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Milí čtenáři,
Přejeme Vám do nového roku 2020 hodně zdraví, pracovních úspěchů a udržitelných námětů. Těšíme se, že se s Vámi budeme moci setkávat nad tématy odpovědného veřejného zadávání. Máme připravenu celou řadu aktivit a příležitostí, nově i v rámci navazujícího projektu „Odpovědný
přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, který tu pro Vás bude až do roku 2023.
Letošní novinkou bude otevření Institutu strategického
zadávání, který přinese desítky seminářů a přednášek předních odborníků (českých i zahraničních) k tématům souvisejících se strategickým zadáváním veřejných zakázek. Naším cílem je poskytnout Vám odborné zázemí, v němž si
sami můžete vybírat (případně i navrhovat) ze široké škály nabízených seminářů. Ty
budou zahrnovat nejen základní poznatky a příklady strategického zadávání, ale
i oblasti úzce související s odpovědným zadáváním – komunikace s dodavateli, kritéria hodnocení v odpovědném zadávání, strategické řízení nákupů atd. Očekávat
můžete i školy odpovědného zadávání – letošní zimní škola probíhá
12.–13. února.
Chceme pro Vás zůstat i platformou, kde se můžete setkat s dalšími pokročilými
zadavateli, kteří se ubírají cestou odpovědného zadávání. Na první takové fórum
výměny dobré praxe Vás pozveme v létě.
Již tradiční konference Odpovědné veřejné zadávání se přesouvá na červen
(10.–11. 6.). Bude se na Vás těšit řada skvělých řečníků, kteří se podělí o své zkušenosti a představí příklady dobré praxe.
Připravujeme pro Vás také inspirativní návody pro udržitelné nákupy vybraných
předmětů plnění (stavebnictví, oděvy, úklid, ostraha atd.). Nově se zaměřujeme i na
oblast zdravotnictví.
A samozřejmě tu zůstáváme pro Vás – pro Vaše dotazy, konzultace a spolupráci.
Určitě nás sledujte na webu sovz.cz, Facebooku či na LinkedIn nebo YouTube, ať
Vám neutečou zajímavé akce – nejbližší (29. ledna) je pracovní snídaně k udržitelným řešením při pořádání konferencí a jiných akcí.
Těšíme se na spolupráci s Vámi – abychom se i v tomto roce společně posunuli zase
o něco dál ve strategickém zadávání.
Leona Gergelová Šteigrová a tým SOVZ
leona.gergelova@mpsv.cz
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Odpovědné veřejné
zadávání 2020
- známe datum konference
Konference Odpovědné veřejné zadávání 2020 již má svůj termín. Poznamenejte si datum 10.–11. června 2020.
Pátý ročník mezinárodní odborné konference se tentokrát uskuteční již na jaře,
opět se setkáme znovu v Praze, podtitulem a hlavním tématem budou tentokrát
Nové příklady, zkušenosti a výzvy. Zabývat se budeme trendy ve společensky
odpovědném nakupování, příklady dobré praxe z EU i ČR, vizemi a plány. V programu budou zakomponované i menší
semináře zaměřené na dílčí oblasti:
stavební práce, zajištění úklidu a ostrahy, pořádání udržitelných akcí, ekoznačky a jejich využití v zakázkové praxi,
sociální podnik jako dodavatel veřejné
správy, příležitosti k udržitelným nákupům v sektoru zdravotnictví.
Pravidelnými účastníky konference jsou
zástupci veřejných zadavatelů - státní
správy, komunální samosprávy, zakázkových oddělení státních a dalších veřejných institucí včetně státních podniků,
vysokých škol apod. Dále také zájemci
o udržitelné nakupování z řad odborné
veřejnosti jako advokáti či zástupci neziskového sektoru.
Přihlašování na konferenci bude možné
přes web www.sovz.cz, o spuštění registrace a podrobnosti k programu se
určitě dozvíte i v některém z dalších
newsletterů.

