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Na konferenci zazní nové příklady z EU  
i ČR, poslední zkušenosti a aktuální 
výzvy společensky odpovědného zadá-
vání. V programu budou zakomponova-
né i semináře zaměřené na dílčí oblasti: 
stavební práce, zajištění úklidu a ostra-
hy, pořádání udržitelných akcí, eko-
značky a jejich využití v zakázkové praxi, 
sociální podnik jako dodavatel veřejné 
správy, příležitosti k odpovědným náku-
pům v sektoru zdravotnictví.

Mezi pozvanými řečníky je mimo jiné 
zástupce belgického města , které Ghent
za svou praxi získalo ocenění Sustaina-
ble Procurement of the Year Procura+ 

Zimní škola odpovědného veřejného 
zadávání se konala 12.–13. února 2020 
v Benešově. Přes dvacet účastníků deba-
tovalo o tom, jak zohlednit sociální, envi-
ronmentální a ekonomické aspekty ve 
veřejných zakázkách a jak tento strate-
gický přístup k zadávání implementovat 
v jejich organizaci. Na programu byla 
témata jako férové vztahy v dodavatel-
ském řetězci, udržitelný a odpovědný 
úřad, cirkulární zadávání nebo zakázky 
na úklid a ostrahu. Důležitou součástí 
bylo také sdílení zkušeností mezi jednot-
livými zadavateli a vytváření kontaktů. 
Prezentace budou brzy na webu 
www.sovz.cz/akce.

Sledujte i náš facebook

@odpovedneverejnezakazky

Zveme Vás na pátý ročník mezinárodní odborné konference Odpovědné veřejné 
zadávání, který se uskuteční 10.-11. června 2020 v Kongresovém centru ČNB      
v Praze  .

Ženy ve stavebnictví – Konference 04/06/2020

Ve stavebnictví pracuje v důležitých 
rolích málo žen. „Získat do oboru více 
žen je příležitost,“ říkají organizátoři 
konference Ženy ve stavebnictví. Akce 
má inspirovat k diskuzi, jak současnou 
situaci změnit v kontextu širší vize zvý-
šení konkurenceschopnosti stavebnic-

tví. Hlavní bloky konference jsou Role 
žen v odvětví, Ženy ve vedoucích pozi-
cích a Nové příležitosti – digitalizace      
a legislativa. Podrobnější program včet-
ně jednotlivých řečnic a přihlašování 
najdete .zde

Zimní škola 
odpovědného 
veřejného zadávání

Award 2019. Rádi bychom vás také 
seznámili s příklady z Holandska s ak-
centem na sociální přínosy zakázek.     
Z českých příkladů se chystáme před-
stavit implementaci OVZ v Dopravním 
podniku hl. m. Prahy, vývoj odpovědné-
ho zadávání na Povodí Vltavy a zkuše-
nosti z MČ Praha 7.

Na zajímavá témata se můžete těšit        
i druhý den konference. Diskutovat bude-
me udržitelné zadávání v rámci fondů 
EU z pohledu příležitostí a výzev v sou-
časném i nadcházejícím programova-
cím období. A aby zohledňování odpo-
vědných aspektů fungovalo, je důležité 
dobré nastavení procesu zakázek – více 
pak v bloku Příprava veřejných zakázek 
a management veřejných nákupů.

Jako každý rok bude na konferenci udě-
leno ocenění za přínos pro sociálně 
odpovědné veřejné zadávání. Nomino-
vat zadavatele či konkrétní projekty na 
ocenění můžete i vy – návrhy se struč-
ným popisem můžete napsat na e-mail: 
eva.chvalkovska@mpsv.cz.

Možnost registrace na konferenci      
a podrobnosti k programu naleznete 
na našem webu .ZDE

Konference 
Odpovědné veřejné zadávání 2020

REGISTRACE SPUŠTĚNA
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Jak pořádat konference, 
semináře a jiné akce udržitelně?

