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Vzdělávací Institut odpovědného veřejného
zadávání otevřel registraci na semináře
Institut odpovědného veřejného zadávání přináší komplexní vzdělávací systém specialistům na veřejné zakázky, kteří chtějí získat ucelené znalosti v oboru. Od září je spuštěna registrace na sérii seminářů, po jejichž absolvování účastníci získají osvědčení
a zároveň budou mít možnost přihlásit se na další specializované kurzy. Zadavatelé veřejných zakázek tak mohou Institut využít k rozvoji kompetencí svých
zakázkářů, interních zákazníků z odborných útvarů i dalších specialistů na
strategický nákup.
„Institut odpovědného veřejného zadávání vzniká jako reakce na potřebu zadavatelů. Ti chtějí rozvíjet své specialisty,
aby měli odpovídající kompetence nakupovat sociálně odpovědně, nebo chcete-li udržitelně. Trend zohledňování
dopadů veřejných nákupů na společnost, podniky a životní prostředí je patrný už několik let. Díky Institutu bude
v Česku dostupné vzdělání v této oblasti
všem zakázkářům,“ říká Leona Gergelová Šteigrová z Ministerstva práce a sociálních věcí
Na výběr bude z řady témat odpovědného veřejného zadávání. Do základní
úrovně patří úvod do strategického a odpovědného zadávání, právní ukotvení,
implementace v organizaci, komunikace
s dodavateli, férové vztahy v dodavatelském řetězci a co udělat pro udržitelnost
úřadu. Po absolvování těchto seminářů
účastník získá písemné osvědčení
o vzdělání v oblasti odpovědného veřejného zadávání. Nadto však budou
v nabídce semináře, které se budou
hlouběji věnovat tématům, která jsou pro
odpovědné veřejné zadávaní relevantní
– kontext s pravidly 3E, podpora přístupu místních ﬁrem k zakázkám, podpora
zaměstnanosti, odpovědné zadávání ve
stavebních zakázkách nebo ve zdravotnictví atd. Zájemci tak získají přístup ke
komplexnímu vzdělání v oboru odpovědného veřejného zadávání, které si
mohou přizpůsobit podle svých potřeb.

Kvalita seminářů bude zaručena především díky výběru lektorů: „Dlouhodobě
spolupracujeme se skvělými experty
a uznávanými praktiky v oblasti (nejen
odpovědného a nejen veřejného) zadávání. A přizvali jsme i odborníky ze
zahraničí,“ uvádí Leona Gergelová Šteigrová.
Veškeré vzdělávání na Institutu odpovědného veřejného zadávání bude poskytováno zdarma, a to v rámci projektu
„Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných
zakázek,“ který realizuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí.

Institut bude fungovat až do roku 2023,
tedy po dobu trvání projektu. Jedná se
o nabídku dlouhodobého vzdělávání,
nicméně do kurzů bude možné se hlásit
v průběhu celého období. Semináře
budou probíhat jak prezenčně, ale také
jako video semináře či e-learning. Pro
účastníky bude jistě atraktivní, že se
nebude jednat jen o teorii, ale do velké
míry se bude vycházet z příkladů dobré
praxe jak z Česka, tak ze zahraničí. Na
webu institut.sovz.cz najdete více
informací o aktuální nabídce a plánech
Institutu.

Aktuální nabídka seminářů na říjen 2020
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8. 10. Pokročilé nákupní metody:
akcelerátor odpovědného veřejného zadávání 1. část
13. 10. Kvalitní šetrné budovy ve veřejných zakázkách
Zadávání, ﬁnancování, praxe
20. 10. Veřejné nákupy odpovědně/strategicky úvod do tématu OVZ
23. 10. Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní
komunity, ekonomiky a životního prostředí
Vzhledem k aktuální situaci
s COVID-19 budou nabízené
semináře online.
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Více o Institutu
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Nová analýza MPSV:
Jak úspěšní jsou lokální dodavatelé
ve veřejných zakázkách?
Místní dopad veřejných investic je nová
studie, kterou si MPSV zadalo u Econlab, z. s.
Pozitivní lokální dopady veřejných zakázek, zlepšení přístupu místních dodavatelů, a tím i podpora zaměstnanosti místních lidí – to jsou relevantní, ale současně i kontroverzní témata, která jsou

důležitá pro většinu českých starostů,
primátorů a hejtmanů. V současné době
významného ekonomického poklesu je
nicméně klíčovým aspektem při úvahách nad veřejnými zakázkami.
Projekt SOVZ proto připravuje komplexní publikaci, jak využít potenciál veřejných zakázek pro zajištění pozitivních
lokálních dopadů, resp. naplnění strategických cílů zadavatele v příslušném
regionu. Aby tato publikace vycházela
z reálných dat, zadalo MPSV Econlabu
studii, která sleduje, jak se zadavatelům
(na úrovni okresů a krajů) daří vybírat ve
veřejných zakázkách místní dodavatele.
Současně rozebírá dopad takových
zakázek na místní ekonomiky – zejména
z pohledu zaměstnanosti.
Tato studie, vč. všech analyzovaných
dat je veřejně k dispozici na webových
stránkách projektu ZDE.

