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Máte projekt, produkt nebo službu, 
které pomáhají naplňovat jeden nebo 
více Cílů udržitelného rozvoje v Čes-
ku nebo v zahraničí? Přihlaste se do 
Cen SDGs 2020 a inspirujte tak další 
organizace k udržitelnosti.

Asociace společenské odpovědnosti již 
čtvrtým rokem pořádá prestižní ocenění 
za naplňování Cílů udržitelného rozvoje 
od OSN v Česku. Letošní ročník Cen 
SDGs však přináší několik novinek. 
Vybrané projekty budou mít možnost 
zapojit se do Akcelerátoru Cen SDGs. 
Nově budou také oceněny projekty, které 
bojují se změnou klimatu. Ceny doprová-
zí kampaň Jana Saudka Naše planeta.

Přihlašovat inovativní projekty s pozi-
tivním dopadem na společnost i planetu 
je možné do 30. června 2020 na webo-
vých stránkách , a to www.globalnicile.cz
v kategoriích: Byznys, Veřejná sféra, 
Mladý leader a Reporting. Novinkou 
letos bude zapojení široké veřejnosti 
do online hlasování, z něhož vyvstane 
vítěz kategorie Změna klimatu. Ceny 
SDGs 2020 budou předány na slavnost-
ním galavečeru na Ministerstvu zahra-
ničních věcí v Černínském paláci ve 
čtvrtek 17. září 2020.

Sledujte i náš facebook

@odpovedneverejnezakazky

Ceny SDG's 
– přihlašování projektů 
do 30. června 2020

Vychází Katalog sociálních podniků

Ministerstvo práce a sociálních věcí přináší v nové publikaci první celorepubli-
kový přehled výrobků a služeb sociálních podniků. Katalog je určen pro veřej-
né instituce, ale i firmy, které mají zájem odebírat výrobky a služby od sociál-
ních podniků.

Data uvedená v katalogu se v průběhu 
času mohou měnit, nicméně nyní kata-
log obsahuje přes 130 ověřených podni-
ků a jejich 357 provozoven, které se 
oficiálně hlásí k myšlence sociálního 
podnikání. Na rozdíl od mnoha jiných 
databází, všechny podniky v tomto kata-

logu, deklarují 
své přihlášení    
v zakládajících 
d o k u m e n t e c h 
svých podniků    
a oficiálně tak 
vystupují.

V publikaci ne-
chybí také právní 
úprava využitel-
ná pro podporu 

přístupu sociálních podniků k veřejným 
zakázkám a také současná definice 
sociálního podniku a základní statistiky. 
V katalogu jsme zvolili jako základní 
oborové řazení podniků, jednotlivé 
obory jsou uživatelsky barevně odděle-
ny. Po katalogové části je k dispozici 
regionální přehled podniků a jejich pro-
vozoven.

Tištěný katalog bude průběžně distribu-
ován veřejné správě a také je možné si  
o něj napsat na: gabriela.kurkova@ 
mpsv.cz. V elektronické podobě je ke 
stažení na webech            www.sovz.cz
a , na www.ceske-socialni-podnikani.cz
kterém je k dispozici také online Adresář 
sociálních podniků, z něhož data v kata-
logu vycházela.

Online debata:
„Profesionální zakázkář – existuje vůbec?“

Zveme vás k on-line sledování diskuse  
u pracovního stolu na témata: Veřejné 
zakázky/nákupy – kdo je pro stát zabez-
pečuje a kdo to jsou zakázkáři? Jaké by 
měly být jejich kompetence a dovednos-
ti? Jakou podporu a vzdělávání po-
třebuje profesionální zakázkář pro svoji   
práci?

Pracovní stůl se bude konat 15. června 
2020, od 10:00 do 13:00. Cílem je 
otevřít odbornou diskuzi, ve které vyme-
zíme problematické okruhy, a to včetně 
návrhů, jakým způsobem tyto problémy 
naší profese řešit. Naší snahou je pod-
pora profesionalizace v oblasti veřej-
ných nákupů, včetně rozšíření příleži-
tostí pro dlouhodobé, komplexní vzdělá-
vání.

