Zápis z jednání Poradní skupiny EVVO
Datum konání: 20. září 2012
Místo konání: Magistrát HMP, Škodův palác, zasedací místnost OOP a RVP, č. dv. 410.
Přítomni: Mgr. Petr Daniš, Mgr. Ing. Petr Holý, Ing. Ivan Štěpka, Doc. PaeDr. RNDr. Milada Švecová
CSc., Ing. Jan Chvátal, PhDr. Kateřina Jančaříková, PhD., Ing. Václav Nejman
Omluveni: Ing. Eva Beránková, Ing. Jitka Janovičová, RNDr. Alena Kůlová
Úkoly:
Ing. Petr Holý
Na dalším setkání sdělí, jaká je aktuální situace kolem problematiky zadávání veřejných zakázek.
Ing. Petr Holý přivítal přítomné členy PS EVVO na druhém setkání v roce 2012. Upozornil na změny ve
složení a koordinaci PS EVVO. Novým členem se stal Ing. Václav Nejman, vedoucí SEV Lesy hl. m.
Prahy. Novým administrátorem této skupiny se stal Zelený kruh – Asociace ekologických organizací.
Na úvod zazněl také návrh k rozšíření PS EVVO o osobu, jež by hlouběji znala středoškolskou agendu
(Švecová).
Změny v rámci pravidel zadávání veřejných zakázek
Petr Holý představil změny, které se odehrály v této oblasti za poslední rok. PS EVVO se částečně
(připomínkováním výzvy) podílí na vyhlašování veřejných zakázek MHMP. V dubnu 2012 byla přijata
novela zákona o veřejných zakázkách. V souvislosti s tím, se na MHMP od července změnila pravidla
zadávání (s účinností od 1. září 2012). Dokument jsme poskytli emailem jako podkladový materiál PS
EVVO.
Hlavní změny jsou shrnuty v prezentaci, kterou zasíláme v příloze.
Snížily se limity zakázek: Veřejné zakázky malého rozsahu jsou dnes do 1 milionu bez DPH (před
změnou: 5 milionu bez DPH). U zakázek vyššího stupně (podlimitní) byl limit snížen na 10 mil bez DPH
(před změnou: 20 milionu bez DPH).
Velké zakázky (nad 1 milion)
prodlužují se délky trvání zadávacích řízení
veškeré velké zakázky musí jít přes Radu MHMP
Zadávací řízení se ruší pokud
dojde pouze jedna cenová nabídka
po formálním vyhodnocení zbyde pouze jedna cenová nabídka
Závěry: Úřad přísně kontroluje, zda se zakázky nedělí. V agendě EVVO se jedná většinou o větší
zakázky nad 100 tis. Kč. Cca 60% veškerých zadaných zakázek v oblasti EVVO nespadá do podlimitních
zakázek. U speciálních projektů v EVVO, kde neexistuje konkurence, to znamená problém. Co se týče
například konference EVVO, tak vždy chodily dvě až tři nabídky. Vede to k tlaku na organizace, které
budou nucené hledat někoho dalšího, kdo by formálně vstoupil do výběrového řízení. Ing. Petr Holý
dodává, že existují i výjimky z tohoto postupu, např. rámcové smlouvy. Administrativní zátěž to však
neřeší a pro naše účely nejsou úplně vhodné. U oblasti ekoporadenství se zdá, že nevyvstanou takové
problémy. Existuje více subjektů, které splňují zadání zakázek. Ing. Petr Holý přislíbil, že se tím bude
zabývat a zdůraznil, že novela nepřinesla problémy pouze oblasti EVVO. O dalším procesu bude
informovat na dalším setkání.

S problematikou zadávání veřejných zakázek souvisí také další změny na MHMP. Připravuje se
rozpočet pro rok 2013. V souvislosti s tím, se uskutečnila schůzka s Radním pro životní prostředí Radek Lohynský, který není nakloněn tzv. měkkým projektům (např. vzdělávání pedagogů). Na
schůzce se mimo jiné pozastavil nad tím, že vydáváme příliš peněz na paralelní projekty a
realizujeme/podporujeme mnoho projektů. Zdá se, že je pro něj důležitá systémovost a ukotvenost
podporovaných projektů. Zatím nevíme, zda bude rozpočet pro EVVO krácen. Na základě schůzky
byl zadán na agendu EVVO interní audit efektivnosti vynaložených nákladů. Z tohoto důvodu nelze
zatím zadávat zakázky podpory projektů na další rok. Stanovisko radního a ani termín vydání
stanoviska není zatím znám.
Poradní sbor reagoval na tyto zprávy doporučením, aby byla na další schůzce s radním přítomna také
radní pro školství nebo jiný zástupce odboru školství. Pokud se další schůzka neuskuteční v dohledné
době, měl by odbor rozvoje veřejného prostoru tuto schůzku iniciovat. Dodal, že je důležité
zdůrazňovat, že se jedná o plnění cílů vycházejících z Krajské strategické koncepce.
Jan Chvátal doplnil také informace z MŽP. Na MŽP byl odbor, jenž měl v gesci EVVO, úplně
zlikvidován. Vysvětlil, že se dnes jedná prakticky o jednu osobu, která má celou agendu na starosti.
Paní Švecová dodala informace z MŠMT, kde podporují centra pro udržitelný rozvoj na školách. Tato
centra jsou podporována již ve třech krajích. Kraje si vybírají školy, které pověřuje vznikem těchto
center. Praha se také zapojuje. Doplnila, že to, co se děje dnes na MŠMT je odrazem toho, co se děje
na MŽP.
Konference EVVO 2012 - 18. říjen 2012
Téma: Udržitelná energie (téma vyhlašované OSN pro rok 2012)
Program. V příloze
Organizátor: MCN o.p.s., Vladimíra Jilečková (jileckova@mcn.cz, http://www.mcn.cz/)
Propagace konference je zpožděna, přestože realizátor věděl o získání projektu od července 2012.
Doporučení PS EVVO: Veřejná zakázka na organizaci konference EVVO pro rok 2013 by měla být
doplněna o položku propagace, jejímž cílem by mělo být motivování realizátora k včasné propagaci
konference. Konference by měla být propagována ideálně koncem prázdnin, tak aby se zajistila co
největší účast. Příští rok by se měla lépe strukturovat celá koncepce Krajské konference EVVO.
Krajská koncepce
Ing. Petr Holý připravil zadání přípravy nové koncepce. Práce by měla začátkem příštího roku začít. Je
také třeba zhodnotit aktuální koncepci. Současná platí do roku 2015. Příprava nové koncepce bude
probíhat během let 2013, 2014. Paní Švecová upozorňuje na zajímavé řešení v jednou z krajů, kde se
dohodli, že udělají celkovou koncepci, která bude slučovat koncepce ostatní, sektorové. Je to
náročné, ale daří se to. Měla by být hotova koncem roku a paní Švecová ji poté zájemcům na
vyžádání zašle.
Termín dalšího setkání - 15. Listopadu – 14:00 – 16:00 a 13. prosince 2012.
Zapsala: Mgr. Zdeňka Šimková
Zkontroloval a doplnil: Mgr. Ing. Petr Holý

