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Program semináře

§ Definice, vývoj konceptu, mezinárodní kontext,   témata 
OVZ a vhodné oblasti veřejných nákupů

§ Právní úprava (směrnice, ZZVZ, judikatura, rozhodovací 
praxe ÚOHS)

§ Komunikace 

§ Příležitosti OVZ v příkladech

§ Implementace OVZ v organizaci (strategický přístup, 
praktické postupy, „vhodná zakázka“?)



Definice OVZ 

Odpovědné veřejné zadávání vnímáme jako proces, 
při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební 
práce, které potřebuje, 
přičemž získává maximální hodnotu za peníze, 
vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku, 
a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. 

Odpovědné – udržitelné – strategické – společensky 
odpovědné – sociálně odpovědné – zelené – cirkulární …



Definice OVZ naopak 

Odpovědné veřejné zadávání není jen 
o zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně 
postižených, o vyhrazených zakázkách 
či „náhradním plnění“ ...
Není ani drahou zbytečností či charitou …



Odpovědné veřejné zadávání v začátcích

§ (S)OVZ coby drobný, ušlechtilý, zbytný přídavek na 
periferii velkého světa zakázek 

§ Dominují počáteční nahodilé (pilotní) pokusy

§ Pochopitelnost jednoduchého zeleného zadávání

§ Nahodilý výběr „vhodných zakázek“ (uplatnění 
dlouhodobě nezaměstnaných, Fair trade, vyhrazené 
zakázky)



OVZ – shrnutí vývoje

§ Od počátečních jednoduchých pokusů ke komplexním a 
efektivním řešením

§ Od zelených priorit ke společenským a strategickým 
cílům

§ Od individuálních snah zadavatelů k evropskému trendu



Proměny OVZ – evropský kontext
§ Směrnice EP a Rady 2014/24/EU
§ EK, OECD: od „odpovědného utrácení“ ke „strategickému využití nákupů“ 

(zakázky jako příležitost pro naplňování strategických cílů)
§ Sdělení EK k modernizaci veřejného zadávání; Usnesení EP ze dne 4/10/2018 

o balíčku v oblasti strategie pro zadávání VZ 
§ Z periferie k jádru promýšlení využití potenciálu financí ve veřejných 

zakázkách
Strategické veřejné zadávání se stalo nezbytným nástrojem veřejné správy a 
politiků. Otevírá nové možnosti a umožňuje čelit dnešním rostoucím výzvám 

vytvářením důležitých ekonomických, sociálních a environmentálních příležitostí. 
(OECD) 

Podporujeme veřejné zadavatele, aby využívali veřejné zadávání strategicky jako 
nástroj k získání lepší hodnoty za peníze daňových poplatníků a přispěli tak 

k inovativnější a udržitelnější ekonomice podporující začlenění a soutěž. (EK)





ISO 20400 – Udržitelné nakupování (2017)

Udržitelné nakupování je nakupování, které má 
nejpříznivější environmentální, sociální a ekonomický dopad 

v rámci celého životního cyklu a které se snaží minimalizovat 
negativní dopady. 

Guidelines





Principy OVZ/UVZ – hodnotové směřování

Odpovědnost veřejné správy
Strategické zadávání, hledání udržitelných řešení a jejich 
promítání do politik, zlepšování postupů a řízení, participace

Udržitelné náklady
Zadavatel je řádný hospodář, postupuje v souladu s principy 3E, 
hledá „best value for money“ 

Důstojné pracovní podmínky
Zohledňování lidí a dopadů veřejné zakázky na lidi 

Férová soutěž a dodavatelské vztahy
Otevřenost a transparentnost, férová hospodářská soutěž, včetně 
podpory malých a středních podniků, zohledňování dodavatelů a 
dopadů na ně – férové partnerství zadavatele s dodavatelem  

