
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE (2018)

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“ či 
„zadavatel“) se již několik let hlásí ke konceptu odpovědného veřejného 
zadávání (dále jen „OVZ). Základní principy OVZ pojalo MPSV do své Stra-
tegie odpovědného veřejného zadávání a dalších vnitřních řídících doku-
mentů a kontinuálně a systematicky zohledňuje ve vhodných případech 
principy a příležitosti OVZ při zadávání veřejných zakázek. Aktivně tak již 
několik let přispívá k naplňování usnesení vlády České republiky ze dne    
24. července 2017 č. 531, o  Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu 
při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.

MPSV vždy pečlivě zvažuje kontext a dopady veřejné zakázky, analyzuje 
rizika vznikající při plnění a hledá příležitosti OVZ, aby v konkrétních 
veřejných zakázkách dosáhla maximálního užitku za vynaložené veřejně 
prostředky (tzv. přístup value for money). Příkladem aplikace principů a pří-
ležitostí OVZ v zadávací praxi MPSV je i níže uvedená praxe. 

Příležitosti OVZ:
- Etické nakupování 
- Ekologicky šetrná řešení 

V rámci veřejných zakázek na catering lze podporovat i další principy a pří-
ležitosti OVZ, např. podporovat sociální podniky.    
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Catering – kvalitně, udržitelně, jednoduše

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Širší společenské zájmy: 

Požadavek zadavatele 
podporující etické nakupování 
a ekologicky šetrná řešení. 

Hodnocení: 

Aspekty odpovědného zadá-
vání nebyly předmětem 
hodnocení, aspekty jsou 
podporovány formou § 37 
odst. 1 písm. d) ZZVZ a jsou 
uvedeny ve specifikaci 
předmětu smlouvy.   

Právní předpis: 

Dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (ZZVZ)

Zadavatel:

 Česká republika 
– MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Název:

 VYUŽÍVÁNO VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 
NA CATERING, VČETNĚ DYNAMICKÉHO 
NÁKUPNÍHO SYSTÉMU PRO TECHNICKÉ 
ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ I A II   

ČÁST PRVNÍ HLAVA III Díl 3. Odst. 3) Zásady pro zadávání veřej-
ných zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí: 

„V celém procesu zadávání veřejných zakázek je nutné klást důraz 
na výběr ekonomicky nejvýhodnějších řešení, která zohledňují kromě 
ceny i technické a kvalitativní aspekty, udržitelnost a náklady život-
ního cyklu, či přínosy týkající se sociální oblasti a oblasti zaměstna-
nosti.“ 



V Zadávací dokumentaci se zadavatel hlásí ke konceptu odpovědného veřejného zadávání, včetně uvedení 
relevantních právních a interních dokumentů vytvářejících rámec požadavků zadavatele a objasňující jeho záměry.     

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při 
zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, a v souladu se Strategií zadávání veřejných zakázek v resortu 
zadavatele, má zadavatel zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného veřejného zadávání (více např. viz. 
www.sovz.cz). Zadavatel klade důraz na výběr kvalitního, udržitelného a ekonomicky nejvýhodnějšího řešení. Požadavky na 
catering v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ zohledňují principy etického nakupování a ekologicky šetrná řešení. 
Podrobně jsou požadavky stanoveny ve specifikaci předmětu smlouvy (příloha vzoru smlouvy č. 1).

Ve specifikaci předmětu smlouvy (resp. Příloze č. 1 Smlouvy), kde zadavatel dopodrobna definuje plnění, které 
poptává, se klade velký důraz na jeho kvalitu a udržitelnost. Jednotliví organizátoři veřejných zakázek v rámci MPSV si 
mohou specifikaci předmětu smlouvy upravit dle svých individuálních požadavků odvíjejících se zejména od velikosti 
akce, počtu účastníků na akci, délky trvání, rozpočtu apod. 

