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Jihomoravský kraj si uvědomuje odpovědnost za dopad svých veřejných zakázek na společnost, životní
prostředí a trh a soustředí se v rámci svých nákupů na získávání nejlepší hodnoty za peníze zohledňující
kromě ekonomických ukazatelů i ukazatele společenské a environmentální. Přistupuje proto aktivně k zadávání veřejných zakázek a hledá optimální způsoby vynakládání veřejných prostředků. Dbá na sociální
a lidskoprávní aspekty související s veřejnými nákupy, na férovou soutěž otevřenou relevantním dodavatelům
a preferuje ekologicky šetrná řešení. Zároveň neustále zkvalitňuje zadávací proces a postupuje od jednotlivých odpovědně zadaných veřejných zakázek k jejich strategickému uchopení a komplexnímu přístupu.
Jihomoravský kraj při uplatňování strategického a odpovědného přístupu k veřejným zakázkám vychází z legislativního rámce daného na evropské úrovni zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU
o zadávání veřejných zakázek a na národní úrovni zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
a usnesením vlády České republiky č. 531/2017 o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání
veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Ve všech těchto předpisech je strategické a odpovědné veřejné zadávání nejen umožněno, ale přímo podporováno a jsou pro něj vytvářeny podmínky. Velmi
podstatné zdroje podpory a informací představují i nelegislativní zdroje, mezi které patří norma ISO 20400
Udržitelné nakupování a nadnárodní, národní i regionální vize, iniciativy, strategie, metodiky či příručky.
Jihomoravský kraj se ke strategickému a odpovědnému přístupu k veřejným zakázkám přihlásil v roce
2014, v roce 2015 byla vytvořena první metodická příručka a v roce 2016 se Jihomoravský kraj zapojil do
projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: Společensky odpovědné veřejné zadávání. Za tu dobu
Jihomoravský kraj zadal řadu veřejných zakázek s odpovědnými aspekty a zároveň se zaměřuje na jejich širší, systematické uchopení. Odpovědný přístup k veřejným zakázkám má zakotven ve své interní
směrnici pro oblast veřejného zadávání, pracovníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje analyzovali motivy vedoucí ke strategickému a odpovědnému přístupu k veřejným zakázkám, osoby zapojené do procesu
odpovědného veřejného zadávání, jejich role a možnosti komunikace a spolupráce a definovali priority
v oblasti veřejného zadávání.
Cílem tohoto dokumentu je představení priorit Jihomoravského kraje v oblasti veřejného zadávání a dalších
možností rozvoje veřejného nakupování v období let 2020–2021 a jejich otevřená komunikace s veřejností
a dodavateli za účelem zkvalitnění kultury veřejného zadávání a formování prostředí postaveného na důvěře
a spolupráci.
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Mezi priority v oblasti veřejného zadávání Jihomoravského kraje proto v současné době
patří:
1. Využívání obnovitelných zdrojů energie
2. Šetrné nakládání s vodou:
– využívání srážkových vod
– využívání šedé vody
3. Omezení spotřeby surovin:
– orientace na recyklovatelnost
– využívání druhotných surovin
– neukládání na skládku
4. Minimalizace dopadů na životní prostředí:
– redukce produkce odpadů, znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy
– minimalizace dopadů realizovaných veřejných zakázek na okolí – hluk, světlo, doprava, zeleň
– minimalizace dopadů na okolí v průběhu realizace zakázky – doprava, hluk, prach
– celkové omezení uhlíkové stopy
5. Kulturní a umělecká hodnota:
– zachování hodnoty při rekonstrukcích budov
– zakomponování uměleckého díla (příp. jiné kulturní hodnoty) do nových staveb
6. Sociální témata:
– podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce
– podpora vzdělávání, praxe, rekvalifikace
– podpora férových dodavatelských vztahů
– podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce
– podpora přístupu sociálních podniků a podniků malé a střední velikosti, které mají vliv na místní
zaměstnanost
– podpora lokálních produktů
– informování místní komunity a dalších zainteresovaných stran
7. Zaměření na náklady životního cyklu
K tomu, aby uvedené priority dokázal Jihomoravský kraj efektivně rozvíjet a naplňovat, je nezbytné
pokračovat v implementaci strategického a odpovědného přístupu k veřejným zakázkám v obecné rovině
a zaměřit se na rozšiřovaní povědomí o tomto přístupu, a to jak interně, směrem k politické
reprezentaci Jihomoravského kraje, vedoucím pracovníkům Krajského úřadu Jihomoravského kraje
a pracovníkům odpovědným za přípravu a realizaci veřejných zakázek, tak externě směrem k dodavatelům,
veřejnosti a dalším zainteresovaným stranám.
Na rozšiřování povědomí je třeba navázat vytvářením podmínek pro uplatňování strategického
a odpovědného přístupu k veřejným zakázkám v praxi zejména zajišťováním dostatku času a informací
pro odpovídající přípravu zadávacích řízení, vzděláváním a rozvojem pracovníků odpovědných za přípravu
a realizaci veřejných zakázek, metodickou podporou a spoluprací v rámci Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, rozvojem efektivní komunikace se zainteresovanými stranami, spoluprací s obdobně smýšlejícími
zadavateli a spoluprací s odborníky v oblastech, ve kterých neexistuje dostatečná interní odborná kapacita.
Současně je nutné rozpracovávat priority veřejného zadávání formou analýzy rizik a příležitostí v rámci
jednotlivých priorit, mapování možností trhu včetně poznávání dodavatelských řetězců a jejich fungování,
hledání příležitostí pro uplatnění témat u veřejných zakázek z vytipovaných okruhů, přípravy podpůrných
dokumentů a měření dopadů a hodnocení účinnosti odpovědného veřejného zadávání.
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V oblasti strategického a odpovědného přístupu k veřejným zakázkám jsou pro období let
2020–2021 stanoveny následující cíle a úkoly:
Cíl