Ekologicky udržitelná řešení 



Proměny OVZ – nová témata a příležitosti

§ Podpora zaměstnanosti – nové cílové skupiny
§ Podpora získávání praxí (zatím ne vzdělávání)
§ Přístup sociálních podniků k VZ
§ Zohlednění malých podniků a lokální dopady veřejných 

nákupů
§ Důstojné pracovní podmínky (úklid, ostraha, stavby)
§ Férové dodavatelské vztahy (včasné platby)
§ Etické nakupování
§ Nové výzvy v ekologicky šetrném zadávání včetně 

aspektů cirkularity
§ Participace



Oblasti nakupování/předměty plnění

§ Úklidové služby a potřeby
§ Ostraha a bezpečnostní služby
§ Pořádání konferencí, seminářů a akcí udržitelně
§ Stavební práce
§ Stravování, kantýny a bistra
§ Oděvy a obuv
§ Kancelářský papír
§ Propagační předměty
§ Nábytek a vybavení interiérů
§ Nakládání s odpady
§ Údržba zeleně a technické služby
§ Zdravotnictví
§ Lesnictví
§ Projektové a architektonické činnosti



PRÁVNÍ ÚPRAVA OVZ



Prameny práva

§ Směrnice Evropského parlamentu a Rady

§ Mezinárodní úmluvy

§ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů

§ Rozhodnutí:

• Soudního dvora Evropské Unie

• soudů České republiky

• ÚOHS



Evropská právní úprava

Směrnice 2014/24/EU,

Směrnice 2014/23/EU,

Směrnice 2014/25/EU (dále též např. nařízení o EMAS a další)

§ reflektují praxi řady zemí EU

§ akcentují strategický přístup k zadávání veřejných zakázek

§ strategickým cílem je
- zohledňování sociálních a environmentálních kritérií
- lepší přístup malých a středních podniků k VZ
- podpora inovací



Mezinárodní úmluvy

§ Úmluva MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat; 
§ Úmluva MOP č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat; 
§ Úmluva MOP č. 29 o nucené nebo povinné práci; 
§ Úmluva MOP č. 105 o odstranění nucené práce; 
§ Úmluva MOP č. 138 o minimálním věku pro zaměstnávání dětí; 
§ Úmluva MOP č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání); 
§ Úmluva MOP č. 100 o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty; 
§ Úmluva MOP č. 182 o nejhorších formách dětské práce; 
§ Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy a Montrealský protokol o látkách, které poškozují 

ozonovou vrstvu
§ Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 

zneškodňování
§ Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách odpadů přes hranice 

států a jejich zneškodňování
§ Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky 

a pesticidy v mezinárodním obchodu (UNEP/FAO) 



Soudní praxe – Evropská unie
§ ZAMĚSTNÁVÁNÍ DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÝCH
1988 – Beentjes (Rozsudek C-31/87 Beentjes v Nizozemí (1988)ECR 463)
2000 – Nord-Pas-de-Calais (Rozsudek C-225/98 Komise v Francie (2000) – ECR I-7445) 
§ UDRŽITELNOST 
1999 - Concordia Bus (Rozsudek C-513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab. (dříve 
Stagecoach Finland Oy Ab. v Helsingin Kaupinki and HKL-Bussiliikenne (2002) ECR I –
07213) 
2001 – ENV Wienstorm (Rozsudek C-448/01 ENV AG a Wienstrom GmbH v Rakouská 
republika (2003) ECR I – 14527)
§ MIN. MZDA OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY
2006 – Rűffert (Rozsudek C – 346/06 Dirk Rűffert, ECR I – 01989)
2013 – Bundesdruckerei (Rozsudek C – 549/2013  Bundesdruckerei GmbH v Stadt
Dortmund (2013) ECR – 2235)
2014 – Regio Post (Rozsudek Regio Post GmbH &Co.  KG v Stadt Landau in der Pfalz
(2015) ECR – 760)
§ FAIR TRADE 
2008 – Provincie North Holland (Rozsudek C-368/10, EK v Nizozemské království 
(2012))



Právní úprava a podpora OVZ - shrnutí

§ Směrnice EP a Rady 2014/24/EU + další strategické 
dokumenty EK a EP 

§ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
§ Usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 

č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu 
při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a 
samosprávy

§ ISO 20400 – udržitelné nakupování (2017)



Právní úprava

Zadavatel může aspekty OVZ zahrnout mezi:

podmínky účasti v zadávacím řízení 
smlouva

pravidla pro hodnocení nabídek



Základní relevantní ustanovení ZZVZ
Ustanovení ZZVZ Oblast úpravy

§ 37 odst. 1 písm. c) a d) ZZVZ Jiné obchodní podmínky a zvláštní podmínka plnění

