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Strategické zadávání veřejných zakázek
Sociálně odpovědné veřejné zadávání
2016 – 2023



Novela ZZVZ od 1. 1. 2021

§ 6 (4) „Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při 
vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru 
dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k 
povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání 
a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel 
povinen řádně odůvodnit.“

Definice § 28 písm. p) až r) 
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Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj

Stanovisko expertní skupiny MMR

Faktický dopad nových zásad se tak koncentruje především do úvodní 
fáze ZŘ

Povinnost dodržovat zásady podle § 6 odst. 4 jiné zákonné povinnosti 
doplňuje, nemůže tedy vést k pořizování plnění nebo postupům, které 
odporují principům 3E, nebo jsou jinak nepřiměřené a diskriminační. 

V rámci odůvodnění svého postupu by se zadavatel měl zabývat 
všemi třemi novými zásadami (… zda je aplikoval či nikoli), a to i 
přesto, že ne v každé VZ musí být (vzhledem k její povaze a smyslu) 
promítnuty všechny nové zásady. 
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Materiály Ministerstva práce a sociálních věcí
Publikace Odpovědné veřejné zadávání v kostce, příručka odpovědného 
veřejného zadávání k novele ZZVZ od 1. 1. 2021
Kontrolní list aspektů odpovědného veřejného zadávání k vyplnění při 
přípravě a odůvodnění veřejné zakázky a tento stejný kontrolní list 
(checklist) doplněný o komentář a vysvětlení k implementaci odpovědného 
veřejného zadávání
Tabulka s předměty plnění a využitelnými textacemi do zadávací 
dokumentace; postupně budou přibývat další textace
Záznam semináře Novela ZZVZ – Odpovědné veřejné zadávání v kostce
Záznam Mini-konference “Reflexe zadavatelů v ČR na novelu”
Komplexní informace k příležitostem OVZ naleznete v Metodice 
odpovědného veřejného zadávání a celé řadě dalších metodických 
materiálů
Institut odpovědného veřejného zadávání nabízí komplexní vzdělávání pro 
začátečníky i pokročilé
Inspirujte se v příkladech dobré praxe

https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/ovz_publikace_ovz-v-kostce_200205.pdf
http://institut.sovz.cz/wp-content/uploads/2020/12/kontrolni_list_pro_vyhodnoceni_socialniho_a_enviro_oz_a-_inovaci_ve_vz.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/checklist-s-komentarem_210205.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/predmety_plneni_a_textace_na_web_11_2_2021.xlsx
http://institut.sovz.cz/seminar/seminar-novela-zzvz-ovz-v-kostce-a-mini-konference-reflexe-zadavatelu-v-cr-na-novelu-videozaznam/
https://www.youtube.com/watch?v=xv1rii-Egd0&feature=youtu.be
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/09/sovz_metodika_2doplnene-vydani_web.pdf
http://sovz.cz/clanky-publikace/
http://institut.sovz.cz/
http://sovz.cz/priklady-dobre-praxe/


7

Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního 
odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce (1/2)
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Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního 
odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce (2/2)



Pohled na odpovědné veřejné zadávání přes předměty plnění –

vybrané příklady
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Oděvy/obuv a obuv

• etické nákupy

• ekologicky šetrná řešení – materiály

Úklidové služby a potřeby

• podpora zaměstnanosti osob 
znevýhodněných na trhu práce

• důstojné/férové pracovní 
podmínky a bezpečnost práce

• podpora účasti malých a 
středních podniků ve VZ

• podpora účasti sociálních 
podniků ve VZ

• ekologicky šetrné plnění

Catering a stravování

• ekologicky šetrná řešení, 
ekologické produkty/biopotraviny 

• sezónnost, čerstvost potravin

• FAIRTRADE (spravedlivý obchod) 

• podpora účasti sociálních podniků 
ve VZ

• podpora účasti malých a středních 
podniků ve VZ

• podpora účasti sociálních podniků 
ve VZ

• minimalizace 
odpadu/jednorázového plastu, 
vratné obaly, velká balení

Stavební práce a projektové a architektonické činnosti

• podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu

• důstojné/férové pracovní podmínky a bezpečnost práce

• podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikace

• ekologicky šetrná řešení – stavební materiály: zdravotní nezávadnost, dlouhá životnost;

• provoz budovy: energetická náročnost budov, spotřeba vody (využití dešťové či tzv. šedé vody) demolice budov: 
třídění odpadů, recyklace nebo opětovné použití stavebních materiálů, energetické využití odpadů

• dodavatelské vztahy, včasné platby poddodavatelům

Ostraha a bezpečnostní služby

• podpora zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu

• důstojné/férové pracovní 
podmínky a bezpečnost práce



Pohled na odpovědné veřejné zadávání přes předměty plnění –

vybrané příklady
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Tisk a grafika

• podpora účasti 
sociálních podniků

• podpora účasti malých a 
středních podniků ve VZ

• ekologicky šetrná řešení 

Údržba zeleně a technické služby

• podpora zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu - vyhrazené 
VZ

