
Kontrolní list pro identifikaci příležitostí OVZ 
při přípravě veřejné zakázky

Kontrolní otázky Příležitosti OVZANO

Může na plnění veřejné zakázky získat práci osoba/osoby 
znevýhodněné na trhu práce? 

Zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu práce

Je relevantní v rámci této veřejné zakázky hodnotit lepší 
pracovní podmínky osob podílejících se na jejím plnění, a to 
nad rámec zákonného standardu pracovních podmínek? 

Podpora důstojných 
pracovních podmínek 

Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky může 
docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, 
sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní 
organizace práce uvedených v Příloze X směrnice č. 2014/24/EU?

Podpora důstojných 
pracovních podmínek 

Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky může 
docházet k porušování zákonného standardu pracovních 
podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti 
zaměstnanosti a BOZP?

Podpora důstojných 
pracovních podmínek 

Mohou na plnění veřejné zakázky získat praxi/zvýšit si kvalifikaci 
osoby znevýhodněné na trhu práce?

Podpora praxe, zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikací

Mohou-li veřejnou zakázku (nebo její část) plnit sociální podniky, 
jakým způsobem je lze podpořit  v přístupu k účasti ve veřejné 
zakázce? 

Podpora účasti sociálních pod-
niků na veřejných zakázkách

Identifikovaná příležitost OVZ

Popis identifikované příležitosti OVZ a jejího propojení s předmětem plnění veřejné zakázky, 
způsobu použití a popis společenských benefitů:   

Mohou veřejnou zakázku plnit malé podniky? Je vhodné 
přijmout taková opatření, aby se zlepšil jejich přístup k účasti 
ve veřejné zakázce?

Přínos pro místní ekonomiku, 
komunitu

Existují jiná významná rizika nebo příležitosti z pohledu 
společenské odpovědnosti či udržitelnosti?  

Jiné 

Je s ohledem na situaci na trhu vhodné o užití OVZ ve veřejné 
zakázce informovat dodavatele, např. formou předběžných 
tržních konzultací, technických školení dodavatelů apod.?  

Komunikace zadavatelů 
s dodavateli ve vztahu k OVZ

Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní získat plnění 
šetrnější k životnímu prostředí, např. povede k úspoře energie, 
snížení emisí, k využití ekologických materiálů, recyklaci, snížení 
množství odpadu, zapojení cirkulárního hospodářství apod.?  

Podpora ekologicky šetrných 
řešení 

Existuje zvýšené riziko problémových vztahů v dodavatelském 
řetězci, zejména pro malé a střední podniky jako např. opožděná 
splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování 
BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního 
prostředí apod.?

Férové dodavatelské vztahy

Školení, konzultace a metodiky zdarma. 
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