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· evropskou praxi v odpovědném zadá-
vání – přístup a srovnání využití odpo-
vědných aspektů ve veřejných za-
kázkách v jednotlivých zemích EU

· férové dodavatelské vztahy ve veřej-
ných zakázkách, publikace shrne 
dosavadní praxi českých zadavate-
lů.

Můžete také očekávat opět nemálo akcí 
s tématem OVZ. Mimo jiné to budou:
  již 16.–18. ledna Zimní škola OVZ

určená (nejen) těm, kteří s odpověd-
ným zadávání začínají, zbývají po-
slední volná místa. Jarní a letní škola 
bude pak určena „pokročilým“          
v OVZ

· téma odpovědného zadávání ve sta-
vebních zakázkách bude diskutová-
no na konferenci s mezinárodní účas-
tí v dubnu 

 možnosti implementace ISO 20400 
– udržitelné nakupování, vč. konkrét-
ních postupů a příkladů přijedou 
školit tvůrci tohoto standardu (chys-
tány jsou dvě úrovni – zá-kladní a 
rozšířená, obě proběhnou na jaře)

· stále nabízíme i možnost školení „na 
míru“ přímo ve vaší organizaci, již      
v únoru OVZ představíme např. pro 
město Jičín

· vrcholem bude opět podzimní konfe-
rence s mezinárodní účastí Odpo-
vědné veřejné zadávání 2019. Re-
zervujte si prosím termín 3.–4. října 
2019.

2018 za námi, těšte se na rok 2019

V roce 2018 se toho povedlo hodně. 
Mohli jsme představit několik nových 
příkladů dobré praxe, první rok fungová-
ní má za sebou meziresortní pracovní 
skupina k odpovědnému veřejnému 
zadávání, téma v říjnu podpořil svým 
usnesením Evropský parlament (viz lis-
topadové číslo ). Registruje-newsletteru
me více než 30 akcí, kde jsme se věno-
vali tématu odpovědného zadávání. 
Všech těchto akcí se zúčastnilo více než 
1300 osob. V odborných časopisech 
byla publikována řada článků a rozhovo-
rů k tématu OVZ. Na konferenci EcoPro-
cura ocenění Procura+ získaly  skvělé 
projekty napříč Evropou, mezi finální 
čtyřku spolu s městy Londýn, Barcelona 
a Helsinky se dostal i projekt „SOVZ“ 
MPSV, který . Na obdržel čestné uznání
konferenci Odpovědné veřejné zadává-
ní 2018 jsme naopak mohli my předat 
ocenění za implementaci a rozvoj OVZ  
v ČR Masarykově univerzitě a Krajské-
mu úřadu Jihomoravského kraje.

Věříme, že i příští rok 2019 bude zajíma-
vý a přínosný. Doufáme, že budeme mo-
ci sdílet další příklady dobré praxe. Řada 
vydaných publikací se rozroste o další. 
Připravujeme pro vás mj.:
· implementaci odpovědného zadává-

ní v organizaci, publikace kromě 
konkrétních postupů nabídne i pří-
klady dobré praxe českých i zahra-
ničních příkladů

Vážení příznivci odpovědného veřejného zadávání, rádi bychom vám poděko-
vali za přízeň, spolupráci a podnětné připomínky v roce 2018. Těšilo nás se      
s vámi potkávat na akcích, kde jsme měli možnost společně debatovat o spole-
čensky odpovědných veřejných zakázkách, o příležitostech, které tento strate-
gický přístup nabízí.  Věříme, že společenská odpovědnost a principy udržitel-
né ekonomiky stále v České republice nabývají na významu (nejen ve veřej-
ných zakázkách). Svým angažováním k tomu přispíváte i vy - ať už přímo zadá-
váním „odpovědných“ zakázek, nebo například svou účastí na seminářích       
a konferencích. Patří vám za to velké díky.

Pozvánka: 
Zimní škola OVZ
Poslední volná místa
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Rádi bychom vás pozvali na zimní školu 
odpovědného veřejného zadávání (OVZ), 
tentokrát určenou spíše pro zadavatele, 
kteří s OVZ začínají. Workshop se usku-
teční  16.–18. ledna 2019 ve školicím 
středisku NKÚ Přestavlky (Slapy – Ska-
lice).

Zbývá několik málo míst, neváhejte s při-
hlášením. Registrace a podrobnější infor-
mace ZDE.

Mimo jiné se budeme věnovat souvislostem 
principu 3E s implementací odpovědného 
veřejného zadávání v organizaci. Dále si 
také prohloubíme představu o etickém na-
kupování a ekologicky šetrných řešeních 
ve veřejných zakázkách. Diskutovat se 
bude i o tom, jak efektivně komunikovat 
s dodavateli a představíme vám, jak na 
férovější dodavatelské vztahy a zakázky 
spojené s chodem úřadu (tzv. facility ma-
nagement). Ukážeme také, jak promyšlený 
přístup k výstavbě nového sídla zvolilo 
NKÚ.

http://sovz.cz/akce/zimni-skola-ovz-16-18-ledna-2019/
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2018/11/sovz_newsletter_no24_listopad_2018.pdf
http://ecoprocura.eu/
http://www.procuraplus.org/
http://sovz.cz/novinky/ecoprocura-2018-cestne-uznani-pro-mpsv/
http://sovz.cz/akce/konference-odpovedne-verejne-zadavani-2018-20-9/
http://sovz.cz/akce/zimni-skola-ovz-16-18-ledna-2019/
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Jihomoravský kraj propojuje zakázky 
se svými strategickými prioritami

KrÚ JMK v polovině listopadu. Seminář 
proběhl v režii těch odborů, které už OVZ 
na JMK uplatňují v praxi. Řada příkladů  
z oblasti dodávek, služeb i stavebních 
prací realizovaných na JMK, se pak sta-
la inspirací pro workshop, na němž si 
účastníci z řad zaměstnanců vyzkoušeli, 
jak nad zakázkami strategicky přemýš-
let.