§ 38 ZZVZ Zakázky vyhrazené

§ 79 odst. 2 ZZVZ Technická kvalifikace

§ 89 odst. 2 ZZVZ Technická specifikace

§ 94 ZZVZ Štítky

§ 106 ZZVZ Přímé platby poddodavatelům

§ 114 a 116 odst. 2 písm. d) ZZVZ Hodnocení nabídek



Další relevantní ustanovení v ZZVZ
Ustanovení ZZVZ Oblast úpravy

§ 30 písm. b) ZZVZ Výjimka ze zákona o zadávání veřejných zakázek

§ 35 ZZVZ Dělení zakázek na části

§ 48 odst. 5 písm. a) ZZVZ, 
§ 48 odst. 8 ZZVZ

Vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost

§ 60 an. ZZVZ Jednací řízení s uveřejněním

§ 68 an. ZZVZ Řízení se soutěžním dialogem

§ 138 ZZVZ Dynamický nákupní systém



Rozhodovací praxe ÚOHS

Stanovisko k dotazu ÚOHS-
D207/2011/VZ-12349/2011/510/EMa

- 10% zaměstnanců dlouhodobě 
nezaměstnaných: legitimní, ale rovný 
přístup a ne teritoriálnímu omezen

ÚOHS-S496, 497/ 2011/VZ-17874/ 2011/ 
510-KrK a další

- MNNC při nákupu úklidové služby
- možnost získat veřejnou podporu

Sdělení ÚOHS k zadávání VZ v oblasti 
dopravní obslužnosti se zohledněním 
soc. aspektů z 20.3.2017

- legitimní požadavek na vyšší než min.
zaručenou úroveň pracovněprávních 
podmínek zaměstnanců plnících VZ 

- ne bezdůvodné konkurenční výhodě



KOMUNIKACE



Komunikace zadavatele s dodavateli 
Budování důvěry, lepší informovanost obou stran, zvýšení počtu uchazečů, 
předcházení rizik, …

„Meet the buyer“  
Povodí Vltavy, Masarykova univerzita, aj.

Předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ

Znalost místní ekonomiky a komunikace s lokálními MSP - analýza současného 
stavu spolupráce s MSP, maximální šíření informací o zakázkách směrem k MSP 

Mantinely
Transparentnost, otevřenost, přezkoumatelnost



PŘÍLEŽITOSTI OVZ V PŘÍKLADECH



Férové pracovní podmínky



Důstojné pracovní podmínky při úklidu

Zadavatel: MPSV
Název VZ: Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV
Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na důstojné 
pracovní podmínky osob podílejících se na plnění VZ a na 
ekologicky šetrné plnění - kategorie čistících prostředků: na 
mytí nádobí, podlah, oken/skle, na utírání prachu a na 
desinfekci sociálních zařízení a na spotřební materiál
Předpokládaná hodnota VZ: 10 000 000 Kč bez DPH
Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (ZVZ)

Případová studie s textacemi: http://sovz.cz/wp-
content/uploads/2017/06/sovz_case_studies_mpsv_uklid_
170626.pdf

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/06/sovz_case_studies_mpsv_uklid_170626.pdf


Standard úklidových služeb 

Sociálně odpovědný přístup

Poskytovatel služby je povinen zajistit důstojné a férové pracovní 
podmínky, bezpečnost  a ochranu zdraví při práci svých 
zaměstnanců. 

Postupuje dle požadavků 
§ směrnice č. 2014/24/EU v čl. 18 odst. 2 – Zásady zadávání 

veřejných zakázek
§ ZZVZ  (§ 48 odst. 5 písm. a, § 113 odst. 4 písm. a)
§ metodiky SOVZ  (ISBN 978-80-7421-134-8)

§ Centrální nákup státu: http://sovz.cz/wp-
content/uploads/2019/06/smart_standard_2019-03-
04_standard-na-uklidove-sluzby.pdf

K dispozici i vzorová textace do zadávacích podmínek:
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/07/t3_textace-do-zd.pdf

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/06/smart_standard_2019-03-04_standard-na-uklidove-sluzby.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/07/t3_textace-do-zd.pdf


