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Vzorová textace  
 
Vzorovou textaci lze využít pouze pokud to je možné vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění 
veřejné zakázky. Zadavatel také musí vždy zvážit, zda je vhodnější, účelnější či efektivnější aspekty 
odpovědného veřejného zadávání uplatnit jako podmínku účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 37 ZZVZ 
nebo formou hodnocení nabídek ve smyslu § 114 a násl. ZZVZ. Textace je nutné podle potřeby 
přizpůsobit povaze a předmětu plnění konkrétní veřejné zakázky a jejímu rozsahu. I když byly textace 
pečlivě promýšleny, autoři nepřebírají a ani nemohou přebírat odpovědnost v souvislosti s konkrétními 
případy, ve kterých byly uvedeny nebo pro které budou textace využity. 
 

Předmět plnění Stavební práce 
Uplatněná příležitost Manažer odpovědného veřejného zadávání 

 
 

Vhodným prostředkem k zajištění správného a účelného promítnutí sociálních aspektů do plnění 
veřejné zakázky v souladu se záměry a preferencemi zadavatele, včetně zohlednění lokálních potřeb, 
bude zřízení speciální pozice v týmu dodavatele, který by měl být hlavní kontaktní osobou pro veškeré 
otázky související s odpovědným veřejným zadáváním v rámci plnění předmětu veřejné zakázky a který 
by měl mít pro tuto oblast i odpovídající kvalifikační předpoklady.  

Účast manažera odpovědného veřejného zadávání na plnění veřejné zakázky je možné stanovit v rámci 
technické kvalifikace, jakožto člena realizačního týmu, a to např. následovně: 

Textace do zadávací dokumentace: 

„Dodavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) doloží, že pro plnění veřejné zakázky má k dispozici 
manažera odpovědného veřejného zadávání, který 

absolvoval školení k otázkám odpovědného veřejného zadávání prováděné zadavatelem 
nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí v posledních 3 letech v rozsahu min. x hodin; 

má alespoň 3 roky praxe v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), popř.  

má alespoň 1 rok praxe v oblasti společenské odpovědnosti a zároveň vysokoškolské 
vzdělání bakalářského stupně nebo vyšší.“ 

Jako další možnost se nabízí požadovat takovou osobu pouze zvýhodnit v rámci hodnocení a 
nepožadovat ji v rámci technické kvalifikace vůbec. Možné a zpravidla účelné však bude zachovat 
požadavek na tuto osobu v rámci odborného týmu v rámci technické kvalifikace a zároveň zvýhodnit 
takové dodavatele, kteří budou schopni a ochotni vymezit ve své nabídce ve vztahu k OVZ a této osobě 
při plnění veřejné zakázky zvláštní kompetence, konkrétní opatření k naplnění účelu OVZ a konkrétní 
závazky, za jejichž sledování a zajištění bude MOVZ zodpovědný 

Textace do zadávací dokumentace: 

„Zadavatel v rámci hodnocení kvality bude hodnotit následující kritérium k zajištění sociálních 
aspektů při plnění veřejné zakázky (§ 116 odst. 2 písm.d): 

• Osoba Manažera odpovědného veřejného zadávání a opatření SOVZ  x %  
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Dodavatel předloží ve své nabídce (i) Návrh opatření k zajištění podpory sociálních aspektů 
při plnění veřejné zakázky (max. 2A4) a (ii) Manažera odpovědného veřejného zadávání (max 
1A4).  

Návrh opatření musí zahrnovat: 

• popis osoby Manažera, včetně jeho zkušeností z oblasti OVZ a informací o jeho pozici 
vůči dodavateli, a dále popis organizačního nastavení, z něhož bude vyplývat rozsah 
úvazku Manažera a jeho organizační začlenění  (informativní charakter) 

• závazek dodavatele, že Manažer bude v pozici vedoucího pracovníka oprávněného 
udílet pokyny zaměstnancům dodavatele  (ANO - 4 body, NE - 0 bodů)  

• informaci o četnosti zprávy o činnosti dodavatele v oblasti OVZ (ročně - 0 bodů, 
pololetně - 2 body, čtvrtletně - 4 body)  

• uvedení opatření, která se dodavatel prostřednictvím Manažera zaváže při plnění 
veřejné zakázky realizovat nad rámec základních závazků k zajištění aspektů OVZ 
při plnění veřejné zakázky, včetně odůvodnění jejich přínosu (pozn.: k doplnění 
tabulka s body 0/2/4, 5 opatření / max 20 bodů celkem) 

• odůvodnění předpokladu, že osoba Manažera díky svým zkušenostem a kvalifikaci 
je schopna garantovat vysokou efektivitu při plnění opatření OVZ (přesvědčivost 
odůvodnění: mimořádná / velmi vysoká - 4 body, běžná - 2 body, malá - 0 bodů).“  

Účast manažera odpovědného veřejného zadávání je možné si vymínit i ve smluvních 
podmínkách, přičemž platí, že v případě, že zadavatel využije některého ze dvou výše uvedených 
nástrojů, je povinen požadavek na obsazení této pozice reflektovat ve smlouvě, jakožto závazný 
požadavek na způsob plnění veřejné zakázky. 

 

 

 


