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Nároky životního prostředí i sociální hlediska zohledňují  při nová pravidla
zadávání veřejných zakázek, která svým usnesení schválila Vláda České 
republiky. Ministerstva, kraje, obce a další by tedy při svých nákupech zboží    
a služeb měly brát ohled na environmentální i sociální, resp. širší společenské 
aspekty.

Praha 8 chce dělat 
správné věci správně. 
Zástupci úřadu absolvo-
vali seminář o sociálně 
odpovědném veřejném 
zadávání

Podpora zaměstnávání osob znevý-
hodněných na trhu práce, získávání 
praxe a zvyšování dovedností, dodr-
žováním důstojných pracovních pod-
mínek a bezpečnosti práce i možnosti 
snižování zátěže životního prostředí 
prostřednictvím veřejných zakázek.To 
byla , který absolvovali témata semináře
zástupci městské části Praha 8.

„Jedná se o inovativní přístup k zadá-
vání veřejných zakázek, který v České 
republice není prozatím příliš rozšířený. 
Praha 8 má ambici být průkopníkem    
a stát se jedním z příkladů dobré 
praxe,“ komentuje místostarosta Petr 
Vilgus.

Seminář byl připraven v rámci projektu 
Podpora implementace a rozvoje odpo-
vědného veřejného zadávání. Minister-
stvo práce a sociálních věcí jeho pomo-
cí poskytuje bezplatné konzultace pro 
tuto problematiku. Veřejní zadavatelé 
mohou            kontaktovat tým projektu
s obecným dotazem, požadavkem na 
školení či s žádostí o podporu při im-
plementaci principů odpovědného za-
dávání či při řešení konkrétní zakázky. 
Na webu  je také k dis-www.sovz.cz
pozici příslušná .metodika

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 zamýš-
let nad tím, jak zakázka podpoří za-
městnávání znevýhodněných osob, 
důstojné pracovní podmínky, sociál-
ní podniky, postupy ohleduplné k ži-
votnímu prostředí a podobně,“ dodala 
ministryně.

V dokumentu se státní správa a samo-
správa zavazuje, že se bude řídit třemi 
pravidly. Bude zohledňovat sociální 
hlediska, to znamená, že bude podporo-
vat zaměstnanost osob znevýhodně-
ných na trhu práce, přístup sociálních 
podniků a malých a středních podniků, 
usilovat o důstojné pracovní podmínky  
a férové dodavatelské vztahy, respekto-
vat principy etického nakupování. Bude 
zohledňovat environmentální aspekty,  
tj. omezí spotřebu energií, surovin, ome-
zí produkci odpadů a uhlíkovou stopu.   
A svým přístupem půjde příkladem 
dalším veřejným i soukromým institucím    
a subjektům.

Aplikace sociálních hledisek je popsána 
v metodice, kterou za svoji oblast vytvo-
řilo Ministerstvo práce a sociálních věcí 
a která je již k dispozici na webu projek-
tu.

Vláda schválila nová pravidla 
pro uplatňování odpovědného 
přístupu při zadávání veřejných 
zakázek

Schválený materiál (Usnesení č. 531, ze 
dne 24. 7. 2017) doporučuje vrcholným 
představitelům státní správy a samo-
správy, aby v jimi řízených organizacích 
tato pravidla uplatňovali a využívali meto-
diky pro environmentálně a sociálně 
odpovědný přístup při zadávání veřej-
ných zakázek.

„Jde o to, aby se zohledňovala také 
sociální hlediska, stejně jako kritéria 
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Konference SOVZ 
a mezinárodní odborný 
seminář

Připomínáme dvě zářijové akce - 
Konference ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ 
ZADÁVÁNÍ 2017 – Strategický 
přístup ve veřejném nakupování, 
se uskuteční 19. září 2017 v Praze.