Pozvánka: Zimní škola OVZ
Zveme zadavatele na zimní školu
OVZ. Zimní škola odpovědného veřejného zadávání se bude konat 12.–13.
února 2020, tentokrát v Benešově. Seminář poskytne komplexní, úvodní vhled
do OVZ a dále se zaměříme na cirkulární

veřejné zadávání. Prostor bude i pro sdílení dobrých praxí a zkušeností mezi zadavateli. Více informací v pozvánce.
Přihlásit se je možné na e-mail:
monika.dobrovodska@mpsv.cz.
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Vzhledem k omezené kapacitě semináře
se mohou zúčastnit max. 2 osoby za
organizaci a v případě zájmu je vhodné
se přihlásit co nejdříve. Přihlášení na
seminář prosím považujte za závazné.

Sledujte i náš facebook
@odpovedneverejnezakazky
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MPSV nakupuje elektřinu
z obnovitelných zdrojů

Implementace SOVZ
– nikdy není hotovo

K nákupu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie přistoupilo již v minulosti několik významných veřejných
zadavatelů včetně Úřadů městských
částí Praha 7 a Praha 3. Nově možnosti
odpovědného nákupu energie využilo rovněž Ministerstvo práce a sociálních věcí a některé z jeho resortních
organizací (Státní úřad inspekce práce,
Centrum sociálních služeb Hrabyně,
Centrum Kociánka, Výzkumný ústav

Croydon Council
(vedení jednoho
z městských obvodů Londýna) platí
za zkušeného
a oceňovaného zadavatele v oblasti
společensky odpovědného zadávání
veřejných zakázek (SOVZ) a mnoho
nejen českých zadavatelů se mělo možnost od něj učit. V zakázkách zadavatel
uplatňuje řadu mechanismů, jež v praxi
přispívají k rozvoji místní komunity. Hlavním cílem je učinit Croydon co nejpříjemnějším místem pro život.

bezpečnosti práce) v rámci společného
resortního nákupu. Pilotní nákup tzv.
„zelené“ elektřiny vychází z principů
společensky odpovědného zadávání
veřejných zakázek, které MPSV dlouhodobě uplatňuje a které v sobě zahrnují
také hledání ekologicky šetrných řešení.
„Nákupem elektřiny s garantovaným
původem z obnovitelných zdrojů energie využívá resort práce a sociálních
věcí další možnost, jak uplatnit odpovědný přístup při společných resortních
nákupech. Část elektrické energie, kterou resort práce a sociálních věcí letos
spotřebuje, bude vyrobena ze zdrojů,
které neznečišťují ovzduší a nepřispívají
ke změně klimatu s jejími negativními
důsledky. Tohoto ekologicky šetrnějšího
řešení se navíc pro rok 2020 podařilo
dosáhnout za cenu, která se drží v hladině obvyklé pro nákup elektřiny mezi
ostatními resorty,“ řekl David Novák,
ředitel odboru veřejných zakázek a právní podpory MPSV. Podrobnosti k nákupu
zelené energie zde.

Ocenění Procura+ Awards 2020
Přihlaste se do soutěže!
Veřejné instituce mohou již předkládat své kandidatury na ocenění Procura+
Awards 2020, které představuje prestižní uznání v oblasti odpovědného přístupu k veřejným zakázkám a souvisejících iniciativ s pozitivními ekonomickými,
environmentálními a sociálními dopady včetně iniciativ v oblasti inovací. Ocenění Procura+ pořádá organizace ICLEI podporovaná projektem Procure2Innovate ﬁnancovaným EU. Přihlášky je možné podávat do 31. března 2020.
Ocěnění veřejnění zadavatelé získají
kromě trofeje právo propagovat se pří-

PROCURA+
AWARDS
2020

slušným titulem. Budou také podporováni řadou publikací a kanálů ICLEI. Jejich
případová studie bude propagována na
Sustainable Procurement Platform
a Innovation Procurement Platform.
Vítězové také obdrží bezplatný vstup
a prostor pro prezentaci na příští konferenci pořádané ICLEI.

