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ÚOHS a téma odpovědného veřejného zadávání

Při příležitosti třicátého výročí vydal 

ÚOHS texty o dalším směřování. Jeden 

z příspěvků od místopředsedkyň Mar-

kéty Dlouhé a Evy Kubišové se věnuje 

dozoru nad veřejným zadáváním a obsa-

huje několik myšlenek relevantních pro 

odpovědné veřejné zadávání. 

„Trendem, který po nabytí účinnosti 

zákona č. 134/2016 Sb. hýbe světem 

veřejných zakázek více než kdy jindy, je 

otázka kvalitativního přístupu k zadá-

vání. Většina zadavatelů dnes již dospí-

vá k závěru, že kvalita je i v kontextu 

veřejných nákupů klíčovým pojmem. 

Nejlevnější nabídka nemusí být vždy 

nabídkou nejvýhodnější. Opak je mnoh-

dy pravdou.“

Celý text najdete zde

Na cestě k zadávání veřejných zakázek 

v souladu s principy oběhového hospodářství

Evropský hospodářský a sociální výbor 

vydal v červnu 2021 Stanovisko (IN-

T/902) s názvem „Na cestě k zadávání 

veřejných zakázek v souladu s principy 

oběhového hospodářství“.

EHSV nepřekvapivě připisuje veřejné 

kupní síle významný potenciál k posunu 

trhu k vyšší míře udržitelnosti. V poptáv-

kách udržitelnějších řešení vidí inovační 

potenciál, obchodní příležitosti pro 

menší podniky, jakož i pracovní příleži-

tosti pro znevýhodněné.

Za tímto účelem doporučuje evropským 

institucím přistoupit k vyšší míře podpo-

ry zadavatelů pro nákup hodnoty za 

optimální cenu oproti numericky nejlev-

nějšímu nákupu. Důraz klade na jedno-

duché nástroje (včetně štítků a jejich 

snazší aplikace v zadávacím řízení), na 

budování kapacit u zadavatelů i dodava-

telů a neopomíjí ani roli samotných 

evropských institucí jako front-runnerů  

v oblasti udržitelného nakupování.

V textu se objevují i opakované zmínky  

o možnostech kodifikace povinného zo-

hledňování udržitelných kritériích ve 

veřejných zakázkách. Čas ukáže, jak    

a ve kterých oblastech se povinné poža-

davky stran udržitelnosti nákupů začnou 

objevovat. Lze, nicméně, očekávat, že 

například i s ohledem na European 

Green Deal Nový akční plán pro oběho-

vé hospodářství nás v oblasti udržitel-

ných nákupů očekává nepochybně řada 

změn.

„EHSV je přesvědčen, že zavedení 

minimálních povinných kritérií pro zadá-

vání zelených veřejných zakázek může 

v celé Evropě zvýšit základní úroveň 

veřejných zakázek z hlediska udržitel-

nosti a oběhovosti.“
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Evropská komise 14. července schválila 

balíček návrhů s cílem snížit emise skle-

níkových plynů do roku 2030 alespoň    

o 55 % (ve srovnání s rokem 1990). Tyto 

návrhy navazují na Zelenou dohodu pro 

Evropu (Green Deal). Jedná se o 13 le-

gislativních návrhů, které se budou dále 

projednávat.

Evropská komise ve své tiskové zprávě 

uvádí: „Dnešní návrhy umožní nezbytné 

zrychlení při snižování emisí skleníko-

vých plynů v příštím desetiletí. Kombinu-

jí: uplatňování obchodování s emisemi  

Snižování emisí skleníkových plynů v Evropě

v nových odvětvích a zpřísnění stávající-

ho systému EU pro obchodování s emi-

semi, větší využívání energie z obnovi-

telných zdrojů, vyšší energetickou účin-

ností, rychlejší zavádění nízkoemisních 

druhů dopravy a infrastruktury a paliv na 

jejich podporu, sladění daňových politik 

s cíli Zelené dohody, opatření pro před-

cházení úniku uhlíku a nástroje k zacho-

vání a rozšíření přirozených propadů 

uhlíku.“

Celou tiskovou zprávu a odkazy na sou-

visející zdroje najdete .na této stránce

Odpovědný nákup 

počítačů v České 

televizi 

Česká televize se k odpovědnému veřej-

nému zadávání hlásí od roku 2017. 

