Úvodem
Platforma odpovědného veřejného zadávání vzniká na počátku krize, která souvisí s pandemií onemocnění COVID19. Omezené rozpočtové možnosti veřejného sektoru a cíl opětovného nastartování ekonomiky a podpory lidí
v obtížných socioekonomických podmínkách vede veřejné zadavatele k ještě většímu důrazu na získání nejvyšší
hodnoty za vynaložené veřejné prostředky. Každá koruna z veřejných rozpočtů by měla přinést maximální
hodnotu pro společnost, ekonomiku i životní prostředí.
Tento strategický přístup zadavatelů k veřejným zakázkám se v posledních letech rozvíjel jak v Česku, tak i jinde v
EU či dalších zemích. V kontextu současného dění opět přicházejí do popředí témata jako je podpora
zaměstnanosti, podpora malých a středních podniků či nastavení férových podmínek v dodavatelském řetězci.
Platforma odpovědného veřejného zadávání se věnuje i dalším oblastem jako je například podpora důstojných
pracovních podmínek, etické nakupování, podpora vzdělávání a odborných praxí či hledání ekologicky šetrných
řešení a příležitosti pro oběhové hospodářství.

Platforma odpovědného veřejného zadávání
Ustavení
Platforma odpovědného veřejného zadávání (dále také jen „Platforma“) je volné a neformální sdružení subjektů,
které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi implementují odpovědné veřejné
zadávání.
Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které
potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku, a
minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.
Platforma odpovědného veřejného zadávání je založena v rámci projektu „Odpovědný přístup k veřejným
nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ (dále i „Projekt“) a rovněž staví na výsledcích projektu
„Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ (zkráceně „SOVZ“) z let 2016-2020
(oba tyto projekty jsou realizovány Ministerstvem práce a sociálních věcí). V rámci projektu SOVZ probíhala velmi
přínosná bilaterální spolupráce mezi zadavateli a MPSV (v některých případech postavená na principu memorand
o spolupráci), za velmi přínosné pak bylo vždy považováno formální i neformální setkávání podobně smýšlejících
zadavatelů, kteří se k OVZ hlásí. Tím postupně vznikl i počátek (do té doby) neformálního uskupení zadavatelů
sdružených v Platformě.
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Vize a mise Platformy odpovědného veřejného zadávání
Vize: Strategický přístup k veřejnému nakupování v podobě odpovědného veřejného zadávání je v České
republice standardem.
Mise: Platforma spojuje subjekty, zejména zadavatele, kteří implementují odpovědné veřejné zadávání, poskytuje
odborné zázemí a usiluje o kontinuální zlepšování v odpovědném zadávání veřejných zakázek s cílem získání
nejlepší hodnoty za veřejné prostředky.
Členové
Členy Platformy jsou subjekty, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi
implementují odpovědné veřejné zadávání, což stvrdí podáním přihlášky. Členy Platformy jsou zejména
zadavatelé veřejných zakázek (ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek), v budoucnu lze přizvat i další
subjekty působící v této oblasti.
Přínosy a činnost Platformy
Členové Platformy získávají od Projektu odborné zázemí, zejména metodiky, odborné materiály a vzdělávání.
Klíčovou součástí Platformy je sdílení dobré praxe a networking s ostatními členy a odborníky v oboru
odpovědného veřejného zadávání. Za tímto účelem Platforma organizuje různá společná setkání v podobě
seminářů, konferencí, diskusních fór apod.
Platforma má rovněž za cíl mezi svými členy rozvíjet individuální konzultace, plány implementace a akční plány
odpovědného veřejného zadávání.
Členové Platformy se snaží se o kontinuální zlepšování praxe odpovědného veřejného zadávání a sdílejí příklady
z jejich praxe s ostatními členy Platformy.
Členové Platformy přispívají ke komunikaci a podpoře informovanosti
o odpovědném veřejném zadávání, mimo jiné i tím, že v rámci svých
možností umístí logo Platformy na své webové stránky a informují o
odpovědném veřejném zadávání v jejich organizaci.
Členové Platformy jsou zveřejněni na stránkách Projektu www.sovz.cz, nejčastěji formou umístění loga a
uvedením informací o jejich praxi v odpovědném veřejném zadávání.
Závěrečná ustanovení
Členem Platformy se subjekt stává po vyplnění, podpisu a doručení přihlášky na e-mail sovz@mpsv.cz či jinou
kontaktní adresu týmu Projektu.
Platforma je organizována a provozována týmem projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické
zadávání veřejných zakázek“, který je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Aktuální kontakty jsou
uvedeny na webové stránce www.sovz.cz.
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