Důstojné pracovní podmínky při ostraze

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Název VZ: Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV
Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek, 
BOZP 
Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky 
širšího společenského zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek. Zadavatel se 
také snažil eliminovat rizika spojená s nepřiměřeně nízkými nabídkovými cenami.
Předpokládaná hodnota VZ: 19 000 000 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení
Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Celá případová studie: 
http://sovz.cz/praxe/poskytovani-sluzeb-
fyzicke-ostrahy-objektu-mpsv/

http://sovz.cz/praxe/poskytovani-sluzeb-fyzicke-ostrahy-objektu-mpsv/


Férové podmínky v dodavatelském řetězci



Příklad z praxe - férové dodavatelské vztahy

Zadavatel: Povodí Vltavy, s.p.
Název: Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice výstavba rybího přechodu a vodácké propusti
Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních 
podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a férových dodavatelských vztahů (nejen 
prostřednictvím transparentního účtu). 
Předpokládaná hodnota VZ: 22 847 000 Kč bez DPH
Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Celá případová studie:
http://sovz.cz/praxe/berounka-r-km-19429-jez-revnice-vystavba-rybiho-prechodu-a 

vodacke-propusti-povodi-vltavy-s-p/

http://sovz.cz/praxe/berounka-r-km-19429-jez-revnice-vystavba-rybiho-prechodu-a-vodacke-propusti-povodi-vltavy-s-p/


Příklad z praxe - férové dodavatelské vztahy

Zadavatel: Vysoká škola chemicko-technologická
Předmět VZ: Stavební práce. Rekonstrukce vnější fasády budovy B 
Předpokládaná hodnota: 90 000 000 Kč bez DPH

• Zadávací dokumentace
„2 SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Sociálně 
odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky 
zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel bude od vybraného 
dodavatele vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné 
zakázky podílet. Vybraný dodavatel bude povinen zajistit splnění tohoto požadavku Zadavatele i u svých poddodavatelů. 
Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu závazného vzoru smlouvy na 
plnění veřejné zakázky a v textu Memoranda o férových podmínkách v dodavatelském řetězci, které tvoří přílohy této 
zadávací dokumentace.“

• Smlouva
• Memorandum – podmínky pro platby, důstojné pracovní podmínky
• Čestné prohlášení (čtvrtletně)



Podpora přístupu malých a středních podniků



Podpora přístupu MSP – Těžební a pěstební práce

Zadavatel: Technické služby Havlíčkův Brod 

Předmět: Těžební a pěstební práce v lesních porostech

Předpokl. hodnota: téměř 10 mil. Kč bez DPH
Dělení na 5 částí (§101 ZZVZ)

• Část pátá - pěstební práce v hodnotě 2, 7 mil. Kč - obnova lesa, úklid 
klestu, stavba oplocenek, opravy a likvidace starých oplocenek, ochrana 
mladých lesních porostů, ochrana lesa proti škůdcům, prořezávky apod. 

• Sociální podnik - díky rozdělení veřejné zakázky na části se Chráněná 
dílna Fokus Vysočina, s.r.o. mohla o část zakázky ucházet a uspěla, i když 
sociální podnik nebyl v zadávacím řízení nijak zvýhodněn

Celá případová studie: http://sovz.cz/praxe/tezebni-a-pestebni-prace-v-lesnich-
porostech-technicke-sluzby-havlickuv-brod/

http://sovz.cz/praxe/tezebni-a-pestebni-prace-v-lesnich-porostech-technicke-sluzby-havlickuv-brod/


Podpora přístupu MSP - Úklidové služby 

Zadavatel: Dopravní podnik hl. města Prahy, a. s.

Předmět: Úklidové služby areálů a dopravních prostředků

Předpokl. hodnota: 720 mil. Kč
Dělení na 16 částí (§101 ZZVZ)

• DPP tak v porovnání se předchozím kontraktem ušetří 229 
milionů.

