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Strategické zadávání 

OVZ již není v ČR výjimkou… 

… realizována řada pilotních zakázek 

  

 

 

Jak ale přistoupit k OVZ strategicky? 

 

 

 



Implementace - zdroje 

2017/18 - cesta k promyšlenému, strategickému OVZ 

 

• Iniciativa EK: Zvyšování dopadu veřejných investic 
prostřednictvím veřejného zadávání 

 

• usnesení vlády ČR č. 531 z července 2017 

 

• Evropský parlament: Usnesení o balíčku v oblasti 
strategie pro zadávání veřejných zakázek 

 

 



ISO 20400 Udržitelné nakupování  

Udržitelné nakupování je nakupování, které má nejpříznivější 
environmentální, sociální a ekonomický dopad v rámci celého 

životního cyklu a které se snaží minimalizovat negativní dopady.  
 



Definice OVZ   

Odpovědné veřejné zadávání vnímáme jako proces, při kterém 
zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které 

potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze, 
vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku, a 

minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.  
 
 
  

 



Principy OVZ 

Odpovědnost veřejné správy 
strategické zadávání, hledání udržitelných řešení a jejich promítání do politik, 
zlepšování postupů a řízení, participace 

Udržitelné náklady 
Zadavatel je řádný hospodář, postupuje v souladu s principy 3E, hledá „best value 
for money“  

Důstojné pracovní podmínky 
       Zohledňování lidí a dopadů veřejné zakázky na lidi  
Férová soutěž a dodavatelské vztahy 

Otevřenost a transparentnost, férová hospodářská soutěž, včetně podpory malých 
a středních podniků, zohledňování dodavatelů a dopadů na ně – férové partnerství 
zadavatele s dodavatelem   

Ekologicky udržitelná řešení   



Příležitosti OVZ 

 
 Podpora zaměstnanosti – nové cílové skupiny 
 Podpora získávání praxí 
 Přístup sociálních podniků k VZ 
 Zohlednění malých podniků  
 Důstojné pracovní podmínky (úklid, ostraha, stavby) 
 Férové dodavatelské vztahy (včasné platby) 
 Etické nakupování 
 Nové výzvy v ekologicky šetrném zadávání 
 



Kroky k implementaci OVZ 

Přijměte 
principy OVZ 

Strategicky 

zvolte příležitosti 
OVZ 

Komunikujte je a 
uveďte je do 

praxe  

Ověřujte jejich 
respektování 



Kroky k implementaci OVZ 

KROK 1: Přijměte principy odpovědného veřejného zadávání 
 

na úrovni top managementu 
 

v komplexním strategickém dokumentu organizace 
 

určete „osobu/odbor odpovědné za implementaci OVZ“ 



Kroky k implementaci OVZ 

KROK 2: Strategicky zvolte příležitosti OVZ 

 

Jakou přidanou hodnotu související s vašimi prioritami a politikami chcete 

odpovědným veřejným zadáváním dosáhnout? 

 

Jakými požadavky bude nejlépe využit potenciál veřejných zakázek pro prosazení 

vašich politik a získáte tak největší hodnotu za vynaložené finanční prostředky? 

 



Kroky k implementaci OVZ 

KROK 3: Komunikujte přijetí principů a výběr vašich příležitostí a uveďte je 
do praxe  
 

transparentně komunikovat  jak interně, dovnitř organizace tak navenek 

 

stanovte si konkrétní, dosažitelné a měřitelné cíle 

 

start small, scale fast 

 

 

   



Kroky k implementaci OVZ 

KROK 4: Ověřujte respektování principů a využití příležitostí OVZ  
 

pravidelná evaluace, resp. monitoring klíčových dat procesu zadávání 

 vyhodnocování těchto dat a  

následná revize zavedených postupů 

= stálé zlepšování 

 

   



Implementace OVZ 

Dotazy? 
 
 

www.sovz.cz  
 

 Monika Dobrovodská 

monika.dobrovodska@mpsv.cz 

 


