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Odpovědné veřejné zakázky

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU

• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - účinnost od 1. 10. 2016

• 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

maximální hodnota za peníze 
prospěch pro společnost a ekonomiku

minimum negativních dopadů na životní prostředí 

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/08/z_smernice-c-2014_24_eu-o-zadavani-vz.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/10/zakon-134_2016_o-zadavani-verejnych-zakazek.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/08/usneseni-531_2017.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/08/pravidla-k-usneseni-531_2017.pdf


Proč společensky 
odpovědné zadávání?

Řešení problémů
• Nelegální zaměstnávání 
• Nedodržování bezpečnost práce 
• Nedodržování základních úmluv Mezinárodní 

organizace práce
• Pozdní, částečné nebo žádné platby 

subdodavatelům 
• Nedostatek pracovních příležitostí pro 

znevýhodněné skupiny obyvatel
• Nedostatek pracovní síly s určitým typem 

vzdělání
• Znečišťování životního prostředí, poškozování 

zdraví člověka

Využití příležitostí
• Podpora soutěže, důvěry, 

komunikace a transparentnosti 
dodavatelského řetězce

• Získávání efektivních řešení 
(max.hodnota za peníze)

• Efektivní rozvoj MSP
• Podpora inovativních řešení
• Podpora sociálních podniků
• Strategické řízení procesu nákupů



Odkaz na checklist
http://sovz.cz/strucny-navod/

http://sovz.cz/strucny-navod/


Příklady

Lesy ČR - Provádění lesnických činností s prodejem dříví - legální zaměstnávání, 
férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby

MPSV - Dodávky textilu pro nejchudší osoby - zákaz nucené práce, zákaz dětské 
práce, bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky, platné pracovní smlouvy. 

Masarykova Univerzita – Dodávka mikin „BE RESPONSIBLE“ z přírodních materiálů –
80% organické bavlny; transparentní dodavatelský řetězec a pracovněprávní požadavky



Příklady

Město Kadaň – pracovní příležitost pro absolventy škol (zvláštní podmínka)

Děčín – příležitost pro osoby se ztíženým přístupem na trh práce (hodnocení)

Povodí Vltavy – příležitost pro osobu s trestní minulostí

MPSV - Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV - zaměstnávání dlouhodobě 
nezaměstnaných osob a osob se zdravotním postižením



Příklady

Povodí Moravy - Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodního 
díla Letovice - odborná studijní praxe - alespoň jeden student magisterského stupně 
studia např. v oboru vodních staveb a dalších příbuzných oborů

Ministerstvo zemědělství - Nitrátová směrnice – monitoring vod na období 2018 –
2021; Orientační zjištění sedimentu před 3D skenováním

V zahraničí – kromě praxí pro studenty rovněž studijní návštěvy, snaha podpory MST, 
dále zvyšování kvalifikace a dovedností pracovníků potřebujících rekvalifikaci



Příklady

TS Havlíčkův Brod - Těžební a pěstební práce v lesních porostech – rozdělení zakázky 
na části – jedna z nich na pěstební práce (obnova lesa, úklid klestu, stavba oplocenek, 
opravy a likvidace starých oplocenek, ochrana mladých lesních porostů, ochrana lesa 
proti škůdcům, prořezávky a ostatní) – Fokus Vysočina – sociální podnik

MPSV – Technické zajištění konferencí – zvýhodnění spolupráce se sociálním 
podnikem v hodnocení – 15-30%. Dynamický nákupní systém. 



Příklady

VŠCHT – Zateplení fasády a výměna oken - memorandum - zajistit 
poddodavatelům na všech úrovních dodavatelského řetězce férové podmínky 
pro platby, důstojné pracovní podmínky pro zaměstnance všech poddodavatelů

Povodí Vltavy – čestné prohlášení - včasné platby poddodavatelům, 
pracovněprávní předpisy. Využití transparentního účtu.



Příklady

Mgr. Daniel Hájek
vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů a spolupráce s NNO
zástupce ředitele odboru finančních a dobrovolných nástrojů
Ministerstvo životního prostřední



Odpovědné zadávání 
ve vaší organizaci

1) Co vaše organizace nakupuje, jaké zakázky zadává?

2) Jaké požadavky byste v rámci odpovědného zadávání do těchto 
zakázek mohli začlenit (viz checklist)?

3) Jaké bariéry brání odpovědnému zadávání ve vaší organizaci a co by 
pomohlo k jejich překonání? 
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