• Ekologické požadavky

• Důstojné pracovní podmínky
Celá případová studie http://sovz.cz/praxe/uklidove-
sluzby-arealu-a-dopravnich-prostredku-jako-zakazka-

otevrena-malym-a-strednim-podnikum/

http://sovz.cz/praxe/uklidove-sluzby-arealu-a-dopravnich-prostredku-jako-zakazka-otevrena-malym-a-strednim-podnikum/


Příležitost pro vzdělávání, pracovní příležitosti



Příležitost pro vzdělávání, pracovní příležitosti –
cílové skupiny

Název cílové skupiny Definice jednotlivce
Osoby se zdravotním postižením Osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Osoby s vypracovaným 
individuálním akčním plánem

Osoba, které vypracovala Krajská pobočka Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, individuální akční plán (např.: osoba zařazená
do evidence uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců. Přitom evidenci po dobu
přesahující uvedený časový úsek lze bonifikovat v rámci hodnocení (zvláštní ohodnocení pro osoby
evidované po dobu delší 12 měsíců)).

Osoby nekvalifikované či s nízkou
kvalifikací

Osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy završila alespoň: 2.
stupeň základní školy, 1. – 4. ročník osmiletých, resp. 1. – 2. ročník šestiletých středních škol).

Osoby starší 55 let Osoba, která překročila věk 55 let.
Absolventi Osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí povolání. Přitom obor a

případnou úroveň vzdělání dodavatel stanoví „na míru“ předmětu veřejné zakázce.

Mladí do 24 let Osoba bez pracovní zkušenosti, která dosud nedosáhla věkové hranice 24 let.

Osoby po skončení rodičovské
dovolené

Osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení rodičovské dovolené.

Osoby po propuštění z výkonu trestu
odnětí svobody

Osoba, která se octla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (i
podmíněném).

Osoby se záznamem v evidenci
rejstříku trestů

Osoba s nenulovým záznamem v evidenci rejstříku trestů.





Odborná praxe studenta, Povodí Moravy s.p.

Název VZ: „Vodní dílo Letovice – rekonstrukce,
projektová dokumentace pro územní řízení“
PH: 1 510 000 Kč
§ podpora odborné praxe studentů - povinnost zajistit, aby

se na realizaci předmětu VZ podílel v rámci studijní praxe
alespoň 1 student magisterského stupně studia v oboru
vodních staveb a dalších příbuzných oborů

• dodavatel na základě praxe studenta po dokončení
studia zaměstnal

Celá případová studie http://sovz.cz/praxe/vodni-dilo-
letovice-rekonstrukce-projektova-dokumentace-pro-

uzemni-rizeni-povodi-moravy-s-p/

http://sovz.cz/praxe/vodni-dilo-letovice-rekonstrukce-projektova-dokumentace-pro-uzemni-rizeni-povodi-moravy-s-p/


Statutární město Děčín – strategický přístup

Strategický plán sociálního začleňování Děčína pro období 2018 –
2020

„Pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané, a tedy i příležitosti
pro zapojení sociálních podniků, lze podpořit pomocí společensky
odpovědného zadávání veřejných zakázek ze strany města. Město může
v zadávací dokumentaci uvést například podmínku stanovující
zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných na realizaci zakázky.“



Hodnocení zaměstnávání v zakázce na nakládání 
s odpady, Děčín

Zadavatel: Statutární město Děčín
Název VZ: Nakládání s odpady
Širší společenské zájmy: Požadavek na zaměstnávání znevýhodněných
Předpokládaná hodnota VZ: 286 000 000 Kč bez DPH
Právní předpis: ZVZ

„počet (max. 5) zapojených osob se ztíženým přístupem na trh práce (tj. uchazeč o 
zaměstnání, který byl bezprostředně před započetím plnění zakázky veden v evidenci 
uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců na Úřadu práce České republiky) 
pak tvoří 20 % z celkového hodnocení“

Celá případová studie http://sovz.cz/wp-
content/uploads/2018/11/sovz_case_studies_decin_c

z.pdf

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2018/11/sovz_case_studies_decin_cz.pdf


Hodnocení zaměstnávání v zakázce na údržbu 
komunikací, Děčín

Zadavatel: Statutární město Děčín
Název VZ: Údržba komunikací
Širší společenské zájmy: Požadavek na zaměstnávání znevýhodněných (80% cena, 
20% zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce – max. 5 osob)
Předpokládaná hodnota VZ: 130 000 000 Kč bez DPH
Nabídková cena: 98 550 645 Kč bez DPH
Právní předpis: ZVZ

Celá případová studie http://sovz.cz/wp-
content/uploads/2018/11/sovz_case_studies_decin_c z.pdf