Úkol

Ukazatel

Rozšiřování povědomí
o strategickém a odpovědném
přístupu k veřejným zakázkám

Interní semináře pro politickou
reprezentaci a vedoucí
pracovníky Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

Počet osob seznámených
s principy strategického
a odpovědného přístupu
k veřejným zakázkám

Interní semináře pro pracovníky
Krajského úřadu Jihomoravského
kraje odpovědné za zadávání
veřejných zakázek

Počet osob seznámených
s principy strategického
a odpovědného přístupu
k veřejným zakázkám

Setkání s dodavateli za účelem
prezentace priorit v oblasti
veřejného zadávání

Uspořádání setkání (ano/ne)
Počet zúčastněných dodavatelů

Efektivní využívání předběžných
tržních konzultací

Počet zadávacích řízení,
ve kterých byly využity informace
získané předběžnou tržní
konzultací

Využívání webových stránek
a dalších komunikačních kanálů
Jihomoravského kraje
k informování o odpovědném
zadávání veřejných zakázek

Počet uveřejněných zpráv

Zpracování plánu veřejných zakázek
na delší časové období
(6–12 měsíců)

Existence plánu (ano/ne)

Zajištění dostatečného času
a informací pro přípravu
zadávacích řízení

Dostatek času a informací pro přípravu zadávacích řízení
(posouzení pracovníky
odpovědnými za přípravu
a realizaci veřejných zakázek)

Vzdělávání pracovníků
odpovědných za přípravu
a realizaci veřejných zakázek
v oblastech souvisejících
s prioritami Jihomoravského kraje
v oblasti veřejného zadáváníí

Navštívené vzdělávací akce

Metodická podpora a spolupráce
v rámci Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

Počet veřejných zakázek
s odpovědnými aspekty zadaných ve
spolupráci odborů Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

Komunikace se zainteresovanými
stranami

Počet zadávacích řízení,
na jejichž přípravě se podílela
zainteresovaná strana

Spolupráce s dalšími zadavateli
a organizacemi podporujícími
strategický a odpovědný přístup
k veřejným zakázkám

Navázaná spolupráce,
memoranda, společné
zadávání apod.

Vytváření podmínek pro
uplatňování strategického
a odpovědného přístupu
k veřejným zakázkám v praxi

Rozpracování priorit
odpovědného veřejného
zadávání

Úkoly a ukazatele v rámci tohoto cíle budou stanovovány průběžně
dle aktuálního stavu rozpracovanosti

Za plnění úkolů odpovídá interní tým Krajského úřadu Jihomoravského kraje pro odpovědné veřejné
zadávání ve spolupráci s příslušnými odbory a pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Vyhodnocování plnění úkolů proběhne 1x ročně vždy před koncem příslušného kalendářního roku
formou souhrnné zprávy, která bude předložena vedení Jihomoravského kraje.
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