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Nová pravidla při zadávání veřejných zakázek zohlední nároky
životního prostředí i sociální hlediska
Vláda schválila nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání
veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Ministerstva, kraje,
obce a další by tedy měly při svých nákupech zboží a služeb zohledňovat
environmentální i sociální, resp. širší společenské aspekty.
„Jde o to, aby se zohledňovala i sociální hlediska, stejně jako kritéria ohleduplná
k životnímu prostředí. A aby automaticky nevyhrávaly jen nabídky s nejnižší cenou, kdy
pak firma třeba najme dělníky ze zahraničí a platí jim nedůstojné mzdy,“ uvedla
ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
„Veřejná správa by se tak v rámci veřejných zakázek měla vždy zamýšlet nad tím, jak
zakázka podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob, důstojné pracovní podmínky,
sociální podniky, postupy ohleduplné k životnímu prostředí a podobně,“ dodala
ministryně.
V dokumentu se státní správa a samospráva zavazuje, že se bude řídit třemi pravidly:


bude zohledňovat sociální hlediska, to znamená, že bude podporovat
zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce, přístup sociálních podniků
a malých a středních podniků, usilovat o důstojné pracovní podmínky a férové
dodavatelské vztahy, respektovat principy etického nakupování,



bude zohledňovat environmentální aspekty, tj. omezí spotřebu energií, surovin,
omezí produkci odpadů a uhlíkovou stopu,



svým přístupem půjde příkladem dalším veřejným i soukromým institucím
a subjektům.

Schválený materiál (Usnesení č. 531, ze dne 24. 7. 2017) doporučuje vrcholným
představitelům státní správy a samosprávy, aby v jimi řízených organizacích tato pravidla
uplatňovali a využívali metodiky pro environmentálně a sociálně odpovědný přístup při
zadávání veřejných zakázek.
MPSV již metodiku pro svoji oblast vytvořilo. Navíc v rámci projektu Podpora
implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání podrobněji
zpracovalo jednotlivá témata, která jsou i s příklady dobré praxe volně k dispozici na
webu. Prostřednictvím projektu MPSV také zřídilo konzultační místo pro společensky
odpovědné veřejné zadávání a aktivně tento přístup podporuje. Během posledního roku
již prošlo vzdělávacími akcemi více než 400 osob, které se veřejnými zakázkami
zabývají.
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