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SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

 Nová komplexní metodika k (so-
ciálně) odpovědnému veřejnému zadá-
vání (OVZ) – to je první položka na se-
znamu našich plánů pro tento rok. Těšit 
se na ni můžete již v únoru. Metodika 
bude obsahovat i vzorové textace či 
příklady dobré praxe, které lze následo-
vat. Věříme, že bude užitečná a pomůže 
vám v zakázkách uplatňovat společen-
sky odpovědné aspekty. 
 

 Souběžně plánujeme spustit mo-
dulový e-learning k tématu OVZ, odkaz 
na přístup do kurzu najdete po jeho 

spuštění na našem webu . Nejdříve se budou moci školit zadavatelé, sovz.cz
následně bude spuštěn i kurz pro dodavatele. Další aktivitou budou různé vzdělá-
vací akce k tématu OVZ – v obecné rovině či dle požadavku a zaměření zakázek 
konkrétního zadavatele. Pokud již nyní máte (má vaše organizace) o toto školení 
zájem, můžete nás . Může vás zajímat i plánovaný mezinárodní kontaktovat
workshop s účastí odborníků z Velké Británie a na září připravovaná odborná 
konference, která bude navazovat na úspěšnou  z minulého roku. Přejeme akci
všem úspěšný rok.

Na Masarykově univerzitě (MU) 
v Brně, která je partnerem projektu 
Podpora implementace a rozvoje 
sociálně odpovědného veřejného 
zadávání, uspořádal náš tým na konci 
roku 2016 seminář na téma Odpov-
ědné zadávání veřejných zakázek. 
Kromě zaměstnanců univerzity se ho 
zúčastnili i zástupci dalších vysokých 
škol.

Diskutující probírali témata, která sou-
visí se strategií a veřejnými zakázkami 
univerzity. Hovořilo se o sociálních 
aspektech, které lze uplatnit u zakázek 
na stavby – o zaměstnávání dlouho-
době nezaměstnaných, stážích pro 
studenty či důstojných pracovních pod-
mínkách. Dostalo se též na zajištění 
ostrahy či úklidu i na ekologicky šetrná 
řešení u stavebních zakázek (téma 
školil Petr Zahradník z České rady pro 
šetrné budovy). Odborníci se věnovali 
i příležitostem pro odpovědné zadávání 
při nákupech propagačních předmětů, 
potravin pro stravování a občerstvení 
a dalším.

Posluchači se sami aktivně zapojovali 
do debaty a díky tomu se řešily prak-
tické otázky spojené se zadáváním 
veřejných zakázek na MU. Pokud 
máte i vy zájem o školení OVZ, 
můžete nás , rádi Vám kontaktovat
pomůžeme: . sovz@mpsv.cz

 „Čím ďalej tým viac sa očakáva 
profesionálnejší prístup k verejnému 
obstarávaniu, tak aby boli vynaložené 
prostriedky použité s čo najvyššou 
pridanou společenskou hodnotou. Eu-
rópska komisia v tejto súvislosti aktívne 
podporuje výmenu a šírenie skúse-
ností,“ říká Jaroslav Kračún z Evropské 
komise.

 V nové rubrice Odpovědné ve-
řejné zadávání v časopise Veřejné za-
kázky v praxi (leden 2017) odpovídá pět 
osobností, které se dlouhodobě zadá-
vání veřejných zakázek věnují. Kromě 
Jaroslava Kračúna na otázky odpovídali 
Vladimír Studnička z Ministerstva pro 
místní rozvoj, Martin Hadaš z Masaryko-
vy univerzity, Jiří Buryan a Adéla Havlová 
z advokátní kanceláře Havel, Holásek   
& Partners, Jiří Skuhrovec z EconLabu  
a Petr Zahradník z České rady pro šetrné 
budovy. Celý příspěvek si můžete přečíst 
také .ZDE
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Jak to vidí odborníci?

