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SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Státní podnik Povodí Vltavy byl jedním z prvních zadavatelů, kteří se vydali cestou 
odpovědného veřejného zadávání (OVZ) – konkrétně do plnění svých veřejných 
zakázek zapojili dlouhodobě nezaměstnané osoby. Nyní plánují využít i jiná témata 
OVZ. Na podrobnosti jsme se zeptali TOMÁŠE HAVLÍČKA, ředitele investiční 
sekce.

Co vás vedlo k zohledňování společensky odpovědných aspektů v zakázkách 
a jak jste si vyhodnotili využívání tohoto přístupu?

První podněty jsme získali v rámci debaty s naším zakladatelem – Ministerstvem 
zemědělství. Z počátku byly reakce některých dodavatelů negativní. Praxe však 
ukázala, že zaměstnat osobu z řad dlouhodobě nezaměstnaných není pro dodavate-
le až takový problém, a máme skvělý pocit v případech, kdy tito zaměstnanci zůstali  
u dodavatele i po skončení projektu. Tento přístup byl jednoduchý, dobře prokazatel-

ný a v porovnání s ostatními zakázkami se ukázalo, že podmínky odpovědného zadávání nevedly  k navýšení cenové hladiny či   
k nižšímu počtu podaných nabídek.

Plánujete i do budoucna u tohoto tématu zůstat (tj. požadovat zaměstnání určité skupiny osob) nebo jste si identifikovali 
i nová témata a příležitosti a jaké jsou vaše další plány v této oblasti?

Vzhledem k velice nízké míře nezaměstnanosti (nejnižší od roku 2008) se nyní snažíme najít jiné formy odpovědného zadávání 
veřejných zakázek, než je zaměstnávání osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Rádi bychom v tomto roce připravili projekt 
odpovědného zadávání, který by umožnil rovné podmínky v rámci subdodavatelského řetězce. Nejedná se jen o lhůty splatnosti, 
ale i o záruční lhůty či sankce. Rádi bychom, aby se úhrada za provádění stavebních prací dostala k těm společnostem, které 
fakticky tuto práci provádí. Bohužel se stává, že na konci subdodavatelského řetězce nedostanou firmy zaplaceno, a právě tento 
nerovný stav bychom chtěli napravit. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek nám takový postup umožňuje. Procesně to však 
není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Jsem velice rád, že máme možnost konsultovat veškeré záležitosti v rámci 
odpovědného zadávání nejen s Ministerstvem zemědělství, ale i s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
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Příklad dobré praxe 
Povodí Vltavy, státní podnik

vil o přínosu britského zákona o spole-
čenské hodnotě (Social Value Act), který 
přináší veřejným organizacím šanci, aby 
za peníze daňových poplatníků získa-
ly mnohem více. Ministr Wilson také 
poukázal na to, že veřejní zadavatelé 
stále zvedají laťku tím, že žádají 
potenciální dodavatele, aby sami 
řekli, co udělají pro místní oblast, 
žádají nové nápady, inspirují a podporují 
spolupráci.

 V rámci konference navíc probíha-
la řada praktických a interaktivních 
workshopů. Velká pozornost byla věno-
vána měření a standardizaci měření be-
nefitů, které odpovědné veřejné zadá-
vání může přinést. Více se dočtete       
a odkazy na videa z konference najdete 
zde v reportáži.

Komunikace s doda-
vateli – příležitost 
nebo důvod k obavám?

Chcete se dozvědět, jaké možnosti 
mají zadavatelé při komunikaci s do-
davateli? V příspěvku, který naleznete 
v rubrice Odpovědné veřejné zadávání 
v březnovém vydání časopisu Veřejné 
zakázky v praxi, se podrobně věnuje-
me institutům, jako jsou předběžné 
tržní konzultace, školení dodavatelů, 
akce „Meet the Buyer“. Již nyní se 
můžete inspirovat na webu projektu, 
kde je zpracované téma zvláštních 
institutů ZZVZ, případně nás kontakto-
vat s dotazem.