Akce navazuje na fórum názorů z čísla 
2/2020 časopisu Veřejné zakázky, který 
je organizátorem akce, a koná se za 
podpory projektu „Podpora implementa-
ce a rozvoje sociálně odpovědného 
veřejného zadávání“ Ministerstva práce 
a sociálních věcí. Registrace je možná 
zde.
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Covid-19 a dopad 
na globální 
dodavatelské řetězce

Koronavirus vyvolává krizi s více či méně 
předvídatelnými následky. Citelný dopad 
na globální dodavatelské řetězce nikoho 
nepřekvapí. Stranou zájmu však zůstává 
postavení osob, které v těchto dodava-
telských řetězcích pracují, a to zejména 
v zemích globálního Jihu.

Této problematice se aktivně věnuje jen 
málo zadavatelů. V současné svízelné 
situaci se pak lze oprávněně obávat, že 
se tato situace spíše zhorší, protože 
zadavatelé budou v oblasti sociálně 
odpovědného veřejného zadávání hle-
dat priority jinde. 

Jak ale uvedl pro  Electronics Watch
Angus Warren z APUC (Advanced Pro-
curement for Universities & Colleges): 
„Nakupující musí být opatrní, aby sou-
časná situace nebyla využita některými 
subjekty jako ospravědlnění ignorování 
lidských práv a ekologie. Nemůžeme se 
přestat koncentrovat na klimatickou krizi, 
ani dovolit, aby se zhoršil stav lidských 
práv v našich dodavatelských řetezcích.“ 
Podrobně .zde

Electronics Watch připravil mezinárodní 
webinář o vlivu Covid-19 na globální 
dodavatelské řetězce vyrábějící elektro-
niku a o možnostech, jak v rámci veřej-
ného zadávání podpořit důstojné pra-
covní podmínky. Ten proběhne 23. červ-
na 2020, od 11:00 do 12:30 hod.             
v Amsterdamu. Můžete jej sledovat   
online - .více informací a registrace zde

Inspirace k odpovědnému zadávání: 
články v časopisech

„Pořádání konferencí, seminářů či jiných 
akcí udržitelným způsobem je potvrze-
ním odpovědného přístupu zadavatele“, 
„Zadavatelé diskutovali na Zimní škole 
odpovědného veřejného zadávání“, 
„Meet the Buyer Jihomoravského kraje“, 
„MUNI: Dotazování dodavatelů – 
výsledky 2020“ …to jsou titulky článků, 
které vyšly ve druhém letošním vydání 
časopisu Veřejné zakázky. Zajímavý 
je i titulní rozhovor s Mojmírem Floria-

nem z Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže a fórum „Profesionální zakáz-
kář“.

V květnovém čísle časopisu Veřejné 
zakázky v praxi pak najdete příspěvek, 
který se věnuje tématu, jak odpovědné 
zadávání může řešit rizika v dodava-
telském řetězci. Všechny jmenované 
články můžete s laskavým dovolením 
redakcí najít i na webu našeho projektu 
zde.

Nové pokyny k zelenému nákupu textilu

Společné výzkumné středisko Evropské 
komise ( ) zveřej-Joint Research Centre

nilo v květnu 2020 novou publikaci s po-
kyny k uplatňování kritérií GPP 
(Green Public Procurement) pro textilní 
výrobky a služby. Pokyny poskytují 
návody pro různé fáze zadávání veřej-
ných zakázek a nastiňují různé scénáře, 
které mohou veřejné zadavatele praktic-
ky vést při nákupech souvisejících s tex-
tilem. Zatím v angličtině jsou nové poky-
ny .dostupné zde

Jihomoravský kraj nakupuje 
ekologicky šetrné kancelářské potřeby

Jako zadavatel uplatňující dlouhodobě 
odpovědný přístup má Jihomoravský 
kraj již s nákupem ekologicky šetrných 
kancelářských potřeb zkušenosti. Při 
nákupu, který proběhl na počátku roku 

2020 v rámci zavedeného dynamického 
nákupního systému, se však kraj rozho-
dl detailněji rozlišovat varianty produktů 
šetrnější k životnímu prostředí jednotlivě 
u všech druhů poptávaných položek.

Z tohoto důvodu byly kancelářské potře-
by rozděleny do čtyř skupin dle stupně 
požadovaného provedení s ohledem na 
ekologickou šetrnost výrobků. Nákup 
proběhl způsobem, který odpovídal 
prioritám uvedeným ve stěžejním doku-
mentu „Strategický a odpovědný přístup 
Jihomoravského kraje k veřejným za-
kázkám“. Více již v  na případové studii
webu našeho projektu.
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