svátků ke konci roku.

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky
Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky
na potraviny, stravovací služby a prodejní automaty jsou k dispozici už i v češtině.
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veřejném zadávání. I tato organizace se
všemi svými regionálními zastoupeními,
která patří do resortu Ministerstva práce
a sociálních věcí, se řídí Strategií odpovědného veřejného zadávání. Mezi
priority této strategie patří: diverziﬁkace
dodavatelského řetězce; podpora a rozvoj sociálně odpovědného veřejného
zadávání; zohledňování celkové udržitelnosti a dopadů na životní prostředí.
Účastníci semináře se zajímali zejména
o odpovědné zadávání zakázek na úklid
a ostrahu. Diskutovaly se i praktické
otázky kontroly plnění požadavků odpovědného zadávání ve fázi plnění a dokonce i odpovědné nakupování IT techniky.
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Na webu je k dispozici nová případová
studie o praxi města Jičín, které v souladu se svou strategií chce podporovat
zájem dětí o studium technických oborů.
K tomu využívá i veřejné zakázky, během kterých se snaží dětem ukázat to,
jak se staví a rekonstruuje budova.
Kromě případové studie tam najdete
i odkaz na zadávací dokumentaci, což
můžete využít i jako inspiraci při zadávání veřejných zakázek u vás.
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Město Jičín podporuje zájem
žáků o studium technických oborů
i prostřednictvím veřejných zakázek
Zadavatel:

MĚSTO JIČÍN
Název VZ:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU
ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Širší společenské zájmy:
požadavek zadavatele
na exkurze vč. výkladu
na stavbě díla žákům
základních škol (8.-9. třída)
s cílem podpořit zájem
o studium/ práci v technických
oborech
Hodnocení:
aspekty odpovědného
zadávání nebyly předmětem
hodnocení
Předpokládaná hodnota:
16.000.000,- Kč bez DPH

Právní předpis:
dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (ZZVZ)

Sledujte i náš facebook
@odpovedneverejnezakazky

NEWSLETTER

PODPORA IMPLEMENTACE A ROZVOJE
SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Významný americký ekonom
Jeffrey Sachs promluvil na letošním
Fóru udržitelného rozvoje v Praze
roli České republiky. Příspěvek profesora Sachse i celá konference se samozřejmě na udržitelnost dívá z perspektivy plnění cílů SDGs. Shrnutí z konference na jdete na stránkách ČR 2030.
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Plánované akce
začátkem roku 2020
29. ledna

Závěrem listopadu se konalo každoroční Fórum udržitelného rozvoje, na kterém byl letos hostem profesor Jeffrey
Sachs, který se tématu udržitelnosti
věnuje dlouhodobě. Promluvil o globálních souvislostech udržitelnosti i možné
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Pracovní snídaně na téma
zadávání zakázek na udržitelné
akce

12. - 13. února
Zimní škola odpovědného
veřejného zadávání
Kontakt: monika.dobrovodska@mpsv.cz

Odpovědné veřejné zadávání na univerzitách
26. listopadu se na Mendelově univerzitě v Brně uskutečnil workshop „Společenská odpovědnost VŠ a jejich regionální působení“, kterého účastnilo několik prorektorů a dalších zástupců českých vysokých škol. Prezentace a diskuse se věnovaly třetí roli univerzit a jejich
společenské odpovědnosti, která se
rozhodně nevyčerpává pouze v oblasti
vzdělávání a výzkumu. Existuje řada
iniciativ, které odpovědnost vysokých
škol za své působení jako instituce

a spotřebitele, zdůrazňují. Za všechny
jmenujme například Kjótskou deklaraci
Mezinárodní Univerzitní Asociace z roku
1993, partnerství OSN pro SDG's HESI,
nebo rakouský spolek Allianz Nachhaltige Universitäten.
Udržitelnost a odpovědné nakupování je
samozřejmě tématem i pro studenty. Na
Karlově Univerzitě se v listopadu dokonce konala okupační stávka za klima.
S odpovědným zadáváním veřejných

zakázek jsme díky projektu SOVZ začali
šířit osvětu i mezi studenty vysokých
škol. V říjnu a listopadu byly principy
udržitelného nakupování představeny
studentům Právnické fakulty Masarykovy univerzity a studentům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Charitas. V následujícím roce budeme v těchto aktivitách
pokračovat.

PF 2020 od týmu
projektu na podporu
sociálně odpovědného
veřejného zadávání
Tým SOVZ děkuje za přízeň v letošním
roce, za inspirativní diskuse s řadou
zadavatelů a odborníků na veřejné
zakázky a udržitelnost. Všem zakázkářům přejeme úspěch v odpovědném
zadávání veřejných zakázek a těšíme se
na spolupráci v roce 2020.
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