Zadavatel k tomu využívá všech prostředků a nástrojů, které má k dispozici –
tedy i udržitelné veřejné nakupování.
Aby kupní síla zadavatele mohla být
v rámci veřejného nakupování úspěšně
využívána a přinášela místní komunitě
maximum, musí zadavatel pravidelně
revidovat své plány, upravovat klíčové politiky a interní postupy.
Croydon Council uplatňuje SOVZ
v každé veřejné zakázce již řadu let. Po
novu ale zadavatel klade důraz na konzistentní přístup a podporuje větší
uniﬁkovanost postupů. Například určil
pro jednotlivé priority způsoby jejich
měření. To umožní zadavateli získat
tolik potřebná data k reálnému vyhodnocení sociálních přínosů získaných prostřednictvím veřejného nakupování.
I toto téma je součástí aktualizované
strategie městského obvodu v oblasti
social value. Dokument je k dispozici na
tomto odkazu.

pomohla porovnat se s ostatními a zviditelnit se. Pro vítěze to pak byl také vynikající způsob, jak proklamovat svůj závazek k udržitelnosti a inovacím, jakož
i získat uznání interně i navenek.
Další informace a přihlašovací formulář
naleznete zde. S přihlášení jsme vám
případně připraveni pomoci.

Účastníci předchozích ročníků zdůraznili, že účast v soutěži Procura+ Award jim
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Inspirace: příklady dobré praxe
Úklidové služby v České televizi
Při zadávání zakázek na úklidové služby se Česká televize v minulosti potýkala s problémy. Výsledkem zadávacích
řízení byly velmi nízké smluvní ceny
služeb, kterým odpovídala i nižší kvalita
plnění. Při kontrolách plnění zakázek se
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Soutěž o nejlepší
projekty cirkulární
ekonomiky

ukazovalo, že se opakují stále obdobné
nedostatky, vyplývající z vysoké ﬂuktuace personálu, který nemá k zadavateli
vytvořený vztah a je neustále třeba jej
znovu zaučovat. Česká televize se proto
rozhodla uspořádat předběžné tržní
konzultace, které přinesly řadu zajímavých zjištění a podnětů.

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje je zahájena. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 4. ročník soutěže, která bude i tentokrát oceňovat
inspirativní projekty v oblasti cirkulární ekonomiky.

Jedním z cílů veřejné zakázky bylo
nechat dodavatele vytvořit co nejdetailnější projekt úklidu, a to na míru zadání
při respektování možností (nástrojů,
zařízení, lidských zdrojů, metod řízení
atd.) dodavatele. A dodržování tohoto
projektu pak důsledně vyžadovat.

Do 15. dubna je možné přihlašovat projekty cirkulární ekonomiky a to i v kategorii „obce, města, kraje, instituce veřejné
správy“. V jednotlivých kategoriích spolu
budou soutěžit projekty budující odpovědný přístup k využívání surovin. Může
se jednat o kreativní zpracování použitých plastů, starého papíru nebo inovativní využití druhotných surovin ve stavebnictví a výrobě. Více se o soutěži
dozvíte na stránkách MPO - https://druhotnasurovina.mpo.cz/.

Širší společenské zájmy zadavatele se
promítly do požadavků na důstojné
podmínky pracovníků (cílem zakázky
bylo vybrat dodavatele se stabilními
týmy spokojených zaměstnanců) a na
využívání ekologicky šetrných prostředků s certiﬁkací (resp. ochrannou
známkou). Celý příklad zakázky za více
než 67 milionů je podrobněji popsán
včetně odkazu na zadávací dokumentaci zde na našem webu.

Ze všech účastníků pak odborní hodnotitelé vyberou 5 nejlepších v každé kategorii, kteří budou pozváni na slavnostní
vyhlášení, jež se bude konat během
měsíce června.

Transparentní účet na Povodí Vltavy
Jednou z hlavních oblastí, na kterou se
státní podnik Povodí Vltavy v rámci
férových dodavatelských vztahů zaměřuje, jsou včasné platby generálního
dodavatele svým poddodavatelům.
K tomuto zaměření přistoupilo Povodí
Vltavy zejména na základě negativních
zkušeností z některých předchozích
stavebních akcí.
Širší společenské zájmy zadavatele se
promítly do požadavku zadavatele na
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zřízení transparentního účtu umožňujícího sledování včasných plateb poddodavatelům. Tento požadavek byl součástí obchodních a smluvních podmínek
veřejné zakázky.
Na našem webu najdete případovou
studii k této zakázce včetně relevantních
dokumentů a dozvíte se i plány státního
podniku na další využívání institutu
transparentního účtu.
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