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SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Vážení čtenáři,

 tento newsletter vám bude jednou za měsíc přinášet informace z oblasti odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Odpovědného ve smyslu sociálním či v širším smyslu společen-
ském. Jde o strategičtější přístup k zadávání veřejných zakázek, kdy zadavatel uvažuje v šir-
ším kontextu a uvědomuje si i dopad svého nákupu z veřejných zdrojů na společnost, životní 
prostředí a místní ekonomiku.

 Tento přístup musí spojovat priority a cíle konkrétního zadavatele s investovanými pro-
středky do veřejných zakázek. Pro někoho tak může být důležitý přístup malých či sociálních 
podniků k veřejným zakázkám, pro jiného jsou prioritou důstojné pracovní podmínky lidí podí-
lejících se na plnění veřejné zakázky, pro dalšího pak například podpora získávání praxe u ab-
solventů či obecně podpora zaměstnanosti. Mnoho konkrétních informací a materiálů k jedno-
tlivým tématům či předmětům plnění, vč. právního ošetření, najdete na webu ,     www.sovz.cz
o kterém se také dočtete v tomto newsletteru.

 Newsletter bude pravidelně přinášet in-
formace o dílčích tématech spojených s od-
povědným veřejným zadáváním (OVZ), aví-
za na připravované akce (konference, semi-
náře) či reportáže z proběhlých akcí, dále tu 
najdete rozhovory s odborníky i příklady 
zahraniční i domácí praxe. Věříme, že vás 
newsletter zaujme a bude pro vás přínosem. 
Vaše náměty, připomínky, dotazy k příspěv-
kům či k tématu OVZ, prosím posílejte na 
sovz@mpsv.cz nebo prostřednictvím 
kontaktního formuláře.

Nové příležitosti zákona 
o zadávání veřejných 
zakázek

Strategičtější přístup k zadávání veřejných 
zakázek, kdy zadavatel uvažuje v širším 
kontextu a zohledňuje i dopad svého náku-
pu z veřejných zdrojů na společnost, životní 
prostředí či rozvoj inovací, je jednou z priorit 
unijních směrnic, která se jasně propsala 
i do nového zákona o zadávání veřejných 
zakázek. Nové příležitosti, které zákon při-
náší, jsou předmětem , který vyšel článku
v časopise Veřejné zakázky (č. 5/2016).

 O odpovědném veřejném zadávání 
(OVZ) jsme si povídali i s Vladimírem 
Studničkou, vedoucím metodického oddě-
lení Ministerstva pro místní rozvoj. Ptali jsme 
se ho i na to, do jaké míry nový zákon o zadá-
vání veřejných zakázek otevírá prostor pro 
OVZ, a zda se mohou zadavatelé v tomto 
směru spolehnout na metodickou podporu ze 
strany gestora tohoto zákona. Celý rozhovor 
najdete v lednovém vydání časopisu Veřejné 
zakázky v praxi, kde se objeví i nová rubrika      
k tématu OVZ. Nyní alespoň krátké avízo.

 V době účinnosti původního zákona     
o veřejných zakázkách často zaznívala 
otázka, zda je požadování sociálních aspektů 
ve veřejných zakázkách vůbec legální. Vladi-
mír Studnička v příspěvku rozebírá v prvé řa-
dě příslušnou směrnici EU (směrnici č. 
2014/24/ EU), která akcentuje sociální, ekolo-
gické a inovativní aspekty. Možnosti, které 
nová směrnice přináší, jsou transponovány 
do nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadává-
ní veřejných zakázek. Akcentaci sociálních 
aspektů lze nalézt v novém druhu zadávacího 
řízení, tj. zadání zakázky ve zjednodušeném 
režimu dle § 129 i v dalších ustanoveních, 
souvisejících např. s kritérii hodnocení.