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2018/11/sovz_case_studies_decin_cz.pdf


Etické nákupy a udržitelné akce



Podpora účasti sociálních podniků ve VZ

Rozpoznávací znaky integračního sociální podniku podle výzev ESF: 

- představení SP: cíle a záměry, práce s cílovými skupinami, počet osob apod.
- zakládací dokumenty SP: prokazují společensky prospěšný cíl spojený se 

zaměstnáváním a soc. začleňováním osob znevýhodněných na trhu práce 
- Výkaz zisku a ztrát: výsledovka podniku/peněžní deník za posledních 12 měsíců 

prokazující, že tržby z prodeje tvoří 
min. 30% z celkových výnosů podniku



Udržitelné občerstvení, MPSV

Kombinace aspektů v DNS
Zvláštní podmínky plnění

1) etické nakupování: káva a čaj Fair Trade
2) biopotraviny: ovoce a zelenina pochází z ekologického zemědělství
3) další ekologicky šetrná řešení: minimalizace jednorázových plastů (nápoje, 

nádobí), minimalizace obalů, čerstvost potravin
Hodnocení
• zapojení sociálního podniku

Komunikace OVZ 



Výběr provozovatele kantýny, MPSV

Podpora sociálních podniků v hodnocení: 
20% bude-li plnění provozováno sociálním podnikem

Benefity nad rámec požadavků ZD:
snaha o snížení množství obalů, nabídka fairtradových výrobků, odebírá 
výrobky od sociálního podniku a tím násobí 
pozitivní dopad na sociální podniky



Ekologicky šetrná řešení



Ekologicky šetrná řešení
• Kancelářský papír, MPSV (http://sovz.cz/praxe/zajisteni-dodavky-

kancelarskeho-papiru-pro-resort-mpsv/)
• Nábytek do mateřské školy, JMK (http://sovz.cz/praxe/dodavka-interieru-

firemni-materske-skoly-kounicova-16-brno/)
• Ekologicky šetrné kancelářské potřeby, MPO 
• Kancelářské potřeby pro JMK (http://sovz.cz/praxe/podpora-ekologicky-

setrneho-provozu-uradu-prostrednictvim-porizenych-kancelarskych-potreb-
jihomoravsky-kraj/)

• Nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů, MPSV (http://sovz.cz/praxe/nakup-
elektriny-z-obnovitelnych-zdroju-mpsv/)

• Tisk měsíčníku MUNI, Masarykova univerzita Brno (http://sovz.cz/praxe/tisk-
mesicniku-muni-masarykova-univerzita-brno/)

• Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU, Masarykova univerzita Brno 
(http://sovz.cz/praxe/dodavka-a-montaz-interieru-dekanatu-prf-mu-
masarykova-univerzita-brno/)

http://sovz.cz/praxe/zajisteni-dodavky-kancelarskeho-papiru-pro-resort-mpsv/
http://sovz.cz/praxe/dodavka-interieru-firemni-materske-skoly-kounicova-16-brno/
http://sovz.cz/praxe/podpora-ekologicky-setrneho-provozu-uradu-prostrednictvim-porizenych-kancelarskych-potreb-jihomoravsky-kraj/
http://sovz.cz/praxe/nakup-elektriny-z-obnovitelnych-zdroju-mpsv/
http://sovz.cz/praxe/tisk-mesicniku-muni-masarykova-univerzita-brno/
http://sovz.cz/praxe/dodavka-a-montaz-interieru-dekanatu-prf-mu-masarykova-univerzita-brno/


Shrnutí - oblasti nakupování/předměty plnění

§ Úklidové služby a potřeby
§ Ostraha a bezpečnostní služby
§ Pořádání konferencí, seminářů a akcí udržitelně
§ Stavební práce
§ Stravování, kantýny a bistra
§ Oděvy a obuv
§ Kancelářský papír
§ Propagační předměty
§ Nábytek a vybavení interiérů
§ Nakládání s odpady
§ Údržba zeleně a technické služby
§ Zdravotnictví
§ Lesnictví
§ Projektové a architektonické činnosti