Hybatelem OVZ je v České televizi Mar-

tin Rajman, vedoucí centrálního náku-

pu. Nedávno poskytl organizaci TCO 

Certified rozhovor o odpovědném veřej-

ném zadávání a udržitelném nákupu 

ICT. Celý text si můžete přečíst .zde

Česká televize je rovněž členem Platfor-

my odpovědného veřejného zadávání. 

Chcete-li se také stát členem Platformy 

a podílet se na rozvoji OVZ v České 

republice, tak více informací najdete 

zde. 

Průvodce implementací udržitelného nakupování

Odpovědné zadávání zakázek se nadá-

le rozvíjí a rozšiřuje mezi veřejné zada-

vatele v Evropě i ve zbytku světa. V sou-

časné době se k odpovědnému zadává-

ní hlásí 56 zemí.

Níže nabízíme ke stažení metodiku, kde 

jsou popsány dobré praxe členů sítě 

Procura+, která zároveň obsahuje řadu 

nových rozsáhlých studií a právních 

nálezů. Metodika nabízí jasný přehled   

o tom, co je udržitelné zadávání veřej-

ných zakázek, jak se implementuje, jaké 

jsou s tím spojené náklady a jaké přináší 

benefity. Je určena jak novým, tak zku-

šeným zadavatelům, kteří jsou již obe-

známeni s klíčovými pojmy, ale hledají 

konkrétní příklady zadávání veřejných 

zakázek v praxi a argumenty k jejich 

posílení v rámci svých vlastních organi-

zací. Anglická verze je ke stažení . zde

Metodika Procura+
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Francie

Zákon o ochraně klimatu ve francouzském parlamentu

zákon považují za velký pokrok v ochra-

ně životního prostředí a v boji proti glo-

bálnímu oteplování. Nevládní a ekolo-

gické organizace normu považují stále 

za příliš mírnou a málo ambiciózní. Pro 

zákon hlasovalo 233 poslanců, proti 

bylo 35 poslanců. 

Zákon například zakazuje vnitrostátní 

lety na krátké vzdálenosti, pokud je lze 

nahradit cestou vlakem kratší než dvě   

a půl hodiny. Nově se také nebudou 

smět pronajímat zvlášť špatně tepelně 

izolované byty a jejich majitelé budou 

muset od roku 2025 začít snižovat jejich 

energetickou náročnost. Stát se zavázal 

zřídit jednotnou síť, která má lidem 

usnadnit renovaci stávajících příbytků.  

Co se týče dopravy, zákon zakazuje 

vjezd do center měst autům, která mají 

vysoké emise oxidu uhličitého. Na silni-

cích vzniknou pruhy vyhrazené pro sdí-

lená vozidla. Od roku 2023 chce stát 

vybraným domácnostem poskytovat 

bezúročné úvěry na nákup aut. Od roku 

2028 podle zákona nebude existovat 

reklama na auta s emisemi nad 123 

gramů CO2 na kilometr.