Představujeme vám novou publikaci
„Jak efektivně využít odpovědné veřejné
zadávání v době ekonomické krize“
Tato nová publikace není komplexní
metodikou odpovědného zadávání, ale
souhrnem příležitostí, které lze jednoduše využívat, aby stát a samospráva
svými nákupy pomáhaly v rekonvalescenci naší ekonomice, k jejímuž zpomalení došlo vlivem pandemie COVID-19.
Veřejné zakázky jsou významným
nástrojem státu a samosprávy, jak na
uvedenou situaci reagovat. V rámci trhu
veřejných zakázek ročně projde až
600 mld. KČ od veřejné správy směrem
k dodavatelům v soukromém sektoru,
ekvivalent zhruba 10-12 % HDP. Jsou-li
veřejné nákupy řešeny strategicky,
může se jednat o významný nástroj státu
a samosprávy, jak podpořit zaměstnanost, situaci podniků, jakož i cíle v oblasti
udržitelnosti. Před pandemií COVID-19,

v době zásadního ekonomického růstu,
tuto příležitost ve veřejných zakázkách
řada zadavatelů podceňovala. V současné situaci je však třeba efektivně
využívat všechny nástroje, kterými stát a
samospráva disponuje, aby pomohla
řešit zvyšující se nezaměstnanost (zejména znevýhodněných osob na trhu
práce), situaci malých a středních ﬁrem,
zajistila férové vztahy v dodavatelském
řetězci, důstojné pracovní podmínky
(zejm. v méně kvaliﬁkovaných profesích) a v neposlední řadě zbytečně nerezignovala na podporu ekologicky šetrných a cirkulárních řešení. Publikace
vznikal v rámci projektu a chystáme ji
v tištěné podobě. V současné chvíli je
její elektronická verze umístěná na
webu sovz.cz - ke stažení zde.
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Konference OVZ 2020

KONFERENCE OVZ
25. 11. 2020
registrace spuštěna

Ministerstvo práce a sociálních věcí
pořádá 25. 11. 2020 v Praze 5. ročník
konference o odpovědném veřejném
zadávání. Cílem konference je odborná
diskuse o trendech v odpovědném
zadávání veřejných zakázek, zejména
v reakci na současnou krizi související
s pandemií nemoci COVID-19. Veřejné
zakázky mohou být významným stimulem pro obnovení ekonomického
růstu. Na konferenci se bude debatovat
o řešeních, která v době krize odpovědné veřejné zadávání nabízí, a jak lze
tento strategický přístup v dnešní praxi
využívat.
V rámci konference bude uděleno ocenění za přínos ve společensky odpovědném veřejném zadávání v České republice.
Akce je určena zejména pro zadavatele,
odborníky na témata veřejných zakázek
a udržitelnosti, vedoucí představitele
měst, obcí, krajů, státních institucí, zdravotnických zařízení a dalších veřejných
zadavatelů.
Konference se koná v rámci realizace
projektu „Odpovědný přístup k veřejným
nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, který podporuje zadavatele při implementaci strategického zadávání veřejných zakázek, poskytuje vzdělávání v oblasti udržitelných nákupů
veřejné správy či publikuje příklady
dobré praxe.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie
COVID-19 bude letos možné konferenci
sledovat především on-line. Aktuální
program a registrace je ZDE.

Sledujte i náš facebook
@odpovedneverejnezakazky
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Příklady dobré praxe
Na webových stránkách Odpovědného veřejného zadávání
přibyly vypracované příklady
inspirativní praxe. Tentokrát se
zaměříme na stavbu Fakultní nemocnice Olomouc, která vystavěla první
energeticky úspornou kliniku v České
republice. Stavba je pozoruhodná
z pohledu celkového designu, technického i konstrukčního řešení. Celá budova pomocí zelené retenční střechy efektivně hospodaří s dešťovou vodou, zužitkovává odpadní teplo a k prosvětlení
interiéru využívá v maximální míře denní
světlo. Klinika je inovativní i svým dispo-

zičním řešením. Je totiž navržena a postavena v souladu s požadavky cirkulární ekonomiky tak, aby se jednotlivá patra
dala v budoucnu přestavět dle aktuálních potřeb a nároků nemocnice. To je
možné díky speciálním sádrokartonovým příčkám.
„Technologie se zvláště v medicíně
rychle vyvíjejí, některé přístroje dříve
zabíraly třeba i několik místností a dnes
se vejdou na mnohem menší plochu.
Změnit se může i skladba a potřeby
pacientů. Chtěli jsme proto, aby se budova dala v budoucnu snadno dispozičně
přestavět,“ sdělil architekt stavby a odborník na projektování energeticky
úsporných staveb Adam Rujbr.
V rámci soutěže Stavba roku 2018 Olomouckého kraje obdrželi její tvůrci čestné uznání v kategorii Stavby občanské
vybavenosti a úpravy veřejných prostor.
Více o této zakázce včetně zadávací
dokumentace najdete ZDE.

