
ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ  

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ, 15. 5. 2018, PRAHA 

 



PROGRAM 

10:10-10:25 Zaměstnanost a kvalifikace (Město Kadaň, VD Letovice) 

10:25-10:40 Textil (MPSV) 

10:40-11:05 přestávka 

11:05-11:20 Zajištění konferencí (MPSV) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Město Kadaň 
Strategie a vlastní zadávání 

Zaměstnanost 
 



O zakázce: Kadaň, Studentské náměstí 

• Zadavatel: Město Kadaň 

• Předmět (CPV): Stavební práce 

• Předpokládaná hodnota: 28 000 000 Kč bez DPH 

• Cíle SOVZ: zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu 

práce 

 



Zadávací dokumentace, Čl. 8.6. 

– Ve smyslu § 44 odst. 10 Zákona zadavatel požaduje, aby alespoň nejméně 10 % 

z celkového počtu pracovníků – minimálně však jeden, kteří se budou podílet na 

plnění shora uvedené veřejné zakázky, bude pocházet z řad nezaměstnaných 

absolventů škol. (Pozn.: tj. absolvent školy do dvou let od ukončení přípravy na 

povolání, kteří jsou evidování ÚP a jejichž evidence je ukončena pro účely vzniku 

rozhodného pracovněprávního vztahu) 

– Uchazeč prokázal splnění podmínky prohlášením (vzor v ZD), která je součástí 

nabídky (čl. 8.6.2.) 

– Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy předloží seznam „cílových“ osob 

potvrzený příslušným ÚP společně s prohlášením o celkovém počtu osob (čl. 

8.6.3.) 

– Nesplnění povinnosti vede k následkům dle § 82 odst. 4 ZVZ (čl. 8.6.4.) 



Smluvní dokumentace 

??? 

• ZD: 

„Uchazeč je povinen v případě ukončení pracovněprávního vztahu ve smyslu 

shora přijatého pracovníka před skončením plnění zakázky (díla) bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, přijmout nového pracovníka z 

řad uvedených osob.“ (čl. 8.6.5.) 



Jaká poučení nabízí uvedený příklad? 

pozitiva negativa 



Rozhodnutí ÚOHS-S0734/2016/VZ-04395/2017/543/MŠl 

ze dne 7. 2. 2017 

Z bodu 96: 

„[…] zadavatel požadavkem 
na zaměstnání nezaměstnaných 
absolventů škol na realizaci 
veřejné zakázky dodržel zákonem 
vymezenou oblast, tj. oblast 
zaměstnanosti […]“ 

„[…] ustanovení § 44 odst. 10 
zákona dává zadavateli možnost 
takovou zvláštní podmínku 
stanovit […]“ 

Z bodu 98: 

„[…] předmětné podmínky jsou 

vázány na předmět veřejné 

zakázky, a nikoliv na osobu 

dodavatele. […]“ 

„[…] hlavním cílem zadavatele při 

vymezení předmětné zvláštní 

podmínky bylo, aby při realizaci 

veřejné zakázky byli zaměstnáni 

absolventi škol, kteří jsou vedeni 

na úřadu práce.“ 



Provázanost nástrojů SOVZ s veřejnou zakázkou 

Výhrada (§ 38) 

Požadavek zaměstnávání cílové 

skupiny (OZP) 

BEZPROSTŘEDNÍM 

DODAVATELEM bez ohledu na 

eventuální poddodavatele 

Zvláštní podmínka (§ 37) 

Hodnocení (§ 116) 

Požadavek zaměstnávání cílové 

skupiny pří plnění veřejné 

zakázky bez ohledu na 

postavení konkrétního 

zaměstnavatele v rámci 

dodavatelského řetězce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vzdělávání 
 

 

 

 

 Povodí Moravy, s.p. 



O zakázce: 
Vodní dílo Letovice - rekonstrukce, projektová dokumentace pro 

územní řízení 

• Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. 

