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1. prosince 2020 byla schválena dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností          
od 1. ledna 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpo-
vědného veřejného zadávání.

Sledujte i náš facebook

@odpovedneverejnezakazky
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Odpovědné veřejné zadávání 
od 1. ledna 2021 ze zákona povinně

V reakci na aktuální dění a s hledáním 
odpovědí na výše uvedené otázky jsme 
připravili a 14. 12. živě vysílali seminář   
k novele ZZVZ  pod názvem Odpověd-
né veřejné zadávání v kostce. Pro ty, 
kdo nesledovali živě, nabízíme záznam, 
který poskytuje komplexní vhled do té-
matu odpovědného veřejného zadávání 
a nabízí odpovědi na uvedené otázky. 
Těžištěm semináře byly jednotlivé příle-
žitosti odpovědného veřejného zadá-
vání. Ukázali jsme si na příkladech z pra-
xe, která témata a společenské výzvy 
lze  ve veřejných zakázkách zohlednit    
a tím jejich řešení podpořit. Zároveň jste 
měli možnost se seznámit s check-
listem aspektů odpovědného veřej-
ného zadávání, který je praktickým 
pomocníkem při přípravě jakékoli ve-
řejné zakázky. Publikaci Odpovědné 
veřejné zadávání v kostce – Příručka od-
povědného veřejného zadávání k nove-
le ZZVZ od  1. 1. 2021 si můžete stáh-
nout .zde

Kromě checklistu, publikace obsahuje 
kontrolní list aspektů odpovědného 
veřejného zadávání, který je pro prak-
tické využití při tvorbě veřejné zakázky 
ke stažení zde.

Při uplatňování odpovědného veřejného 
zadávání můžete hledat příležitosti také 
z pohledu předmětů plnění – přehled 

ke stažení zde. Pro inspiraci ke stažení 
nabízíme rovněž Report plnění opatře-
ní a postupů odpovědného přístupu, 
který užívá Jihomoravský kraj a byl zmí-
něn v diskusi po semináři – ke stažení    
v pdf zde.

Na dopolední online seminář navazova-
la Mini-konference „Reflexe zadavatelů 
v ČR na novelu“ s podtitulem: Jak 
budou zadavatelé reflektovat novelu 
ZZVZ ve svých postupech? Diskuto-
vali na ní odborníci z praxe, kteří již s od-

Nabízené semináře budou 
online. Jakmile to epidemio-
logická situace dovolí, tak 
v roce 2021 plánujeme pro 
zájemce zopakovat základní 
sadu prezenční formou.

Více informací o Institutu 
a záznamy všech uskuteč-
něných online seminářů
najdete ZDE.

Jak na SOVZ správně v souladu se zákony 

Udržitelný úřad a facility management  ekologické a sociální aspekty

ISO 20400  pokyny pro udržitelné nakupování v praxi veřejného zadavatele

Implementace OVZ ve městě v praxi

Připravujeme

INSTITUT ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ

povědným veřejným zadáváním zkuše-
nost mají, nicméně zařazením odpověd-
ného zadávání mezi zákonné zásady 
budou muset i oni přistoupit k novému 
nastavení jejich nákupních procesů.    
Za Českou televizi vystoupil Martin Raj-
man, za Povodí Vltavy, s.p. Tomáš Havlí-
ček, Martin Hadaš za Masarykovu uni-
verzitu, Lenka Hollerová za město Jičín  
a za Jihomoravský kraj Jakub Váňa. 
Záznam mini-konference můžete shléd-
nout zde.

Co je vlastně odpovědné veřejné zadávání? Co novela ZZVZ znamená 
v praxi? Jak naplnit požadavky zákona? Jak se na změnu připravit??
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Konference OVZ      

Letošní, pátý, ročník Konference odpo-
vědného veřejného zadávání, s podtitu-
lem Role strategického veřejného 
zadávání při řešení ekonomické krize 
se konal 25. listopadu. Kvůli protiepide-
mickým opatřením se musela konferen-
ce přesunout do online prostředí, do 
kanceláří a obývacích pokojů prezentují-
cích i účastníků. Nicméně si troufáme 

říct, že ani tento formát neubral na jejím 
významu a konference přinesla řadu 
podnětů a informací. Mezi letošní hosty 
patřili mj. Shaun McCarthy, ředitel Action 
Sustainability v Londýně, poslanec Ev-
ropského parlamentu a první místopřed-
seda Hospodářského výboru Luděk 
Niedermayer, víceguvernér ČNB Tomáš 
Nidetzký a mnozí další. Za MPSV 
vystoupila Ingrid Štegmanová a David 
Koppitz za MMR.

