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MPSV podporuje odpovědné a efektivní zadávání veřejných zakázek.
O nových příležitostech debatovali čeští i zahraniční odborníci
Proč a jak uplatňovat ve veřejných zakázkách principy odpovědného zadávání – to
bylo hlavním tématem odborné konference, kterou uspořádalo Ministerstvo práce
a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství. Čeští i zahraniční odborníci zde
diskutovali o možnostech, jak při zadávání veřejných zakázek zohledňovat aspekty
například v oblasti zaměstnanosti nebo udržitelné ekonomiky. Téma konference,
která se uskutečnila 15. září v Lichtenštejnském paláci v Praze, reflektuje trendy EU
i nový zákon o zadávání veřejných zakázek, jehož účinnost nastane letos 1. října.
„Je nezpochybnitelné, že odpovědné zadávání je v principu zákonné a přináší přidanou
hodnotu. Nejedná se však o snadný koncept, vyžaduje strategický přístup, znalost
prostředí a vůli dělat věci jinak a lépe,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová.
„My se o to snažíme a díky akcím, jako je tato konference, můžeme o tématu
odpovědného zadávání najednou debatovat s mnoha veřejnými zadavateli z ČR
a zároveň čerpat inspiraci ze zahraničí, kde je již tento princip rozvinutý,“ dodala
ministryně Marksová.
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce tento koncept rozšířit mezi veřejné zadavatele
v celé České republice. Projekt, který MPSV v tomto roce zahájilo, nabídne zadavatelům
veřejných zakázek podporu při přípravě konkrétních zakázek, ale otevře i možnosti
nastavení dlouhodobé spolupráce pro rozvoj odpovědného zadávání.
V průběhu konference podepsal 1. náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robert
Baxa memorandum o spolupráci s Masarykovou univerzitou, kterou zastupoval vedoucí
odboru veřejných zakázek Martin Hadaš.
Zahraniční odborníci na konferenci hovořili o legislativě i o nástrojích, které již v oblasti
odpovědného zadávání uplatňují. „Pro mě osobně je odpovědné zadávání veřejných
zakázek o chuti a ambici – pokud skutečně chcete něco změnit, můžete k dosažení cíle
proces zadávání veřejných zakázek efektivně využít. Je zřejmé, že zájem o tuto oblast
roste,“ uvedl Stuart Cairns, partner britské advokátní kanceláře Pinsent Masons.
„Často je největším úskalím přesvědčit zadavatele, že zapojení sociálních hledisek má
smysl. Pokud to ale přijmou za své, je klíčový problém vyřešen,“ dodal Cairns.
Principy odpovědného veřejného zadávání uplatňuje také Ministerstvo zemědělství, a to
i prostřednictvím svých resortních organizací, jako jsou státní podniky Povodí a Lesy ČR.
Například Povodí Moravy se zaměřuje na podporu vzdělávání a praxe v technických
oborech, státní podnik Lesy ČR klade zvýšený důraz na zajišťování důstojných
pracovních podmínek a bezpečnosti práce.
„Zadavatel tak de facto za stejné prostředky získává výraznou přidanou hodnotu. Nikoliv
však pro svou instituci, ale pro společnost obecně či pro tu část občanů, kteří patří
k nejpotřebnějším. Takové veřejné investice mají ten pravý význam,“ řekl na konferenci
1. náměstek ministra zemědělství Jiří Jirsa.
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