 K tématu OVZ se Vladimír Studnička 
vyjadřoval i na  v září 2016, a to mj. konferenci
z hlediska vazby na kritéria kvality ve veřej-
ných zakázkách: „Minulé roky jsme neustále 
slyšeli, že zadavatelé mohou soutěžit jen na 
cenu, přestože zákon po celou dobu své účin-
nosti nic takového nepřikazoval. Pokud zada-
vatelé dokáží definovat, co pro ně představu-
je kvalitu očekávaného plnění, a to i v rámci 
sociálně odpovědného zadávání, nic jim ne-
brání tu kvalitu také hodnotit a následně z pl-
nění smlouvy obdržet.“
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Spolupracujeme…

Stavební zakázky otevírají široký prostor pro 
chytrá řešení, která berou v úvahu spole-
čenská, ekonomická i ekologická hlediska. 
Tomuto tématu se věnovaly semináře České 
rady pro šetrné budovy, které mj. nabídly 
zajímavý pohled na definování kvality v rám-
ci stavebních (a s tím souvisejících) veřej-
ných zakázek. Více zde.

Nové příležitosti pro města 
a obce

Zajímá vás, jaké příležitosti nabízí nová 
právní úprava pro zadávání veřejných za-
kázek, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek? Přináší zcela nový pří-
stup – umožňuje větší flexibilitu, obsahuje 
méně kazuistických pravidel a celkově je 
méně formalistický. Nová právní úprava ve-
de zadavatele k tomu, aby se nesoustřeďo-
vali pouze na cenu. Přidaná hodnota veřej-
né zakázky, zvláštní podmínky plnění, před-
běžné tržní konzultace, podpora lokální eko-
nomiky – nejen o tom se dočtete v , článku
publikovaném v aktuálním čísle časopisu 
Moderní obec (12/2016).

 Ve zmíněném rozhovoru jsou uvedeny  
i příklady konkrétní metodické podpory, kte-
rou MMR zadavatelům nabízí. Věříme, že 
podpora ze strany MPSV, které na rozvoji 
metodické podpory odpovědného zadávání  
s MMR spolupracuje, bude pro zadavatele 
přínosná. 

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání je spolufinancován Evropskou unií. 
Registrační číslo projektu je CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732. 
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 Co je odpovědné zadávání veřejných 
zakázek? Proč a kdo jej může využívat? Ve 
kterých veřejných zakázkách a jak? Chceme, 
abyste odpovědi nejen tyto otázky nalezli na 
jednom místě. Proto jsme v rámci projektu 
Podpora implementace a rozvoje sociálně 
odpovědného zadávání vytvořili web, který 
vysvětluje, co představuje odpovědné veřej-
né zadávání, je zdrojem informací s tématem 
souvisejících, poskytuje návody, jak principy 
odpovědného zadávání použít, a ukazuje      

i příklady z ČR i zahraničí. Obsah dále dopl-
ňujeme, nicméně web již je funkční a můžete 
jej využívat.

 Na internetových stránkách http://sovz. 
cz tématnajdete aktuálně osm , která lze řešit 
prostřednictvím odpovědného zadávání.     
U každého z nich jsou popsány možnosti pro 
využití odpovědného zadávání veřejných za-
kázek. Každé téma je pak možné zohled-
ňovat ve specifických . Na předmětech plnění
webu jsou opět uvedeny různé předměty 
plnění a je u nich popsáno, jaká společenská 
témata je souběžně možné při zadávání 
veřejné zakázky řešit a uplatnit. Například    
u řešení úklidových služeb a potřeb je možné 
zohlednit podporu zaměstnanosti, podporu 
dodržování důstojných pracovních podmí-
nek, efektivnější využití malých a středních 
podniků a v neposlední řadě uplatnit eko-
logicky šetrná řešení. Najdete zde i prová-
zané , ve kterých již byly konkrétní příklady
principy odpovědného zadávání zohledňo-
vány. Nechybí ani případové studie, doporu-
čené textace, a to nejen z České republiky, 
ale i ze zahraničí.