Zákon se také snaží změnit chování 

spotřebitelů. Omezuje rozsah a velikost 

reklamních sdělení ve schránkách a ve 

výlohách obchodů a zakazuje propagaci 

fosilních paliv. Supermarkety budou 

muset omezit balení potravin do plastů  

a například oblečení bude muset mít 

hodnocení dopadu jeho výroby na život-

ní prostředí. Dále zakazuje také výstav-

bu nových obchodních center na zelené 

louce nebo na zemědělské půdě. Státní 

efektivity v oblasti veřejných zakázek na 

Slovensku, realizovaného v rámci ope-

račního programu Efektivní veřejná 

správa, který je podpořen z Evropského 

sociálního fondu, je i podpora sociálních 

aspektů ve veřejných zakázkách. K do-

sahování stanovených cílů a pro účely 

komplexního řešení této problematiky 

úřad vypracoval strategii pro sociální 

hlediska ve veřejných zakázkách na Slo-

vensku 2021 - 2025, která má předsta-

vovat dlouhodobý plán identifikující po-

třeby, nástroje a způsoby jejich řešení    

v rámci určitého časového období. Záro-

Slovensko

Strategie pro sociální hlediska ve veřejných 

zakázkách na Slovensku 2021 - 2025

veň v ní úřad definoval i okruh subjektů či 

institucí, s nimiž bude nutné při dosaho-

vání stanovených cílů komunikovat. 

Jednou z plánovaných aktivit je i vyvíjení 

neustálé iniciativy úřadu zdokonalovat 

svou činnost a pomáhat odborné veřej-

nosti lépe se orientovat v této problema-

tice.

Strategický dokument vznikl ve spolu-

práci s mezinárodní organizací OECD, 

která má dlouholeté zkušeností při pří-

pravě obdobných dokumentů v jiných 

členských státech Evropské unie. Celé 

znění Strategie pro sociální hlediska ve 

veřejných zakázkách na Slovensku 

2021 - 2025 je k dispozici na stránkách 

ÚVO .zde

školy budou mít povinnost nabízet v jí-

delnách vegetariánská jídla alespoň 

jednou týdně, a pokud je na výběr více 

jídel, každý den musí být jedno z nich 

bezmasé.

Při renovaci velkých budov musí jejich 

majitelé povinně na střechu umístit 

solární panely nebo na střeše vysadit 

zeleň. Zaměstnanci ve firmách musí mít 

možnost vyjádřit se k ekologické strategii 

své firmy. Ekologické hledisko musí být 

nově také nedílnou součástí hodnocení 

všech veřejných zakázek a tendrů. 

Schválený zákon přispěje spolu s další-

mi normami a plánem obnovy ke splnění 

francouzského cíle snížení emisí sklení-

kových plynů o 40 procent do roku 2030 

ve srovnání s rokem 1990, jež si Francie 

vytyčila.

Francouzské Národní 

shromáždění schválilo 

zákon o ochraně klima-

tu. Prezident a vláda 

Jedním z cílů národní-

ho projektu Úradu pre 

verejné obstarávanie    

s názvem Zvyšování 
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Konference 

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2021

4. listopadu 2021, Lichtenštejnský palác v Praze a online

Hlavní témata konference

Konference bude zaměřena na strategický přístup k veřejnému nakupování a vybrané aspekty 

odpovědného veřejného zadávání. Cílem konference je zasadit téma do mezinárodního kontextu, 

představit národní strategie k prosazování odpovědného nakupování, inspirovat se praxí zadavatelů 

a poskytnout výhled očekávaných trendů v odpovědném zadávání. 

Na konferenci bude uděleno ocenění za přínos k rozvoji odpovědného 

veřejného zadávání v České republice. Přijímáme nominace na ocenění. 

Své návrhy posílejte na e-mail: .eva.chvalkovska@mpsv.cz

Akce je určena zejména pro zadavatele, odborníky na témata veřejných zakázek a udržitelnosti, vedoucí představitele měst, 

obcí, krajů a státních institucí, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Konference se koná v rámci projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek, který 

poskytuje odborné veřejnosti informace o udržitelných nákupech veřejné správy, pořádá školení a semináře, provádí výzkum či 

publikuje příklady dobré praxe. Více informací na www.sovz.cz.

Registrace spuštěna na stránkách  nebo přímo . Institutu odpovědného veřejného zadávání zde

Odpovědné veřejné zadávání 

– dobrovolná  příležitost nebo zákonná povinnost?

Odpovědný nákup ICT

Udržitelnost při nakupování  potravin

Tržiště dobré praxe 

 Veřejné zakázky a inovace pro udržitelná řešení
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