Další pozoruhodnou zdravotnickou stavbou je pavilon
dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě,
jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina,
který se dlouhodobě zajímá o oblast
energetiky včetně sledování nových
technologií a trendů, proto se i téma
budování domů s minimálními nároky na
spotřebu energie dostalo v roce 2018
do aktualizované a schválené Územní
energetické koncepce kraje.
Kraj Vysočina zadal projekt výstavby
nového pavilonu dětského oddělení
v pasivním energetickém standardu.
Celý projekt díky svému ekologicky
šetrnému řešení získal ﬁnanční podporu
Evropské unie v částce téměř 21 milionů
Kč, a to díky Evropskému fondu pro
regionální rozvoj v rámci Operačního
programu Životní prostředí.

Jiří Drdla, technický náměstek Nemocnice Nové Město na Moravě o stavbě
budovy řekl: „Nová budova byla postavena na nové bázi a s naprosto odlišnými technickými parametry, než byla ta
původní. Za základní odlišný parametr je
možné označit pasivní charakter budovy, který zaručuje celoroční příjemné
prostředí a minimální nároky na spotřeby energií. Tomuto záměru byly přizpůsobeny veškeré technické prvky budovy
od betonového monolitického skeletu
přes výplně otvorů (myšleno okna a dveře) po pečlivé provedení utěsnění veškerých prostupů. Pasivní charakter
budovy byl pak ověřen speciálním testem, kterému budova vyhověla.“ Vypracovaná případová studie je ke stažení
ZDE.

Nový objekt poskytuje zázemí pro
pacienty odborných ambulancí i lůžkového dětského oddělení. Celá stavba
využívá moderní technologie a ukazuje,
jak efektivně využívat energii v souladu
se soudobými požadavky na optimální
hospodaření s energií a Energetickou
politikou Kraje Vysočina.
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Uhlíkově neutrální
prezidentská kancelář
na Slovensku
Slovenská prezidentka
Zuzana Čaputová považuje ochranu životního
prostředí za důležitý
bod svého programu
a je přesvědčená, že
toto téma by v politice
nemělo být jenom okrajovou záležitostí.
Mimo jiné podporuje i iniciativy směrující
k přechodu na oběhovou ekonomiku,
což potvrzuje již několika aktivitami.
Kancelář nakupuje energii z obnovitelných zdrojů a využívá zelené veřejné zadávání se zásadami ekologičnost, energetická nenáročnost a recyklovatelnost
produktů. Aktivity ke snižování množství
odpadů běží již od minulého roku a kancelář se připojila k projektu slovenského
INCIEN „Kancel bez koša“. V rámci projektu „Mestské včely“ kancelář instalovala dva včelí úly, jejichž produkce slouží
jako dar pro politické partnery paní prezidentky Čaputové.
Významným krokem je nedávné představení plánu uhlíkově neutrální prezidentské kanceláře, který reﬂektuje
závazek Slovenska stát se do roku 2050
uhlíkově neutrální zemí. Prvním krokem
byl výpočet uhlíkové stopy prezidentské
kanceláře s určením reálného cíle, kterým se ukázal potenciál stát se uhlíkově
neutrální již v roce 2030. Mezi konkrétní
opatření patří především přechod na elektromobilitu, využívání komerčních letů
namísto vládního speciálu, výsadba minimálně 1300 stromů ročně. Při státních
návštěvách se bude podávat výlučně
jídlo z lokálních potravin, dary budou
naplňovat environmentální kritéria. Prezidentská kancelář hodlá zvýšit i energetickou efektivitu budov a instalovat prvky
zelených střech, stěn a přístřešků.
V ČR se některé instituce také zabývají
dopadem své činnosti na životní prostředí. Například MPSV ČR zavedlo Zásady pro ekologickou udržitelnost
resortu práce a sociálních věcí, které
zohledňují dopady na životní prostředí
při správě budov a majetku, nákupech,
přidělování dotací a chování zaměstnanců. Ve všech oblastech je kladen důraz
na aktivní vyhledávání a využívání ekologicky šetrných postupů.
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