 Web se bude dále vyvíjet. Pokud však 
nyní máte dotazy k odpovědnému veřejnému 
zadávání, připomínky, náměty, chcete-li s ná-
mi spolupracovat, nebo nás chcete informo-
vat o akci, kterou připravujete, neváhejte nás 
kontaktovat.

Web na podporu 
odpovědného veřejného zadávání

Dodavatelské vztahy 
a přímé platby poddodavatelům

 V dodavatelských vztazích, tedy ve 
vztazích mezi hlavním dodavatelem veřejné 
zakázky a jeho poddodavateli v první nebo     
i nižší úrovni, existuje řada potenciálně pro-
blematických prvků, které mají vliv na plnění 
veřejné zakázky a v širším pojetí na společ-
nost či životní prostředí. K těmto problema-
tickým oblastem patří např. včasné platby 
poddodavatelům za služby nebo zboží, 
zajištění důstojných pracovních podmínek    
a bezpečnosti práce či ochrana životního pro-
středí. Komplikované vztahy v dodavatel-
ském řetězci mohou představovat zejména 
pro malé a střední podniky bariéru pro vstup 
do veřejných zakázek. Ekonomika tak při-
chází o příležitost jejich růstu a veřejný sektor 
obecně přichází o inovativnost, flexibilitu       
a efektivitu, kterou malé podniky přinášejí.

 Včasné úhrady závazků poddodava-
telům mohou být zajištěny pomocí nového 
institutu přímých plateb poddodavatelům, 
které jsou upraveny §106 v novém zákoně č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek. Inspirací pro české zadavatele může být 
praxe v Severním Irsku, kde mají s realizací 
těchto plateb již několikaletou zkušenost. Pro 
přímé platby poddodavatelům velkých sta-
vebních zakázek využívají projektové ban-
kovní účty (Project Bank Accounts), díky kte-
rým se daří významně zkrátit dobu, mezi pro-
vedením práce poddodavatelem a úhradou 
na účet poddodavatele. Detaily o tom, jak tyto 
účty fungují, se můžete dozvědět na stránce 
www.sovz.cz Dodavatelské vztahy,  v tématu 
přímé platby poddodavatelům. Tam také na-
jdete více k řízení dodavatelského řetězce    

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

PODPORA IMPLEMENTACE A ROZVOJE 
SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ  
 

NEWSLETTER PROJEKTU PODPORA IMPLEMENTACE A ROZVOJE SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ 

a řešení problematických oblastí dodava-
telských vztahů. Více k tématu si pak může 
přečíst i v článku, který bude publikován v no-
vém čísle časopisu Veřejné zakázky 
(6/2016).

 Inovace ve veřejných zakázkách 
a jejich úloha při podpoře ekonomického 
růstu a investic, podpora středních a malých 
podniků a jejich větší zapojení do veřejných 
zakázek - to byla základní témata meziná-
rodní konference „Inovativní přístupy 
v rámci zadávání veřejných zakázek“, 
kterou 26. října 2016 uspořádala v Berlíně 
Evropská komise ve spolupráci s německý-
mi orgány veřejné správy

 Diskutovalo se o vývoji procesu zadá-
vání veřejných zakázek, přičemž důraz byl 
kladen na elektronizaci a zjednodušení ce-
lého postupu. Pozornost byla věnována ta-
ké tzv.  jednotnému evropskému osvědčení
(dále jen „ESPD“), tzv. „principu pouze jed-
nou“ („once-only principle“) ve veřejném za-
dávání, jehož cílem je odstranit zatěžující 
administrativu na straně dodavatelů i zada-
vatelů.  o tzv. „SQUID“ předsta-Prezentace
vila předkvalifikačnímu systému dodavatelů, 
který je používán ve Welshu ve Velké Britá-
nii. Celou reportáž z konference naleznete 
zde.

Mezinárodní konference 
v Berlíně

Kontakty: Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., vedoucí oddělení veřejných zakázek MPSV
leona.steigrova@mpsv.cz, +420 221 923 487, www.sovz.cz, sovz@mpsv.cz
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