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Z historie podpory udržitelnosti na MPSV 

 Pilotní veřejná zakázka na ekologický úklid úřadu (2014)
 Od roku 2015: Strategie odpovědného veřejného zadávání (mezi 

prioritami i preference ekologicky šetrných řešení)
 Všechny vypisované veřejné zakázky podléhají uvážení, zda je možné 

danou komoditu pořídit v ekologicky šetrnější variantě
 V r. 2015 zpracována Studie ke snižování environmentálních dopadů 

organizace MPSV ČR založená na principu posuzování životního cyklu
(zpracovatel VŠCHT a ČVUT UCEEB)

 Dílčí kroky podporující ekologizaci úřadu (výměna oken a střešní krytiny, 
svítidla, „poštovní“ elektromobil…)

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/06/sovz_case_studies_mpsv_uklid_170626.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/08/strategie-ovz-na-mpsv-2019.pdf


Příklady veřejných zakázek MPSV obshující
ekologicky šetrná řešení

 Úklid kanceláří
 Nákup kancelářského papíru
 Nákup kancelářských potřeb
 Zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení, nákup 

tiskáren a multifunkčních zařízení
 Propagační předměty
 Zajištění grafických a tiskařských služeb
 Technické a logistické zajištění akcí (konference, semináře, …)
 Nákup nábytku

… a to za více než 800mil. Kč 

http://sovz.cz/praxe/zajisteni-dodavky-kancelarskeho-papiru-pro-resort-mpsv/
http://sovz.cz/praxe/zajisteni-servisu-a-provozu-tiskovych-a-multifunkcnich-zarizeni-mpsv/
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/01/sovz_case_studies_catering_cz-4.pdf


Udržitelné konference a jiné akce… 

 V rámci specifikace: bez plastů, bioprodukce, Fairtrade káva a čaj, 
minimalizace odpadů, čerstvé pečivo, vejce od nosnic z volných 
výběhů, propagační předměty a materiály: (žádné ), ekologicky 
šetrné nebo od sociálních podniků, transfery účastníků a ubytování 
zvýhodňující ekologicky šetrné varianty …  

 Do budoucna – v hodnocení: přidaná                                                  
hodnota z hlediska sociálních                                                                            
a environmentálních dopadů (zbylé jídlo                                                    
předané nezisk. organizacím,  zapojení                                                  
studentů SOŠ/SOU, míra třídění odpadu)

 Vše aktuálně popsáno zde

http://sovz.cz/predmety/udrzitelne-akce/


Příkaz ministryně k ekologizaci úřadu 

 schválen v dubnu 2020
 ukládá v rámci MPSV a resortních organizací dodržovat Zásady pro 

ekologickou udržitelnost resortu práce a sociálních věcí při:

 správě majetku
 realizaci nákupů
 přidělování dotací
 chování zaměstnanců



Příkaz ministryně k ekologizaci úřadu 

Zásady vychází z těchto principů: 

 Správa majetku – aktivní vyhledávání a využívání ekologicky šetrných 
postupů

 Realizace nákupů – aktivní vyhledávání a prosazování ekologicky šetrných
řešení včetně cirkulárního veřejného zadávání, realizace nákupů v co 
nejmenším rozsahu ve vztahu ke splnění účelu

 Dotace – při přidělování dotací motivace v rámci metodik i výzev příjemce 
dotací k ekologicky šetrným řešením

 Chování státních zaměstnanců a zaměstnanců – ekologicky uvědomělé 
chování v každodenních situacích, podpořeno proškolením a osvětou. Využití 
principů elektronizace a digitalizace  s cílem minimalizovat vznik a využívání 
analogových (např. papírových) dokumentů.



Příkaz ministryně k ekologizaci úřadu 

Vzdělávací materiál pro zaměstnance MPSV 

 zpracovatel: Ekologický institut Veronica

 termín dokončení: červen 2020

 součást povinného vstupního vzdělávání

 součástí budou i jednoduchá pravidla environmentálně šetrného chování 
zaměstnanců MPSV a příspěvkových organizace



Nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů

 Inspirace: MČ Praha 7.

 Cíl: Část elektrické energie, kterou resort práce a sociálních věcí v roce 2020 
spotřebuje, je vyrobena ze zdrojů, které neznečišťují ovzduší a nepřispívají ke 
změně klimatu s jejími negativními důsledky

 Garantovaná cena 1 345,36 Kč za 1 MWh v roce 2020 (náklad za garantovaný 
původ energie činí cca 50 Kč za 1 MWh) – cena obdobná jako u jiných resortů 
bez bonusu „zelené“ elektřiny 

 Součást centrálního nákupu (MPSV, SUIP, Centrum                                             
sociálních služeb Hrabyně, Centrum Kociánka,                                            
Výzkumný ústav bezpečnosti práce)



Nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů

Další inspirace:

 Masarykova univerzita nakoupila v březnu zelenou energii na Českomoravské 
komoditní burze Kladno a navíc pro příští rok ušetří cca 15 % nákladů

Případová studie MPSV:

http://sovz.cz/praxe/nakup-elektriny-z-obnovitelnych-zdroju-mpsv/

http://sovz.cz/praxe/nakup-elektriny-z-obnovitelnych-zdroju-mpsv/
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