Co plánujeme na rok 2017 Seminář na MU 
řešil příležitosti 
pro odpovědné zadávání
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 Zadavatelé jako jsou obce nebo 
kraje chtějí často podpořit lokální malé 
a střední podniky, aby místní lidé měli 
práci a lokální ekonomika prosperovala. 
I když v zadávacím řízení nelze přímo 
zvýhodnit firmy, které mají sídlo v daném 
městě nebo kraji, lze učinit kroky, které 
pomáhají místním menším firmám o ve-
řejné zakázky soutěžit. 

 Příčiny nezájmu či neúspěchu 
MSP bývají často v nedostatečné vzá-
jemné komunikaci, složitosti (někdy jen 

zdánlivé) přípravy nabídky, ve zbytečně 
přísně nastavené kvalifikaci či garancích 
apod. Tyto bariéry, je-li si jich zadavatel 
vědom, mají poměrně . snadná řešení

 Také současná právní úprava nabí-
zí možnosti, jak podpořit účast malých   
a středních podniků v zadávacích říze-
ních veřejných zakázek – v zákoně č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek je stanovena přímo povinnost 
dělit zakázky na části, dále také možnost 
využití dynamického nákupního systé-
mu nebo i možnost přímých plateb pod-
dodavatelům.

 Inspirativní příklady, jak lze zadá-
vací podmínky přizpůsobit, aby se na 
plnění podílely místní menší firmy, mů-
žeme najít třeba ve Velké Británii. Např. 
Rada hrabství Devon ve veřejné zakáz-
ce na recyklaci odpadu, Rada hrabství 
Northumberland ve veřejné zakázce na 
dodávky jídla pro školy a zařízení sociál-
ní péče. Celý článek s podrobnostmi 
ZDE.

Jak podpořit MSP prostřednictvím 
veřejných zakázek?

Příklad dobré praxe:  
Ekologicky šetrné řešení - tisk časopisu

 Masarykova univerzita (MU) reali-
zovala veřejnou zakázku na tisk časo-
pisu s měsíční periodicitou. Při zadávání 
zakázky byl v kritériích hodnocení zo-
hledněn důraz na ekologicky šetrná ře-
šení.

 Podané nabídky byly hodnoceny 
podle nabídkové ceny, nákladů dojezd-
nosti (pro osobní konzultace předtisko-
vých úprav) a již zmiňovaného dílčího 
kritéria ekologicky šetrné řešení tak, 
že zadavatel přidělil účastníkovi body, 
pokud prokázal, že papír použitý pro 
výrobu měsíčníku pochází z udržitel-
ných a zákonných zdrojů (certifikace 
používání papírů FSC, PEFC nebo ob-
dobné) a současně zadavatel přidělil 

účastníkovi body, pokud prokázal cer-
tifikaci ekologicky šetrné polygra-
fické výroby (certifikát pro životní 
prostředí ISO 14001:2005, EU Ecolabel, 
Nordic Swan nebo obdobné). Zadavatel 
obdržel 3 nabídky.

 Dodavatel s nejnižší nabídkovou 
cenou měl zároveň nejblíže provozovnu 
a navíc získal body za pro výrobu použi-
tý papír s certifikací FSC.

 Hezký příklad veřejné zakázky       
s uplatněním principů odpovědného ve-
řejného zadávání, že? Pokud chcete 
více informací nebo potřebuje poradit    
v oblasti odpovědného zadávání, nevá-
hejte nás .kontaktovat
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Nejasnost a složitá předvídatelnost 
kontrolních mechanismů stejně jako 
větší důraz na procesní přesnost než 
na kvalitu výsledků. To jsou podle 
Michaely Marksové hlavní překážky, 
které bránily v Česku rozvoji odpověd-
ného zadávání veřejných zakázek. Jak 
to změnit? Kde všude se dá odpovědný 
přístup k zadávání veřejných zakázek 
uplatnit? Nejen odpovědi na tyto otázky 
přináší exkluzivní rozhovor s ministryní 
práce a sociálních věcí.  Najdete ho
v aktuálním čísle časopisu Veřejné
zakázky v praxi (leden 2017) nebo 
ZDE.

Michaela Marksová: 
Chceme motivovat k sociálně 
odpovědnému zadávání

Kontakty: Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., vedoucí oddělení veřejných zakázek MPSV
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