• důstojné/férové pracovní podmínky a 
bezpečnost práce

• podpora účasti sociálních podniků ve 
VZ

• podpora účasti malých a středních 
podniků ve VZ

Propagační předměty

• podpora zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu - vyhrazené VZ

• podpora účasti sociálních podniků ve VZ

• etické nákupy

• ekologicky šetrná řešení

• podpora účasti malých a středních podniků 
ve VZ

Kancelářský papír

• ekologicky šetrná řešeníNábytek a vybavení interiérů

• ekologicky šetrná řešení

• podpora zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu - vězni

• podpora účasti sociálních podniků ve 
VZ

• podpora účasti malých a středních 
podniků ve VZ

Elektrická energie

• ekologicky šetrná řešení 
– nákup energie z 
obnovitelných zdrojů 

Kancelářské potřeby

• ekologicky šetrná řešení

• podpora účasti malých a 
středních podniků ve VZ

Nákup IT, tiskárny, elektronika

• ekologicky šetrné řešení

• důstojné pracovní podmínky 
v dodavatelském řetězci

• etické nákupy (lidská práva)

• Inovace



Příležitosti OVZ pro Zdravá města …

 Podpora zaměstnanosti 

 Podpora praxí, vzdělávání či exkurzí

 Důstojné pracovní podmínky

 Etické nakupování 

 Lidská práva

 Přístup sociálních podniků 

 Zohlednění malých a 
středních podniků

 Férové dodavatelské vztahy 

 Etické kodexy
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 Environmentálně odpovědné 
veřejné zadávání

 Cirkulární zadávání

Společnost 
Lidé

Společnost 
Podniky

Životní 
prostředí

Inovace

OVZ

 Pozitivní dopad na komunitu

 Participace

 Genderové aspekty, atd.



Lokální dopady veřejných zakázek

 Nová publikace: Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní 
komunity, ekonomiky a životního prostředí

 Cíl: shrnutí všech legálních příležitostí pro získání přidané hodnoty z 
veřejných zakázek na úrovni lokální/regionální

 Různé úhly pohledu: lidé, firmy, životní prostředí, komunita, …

 Přehled stávajících i nových nástrojů (manažer OVZ, bonifikace, 
komunikace s místní veřejností, prostředí místa plněn, sezónnost, 
dostupnost, atd.)

 Seminář v Institutu OVZ
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https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/sovz_publikace_lokalnidopady_web-s-prokliky_2021_02_10-1.pdf
https://institut.sovz.cz/seminar/verejne-zakazky-jako-nastroj-podpory-mistni-komunity-ekonomiky-a-zivotniho-prostredi/


Studie „Místní dopad veřejných investic“ 

• 485 tisíc pracovních míst u dodavatelů a subdodavatelů 
• Efekt je nejvyšší ve stavebnictví a technických službách 

(vydaný 1 milion Kč = přibližně jedno plnohodnotné pracovní 
místo. 

• 45 % pracovních míst vytvářejí zakázky přímo v okresech 
zadavatele, podporují tedy výrazně místní ekonomiku. Tento 
efekt je nicméně nerovnoměrný. 

• Místní dodavatelé nejčastěji získávají malé zakázky, v režimu 
ZZVZ pak zakázky na stavební práce a technické služby. 
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Odpovědné veřejné zadávání

 Maximální hodnota za peníze („value for money“)
 Cíl: 

 Řešit aktuální problémy na úrovni veřejných zakázek (nekvalitní plnění, nelegální 
práce a stížnosti zaměstnanců, opožděné platby poddodavatelům, atd.) 

 Řešit aktuální problémy zadavatele (vyšší nezaměstnanost a s tím spojené lokální 
problémy, místní špatná situace v životním prostředí, atd.)

 Řešit aktuální celospolečenské/národní priority (čistá mobilita, národní závazky a cíle 
v oblasti životního prostředí, apod.)

 Využít potenciál veřejných zakázek pro získání přidané hodnoty či naplnění nových 
příležitostí (řešení dopadů ekonomických propadů, apod.)

 Tzn. OVZ nemá být „samoúčelné“ („drahá charita“), ale má vést k získání 
určité přidané hodnoty – pro zadavatele a pro společnost 

 Efektivní a partnerská komunikace s dodavateli 
 Logická úvaha: vhodný předmět plnění s vhodnými požadavky
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Efektivní implementace OVZ

Nastavení interního systému v organizaci:

 Stanovení si priorit v oblasti OVZ v kontextu plánu veřejných 
zakázek zadavatele

 Identifikace vhodných veřejných zakázek s vhodnými příležitostmi

 Postup na úrovni konkrétní veřejné zakázky (kontrolní list?) 

 Monitoring a vyhodnocování

 Komunikace dovnitř organizace

 Zapojení zainteresovaných stran 

 Znalost trhu a komunikace s dodavateli
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Metodiky…

Publikace...

...sovz.cz/clanky-publikace 17



Vše o odpovědném zadávání na sovz.cz
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