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Nominace Procura+ Awards 2018 byly
vyhlášeny. Projekt SOVZ na shortlistu!

PROCURA+
AWARDS
Na webu www.procuraplus.org/ awards/
byly uveřejněny letošní nominace na
ocenění PROCURA+.
Toto ocenění se uděluje za inspirativní
počiny v oblasti udržitelného zadávání
veřejných zakázek. Letos jsou udělována ocenění v kategoriích Udržitelná
veřejná zakázka, Inovativní veřejná

Držte nám pěsti do dalších fází soutěže!
Finalisté budou oznámeni v průběhu
měsíce srpna a vítěz bude vyhlášen dne
4. října v rámci konference EcoProcura
2018 v Nijmegenu.

Nucená práce přetrvává
Index moderního otroctví
Otázka dodržování závazných podmínek v dodavatelských řetězcích je v současnosti kladena stále častěji. Týká se
environmentálních dopadů nákupů
i podmínek sociálních, zejména otázek
nucené práce. Skutečnost, že nucená
práce či otroctví nejsou pouze problémem minulosti a že jde naopak o skrytý
problém současnosti, přibližuje Modern

Dělníci v továrně v indické Agře
(Foto: Stanislav Komínek, NaZemi)

Uvidíte na konferenci
OVZ 2018:
City of Budapest

zakázka a Iniciativa v oblasti veřejných
zakázek.
Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání slaví úspěch, neboť byl nominován ve třetí jmenované kategorii Procurement Initiative, a to po boku takových
organizací jako Město Barcelona, Region Helsinki nebo společnost Transport
for London.

Procurement Initiative
of the Year
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Slavery Index nedávno zveřejněný organizací Walk Free Foundation.
Podle uveřejněného dokumentu v roce
2018 podniklo 36 zemí světa kroky k přijetí opatření pro odhalování nucené práce v dodavatelských řetězcích (v roce
2016 to byly jen čtyři) a zavedly pokyny
posilující prosazování etických pracovních podmínek ve veřejných zakázkách.
V České republice je podle Global Slavery Index odhadováno 31 tisíc osob postižených moderním otroctvím.
K zemím, které přistoupily k monitorování dodavatelských řetězců korporací, se
řadí i Francie. V rámci konference Odpovědné veřejné zadávání vystoupí paní
Malika Kessous z francouzského Ministerstva pro ekonomiku a ﬁnance a podělí se s účastníky o zkušenosti s aplikací francouzské legislativy v dané oblasti.

Město Budapešť se řadí k progresivním
a inspirativním hráčům na poli odpovědného veřejného zadávání. V letošním
roce prezentuje svůj přístup a své první
kroky v oblasti udržitelného veřejného
zadávání na řadě akcí od semináře Procura+ v Oslu přes týden udržitelného
rozvoje v Bruselu po plánovanou konferenci EcoProcura 2018 v Nijmegenu.
Zástupce města Budapešť vystoupí také
v prvním panelu konference Odpovědné
veřejné zadávání 2018 věnovanému
strategii a řízení.
Věříme, že zkušenosti komunálního
zadavatele ze zavádění strategického
přístupu k veřejným zakázkám mohou
českého posluchače zaujmout a to tím
spíše, že jde o zadavatele ze zemí Visegrádské čtyřky, který je českému prostředí blízký.

Sledujte i náš
facebook
@odpovedneverejnezakazky
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Slovensko:
studie o nákladech na eko-výrobky
(GPP News Alert July 2018)
Slovenský Inštitút environmentálnej politiky uveřejnil výstupy studie o nákladovosti environmentálních aspektů zadávání zakázek v případě tří skupin výrobků a to kopírovacího a graﬁckého papíru,
osobních motorových vozidel a výpočetní techniky (počítače a monitory). Na základě průzkumu trhu lze vyvodit několik
zajímavých postřehů:
„Celkové náklady obstarávania environmentálne šetrnejšieho papiera či osobných áut nemusia byť pre štát vyššie
a pozitívne sa odrazia na životnom
prostredí.“
„… priemerná cena papiera nemusí byť
v prípade zelenej alternatívy vyššia.
V produktovej skupine IT takmer všetky
dostupné notebooky a obrazovky možno považovať za zelené, pretože spĺňajú

energetický štandard Energy Star. Aj
keď obstarávacie náklady ekologického
auta v strednej triede sú v súčasnosti
väčšinou výrazne vyššie, celkové náklady životného cyklu sa postupne vyrovnávajú.“
Překážkou pro rozvoj „zeleného“ zadávání je skutečnost, že zadavatel „musí
naštudovať špeciﬁká jednotlivých zelených tovarov“, což „v praxi predstavuje
nadmernú záťaž a výsledkom je všeobecné prehliadanie možnosti ekologickejšej voľby aj v situáciách, kedy by to
mohlo byť nákladovo efektívnejšie“. Proto je namístě využívat možnosti konzultace s odborníky, vzájemné komunikace
mezi zadavateli či sdílení dobré praxe
a inspirace. Celou studii si ve slovenštině můžete přečíst zde.

Letní škola odpovědného zadávání
Více než třicet specialistů na zadávání veřejných zakázek se začátkem srpna
sešlo ve školicím středisku NKÚ, aby na semináři získali další nové praktické
poznatky, jak ve veřejných zakázkách zohledňovat sociální, environmentální
a ekonomické aspekty.
Třídenní Letní škola odpovědného veřejného zadávání, kterou organizoval
tým projektu SOVZ, měla za cíl pomoci
účastníkům osvojit si nové poznatky,
které mohou přenést do své každodenní
praxe, ale také otevřeně mluvit o problémech ve společnosti, jako například existence nelegální práce či riziko neplacení subdodavatelům.
Debata se věnovala také bezpečnosti
práce na stavbách, vztahům a podmínkám v dodavatelských řetězcích u sta-
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Německo:
Může jít stát příkladem
v oblasti udržitelné
spotřeby?

Na tuto otázku poskytuje náhled Rita
Schwarzelühr-Sutter z Ministerstva životního prostředí Spolkové republiky
Německo v rámci její key-note přednesené na Politickém fóru pro udržitelný
rozvoj (HLPF) a publikované také v SDG
Knowledge Hub.
Autorka konstatuje, že k implementaci
udržitelného nakupování v rámci veřejných institucí je na místě předně politická vůle, dále obeznámenost dotčených osob (zejména zaměstnanců)
s principy SDG's a nakonec stanovení
transparentních, dosažitelných, ale současně ambiciózních kritérií udržitelnosti
tak, aby bylo možné předejít případným
komplikacím. Celý text v angličtině je
k dispozici ZDE.

vebních zakázek, udržitelnosti staveb
a také návodům, jak zadávat ekologicky
a udržitelně.
„Potěšil mě počet účastníků Letní školy
a jejich příspěvky. Je skvělé, že se můžeme vzájemně inspirovat a podporovat
na cestě k odpovědnému zadávání zakázek,“ řekl Martin Hadaš, vedoucí odboru veřejných zakázek Masarykovy
univerzity. Prezentace z letní školy jsou
k dispozici ZDE.
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