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Odpovědné 
zadávání  v DPP

Jak to celé 
začalo?

• první setkání s MPSV (2/2019)

• Londýn (6/2019)

• Strategie odpovědného veřejného zadávání 
(10/2019)

• aktualizace Směrnice o zadávání veřejných 
zakázek (11/2020)

• implementace OVZ do jednotlivých VZ (3/2019 –
současnost)



Odpovědné 
zadávání  v DPP

Co to je?

• podpora malých a středních podniků (SME)

• používání inovativních postupů

• preference ekologicky šetrných řešení

• férový dodavatelský řetězec

• požadavky směřující k zajištění důstojných 
pracovních pomůcek

• podpora osob znevýhodněných na trhu práce

• zvláštní důraz na bezpečnost práce



Odpovědné 
zadávání v 

DPP

Úklid stanic 
metra

Ekologický servis

Úklid areálů a 
dopravních  
prostředků

Facility 
management 
WC a objektů 

pro řidiče

Údržba zeleně



Nákup 14 
elektrobusů

Ostraha areálů

Nákup 20 
velkokapacitních 

trolejbusů

Stavba metra D

Nákup 
klasických 
trolejbusů

Nákup 140 
hybridních 
autobusů

Reklamní 
předměty

Odpovědné 
zadávání v 

DPP



• předpoklad 720 mil. Kč

• dělení na 16 částí

• uzavření smluv na 6 let

• nová koncepce – schvalování 
provedených úklidů 
prostřednictvím on-line 
aplikace

Úklidy areálů a dopravních prostředků



důstojné 
pracovní 

podmínky

přímé platby 
poddodavatelům

podpora 
SME

dodržování 
bezpečnosti 

práce

ekologické čisticí 
prostředky

třídění odpadu
velká balení –
méně odpadu

úspora 229 milionů/
6 let



Metro D

• úsek o délce 10,6 km

• 10 stanic metra

• automatizovaný systém 
metra

• nová linka významně posílí 
dopravní dostupnost nejen 
na jihu Prahy, ale i v 
příměstském regionu



Stavba metra D 
úsek Pankrác -
Olbrachtova



Metro D 
2020



Metro D 
2029



Metro D
a

moderní trendy 
zadávání

sociální zadávání

zelené zadávání

společenská odpovědnost



Metro D a zelené zadávání.
Účel?  Ochrana životního prostředí.

50 % nákladních automobilů musí splňovat emisní limity Euro VI

nakládání s kovovým odpadem 



Metro D a společenská odpovědnost.
Účel?
Mít férový dodavatelský řetězec.

transparentní bankovní účet

stejná splatnost faktur vůči poddodavatelům



Metro D a sociální zadávání?
Ano!

Ano!na plnění VZ odpracují alespoň 1% všech pracovních hodin osoby 
znevýhodněné na trhu práce

dodržování zákonných předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP



Budoucnost 
odpovědného 
veřejného 
zadávání v 
DPP?

Posouvání v 
implementaci!

MTB
DNS

Implementace 
OVZ do VZ

Školení v rámci 
DPP

Využívání 
Institutu 

odpovědného 
zadávání 

Category
Management



najmanm@dpp.cz

Děkuji Vám za pozornost.


