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Aktuality

 Čeští zadavatelé se školili 

na ISO 20400: udržitelné nakupování
Pro implementaci odpovědného 

veřejného zadávání je nejdůležitější 

stanovit si priority, na které se 

organizace bude zaměřovat. Tyto 

priority mohou mít podobu ošetření 

rizik nebo využití příležitostí v oblasti 

udržitelnosti. Odpovědné zadávání 

znamená udržitelné zadávání, 

tedy tyto pojmy, i mnohé další, 

vyjadřují vždy jedno: zadavatel 

ve svých nákupech zohledňuje, jaký 

dopad bude mít zakázka na lidi, 

ekonomické subjekty a životní 

prostředí. Důležité je také dobře 

plánovat a pak kontrolovat a měřit 

výsledky, a to vše vždy za podpory 

vedení organizace. Udržitelnému 

nakupování se podrobně věnují 

pokyny ISO 20400, které byly 

základem březnového semináře 

připraveného týmem projektu 

na podporu sociálně odpovědného 

veřejného zadávání z Ministerstva 

práce a sociálních věcí.

Lektory semináře o  implementaci 
odpovědného veřejného zadávání 
byli Helen Carter a  Ross Primmer, 
specialisté z britské společnosti Ac-
tion Sustainability. Ředitel této spo-

lečnosti Shaun McCarthy se v  mezinárodní 
skupině odborníků přímo podílel na  tvorbě 
pokynů ISO 20400. Právě McCarthy pak vedl 
pokračující seminář na  téma implementace 
odpovědného zadávání, který byl připraven 
začátkem dubna pro české odborníky z  ob-
lasti zadávání veřejných zakázek. 

Pokyny pro udržitelné nakupování ISO 
20400, které byly vydány v  roce 2017, jsou 
jistým milníkem pro odpovědné zadávání. 
Poskytují velmi komplexní, univerzální návod 
pro zavádění odpovědného zadávání v orga-
nizaci, a to jak v soukromé, tak veřejné. Díky 
tomu, že se nejedná o normu pro certifi kaci, 
ale „jen“ o doporučení, si mohou zadavatelé 
vybrat to nejdůležitější, resp. postupy fl exibil-
ně přizpůsobit svým podmínkám. 

Situace v České republice má jistě svá spe-
cifi ka, udržitelnost, společenská odpověd-
nost je někdy vnímána jako okrajové téma, 
PR záležitost, nebo něco, co nepotřebuje-
me. Tedy, jak na  semináři zaznělo, někdy 
může být efektivnější se termínu udržitel-
nost vyhnout a  mluvit přímo o  konkrét-
ních dopadech, problémech, nákladech 
a  přínosech. Zároveň složité prostředí za-
dávání veřejných zakázek může pro něko-
ho znamenat významnou komplikaci při 
zohledňování témat udržitelnosti ve veřej-
ném nakupování. V této situaci mohou být 
právě pokyny ISO 20400 dobrým vodítkem. 
Proto tým projektu na  podporu sociálně 
odpovědného veřejného zadávání na  jaře 
vydává metodiku k  implementaci odpo-
vědného zadávání, která sice z ISO vychází, 
ale je přizpůsobena konkrétnímu českému 
kontextu. 

Semináře s britskými specialisty se účastnilo 
více než 50 specialistů na  veřejné zakázky, 
kteří se jako zadavatelé implementací od-
povědného zadávání ve svých organizacích 
zabývají. Veškeré materiály ze semináře jsou 
k dispozici na webu projektu http://sovz.cz/
akce/seminar-iso-20400-sustainable-pro-
curement/ a  zájemci o  český překlad ISO 
20400 mohou napsat na  eva.chvalkovska@
mpsv.cz. 
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