Vystupující na konferenci se shodli, že 
udržitelnost, tedy zaměření se na sociál-
ní, ekonomické i environmentální dopa-
dy, do veřejných zakázek patří i v době 
ekonomické krize. V době pandemie,      
i po ní, lze očekávat více sociálních pro-
blémů, proto dává smysl se na odpověd-
né zadávání zaměřovat a požadovat 
maximální hodnotu za vynaložené veřej-

Tři ocenění, tři příběhy

Na konferenci byla udělena ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejné-
ho zadávání v České republice. Oceněny byly tři organizace, které začlenily 
odpovědné veřejné zadávání do svých strategií či vnitřních předpisů a stanovi-
ly si priority, které ve svých zakázkách sledují. Nejčastěji se jedná o zajištění 
důstojných pracovních podmínek a dodržování bezpečnosti práce ve veřej-
ných za-kázkách, podporu zaměstnávání, férové vztahy v dodavatelském 
řetězci a důraz na etické a environmentální aspekty nákupů. 

né prostředky. Jak také zaznělo, krize 
často organizace přinutí změnit způ-
soby, kterými věci dělají. Proto je tak 
důležitá výměna zkušeností a příkladů 
dobré praxe, které mohou inspirovat 
ostatní veřejné zadavatele k hledání 
efektivních řešení, jak naplnit své strate-
gické cíle. 

Záštitu nad konferencí letos převzalo 
Ministerstvo pro místní rozvoj jako ges-
tor zákona o zadávání veřejných zaká-
zek a Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže. 

Pokud jste neměli možnost se konferen-
ce zúčastnit a pokud vás některé z témat 
zaujalo, celý záznam z konference je 
možné zhlédnout na kanále Youtube 
nebo na platformě Vimeo. Odkazy najde-
te . zde

1. Česká televize

S příběhem, jak k od-
povědnému veřejné-
mu zadávání dospě-
la Česká televize, 
účastníky konferen-
ce seznámil vedoucí 

centrálního nákupu, Martin Rajman. 
Prvotním impulzem se v České televizi 
stala nespokojenost s kvalitou plnění 
zejména u zakázek na služby. Výraznou 
veřejnou zakázkou, jejíž důkladná pří-
prava a kreativní, netradiční přístupy 
přinesly vedle primárně hledané kvality   
i řadu aspektů spadajících do odpověd-
ného veřejného zadávání (zejména 
důstojné pracovní podmínky realizační-
ho týmu, včetně odpovídající mzdy, pod-
poru malých a středních podniků a důraz 
na environmentální udržitelnost), byla 
zakázka na poskytování služeb závodní-
ho stravování.   

2. DPP hl. města Prahy

Velkou inspirací pro Do-
pravní podnik hlavního 
města Prahy se podle 
Martina Najmana, vedou-
cího oddělení veřejných 
zakázek, stalo setkání    

s obdobně zaměřenou organizací Trans-
port for London, kde s odpovědným zadá-
váním dlouhodobě a systematicky pra-
cují. DPP poté v rychlém sledu rozhodnul 
přijmout Strategii odpovědného veřejné-
ho zadávání a následně OVZ začlenit ja-
ko povinnost do směrnice o zadávání 
veřejných zakázek, a to u vhodných ve-
řejných zakázek. Na tomto konceptu 
DPP oceňuje zejména efektivitu, kterou 
začleňování sociálně i environmentálně 
udržitelných řešení do veřejných zaká-
zek vnáší. Navíc může docházet i k neo-
čekávaným úsporám, o čemž svědčí tře-
ba zakázka na Úklid areálů a dopravních 
prostředků rozdělená na 16 částí. 