• Předmět (CPV): Dodávka projektové dokumentace 

• Předpokládaná hodnota: 1 510 000 Kč bez DPH 

• Cíle SOVZ: podpora odborného vzdělávání 

Vzdělávání 



Zadávací dokumentace 

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné 

studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden 

student magisterského stupně studia např. v oboru 

vodních staveb a dalších příbuzných oborů.“ 

 

Vzdělávání 



Smluvní dokumentace 

• „Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na 

realizaci díla podílel alespoň jeden student magisterského stupně studia 

např. v oboru vodních staveb a dalších příbuzných oborů. Splnění 

podmínky zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušného ústavu či 

katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména 

studente včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.“ 

• „Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění provádět kontrolu 

provádění díla.“ 

• „Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele 

stanovené v čl. V bodem 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za porušení 

uvedené povinnosti.“ 

Vzdělávání 



Jaké poučení či inspirace lze v příkladu nalézt? 

pozitiva negativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etické nakupování 
 

 

 

 

 

 MPSV 

 Dodávky potravinové a materiální pomoci 

 



O zakázce 

• Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Předmět (CPV): dodávky textilu 

• Cíle SOVZ: etická výroba textilu, 

vyšší standard kvality potravin  

• Předpokládaná hodnota: 

14 mil. Kč bez DPH  



 

§ 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ  

směrnice (a zejména její příloha X.) 

standardy stanovenými úmluvami MOP 

 zákaz nucené práce,  

 zákaz dětské práce,  

 bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky,  

 platné pracovní smlouvy. 

 

 

Zadávací dokumentace 

Etická výroba textilu 



= každá fáze výroby nabízeného textilu (tj. šití, pletení a jiné úpravy 

látek či jiných použitých materiálů nezbytné ke vzniku nabízeného 

finálního produktu).  

 

Požadované není zkoumáno ve vztahu k produkci použitého materiálu. 

Výrobní proces 

Etická výroba textilu 



Prokázání požadavku 
 

• doklad prokazující členství v organizaci Fair Wear Foundation, nebo  

• čestné prohlášení 

Etická výroba textilu 



 

 

 

 

Kontrola plnění  

• audit dodavatelské továrny (a to i prostřednictvím 

zmocněné třetí strany) 

Sankční mechanismy  

• odstoupení od smlouvy 

Smluvní dokumentace 

Etická výroba textilu 



Jaká byste na případu našli… 

pozitiva negativa 

…? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kombinace aspektů SOVZ 
 

 

 

 

 

MPSV 

Zajištění konference „Fórum rodinné politiky“ 

s aspekty odpovědného veřejného zadávání 



O zakázce 

• Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Předmět (CPV): organizování akcí, organizace seminářů 

• Cíle SOVZ: podpora sociálních podniků, etické nakupování 

a ekologicky šetrná řešení 

• Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH 

 
 

Kombinace aspektů SOVZ 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fairtrade_Certification_Mark.svg


Zadávací dokumentace 

Zvláštní podmínky plnění § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ 

1) etické nakupování: káva a čaj Fair Trade 

2) ekologicky šetrná řešení: ovoce a zelenina nezpracované 

i zpracované do jídel a ovocné a zeleninové šťávy 

pochází z ekologického zemědělství 

Kombinace aspektů SOVZ 



Zadávací dokumentace 

Hodnocení 

Kritérium hodnocení váha 

Nabídková cena  70 % 

Plnění VZ ve spolupráci nebo prostřednictvím SP v 

rámci cateringu 
15 % 

Plnění VZ ve spolupráci nebo prostřednictvím SP mimo 

catering 

 

15 % 

Kombinace aspektů SOVZ 



Smluvní dokumentace 

• Dodavatel si je vědom akcentu na OVZ 

• Zvláštní podmínky plnění uvedeny ve smlouvě 

• Kontrola plnění a smluvní pokuty odstupňované podle závažnosti 

porušení smlouvy 

Kombinace aspektů SOVZ 



Našli jste na příkladu nějaká… 

pozitiva negativa 

…? 



Příklady dobré praxe 

 
Další domácí i zahraniční příklady dobré praxe jsou k nalezení na: 

http://sovz.cz/priklady-dobre-praxe/ 

 

Objeví se tam i jméno vaší organizace? 
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