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Odpovědné veřejné zadávání 

Od počátečních jednoduchých pokusů ke komplexním              
a efektivním řešením 
 
Od zelených priorit ke společenským a strategickým cílům 
 
Od individuálních snah zadavatelů k evropskému trendu 



Odpovědné veřejné zadávání 

Maximální hodnota za peníze  
 
Prospěch pro společnost a ekonomiku 
  
Minimum negativních dopadů na životní prostředí  



Odpovědné veřejné zadávání 

Vliv zadavatelů na trh prostřednictvím nákupů 
 
Potenciál firem (dodavatelů) v inovacích a udržitelnosti 
 
Důvěra, komunikace, sdílení cílů udržitelnosti/společenské 
odpovědnosti 
 



Aktuální situace 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU 

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 



Zakázky v kontextu udržitelnosti 

 

Lesy ČR - Provádění lesnických činností s prodejem dříví - legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky 
a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.  
MPSV - Dodávky textilu pro nejchudší osoby - zákaz nucené práce, zákaz dětské práce, bezpečné a 
zdravotně nezávadné pracovní podmínky, platné pracovní smlouvy.  
Povodí Moravy - Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodního díla Letovice - odborná 
studijní praxe pro VŠ studenta. 
Děčín, Kadaň, Most, ad. – Příležitost pro lidi znevýhodněné na trhu práce (dlouhodobě bez práce, bez 
praxe, s trestní minulostí, …) 
MPSV - Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV – důstojné pracovní podmínky 
TS Havlíčkův Brod - Těžební a pěstební práce v lesních porostech – rozdělení zakázky na části – jedna z 
nich na pěstební práce – Fokus Vysočina, sociální podnik 
VŠCHT – Zateplení fasády a výměna oken - Memorandum - zajistit poddodavatelům na všech úrovních 
dodavatelského řetězce férové podmínky pro platby, důstojné pracovní podmínky pro zaměstnance 
účastníků dodavatelského řetězce na všech jeho úrovních. 
… … … … … … …  
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