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Seminář ISO 20400 představil komplexní Social Value Summit
přístup k implementaci odpovědného
2018
zadávání
V Londýně se konal
Seminář o udržitelném nakupování – ISO 20400, který se konal 15. března
v Praze ve spolupráci s britskou Action Sustainability, účastníkům z řad zadavatelů veřejných zakázek představil komplexní přístup k implementaci odpovědného zadávání. Tyto principy se dají využít jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.
Seminářem provázely Helen Carter
a Alex Giles, konzultantky se zkušenostmi v oblasti udržitelnosti v dodavatelských řetězcích. Pokyny ISO 20400 vysvětlují základy udržitelného nakupování – zadávání zakázek, začlenění udržitelnosti do politiky a strategie nákupních procesů v konkrétní organizaci, ale
také samotné řízení příslušných postupů, nastavení priorit, rozdělení odpovědností, identiﬁkování zainteresovaných stran a komunikaci s nimi. Důležité
je i měření a vyhodnocování výsledků.

„Na představené normě ISO 20400 mě
zaujalo, že mohu na jednom místě najít
všechny procesy pro úspěšnou realizaci
udržitelného nakupování. Norma mi
poskytuje návod jak plánovat zadávací
řízení, stanovovat zadávací podmínky,
nastavovat smluvní vztahy s dodavateli,
a tím minimalizovat negativní dopady
nakupování na životní prostředí a společnost,“ uvedla Zdeňka Kábrtová, vedoucí Oddělení veřejných zakázek Úřadu vlády České republiky.
Na akci se debatovalo i o konkrétních
příkladech a účastníci si vyzkoušeli, jak
nad aspekty udržitelnosti v nákupech
organizací přemýšlet. I podle reakcí
účastníků semináře je norma ISO 20400
pro zadavatele dobře uchopitelná, poskytuje vodítko k tomu, jak jednotlivá
hlediska udržitelného nakupování včleňovat do stávajících procesů nakupování.
Pokynům ISO 20400 se budeme věnovat i v budoucnu. Více informací najdete
také na www.iso20400.org.

již pátý ročník Social
Value Summit (28. 2.
2018) – přední událost v oblasti společenské odpovědnosti
pořádaná na britských ostrovech vytváří fórum pro výměnu názorů a zkušeností a platformu pro komunikaci a spolupráci zainteresovaných subjektů.
Dílčími tématy letošního ročníku byla
social value jako pomoc v boji s nezaměstnaností nebo rovněž možné dopady Brexitu do oblasti social value.
Na summitu se setkali zástupci sociálních podniků, nevládních organizací,
administrativní pracovníci, odborníci
z oblasti práva nebo ekonomie (jako
například profesorka Mariana Mazzucato) či osobnosti politického života.
Významným tématem prezentovaným
v rámci diskusních panelů a workshopů
byla otázka správného řízení kontraktačního procesu ve všech jeho fázích –
od identiﬁkace potřeb až po evaluaci po
skončení plnění smlouvy. Důraz je kladen na provázanost celého procesu
s životním cyklem nákupu (a nikoli pouze zadávacím procesem či s platností
či „životností” smlouvy), ale také na
kvalitní součinnost dotčených subjektů.

Nová publikace - Společenská odpovědnost a veřejné zakázky
Vydali jsme novou publikaci, jejíž podtitul „Co znamená odpovědné veřejné
zadávání a jak souvisí se společenskou
odpovědností ﬁrem“ naznačuje, že publikace je určená především soukromým
společnostem, které se účastní soutěží
o veřejné zakázky nebo o roli dodavatele
veřejného sektoru zatím jen uvažují.
Společenská odpovědnost je převážně
spojována se soukromým sektorem. Dopady své činnosti na společnost se však

musí zabývat i veřejný sektor. Některé
veřejné subjekty se již dnes intenzivně
tomuto tématu věnují. Je zřejmé, že co
a jakým způsobem veřejný sektor nakoupí, ovlivňuje ekonomiku, společnost
i životní prostředí nejen v České republice. Soukromý sektor by pak měl být připraven na tuto poptávku realizovanou
prostřednictvím veřejných zakázek reagovat.
V publikaci najdete, co si konkrétně lze