Diskuze českých i zahraničních expertů 
se zaměří na implementaci odpověd-
ného veřejného zadávání v rámci 
organizace. Zabývat se budou také 
otázkou efektivity využití tohoto pří-
stupu včetně měření jeho dopadů,    
v rámci tohoto bloku vystoupí například 
Anna Lupi z Evropské komise. Na 
konferenci se stále můžete .registrovat

Norma slouží ke standardizaci postupů  
v organizaci - v tomto případě se jedná   
o postupy týkající se nákupů. Jak je 
uvedeno v úvodu normy, udržitelné 
nakupování představuje pro organizaci 
příležitost, jak může získat větší hodno-
tu, a to prostřednictvím zvyšování pro-
duktivity, posuzování hodnoty a výkonu, 
umožnění komunikace mezi nákupčími, 
dodavateli a všemi stakeholdery a také 
prostřednictvím povzbuzení inovací. 
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srpen 2017

V ISO 20400 jsou definovány základní 
principy odpovědného nakupování, ke 
kterým patří např. odpovědnost organi-
zace za její vliv na společnost, ekonomi-
ku a životní prostředí, transparentnost, 
respekt k zájmům zainteresovaných 
subjektů, etické chování, férové příle-
žitosti atd.  Mimo jiné tam organizace 
najde i způsob, jak si stanovit priority      
v oblasti udržitelného nakupování nebo 
jak řídit rizika.

V jedné z příloh jsou také uvedeny 
příklady propojení cílů z normy ISO 
26000 o společenské odpovědnosti do 
oblasti udržitelného/odpovědného 
nakupování. ISO 20400 se dá zakoupit 
prozatím v anglické a francouzské verzi 
na tomto  nebo v zastupující odkaze
české organizaci - Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušeb-
nictví, .www.unmz.cz
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Oběhová ekonomika a veřejné zakázky
které se dají vrátit zpět do výrobního 
řetězce. Co je pro někoho odpad, může 
být pro jiného materiálem vysoké kvality.

Posun od lineární ekonomiky, kdy se 
získají suroviny, vyrobí produkt, použije 
se a vyhodí jako odpad, k ekonomice 
oběhové je přístup přínosný jak pro 
životní prostředí, tak pro ekonomiku, jak 
se uvádí v publikaci ADDED VALUE, 
reaping the benefits of 3 years of the 
green deal on circular procurement, 
kterou v červnu vydal holandský projekt 
„Green Deal on Circular Procurement“,  
www.gdci.nl. V magazínu se dozvíte, 
jak se mohou principy oběhové eko-
nomiky aplikovat ve veřejném naku-
pování (tzv. oběhové nakupování). 
Vybrali jsme pro vás z textu stručný vý-
tah.

Nová norma o udržitelném nakupování 
– ISO 20400
Nedávno byla vydána nová mezinárodní norma ISO o udržitelném nakupování 
– ISO 20400 Sustainable Procurement.  Vychází z toho, že každá organizace má 
environmentální, sociální a ekonomický vliv.  Pro ty, které se chtějí chovat udr-
žitelně, je nakupování silným nástrojem k naplňování cílů udržitelnosti.

Na semináři, který se koná den před 
konferencí, 18. září v Lichtenštejnském 
paláci v Praze, představí britští odbor-
níci dobrou praxi v oblasti komunikace 
mezi zadavateli a dodavateli ve veřej-
ném zadávání. Debata se zaměří na 
instituty a možnosti využitelné v če-
ském prostředí. Tuzemští odborníci 
v rámci společných panelových diskusí 
navíc objasní, jak zmíněnou zahraniční 
praxi použít v České republice.

V panelové diskuzi vystoupí například 
Sarah Ireland a Candice Burke z Croy-
don Council,  Tim Rudin z Transport for 
London. Podrobný program a možnost 
přihlášení na seminář .ZDE

Seminář - KOMUNIKACE MEZI 
ZADAVATELI A DODAVATELI VE 
VEŘEJNÉM ZADÁVÁNÍ

Oběhová ekonomika je hospodářství, ve 
kterém se omezuje vyčerpávání přírod-
ních zdrojů, předchází se vzniku odpa-
dů, škodlivých emisí do vody a vzduchu 
a dále při výrobě produktů, již ve fázi 
designu, se optimalizuje jejich životnost 
a bere se v úvahu to, aby se produkt dal 
snadno opravit, renovovat nebo roze-
brat na části, případně na materiály, 
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