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mu a odpovědnému zadávání, se bu-
dete moci seznámit na mezinárodním 
semináři s jeho tvůrci, který pro vás 
plánujeme ve druhém čtvrtletí. Tento 
nový pokyn se promítne i do připravova-
né publikace, která má zadavatelům 
pomoci tento přístup implementovat      
v rámci své organizace.

Již 25. ledna se uskuteční seminář, kte-
rý přináší základní, nicméně komplexní 
vhled do tématu odpovědného veřejné-
ho zadávání. Seminář je již v tomto ter-
mínu obsazen, ale pro zájemce vypíše-
me další termín. Pro ty, kteří dávají před-
nost pohodlí kanceláře, jsme připravili  
e-learningový kurz – viz informaci v tom-
to newsletteru.

Téma OVZ můžete lépe poznat na zimní 
i letní škole odpovědného zadávání.      
A samozřejmě již tradiční zářijová konfe-
rence Odpovědné zadávání 2018 vám 
nabídne pohled mezinárodních odborní-
ků a nové příklady dobré praxe. Přejeme 
mnoho úspěchů v roce 2018 a těšíme se 
na spolupráci.

Co pro vás připravujeme na rok 2018?

Letos se mimo jiné můžete těšit na nové 
publikace – odpovědné zadávání pro 
dodavatele či v oblasti sociálního podni-
kání. Nová témata a příklady dobré pra-
xe přinese i aktualizovaná metodika pro 
zadavatele, která je k dispozici v elektro-
nické verzi. S loni vydaným ISO 20400, 
které komplexně přistupuje k udržitelné-

V novém roce můžete očekávat pestrou nabídku aktivit, které by vám měly 
pomoci s odpovědným veřejným zadáváním ve vaší instituci – připravujeme 
vydávání nových publikací a publikování odborných článků, budeme opět 
pořádat semináře a školení, poskytovat konzultace, a v přípravě je již další 
ročník konference, která se bude tradičně konat v září.

E-learningový kurz pro odpovědné veřejné zadávání
Připravili jsme pro vás e-learnigový kurz 
pro sociálně odpovědné zadávání veřej-
ných zakázek. Jeho smyslem je umožnit 
zadavatelům získat komplexní přehled, 
jakým způsobem lze uplatňovat principy 
odpovědného zadávání v jednotlivých 
společenských oblastech, jaké využít 
nástroje k implementaci těchto principů. 
Dodavatelé se pak mohou seznámit       
s tím, co se od nich očekává a připravit 
se na pokrok ve veřejném zadávání tak, 

aby nabízeli zboží a služby, které odpo-
vídají potřebám současné společnosti.

Kurz je strukturován podle témat, která 
lze odpovědným zadáváním podpořit. 
Příklady dobré praxe ze zahraničí i ČR 
dokazují, že odpovědné veřejné zadá-
vání není pouze teorií, ale ověřenou 
cestou k dosažení řady pozitivních vý-
sledků. Kurz je vám . k dispozici ZDE

2018 PROCURA+
15. ročník konference 
se bude konat v Norsku

Měření dopadů veřejných zakázek do 
sociální či environmentální oblasti, vy-
užívání pokročilejších kritérií a kontroly 
k dosahování lepších výstupů nebo 
strategické využívání kupní síly veřej-
ného sektoru směrem k dlouhodobé 
změně - rozvoji sociálně i environmen-
tálně udržitelnějšího trhu, to jsou téma-
ta konference 2018 PROCURA+ SEMI-
NAR on Sustainable and Innovation 
Procurement, která se uskuteční 21. 
a 22. března 2018 v Oslu. Více infor-
mací lze získat na  nebo stránkách akce
se podívejte rovnou . na program v PDF
Přihlásit se můžete do 23. února.
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Pořídit nábytek zeleně, navíc 
prostřednictvím „oběhové ekonomiky“? 
Je to možné!

1) zadavatel potřebuje opatřit nábytkem 
kancelářské prostory, kde zatím žádný 
nábytek není, 2) zadavatel potřebuje do-
plnit nábytek, např. při rozšíření kance-
lářských prostor a 3) starý nábytek zada-
vatele již nevyhovuje jeho potřebám 
(což ale často může být subjektivní 
názor).

Jako zásadní je podle nových kritérií vní-
mán přechod od zadávání „lineární způ-
sobem“ (nákup nábytku → jeho použití 
→ na konci životního cyklu se stává 
odpadem → končí ve spalovně) k zadá-
vání preferovanému v oběhové ekono-
mice, která klade důraz na opravy, za-
bezpečení náhradních dílů po dostateč-
ně dlouhou dobu, znovuvyužití a na re-
cyklaci. GPP News Alert názorně ukazu-
je, jak na to, na příkladu dobré praxe      
z Walesu (UK). V mezidobí pak byla na 
výše uvedené stránce EK zveřejněna 
do češtiny přeložená aktualizovaná 
kritéria pro nákup textilu, o kterých 
jsme vás informovali v minulém roce       
v newsletteru č. 8.

Kritéria pro ekologicky šetrné  zadávání 
nábytku jsou dalšími z kritérií, u nichž 
Evropská komise přistoupila k aktualiza-
ci. Zatím je v angličtině najdete na 
stránkách Evropské komise. Kritéria 
byla představena na webináři, který EK 
pořádala ke konci minulého roku. Krité-
ria vychází ze tří možných scénářů:       

Proč by měly obce 
zadávat veřejné zakázky 
odpovědně?

NEWSLETTER PROJEKTU PODPORA IMPLEMENTACE A ROZVOJE SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ 

Jak může starosta chytře řešit veřej-
né zakázky a zohledňovat přitom od-
povědné aspekty? Podívejte se na 
spot, o čem to vlastně je.

Když chce starosta například podpořit 
místní ekonomiku, využívat ekologicky 
šetrná řešení nebo klást důraz na dů-
stojné pracovní podmínky, může při 
zadávání zakázky postupovat podle 
principů společensky odpovědného 
zadávání. Připravili jsme spot, který 
takovou situaci ilustruje, samozřejmě 
velmi zjednodušeně. Podívejte se na 
video a případně nás kontaktujte, rádi 
vám řekneme více.

Jsme na Facebooku @odpovedneverejnezakazky

Pokud vás zajímají pří-
spěvky a aktuální informa-
ce, které se týkají proble-
matiky odpovědného za-
dávání veřejných zakázek 
i odpovědného přístupu 

obecně, můžete nás nyní sledovat i na 
Facebooku. Budeme samozřejmě také 
publikovat zajímavosti ze života projektu 
i to, co nás zaujme na síti. Jestli se vám 
to líbí, dejte nám          a sdílejte      .
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