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Strategie

Směrnice o zadávání veřejných zakázek města Jičína

závaznost         pro všechny zaměstnance města zařazené do MěÚ

pro Městskou polici

pro příspěvkové organizace

Strategický plán města Jičína

strategický směr rozvoje města (10-15 let)

sekce Moderní úřad



Zapojení Top-level 
managementu

schválení ve vrcholných orgánech města

RM říjen 2018 ZM březen 2019 ZM červen 2019



Vnitřní procesy
Směrnice: Zadavatel při zadávání nadlimitních, podlimitních zakázek a veřejných
zakázek malého rozsahu zohledňuje dopady dané zakázky v relevantní oblasti, v níž je
realizována, na společnost a ekonomiku, při minimalizaci negativních dopadů na
životní prostředí, a ve vhodných případech uplatňuje příležitosti dle 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

Strategický plán: Opatření IV.B.4 Koncepční hospodaření s majetkem města a
udržitelné a strategické zadávání veřejných zakázek ve smyslu Cíle udržitelné spotřeby
(SDG) 12.7

Oddělení VZ – „zúžené místo pro všechny VZ“ – diskuze s organizačními jednotkami nad
aspekty OVZ v zakázkách

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/08/usneseni-531_2017.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/08/pravidla-k-usneseni-531_2017.pdf


Praktický příklad

Basic d

ekologicky šetrný tisk na udržitelném papíru

ekologicky šetrné praní a žehlení prádla

použití barev šetrných k životnímu prostředí u nábytku

exkurze pro děti ZŠ vč. výkladu u historické památky

ukázky pro děti MŠ vč. přírodovědného výkladu v rámci zateplování bytových 
domů

drobné nákupy (občerstvení) – lokální, sezónní, eliminace obchodního řetězce



Komunikace dovnitř 
organizace

semináře, workshopy, konference, školy pořádané MPSV, 
publikace (oddělení VZ)

seminář „na míru“ (vedení, vedoucí útvarů)

osvěta „Odpovědný úřad“ (všichni zaměstnanci)

vždy při upgrade Směrnice VZ (vedení, vedoucí útvarů)



Externí komunikace

předběžné tržní konzultace (individuální)

otevřená – transparentní komunikace s dodavateli

zpětná vazba trhu

ověření správnosti nastavení podmínek

představení plánovaných zakázek (2020?)

Jičínský zpravodaj, tiskové konference, web,

sociální sítě…



Evaluace, monitoring, měření

Kontroly v průběhu realizací zakázek (certifikace, osobní kontroly 
kvality, účast na exkurzích…)

Dobrý příklad – odpovědnost – udržitelnost – společné hodnoty –
efektivnost- má to smysl         dobré jméno/ pozitivní image města 
Jičína 



Zapojení zaměstnanců

osvěta, komunikace, podpora vedení…

město Jičín – „propojení projektů“ – vznik Odpovědného úřadu

odpovědný úřad 

odpovědné příspěvkové org.

odpovědné město



Projekt „Podpora implementace a rozvoje sociálně 
odpovědného veřejného zadávání“
MPSV

www.sovz.cz


