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Seminář o OVZ – program (9,00 – 12,30)

 Úvod k OVZ – vývoj, příležitosti, proč OVZ
 Právní desetiminutovka
 Příležitosti OVZ v příkladech

 Implementace OVZ na úrovni zadavatele
 Férové dodavatelské vztahy
 „Odpovědný“ úřad (důstojné prac.podmínky, etické 

nakupování a udržitelné pořádání akcí)
 Implementace OVZ v organizaci – krok za krokem 
 Závěrečné shrnutí 
10,25 – 10,45 přestávka



Odpovědné veřejné zadávání v začátcích

 (S)OVZ coby drobný, ušlechtilý, zbytný přídavek na 
periferii velkého světa zakázek 

 Dominují počáteční nahodilé (pilotní) pokusy
 Pochopitelnost jednoduchého zeleného zadávání
 Nahodilý výběr „vhodných zakázek“ (uplatnění 

dlouhodobě nezaměstnaných, Fair trade, vyhrazené 
zakázky)



Definice OVZ (resp. OVZ/UVZ/SVZ)  

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.

UK, OSN, …
ISO 20400 Udržitelné nakupování (2017) 



Principy OVZ/UVZ – hodnotové směřování

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 (vzdělávání)
 Přístup sociálních podniků k VZ
 Zohlednění malých podniků (vliv na lokálnost)
 Důstojné pracovní podmínky (úklid, ostraha, stavby resp. 

hodnocení lepších prac. podmínek)
 Férové dodavatelské vztahy (včasné platby)
 Etické nakupování
 Nové výzvy v ekologicky šetrném zadávání
 Cirkulární ekonomika
 … … … … a nové vznikající příležitosti





O čem a pro koho není OVZ …

Odpovědné veřejné zadávání není jen o zaměstnávání 
dlouhodobě nezaměstnaných a také není jen o 

vyhrazených zakázkách či „náhradním plnění“ ...

OVZ není jen pro malé/velké/zkušené/nezkušené/… …





Proměny OVZ – evropský kontext

 Směrnice EP a Rady 2014/24/EU
 EK, OECD: od „odpovědného utrácení“ ke „strategickému využití 

nákupů“ (nákupy jako příležitost pro naplňování strategických cílů)
 Odpovědné – udržitelné – strategické
 Sdělení Evr. komise EP, Radě, ECOSOCu, Výboru regionů: Zajistit lepší 

fungování zadávání veřejných zakázek v Evropě a pro Evropu ze dne 
3/10/2017 (COM(2017) 572 final)

 Usnesení EP ze dne 4/10/2018 o balíčku v oblasti strategie pro 
zadávání VZ 

 Z periferie k jádru promýšlení využití potenciálu financí ve veřejných 
zakázkách



Situace OVZ v ČR

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 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

 Meziresortní pracovní skupina k OVZ (od podzimu 2017)
 www.sovz.cz

http://www.sovz.cz/


Proč OVZ?

OVZ zdůrazňuje vliv zadavatelů na trh prostřednictvím nákupů

OVZ  akcentuje potenciál firem v inovacích a udržitelnosti a roli 
důvěry, komunikace a sdílení odpovědných cílů

Efektivita – získávání maximální hodnoty za peníze 

Kvalita – vyšší kvalita plnění, ruku v ruce s udržitelností 

Získání nejlepších dodavatelů, snížení reputačního rizika

Zlepšení managementu řízení nákupů





ZÁVĚR



Připraveno pro vás v roce 2019 / 2020…

 Projekt SOVZ – konzultace, dlouhodobá spolupráce, 
podpora

 Metodiky – obecná, firemní, k sociálním podnikům,            
k implementaci OVZ v organizaci

 Řada akcí, mj. školy OVZ, konference, školení pro SMOČR, 
školení pro zadavatele… 

 Newsletter, Facebook, LinkedIn
 „SOVZ II.“ – nový systém vzdělávání o OVZ/SVZ 
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