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Předměty plnění

Dlouhý / komplexní dodavatelský řetězec

• Stavební práce

• Oděvy, textilní výrobky, …

• ICT – počítače, telefony, …

ČR, Evropa, globální dodavatelské řetězce



Rizika a příležitosti

• Platební podmínky
• Pracovněprávní předpisy
• Bezpečnost práce
• Ochrana životního prostředí

• Podpora malých a středních podniků
• Podpora sociálních podniků

Proč to 
dělat?



Příklad z praxe

• Zadavatel: Vysoká škola chemicko-
technologická Praha

• Předmět: Stavební práce. Rekonstrukce vnější 
fasády budovy B 

• Předpokl. hodnota: 90 000 000 Kč bez DPH

Férové 
dodavatelské 

vztahy, pracovní 
podmínky 



• Zadávací dokumentace
„2 SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Sociálně 
odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky 
zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel bude od vybraného 
dodavatele vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné 
zakázky podílet. Vybraný dodavatel bude povinen zajistit splnění tohoto požadavku Zadavatele i u svých poddodavatelů. 
Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu závazného vzoru smlouvy na plnění 
veřejné zakázky a v textu Memoranda o férových podmínkách v dodavatelském řetězci, které tvoří přílohy této zadávací 
dokumentace.“

• Smlouva
• Memorandum – podmínky pro platby, důstojné pracovní podmínky
• Čestné prohlášení (čtvrtletně)

Příklad z praxe Férové 
dodavatelské 

vztahy, pracovní 
podmínky 



• Zadavatel: Jihomoravský kraj

• Předmět: Zhotovení stavby koncertní sál –
Konzervatoř Brno II

• Předpokl. hodnota: 37 000 000,- Kč bez DPH 

Příklad z praxe Férové dodavatelské 
vztahy, pracovní 

podmínky, místní 
podmínky 



Cíle:

• férové podmínky v dodavatelském řetězci      

o včasné platby poddodavatelům (5 dnů)

o legální zaměstnávání, dodržování pracovněprávních předpisů a odpovídajících 
podmínek práce

o zajištění bezpečnosti práce    

• zmírnění dopadů provádění stavebních prací a realizované stavby na 
okolí (uzavírka, hluk)  

Hodnocení nabídek: ekonomická výhodnost nabídek – nabídková cena a 
přidaná hodnota spočívající v omezení dopadů stavby na okolí

Předběžné tržní konzultace

Příklad z praxe
Férové 

dodavatelské 
vztahy, pracovní 

podmínky, místní 
podmínky 



Příklad z praxe

Zadavatel: Technické služby Havlíčkův Brod 

Předmět: Těžební a pěstební práce v lesních 
porostech

Předpokl. hodnota: téměř 10 mil. Kč bez DPH 

Podpora 
malých nebo 

sociálních 
podniků



Příklad z praxe

• Dělení na 5 částí (§101 ZZVZ)

• Část pátá - pěstební práce v hodnotě 2, 7 mil. Kč - obnova lesa, úklid 
klestu, stavba oplocenek, opravy a likvidace starých oplocenek, ochrana 
mladých lesních porostů, ochrana lesa proti škůdcům, prořezávky apod. 

• Sociální podnik - díky rozdělení veřejné zakázky na části se Chráněná 
dílna Fokus Vysočina, s.r.o. mohla o část zakázky ucházet a uspěla, i 
když sociální podnik nebyl v zadávacím řízení nijak zvýhodněn

Podpora 
malých nebo 

sociálních 
podniků



Příklad z praxe
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Předmět: veřejná soutěž na provozovatele kantýny 

Hodnocení nabídek: 80% nejnižší cena (hodnocení podle ceny vybraného sortimentu), 
20% plnění sociálním podnikem 

MPSV jednoznačně a transparentně muselo stanovit, co to je sociální podnik pro 
potřeby této veřejné soutěže: subjekt, který naplňuje sadu rozpoznávacích znaků pro 
integrační sociální podnik - WISE. (Pozn. jedná se o rozpoznávací znaky, které pro 
sociální podniky využívá ve svých výzvách Evropský sociální fond – Operační program 
Zaměstnanost). Tato sada rozpoznávacích znaků byla také předložena jako součást 
podmínek veřejné soutěže. 

Soutěž vyhrálo Starujeme, o.p.s. (Bistro mezi řádky)

Podpora 
sociálních 
podniků



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

http://sovz.cz/odpovedne-
verejne-zadavani-v-cr/

eva.chvalkovska@mpsv.cz

http://sovz.cz/priklady-dobre-praxe/
http://sovz.cz/odpovedne-verejne-zadavani-v-cr/