představit pod pojmem odpovědné veřejné zadávání, co znamená pro účastníky zadávacích řízení, kde na něj mohou narazit, a také co se od nich očekává. Část je věnována i právní úpravě,
která jasně prokazuje, že odpovědné
veřejné zadávání je nejen v souladu se
všemi platnými českými i evropskými
předpisy, ale je jimi i podporováno. Publikace je v elektronické verzi ke stažení
k dispozici ZDE.
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Seminář PROCURA+ (OSLO 2018)
V minulém týdnu (21.–23. 3.) se v norském hlavním městě konal mezinárodní
seminář PROCURA+. Na něm se sešli
zástupci několika desítek zadavatelů
a neziskových organizací z řady evropských zemí (včetně Švédska, Nizozemska, Francie, Maďarska či Bulharska).
Letošním ročníkem se nesla témata
strategického přístupu, cirkulární ekonomiky a inovací.
Akci organizačně zajišťovala platforma
ICLEI, která se dlouhodobě věnuje
podpoře tématu udržitelného nakupová-

ní a vytváří celoevropské sítě za účelem
výměny zkušeností a rozvoje konceptu
udržitelného veřejného zadávání. Své
příspěvky na semináři přednesli mj.
zástupci Evropské komise (například
Robert Kaukevitsch nebo Nikita Stampa).
Prezentovány byly konkrétní příklady
dobré praxe z Nizozemska a Walesu
(které se dotýkaly zejména cirkulární
ekonomiky), či komplexní přístupy k udržitelnému nakupování zadavatelů z Norska či Maďarska. Příklad z Velké Británie
přednesl Tim Rudin.
K jednotlivým nejzajímavějším prezentacím se vrátíme v dalším vydání. Kromě
výše uvedeného byla představena rovněž nová metodika k implementaci odpovědného nakupování, kterou lze v anglické verzi stáhnout zde. Ohlášen byl
také termín uzavírky pro nominace na
letošní ocenění v oblasti udržitelného
nakupování - přihlásit se lze nejpozději
do 30. dubna 2018.

GPP News Alert: Otevřeny dvě nové
diskuzní skupiny na Procurement Forum
Na Procurement Forum (online komunitě pro zadávání veřejných zakázek
a stakeholdery v nákupu) byly otevřeny
dvě nové diskuzní skupiny – udržitelná
doprava a odpady, zdroje a oběhová

ekonomika. Každá zahrnuje více než
150 odborníků z oblasti veřejných zakázek, výzkumu a tvůrců politik.
Fórum pro veřejné zakázky zahrnuje více než 4 500 členů a umožňuje zadavatelům diskutovat, sdílet a připojovat se
k nápadům, nástrojům, politikám a strategiím ve všech kategoriích veřejných
výdajů.
Členové fóra si pravidelně vyměňují
odborné znalosti v oblasti veřejných
zakázek, inovační řešení, informace
o implementaci evropských kritérií pro
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Praktický seminář
„Společenská návratnost investice – SROI“

V Barceloně se bude 9. dubna konat
praktický seminář „Social Return on
Investment Practicioner training“. Dvoudenní setkání se bude věnovat praktickým ukázkám mapování (měření) dopadů a problematice teorie měření dopadů investic do sociální oblasti či na
životní prostředí.
Pořadatelem akce je Social Value International - jedna z řady organizací, které
se představily na letošním londýnském
Social Value Summit. Jedná se o platformu pro mezinárodní spolupráci s vizí
rozvoje rozhodovacích procesů, přerozdělování zdrojů a dalších činností založených na zohledňování hodnoty plynoucí z rovných příležitostí, konceptu
well-being a snižování environmentální
zátěže. Platforma působí v několika desítkách zemí. Na jejím webu si můžete
stáhnout v českém jazyce Průvodce
analýzou společenské návratnosti
investic.

veřejné zakázky (Green Public Procurement (GPP) criteria), právní analýzy
předpisů pro zadávání veřejných zakázek a příležitosti k zapojení do tvorby
politik v této oblasti. Více o tomto fóru
a další zajímavosti najdete v březnovém
vydání GPP News Alert.
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