3. Statutární město Děčín

Věra Havlová, vedoucí 
oddělení veřejných za-
kázek z Magistrátu 
města Děčín ukázala, 
jak město začlenilo pod-
poru znevýhodněných 
na trhu práce cestou 
veřejných zakázek do 

Strategického plánu rozvoje města Děčí-
na 2014 – 2020 a následně tuto svou 
prioritu realizovalo v zakázkách na komu-
nální služby. Tímto způsobem se jim 
podařilo zaměstnat již 16 osob. Zaměřují 
se také na další témata, ať už ekologicky 
udržitelná řešení, pořádání exkurzí pro 
žáky škol, ale  i možnosti využití dešťové 
vody v rámci stavebních zakázek.   
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Časopis Veřejné zakázky vybudoval pro 
zadavatele unikátní prostředí pro sdílení 
a hledání inspirací k veřejným zakáz-
kám. Cílem bylo vytvořit profesní pro-
středí pro výměnu zkušeností a vedení 
odborné diskuze mezi konkrétními zada-
vateli a kolegy v uzavřeném a bezpeč-
ném prostředí. Žádní externí poradci     
a dodavatelé do Znalostního centra 
(dále také jako „ZC“) nemají přístup.

Jelikož je v současné době (konec roku 
2020) situace v oblasti veřejných zaká-
zek poměrně napjatá zejména z důvodu 
přijetí tzv. „odpadové novely ZZVZ“, 
rozhodli jsme se poskytnout ZC pro 
dobro všech zadavatelů na rok 2021 
zdarma. 

Znalostní centrum     
V prosinci 2020 plníme ZC ve spolupráci 
s MPSV, Jihomoravským krajem, Libe-
reckým krajem, Masarykovou univerzi-
tou, Dopravním podnikem hl. m. Prahy  
a dalšími zadavateli inspirativními veřej-
nými zakázkami z uvedených oblastí 
sociálně odpovědných, environmen-
tálně odpovědných a inovativních, 
abychom pomohli ostatním zadava-
telům a usnadnili přechod na nové 
povinnosti od roku 2021.

Malá ukázka toho, co vše půjde v ZC od 
ledna 2021 dělat:

 Sdílet Vaši veřejnou zakázku         
s ostatními; 

 Hledat veřejné zakázky ostatních 
zadavatelů; 

 Ukládat si vyhledané inspirace;

 Diskutovat s ostatními uživateli ZC 
u jednotlivých karet veřejných zaká-
zek/inspirací;

 Hodnotit veřejné zakázky ostatních 
"lajkováním";

 Sledovat vybrané inspirace či oso-
by s upozorňováním na aktivitu      
v ZC.

 Soutěžit mezi sebou o titul nejinspi-
rativnější veřejné zakázky, zadava-
tele atd.

Klíčové vlastnosti Znalostního centra 
jsou jeho jednoduchost, interaktivita, 
přehlednost, bezpečnost a zejména 
komentáře zadavatelů k vlastním zadá-
vacím podmínkám, postupům, hodnoce-
ní, realizovaným kontrolám jejich zadá-
vacích řízení (např. od ÚOHS nebo 
poskytovatele dotace) a aplikaci sociál-
ně odpovědných, environmentálně odpo-
vědných a inovativních trendů.

Registrovat se lze na       webu časopisu
a přístup Vám bude aktivován od 1. 1. 
2021.
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Institut 
odpovědného 
veřejného zadávání     

Institut odpovědného veřejného zadá-
vání je unikátní vzdělávací platformou   
v České republice, která poskytuje kom-
plexní vzdělávací systém specialistům 
na veřejné zakázky, kteří chtějí ve veřej-
ných nákupech uplatňovat odpovědný 
přístup a rozvíjet své kompetence pro 
strategické nakupování.

Vzdělávání zahrnuje širokou škálu kom-
petencí pro strategické směřování veřej-
ných nákupů, které zadavatele povedou 
k promýšlení dopadů veřejné zakázky,   
k naplňování obecných společenských 

cílů nebo priorit organizace a přitom 
získají praktické informace, tipy a příkla-
dy, které mohou ve své praxi ihned vyu-
žívat a současně na všech setkáních 
poznat nové kolegy, od nichž se mohou 
dále inspirovat.  

Od října do prosince v rámci Institutu 
proběhlo 11 online seminářů, jejichž 
záznamy najdete na stránkách  institutu.
I v novém roce bude Institut odpovědné-
ho veřejného zadávání pokračovat v na-
bídce nových seminářů a rovněž se vrátí 
k opakování základní sady. 

Tým projektu děkuje 
za přízeň v letošním, pro 
všechny neobvyklém roce, 
a za inspirativní diskuse 
s řadou zadavatelů 
a odborníků na veřejné 
zakázky a udržitelnost. 

Přejeme Vám úspěch 
v odpovědném zadávání 
veřejných zakázek 
a těšíme se na další 
spolupráci v roce 2021.
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