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Odpovědné (udržitelné/strategické) 
veřejné zadávání 

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 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)



Příležitosti OVZ – nová témata a příležitosti

 Podpora zaměstnanosti – nové cílové skupiny
 Podpora získávání praxí (vzdělávání)
 Přístup sociálních podniků k VZ
 Zohlednění malých podniků 
 Důstojné pracovní podmínky (úklid, ostraha, stavby, …)
 Férové dodavatelské vztahy (mj. včasné platby)
 Etické nakupování (mj. lidská práva ve 3. zemích)
 Nové výzvy v ekologicky šetrném zadávání



Situace OVZ v ČR

 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

 2016 – 2020: Projekt MPSV „Podpora implementace  a 
rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ 

www.sovz.cz
 Meziresortní pracovní skupina k OVZ (od podzimu 2017)



Od hledání „vhodných zakázek“ k systému 
řízení nákupů

 Od „odpovědného utrácení“ ke „strategickému využití 
nákupní síly“ 

 ISO 20400 Udržitelné nakupování - důraz na komplexní 
přístup k celému procesu ZVZ/nákupů

 Potenciál firem/dodavatelů v inovacích a udržitelnosti
 Komunikace s dodavateli, budování důvěry a „výchova“ 



Město Jičín

 implementováno OVZ ve vnitřní Směrnici o zadávání veřejných 
zakázek

 OVZ ve Strategickém plánu

 školení vedení města, vedoucích pracovníků a ředitelů 
příspěvkových organizací

 interní projekt „Odpovědný úřad“ - systému „včelích pláství“

 zefektivnění podávání nabídek pomocí formulářů

 předběžné tržní konzultace

 prohlášení o společensky odpovědném zadávání 



Připraveno pro vás v roce 2019 …

 Projekt SOVZ – konzultace, dlouhodobá spolupráce, 
podpora

 Metodiky – obecná, firemní, k sociálním podnikům,            
k implementaci OVZ v organizaci

 Řada akcí: letní škola (19-21/8/2019), mezinárodní 
konference OVZ (3-4/10/2019), školení pro SMOČR, 
školení pro zadavatele „na míru“…

 Newsletter, Facebook, LinkedIn
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