IMPLEMENTACE OVZ 
V ORGANIZACI



Kroky k implementaci v organizaci

Krok 0 - v.zakázky s jednoduchými/základními podmínkami, pilotní zakázky - ověření 
funkčnosti, snazší, s viditelným benefitem, přesvědčení managementu, typicky etické 
nakupování, důstojné prac.podmínky, „10%“, envi … Opora: strategie a politiky EU přijaté ze 
strany ČR, ČR 2030, usnesení vlády 531/17
Krok 1 - Přijetí principů OVZ – komplexní přístup zadavatele, vliv na cenu?

strategické/politické/hodnotové směřování – legitimizuje přístup 
zadavatele k ZVZ v jeho instituci 

Krok 2 - Volba strategických příležitostí/priorit
z manažerského hlediska je vhodná volba jasných priorit, které jsou 

reflektovány již na úrovni zadávání konkrétní zakázky 
Krok 3 - Uvedení principů a příležitostí do praxe

téma „vhodné zakázky“, přiměřenost, checklist
Krok 4 - Monitoring, měření, evaluace … a stálé zlepšování



Implementace OVZ/UVZ v organizaci

Krok 0 - v.zakázky s jednoduchými/základními podmínkami, pilotní zakázky - ověření 
funkčnosti, snazší, s viditelným benefitem, přesvědčení managementu, typicky etické 
nakupování, důstojné prac.podmínky, „10%“, envi … Opora: strategie a politiky EU přijaté ze 
strany ČR, ČR 2030, usnesení vlády 531/17
Krok 1 - Přijetí principů OVZ – komplexní přístup zadavatele, vliv na cenu?

strategické/politické/hodnotové směřování – legitimizuje přístup 
zadavatele k ZVZ v jeho instituci 

Krok 2 - Volba strategických příležitostí/priorit
z manažerského hlediska je vhodná volba jasných priorit, které jsou 

reflektovány již na úrovni zadávání konkrétní zakázky 
Krok 3 - Uvedení principů a příležitostí do praxe

téma „vhodné zakázky“, přiměřenost, checklist
Krok 4 - Monitoring, měření, evaluace … a stálé zlepšování



Implementace OVZ/UVZ v organizaci - z pohledu 
kontroly
Krok 0 - Pilotní zakázky/jednoduché, základní podmínky 
Opora v základních strategických docs, klasická kontrola obdobná u kroku 3

Krok 1 - Přijetí principů OVZ u komplexního přístupu zadavatele
strategické/politické/hodnotové směřování – vysvětluje komplexní přístup zadavatele k 
ZVZ v jeho instituci 
Krok 2 - Volba strategických příležitostí/priorit

z manažerského hlediska je vhodná volba jasných priorit, které jsou 
reflektovány již na úrovni zadávání konkrétní zakázky 

Krok 3 - Uvedení principů a příležitostí do praxe
téma „vhodné zakázky“, přiměřenost – posuzovaná jako všechny 
ostatní zásady a povinnosti dle ZZVZ, checklist

Krok 4 - Monitoring, měření, evaluace … a stálé zlepšování



Místo závěru: od hledání „vhodných zakázek“ 
k systému řízení nákupů

§ Definice se nemění, ale stále větší důraz na komplexní 
přístup k celému procesu ZVZ/nákupů
§ Budování systému od top managementu k administrátorovi
§ Od vzniku potřeby k vyhodnocení plnění smlouvy 

§ Potenciál firem/dodavatelů v inovacích a udržitelnosti

§ Komunikace s dodavateli, budování důvěry, sdílení 
hodnot 



www.sovz.cz







institut.sovz.cz





Institut OVZ – základní sada 
Osvědčení – specialista OVZ
§ Veřejné nákupy odpovědně a strategicky - úvod do tématu 

odpovědného veřejného zadávání
§ Jak na SOVZ správně v souladu se zákony (Praktické příklady na 

osvěžení, představení či procvičení právních aspektů SOVZ) –
připravujeme e-learning 

§ Implementace odpovědného/strategického veřejného zadávání v 
organizaci – 10. 11. 2020

§ Komunikace s dodavateli při zadávání veřejných zakázek z pohledu OVZ 
– příležitost nebo důvod k obavám? – 18. 11. 2020

§ Jak podpořit malé a střední podniky požadavky na férové dodavatelské 
vztahy? – 13. 11. 2020

§ Udržitelný úřad a facility management – ekologické a sociální aspekty –
připravujeme video seminář