Zástupci veřejných zadavatelů sdíleli během pracovní snídaně na Ministerstvu 
práce a sociálních věcí své zkušenosti se zohledňováním udržitelných aspektů 
při pořádání nejrůznějších seminářů, konferencí či kulturních a společenských 
akcí.

Setkání se uskutečnilo 29. ledna 2020    
a zúčastnilo se ho téměř 40 zástupců 
různých institucí. Představeny byly pří-
klady zapojení sociálních podniků, vyu-
žití lokálních potravin, biopotravin, fair 
trade kávy nebo třeba omezení plasto-
vých obalů. Účastníci se během debaty 
shodli mimo jiné na tom, že v rámci 
uplatňování těchto kvalitativních kritérií 
lze výhodně spolupracovat také napří-
klad s místními školami či firmami. 
Pracovní snídaně navázala na podobně 
úspěšnou akci k tématu úklidu a ostrahy, 
která se uskutečnila na podzim loňského 
roku. Prezentace a další materiály z pra-
covní snídaně naleznete .zde

Shrnutí 
z konference 
o „Social Value“ 
v Londýně

rence „National Social Value Conference 
– Time to Act“, tedy akce zaměřená na 
témata, která hýbou britským odpověd-
ným zadáváním veřejných zakázek. Na 
konferenci často zaznívalo, že v zakáz-
kách se mění přístup od zaměření se na 
uzavírání transakcí na vytváření vztahů 
s dodavateli ("transactional“ vs. „rela-
tional"). Tedy cílem zakázek není nejniž-
ší cena, ale přínos pro místní komunitu   
a odkaz ("legacy"), který zakázka zane-
chá. Samozřejmě několikrát byla zdů-
razněna efektivní a transparentní komu-
nikace s trhem, která má začít co nejdří-
ve, aby zadavatel získal co nejlepší   
plnění. 

Část programu byla věnována měření 
dopadu odpovědného veřejného zadá-
vání, tedy měření sociální hodnoty veřej-
ných zakázek. Byla představena nová 
verze nástroje TOMs, který obsahuje      
i modul pro stavební/realitní sektor, a při-
pravuje se také propojení na cíle SDGs 
( ). V průběhu konference odkaz na TOMs
byla také udělována ocenění různým 
projektům a subjektům za sociální hod-
notu, kterou přinesly, nebo za propraco-
vaný systém odpovědného zadávání. 
Všechny prezentace z této konference si 
můžete najít .na webu organizátorů
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Nejstarší česká univerzita 
na cestě k udržitelnému nakupování

Kolegium rektora Univerzity Karlovy 
(UK) vzalo na vědomí dne 27. ledna 
2020 dokument Implementace sociálně 
odpovědného veřejného zadávání do 
nákupů na UK a souhlasilo s realizací 
navržených kroků v něm uvedených.     
V materiálu jsou stanoveny konkrétní 
cíle na cestě k udržitelnějšímu nakupo-
vání v souladu s cílem udržitelného 
rozvoje č. 12.7.

Nejstarší česká univerzita tímto prohlá-
sila, že si je mj. vědoma toho, že zboží    
a služby, které pro sebe pořizuje, mají 
vždy určitý dopad na životní prostředí – 
jejich výroba, transport, užívání a likvi-
dace jsou spojeny s produkcí látek uvol-
ňovaných do prostředí, se spotřebou 
surovin, energií, vody atp. a při zadávání 
veřejných zakázek hodlá implementovat 
i adekvátně zohledňovat sociální aspek-
ty tak, aby při realizaci plnění za veřejné 
prostředky docházelo např. k podpoře 
zaměstnávání osob znevýhodněných 
na trhu práce nebo k zajištění důstoj-
ných pracovních podmínek v celém     
dodavatelském řetězci. 

Univerzita Karlova se tak zařadí po bok 
řady zahraničních i některých domácích 
univerzit, které již přijaly odpovědnost za 
dopady vlastních nákupů a hodlají vyu-
žívat vlastní kupní sílu eticky, hospodár-
ně a šetrně.

Koncem ledna 
se v Londýně 
konala konfe-

Foto – zdroj: https://cuni.cz/
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