Pokud byste chtěli uspořádat podobný 
seminář k odpovědnému veřejnému za-
dávání pro zaměstnance vaší organiza-
ce a netroufáte si zorganizovat ho sami, 
rádi s jeho přípravou pomůžeme – kon-
takt zde.

Krajský úřad Jihomoravského kraje při-
stoupil k odpovědnému veřejnému zadá-
vání strategicky. V aktualizovaném zně-
ní vnitřní směrnice o zadávání veřejných 
zakázek bylo zakotveno, že cílem při 
zadávání veřejných zakázek je naplňo-
vání strategických priorit Jihomorav-
ského kraje, maximalizace hodnot 
získávaných za vynakládané veřejné 
prostředky, uplatňování principů odpo-
vědného veřejného zadávání (OVZ) a co 
nejvyšší kvalita pořizovaných dodávek, 
služeb a stavebních prací.

K zavedení těchto cílů do praxe v rámci 
celého úřadu měl přispět mimo jiné se-
minář, uspořádaný pro zaměstnance 

Dobrá praxe: město Děčín
 Severočeské město Děčín chytře využí-
vá svůj potenciál kupní síly v souvislosti 
s řešením problematiky nezaměstna-

Pozvání do Malmö
6. – 8. března 2019 pořádá organizace 
ICLEI další z akcí CityMatch – konkrétně 
studijní návštěvu ve švédském městě 
Malmö.

Program UrbanWINS City Match Exchan-
ge je otevřen politikům, tvůrcům politik, 
úředníkům v oblasti zadávání zakázek, 
poskytovatelům služeb v oblasti životního 
prostředí a veřejných služeb a správcům 
odpadů. Cílem programu je propojit lidi, 
aby mohli sdílet znalosti, zkušenosti 
a pracovní metody týkající se udržitelné-
ho a inovativního zadávání veřejných 
zakázek v odvětví odpadů a nakládání 
se zdroji.

Návštěva by se měla zaměřit na proble-
matiku contract managementu ve stra-
tegickém a udržitelném veřejném naku-
pování. Hostiteli budou contract managers 
odpovědní za dopravu a úklid veřejných 
budov. Organizátor pokryje účastníkům 
náklady na cestu a ubytování až do výše 
600 EUR. Jednacím jazykem je angličtina. 
Více informací zde.

Ocenění 
Procura+ Awards 2019
Přihlaste se do soutěže!

Organizace ICLEI ve spolupráci s projekt-
em Procure2Innovate vyzvala organizace 
veřejné správy a samosprávy a další ve-
řejné organizace, aby představily své 
úspěchy v oblasti udržitelných a inovativ-
ních projektů zadávání veřejných zakázek. 
Současně se mohou ucházet o ocenění 
Procura+ Awards pro rok 2019.

Stejně jako letos se v příštím roce bude 
„bojovat“ ve třech soutěžních kategoriích - 
Sustainable Procurement of the Year, 
Innovation Procurement of the Year 
a Tender Procedure of the Year. Vítěz 
každé kategorie obdrží trofej, právo pro-
pagovat udělený titul a kromě uznání 
získá další výhody v oblasti publicity.

Uzávěrka přihlášek je již 31. března 2019. 
Další informace a přihlašovací formulář 
naleznete zde.

@odpovedneverejnezakazky
Sledujte i náš facebook

nosti i v rámci veřejného zadávání. Vy-
užitím aspektů odpovědného nakupová-
ní v nadlimitních zakázkách město aktiv-
ně podporuje zaměstnávání znevýhod-
něných osob na trhu práce. Sociální 
aspekt reflektuje pomocí dílčího hodno-
tícího kritéria (20 % z celkového hodno-
cení). Město rovněž dbá na dodržování 
důstojných pracovních podmínek a bez-
pečnosti práce dodavatelem, a to tak, že 
ve smlouvě zavazuje dodavatele k dodr-
žování pracovněprávních předpisů. 
Využívání potenciálu veřejných nákupů 
k podpoře zaměstnávání a sociální akti-
vizace znevýhodněných osob a uplatňo-
váním tohoto požadavku má statutární 
město Děčín zakotvené i v Strategickém 
plánu rozvoje Města Děčín 2014–2020  
a Strategickém plánu sociálního začle-
ňování Děčína pro období 2018–2020. 
Zpracovaná studie k dispozici zde.

http://www.sustainable-procurement.org/news?c=search&uid=TrwulRIJ
http://sovz.cz/praxe/vyuzivani-kupni-sily-zadavatele-k-socialni-aktivizaci-znevyhodnenych-osob-decin/
http://sovz.cz/kontakty/
http://www.procuraplus.org/awards/
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