Social Value 
Summit 2017 

zitivní vliv na místní komunity a bu-
dovat inkluzivní ekonomiku – nejen 
těmto tématům se věnovala letošní 
konference Social Value Summit, 
která se uskutečnila 8. února v Lon-
dýně.

 Na konferenci vystoupil i britský 
ministr pro občanskou společnost 
Rob Wilson, který ve svém projevu mlu-

 Jak v různých 
pro jek tech  zo -
hledňovat dopad 
na společnost, jak 
maximalizovat po-
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 Uvažujete o zahrnutí prvků odpo-
vědného veřejného zadávání do ve-
řejné zakázky, ale říkáte si, že tento 
přístup veřejnou zakázku nutně prodraží 
a že dodavatelé plnění s prvky OVZ 
„neumí“?

 Připravujeme pro vás metodiku 
odpovědného veřejného zadávání, kte-
rá bude komplexně odpovídat na řadu 
otázek kolem odpovědného veřejného 
zadávání. Než bude k dispozici, už nyní 
pro vaši představu uvádíme vyjádření    
k mýtům, které o odpovědném veřej-
ném zadávání běžně panují, a které 

jsme v metodice mimo jiné shromáždili. Zatím odkrýváme sedm mýtů a věříme, že 
komentáře pod nimi je pomohou vyvrátit. Můžete se inspirovat  a samozřejmě ZDE
budeme rádi i za váš názor či připomínku.

Konec mýtů o OVZ
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Sociální podnikání 
a odpovědné zadávání

 Na konci ledna proběhlo v Praze 
úvodní setkání lokálních konzultantů     
a expertů sociálního podnikání, kteří 
působí v rámci aktivit projektu Podpora 
sociálního podnikání v ČR. Ten se za-
měřuje na rozvoj podpůrné sítě lokálních 
konzultantů, odborných poradců (ex-
pertů) a možností stáží v sociálních 
podnicích pro začínající nebo rozvíjející 
se sociální podnikatele. V rámci projektu 
bude také spravován a rozvíjen webový 

portál o sociálním podnikání, který je zdrojem informací nejen pro sociální podniky, 
ale i pro širokou veřejnost.

 Lokální konzultanti budou v rámci svých aktivit zájemce informovat i o možnos-
tech společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek ve vztahu k so-
ciálnímu podnikání, které ve společném spojení nabízí efektivní synergii. Ať už jste 
zadavatel, a chcete společensky odpovědně zadávat nebo naopak jste sociální 
podnik, a nevíte jak se ucházet o zakázky, na vše se můžete informovat přes zmí-
něné regionální zástupce.

 Kontakty na konzultanty v regionech naleznete , případně můžete pro další zde
informace kontaktovat Gabrielu Kurkovou na mailu gabriela.kurkova@mpsv.cz.

Etické nakupování 
oděvů

Pracovní oděvy a oděvy obecně jsou 
ideálním druhem zboží, kde lze uplat-
ňovat principy etického nakupování. 
Etické nakupování zohledňuje to, za 
jakých ekologických a sociálních pod-
mínek je zboží vyráběno. 

Cílem je nepodporovat problematické 
pracovní podmínky, jako je využívání 
dětské práce, nucené práce, práce 
v nebezpečných či zdravotně závad-
ných podmínkách, práce s nadměrnými 
přesčasy, práce za mzdu pod životními 
náklady a další.

Jak etické nakupování podporuje ev-
ropská i národní právní úprava? Co je 
možné požadovat v zadávacím řízení  
a jak požadované ověřovat? To se 
mimo jiné podrobněji dozvíte v článku 
v únorovém vydání časopisu Veřejné 
zakázky. Informace k tématu včetně 
příkladů dobré praxe jsou k dispozici 
také na našem webu.
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