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SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Lentilka – firemní mateřská škola Jihomoravského kraje, kterou již čtyři roky 
provozuje příspěvková organizace Jihomoravského kraje Lužánky – středi-
sko volného času Brno, byla v roce 2016 rozšířena o tři třídy. Ty bylo potřeba 
před zahájením provozu vybavit nábytkem. 

Zadavatel si uvědomoval, že uplatnění aspektů odpovědného zadávání 
veřejných zakázek je často o něco komplikovanější, než prosté hodnocení 
na nejnižší cenu. Při přípravě veřejné zakázky proto spolupracoval se 
zřizovatelem, Jihomoravským krajem, a s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí, aby co nejlépe uplatnil tento koncept. V době přípravy zadávací 
dokumentace nebyl zadavateli znám obdobný příklad dobré praxe 
společensky odpovědného nákupu nábytku v České republice. Dobrou 
inspirací se mu proto v obecné rovině stala příručka zřizovatele „Základní 
principy odpovědného nakupování“ (zpracovala Nová ekonomika, o.p.s., 
2015) a dále pak na internetu zveřejněné metodiky. 

Informace a metodiky související s pořizováním nábytku jsou dostupné 
např. na http://sovz.cz/ predmety/nabytek-a-vybaveni-interieru/. 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Zadavatel:

 LUŽÁNKY - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BRNO, 
příspěvková organizace

Název VZ:

 Dodávka interiéru firemní mateřské školy 
Kounicova 16, Brno

Odkaz na profil zadavatele:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_8012.html

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE (květen 2016)

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Širší společenské zájmy:

Požadavek na ekologicky 
šetrné plnění

Hodnocení:

Aspekty odpovědného 
zadávání nebyly předmětem 
hodnocení

Předpokládaná hodnota VZ:

950 000 Kč bez DPH
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Předmětem veřejné zakázky, realizované jako zakázka malého rozsahu 
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (při 
respektování zásad postupu zadavatele), byla dodávka nábytku a vybavení 
interiéru, včetně externích herních prvků v zahradě mateřské školy. Zadava-
tel se po zvážení možnosti uplatnit principy odpovědného nakupování 
rozhodl požadovat, aby dodávka co nejvíce eliminovala dopady na životní 
prostředí. 

V zadávací dokumentaci zadavatel musel odlišit požadavky na výrobky ze 
dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva a požadavky na výrobky z kovu, např. 
věšáky. U nábytku a vybavení interiéru, které jsou vyrobeny ze dřeva nebo   
z materiálů na bázi dřeva, požadoval, aby výrobky byly odolné vůči oděru, 
omyvatelné, nepodporovaly hoření, a aby montážní spoje zboží zaručovaly 
jeho stabilní pevnost. Dále musely splňovat v zadávací dokumentaci po-
drobně uvedené technické parametry, které se týkaly: 

A) nebezpečných látek, 
B) obsahu formaldehydu a těkavých látek, 
C) složení použitých změkčovadel, 
D) obsahu těkavých organických sloučenin 
E) materiálů použitých na obaly. 

Nábytek opatřený ekoznačkou (např. Ekologicky šetrný výrobek, Evropská 
ekoznačka – The Flower) splňující požadavky A) až D) byl považován za 
vyhovující. 

Blíže viz zadávací dokumentace dostupná na: 
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_8012.html

Zadavatel obdržel pět nabídek, přičemž dodavatelé přistoupili k prokázání 
splnění požadavků zakázky různě. Někteří nabídli nábytek, kterému byla 
udělena značka Ekologicky šetrný výrobek, jiní dokládali ve vztahu k jed-
notlivým technickým požadavkům čestná prohlášení a certifikáty. Jedna      
z nabídek nesplnila technické požadavky zadavatele. Ze zbylých nabídek 
byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou, který však následně 
odmítl zakázku realizovat. Proto byl osloven dodavatel, který se umístil jako 
druhý v pořadí (obchodní společnost MY DVA group a.s.), a poskytl nábytek 
ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva označený ekoznačkou Ekologicky šetr-
ný výrobek. 

Z pohledu zadavatele proběhla realizace dodávek hladce a v požadovaných 
termínech. Ocenil zejména přípravu dodavatele před jednáními o postupu 
při realizaci zakázky. 

Zadavatel by ostatním zadavatelům určitě doporučil, aby při nákupu 
nábytku a vybavení interiéru požadovali minimalizaci dopadů na životní 
prostředí. Sám při příští vhodné příležitosti hodlá tuto již vyzkoušenou praxi 
zopakovat.
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