FAIRTRADE káva a čaj 
Všechny kávové a čajové produkty musí být vyrobeny v souladu s parametry Usnesení Evropského parlamentu o spravedlivém 
obchodu a rozvoji (2005/2245(INI)), a jsou tak naplňovány především základní principy spravedlivého obchodování: výkupní cena 
odpovídající nákladům udržitelné produkce a důstojného živobytí, možnost využití předfinancování, dlouhodobé obchodní vztahy, zákaz 
nucené a dětské práce, dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO), kontrolované využívání pesticidů a dalších 
agrochemikálií. (Za vyhovující jsou považovány výrobky nesoucí značku FAIRTRADE dle certifikace FLO nebo výrobky dovážené        
a distribuované prostřednictvím fair trade organizací (členové WFTO), které jsou uvedeny na webových stránkách WFTO. Dodavatelé 
mohou prokázat shodu s požadavky také jiným vhodným způsobem.)

Čerstvé potraviny 
Občerstvení bude připraveno z čerstvých potravin definovaných v následujících předpisech, pokud se jedná o:  

Pekařské výrobky – čerstvý chleba, čerstvé běžné pečivo a čerstvé jemné pečivo dle § 11a písm. e), f) a g) vyhlášky                 
č. 333/1997 Sb., ze dne 12. prosince 1997, kterou se provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a ta-
bákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky a těsta.

Mléčné výrobky – čerstvé mléko a čerstvá tekutá smetana dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko     
a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

Masné výrobky –.čerstvé maso dle bodu 1.10 přílohy I. nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 853/2004, kterým se 
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. 

Potraviny z ekologického zemědělství
Občerstvení bude připraveno z potravin pocházejících z ekologického zemědělství ve smyslu nařízení (ES) č. 834/2007, o ekologické 
produkci a o označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství, pokud se jedná o: veškeré ovocné a zeleninové šťávy, veškeré ovoce a zelenina nezpracované i zpracované, veškeré 
maso, masné výrobky a veškerá vejce.

Související ekologické požadavky 
Nealkoholické studené nápoje slazené a neslazené budou podávány ve džbánech po celou dobu konání akce. V souvislosti s mi-
nimalizací odpadů budou podávány tzv. domácí limonády vyrobené přednostně z  čerstvého ovoce a zeleniny a dále pitné vody z ko-
houtku, případně cukru a bylinek. Voda bude podávána nebalená, tzn. pitná voda z kohoutku. Odpady vznikající při zajištění cateringu 
budou minimalizovány nápoje a potraviny (typu cukr a mléko ke kávě, med k čaji apod.) nebudou podávány v jednotlivých (individuál-
ních) baleních a odpad bude důsledně tříděn k recyklaci přinejmenším na papír/plasty/sklo. Po celou dobu trvání akce budou mít také její 
účastníci možnost třídit odpady k recyklaci přinejmenším na papír/plasty/sklo.“

V rámci smlouvy (resp. Přílohy č. 1 této Smlouvy) je pak důležité zakotvení povinností a vytvoření odpovídajícího 
kontrolního a sankčního mechanismu. 

1. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci plnění dle této Smlouvy v souladu se 
zásadami odpovědného veřejného zadávání a zavazuje se dodat plnění v souladu s požadavky dle této Smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování plnění dle této Smlouvy. Dodavatel je povinen umožnit osobám 
Objednatele provádět kontrolu řádného poskytování plnění dle této Smlouvy, a to i  bez předchozího ohlášení takové kontroly, 
včetně umožnění nahlížení do smluvní dokumentace Dodavatele a jeho poddodavatelů a kontroly v jejich prostorách a v místě 
plnění. Za účelem kontroly požadavků dle Přílohy č. 1 Smlouvy je Objednatel dále oprávněn si vyžádat dodací listy k surovinám 
a produktům použitým při cateringu či jiné rovnocenné důkazy, tak aby došlo k prokázání splnění požadavků uvedených 
Objednatelem. Dodavatel je povinen předmětné dodací listy či jiné rovnocenné důkazy doložit nejpozději ve lhůtě 5 pracovních 
dnů od odeslání výzvy Objednatele kontaktní osobě Dodavatele.

3. Dodavatel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši YYY Kč v případě nesplnění povinnosti Dodavatele dle 
odst.1. této Smlouvy, a  to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

4. Dodavatel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši ZZZ Kč v případě nedodržení lhůty dle odst. 2 této Smlouvy, 
a  to za každý byť započatý den prodlení.
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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. 

sovz@mpsv.cz,  www.sovz.cz
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