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Nová publikace 
– Implementace OVZ v organizaci
Připravili jsme nový metodický materiál s názvem Implementace odpovědné-
ho veřejného zadávání v organizaci. 

Studijní cesta do Londýna

Skupina českých odborníků na veřejné 
zakázky odjela do Londýna, aby během 
dvou dnů načerpala v několika organiza-
cích inspiraci a příklady dobré praxe 
z oblasti odpovědného veřejného zadá-
vání.

Jako první se o své zkušenosti podělil 
Tim Rudin z Transport for London, ná-
sledovala prezentace o praxi v Surrey 
County Council a celodenní „Sustain-
able Procurement Exchange Forum“ na 
Greenwich University. O načerpané po-
znatky se podělíme na některé z našich 
akcí či prostřednictvím příspěvků v odbor-
ných časopisech.

Sledujte i náš facebook

@odpovedneverejnezakazky

Myslíme si, že k implementaci OVZ do 
standardních zakázkových procesů 
zadavatele je nezbytný systémový pří-
stup založený na promyšlené strategii. 

„Praha 7 společně s Prahou 1 vykazuje 
významné znaky tepelného ostrova       
v rámci Prahy. Je tedy jednou z měst-
ských částí, na které má sucho a oteplo-
vání největší dopad. Situace je velmi 
vážná. Vycházíme vstříc volání po vyhlá-
šení klimatické nouze, abychom si to 
uvědomili nejen my, politici,“ uvedl mimo 
jiné starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Mezi opatření, která by měla pomoci, 
patří podle radních konec používání 
jednorázových plastů či využívání vozi-
del s ekologickým pohonem. Další kroky 
mají být zaměřeny do ulic městské části, 
kde chtějí udržet vodu, zvýšit podíl zele-
ně a obyvatele i firmy motivovat k ekolo-
gicky odpovědnému chování. .Více zde

Vodítkem může být zadavatelům i naše 
nová publikace, která obsahuje jednak 
východiska tohoto přístupu – principy 
odpovědného veřejného zadávání, 
dále příklady dobré praxe, ale také krok 
za krokem, jak je vhodné k zavedení 
OVZ přistupovat. Celá publikace je k dis-
pozici elektronicky na našem webu v se-
kci články a publikace, nebo na odkazu 
zde. S tištěnou verzí se můžete setkat 
na našich akcích, případně ji zašleme na 
vyžádání.

Kromě publikace jsme připravili také 
stručnou infografiku – Proč a jak im-
plementovat odpovědné veřejné za-
dávání? Je také k dispozici v tištěné ver-
zi, v elektronické podobě pak ke stažení 
na našem webu, či .na odkazu zde

Praha chce dělat více pro životní prostředí

Městská část Praha 7  v květ-vyhlásila
nu stav klimatické nouze a připojila se 
tak k desítkám municipalit z různých 
částí světa i ke dvěma státům, Velké 
Británii Irsku a . Zvyšuje tak úsilí k ochra-
ně životního prostředí a zmírnění dopa-
dů klimatických změn. 

Klimatický závazek pak v polovině 
června vyhlásila i rada hlavního města 
Prahy. Konkrétně jde o závazek Prahy 
snížit emise CO  v hlavním městě o mi-2

nimálně 45 % do roku 2030 (oproti roku 
2010) a dosáhnout nulových emisí CO  2

nejpozději do roku 2050. 

Rada zároveň schválila základní okruhy 
opatření nutných k naplnění tohoto cíle. 
Potvrdila tak, že ochrana klimatu je její 
politickou prioritou. .Celá zpráva zde
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K dispozici je nová sada nástrojů 
pro školení GPP

Nová verze obsahuje šest nezávislých 
modulů, které se zabývají důležitými as-
pekty: jak posoudit potřeby a zapojit trh 
(před zahájením nabídkového řízení), 
jak zohlednit principy cirkulární ekono-
miky, jak posoudit strategické a právní 
aspekty GPP. Deset pracovních modulů 
pak pokrývá environmentální hlediska   
v různých skupinách výrobků a služeb. 
Každý z modulů obsahuje prezentace    
v PowerPointu (včetně poznámek pro 
školitele) a doprovodné pokyny. Sloužit 
mohou pro zapracování do vzděláva-
cích kurzů o veřejných zakázkách a „ze-
leném“ zadávání. Odkaz na moduly .zde

Zaujalo nás… 
právní požadavek 
na udržitelné potraviny 
ve Francii

Na konci dubna letošního roku přijalo fran-
couzské ministerstvo zemědělství a potra-
vinářství nový právní požadavek na udrži-
telnost a zdravé jídlo ve veřejných stravo-
vacích zařízeních - školách, univerzitách 
apod. Nejpozději k 1. lednu 2022 musí být 
50 % potravin používaných v těchto zaří-
zeních udržitelných nebo mít specifickou 
kvalitu s podílem nejméně 20 % z ekolo-
gického zemědělství. Na implementaci 
bude dohlížet národní rada pro kolektivní 
stravování. Více informací (ve francouzšti-
ně) . Příspěvek jsme převzali z květno-zde
vého čísla .GPP News Alert

Pokud se chcete dozvědět více o informa-
cí o možnostech uplatnění odpovědných 
aspektů v oblasti cateringu a stravování, 
můžete navštívit také náš . Najdete web
tam i několik dalších příkladů dobré praxe.

Konference OVZ 2019 – aktualizovaný program

Rádi bychom vás pozvali na konferenci 
Odpovědné veřejné zadávání 2019     
s podtitulem Strategický přístup k zadá-
vání veřejných zakázek. Letošní konfe-
rence je dvoudenní a bude se konat      
3.- 4. října 2019 v kongresovém centru 
České národní banky v Praze. Sou-
částí konference bude i společenský ve-
čer spojený s udílením ocenění za pří-
nos k odpovědnému veřejnému zadává-
ní v ČR. 

Řečníky v jednotlivých panelech budou 
čeští i zahraniční experti na oblast udrži-
telnosti či na oblast společensky odpo-
vědného přístupu k veřejnému zadává-
ní. Na konferenci vystoupí zástupci pol-
ského Urządu zamówień publicznych, 
švédského SKL Kommentus, města Bu-
dapešť, města Barcelona, města Kodaň, 
Ministerstva dopravy České republiky.  
Účast již potvrdili také zástupci Organi-
zace spojených národů, Evropské komi-

se, OECD, Slovenska, Velké Británie, 
Itálie, Švédska a Belgie. Aktuální pro-
gram najdete zde. Registrovat na konfe-
renci se můžete prostřednictvím elektro-
nického formuláře .zde

www.sovz.cz

Evropská komise vydala revidovanou verzi příručky pro školení GPP (Green 
Public Procurement).  se skládá ze školicích materiálů zaměře-Soubor nástrojů
ných na podporu veřejných zadavatelů při odpovědném zadávání, šetrném      
k životnímu prostředí.
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