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Na tyto otázky najdete odpovědi na 
webových stránkách projektu OVZ, kde 
vznikl nový oddíl týkající se měření odpo-
vědného veřejného zadávání. K dispozi-
ci je ke stažení rovněž pilotní verze 
„Nástroje měření odpovědného veřejné-

Pro úspěšnou implementaci odpovědného veřejného zadávání je nezbytné 
jeho měření. Proč je měření odpovědného zadávání důležité, jak s ním začít, 
jaké použít nástroje, jaké má fáze a kde se pro měření inspirovat?

Měření odpovědného 
veřejného zadávání

ho zadávání“. Tento nástroj má podobu 
tabulky se seznamem opatření odpo-
vědného veřejného zadávání, kde je 
uvedena jednotka nebo způsob vykazo-
vání, vše je doplněno o definice, mož-
nosti kontroly a další vysvětlení.

Obecně můžeme říci, že měření odpo-
vědného veřejného zadávání slouží 
zadavateli ke kontrole plnění dodavate-
lem z pohledu odpovědného zadávání. 
Pomáhá zadavateli získat přehled         
o tom, jak se mu daří dosahovat za-
mýšlených cílů v OVZ a zároveň slouží 
jako základ pro kontinuální zlepšování 
nastavených opatření odpovědného 
zadávání. Pro více informací navštivte 
stránku Měření odpovědného veřejného 
zadávání.

Platforma 
odpovědného 
veřejného zadávání

Novými členy Platformy OVZ se v břez-
nu staly Středočeský kraj a Státní 
veterinární správa.

Platforma OVZ nabízí svým členům 
odborné zázemí, zejména metodiky, 
odborné materiály a vzdělávání. Klíčo-
vou součástí Platformy je sdílení dobré 
praxe a networking s ostatními členy      
a odborníky v oboru odpovědného veřej-
ného zadávání. Za tímto účelem Platfor-
ma organizuje společná setkání v podo-
bě seminářů, konferencí, diskusních fór 
apod. Platforma má rovněž za cíl mezi 

svými členy rozvíjet individuální konzul-
tace, plány implementace a akční plány 
OVZ. Členové Platformy se snaží se      
o kontinuální zlepšování praxe odpo-
vědného veřejného zadávání a sdílejí 
příklady z jejich praxe s ostatními členy 
Platformy. Máte-li zájem se stát jejím 
aktivním členem zde je ke stažení při-
hláška do Platformy OVZ. Více o Platfor-
mě se dozvíte . Další dotazy můžete zde
psát na e-mail: 
eva.chvalkovska@mpsv.cz.

Konference OVZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí       
v rámci realizace projektu „Odpovědný 
přístup k veřejným nákupům – Strategic-
ké zadávání veřejných zakázek“, který 
podporuje zadavatele při implementaci 
strategického zadávání veřejných zaká-
zek, připravuje v rámci dalšího ročníku 
pravidelných konferencí OVZ online 
konferenci Odpovědné veřejné zadá-
vání – pět měsíců s novelou s podtitu-
lem Současné příležitosti a aktuální 
praxe.

Jarní konference je reakcí na změnu 
zákona o zadávání veřejných zakázek, 
která přinesla zadavatelům novou po-
vinnost využívat zásady sociálně a envi-
ronmentálně odpovědného zadávání    
a inovací. Cílem konference je odborná 
diskuse o stávajícím právním nastavení 
odpovědného nakupování veřejných 
institucí, jeho možných příležitostech    
a výzvách. Akce je určena zejména za-
davatelům, odborníkům na témata ve-
řejných zakázek a udržitelnosti, zástup-
cům politických stran, čelným představi-
telům měst, obcí, krajů, státních institu-
cí, zdravotnických zařízení a dalších 
veřejných zadavatelů. 

Konference proběhne 20. května 2021 
v online režimu, registrace bude spuště-
na v dubnu na stránkách projektu     zde
a zájemci budou vyzváni k registraci       
i v dubnovém newsletteru.
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MPSV a Univerzita Karlova podepsaly 
memorandum o spolupráci v oblasti 
odpovědného zadávání veřejných zakázek   

3. března 2021 podepsali ministryně 
práce a sociálních věcí Jana Maláčová 
a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima 
memorandum o spolupráci na imple-
mentaci a rozvoji odpovědného zadává-
ní veřejných zakázek. Univerzita Karlo-
va si je vědoma společenské odpověd-
nosti, kterou nese za dopad svých   
činností na společnost a životní prostře-
dí. Univerzita považuje kupní sílu veřej-
ných institucí za významného hybatele 
inovací a rozvoje nových pracovních 
míst. Věří, že veřejné zakázky mohou 
dát impuls k vyšší míře udržitelnosti      
a inkluze, k omezování emisí skleníko-
vých plynů či k adaptaci na změny kli-
matu. V letošním roce Kolegium rektora 
UK schválilo strategii odpovědného 
veřejného zadávání, které bylo zakotve-
no i do vnitřních předpisů regulujících 
nákupy. Univerzita se také stala členem 

Platformy OVZ. Univerzita Karlova se    
v rámci spolupráce s MPSV hodlá věno-
vat zejména těmto oblastem:

Podpora důstojných pracovních pod-
mínek (včetně odměňování, bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci);

Ekologicky šetrná řešení (materiálů, 
výrobků a postupů), včetně podpory 
rozvoje cirkulární ekonomiky;

Podpora příležitostí pro praktické 
vzdělávání studentů a absolventů;

Podpora výzkumu v oblasti měření 
dopadů odpovědného veřejného za-
dávání;

Podpora účasti malých a středních 
podniků a regionálních dodavatelů    
v zadávacích řízeních;

Dodavatelské řetězce;

Etické nakupování.

„Univerzita Karlova chce být příkladem v 
oblasti společenské odpovědnosti a 
strategického přístupu k nákupům. 
Odpovědné zadávání veřejných zaká-
zek k tomu neodmyslitelně patří. Spolu-
práci s MPSV velice vítáme a budeme ji 
využívat k dalšímu zlepšování systému 
nákupů,“ řekl rektor Tomáš Zima.

Institut 
odpovědného 
veřejného zadávání   

Institut OVZ pořádá 8. dubna 2021 
online seminář Zdravotnictví a odpověd-
né zadávání aneb lze odpovědně zadá-
vat i ve zdravotnictví?

Podstatou semináře je připomenout si 
jednotlivé aspekty odpovědného zadá-
vání a přemýšlet nad jejich využitím při 
zadávání veřejných zakázek ve zdravot-
nickém sektoru. Cílem semináře je po-
skytnout informace, které pomohou 
odpovědět na tyto základní otázky: 

Je možné zadávat odpovědně i ve 
zdravotnictví? 
Jaké jsou zkušenosti s odpovědným 
veřejným zadáváním v ČR i v ostat-
ních zemích? 
Jaké jsou možnosti a jaké mohou být 
příležitosti uplatnění odpovědného 
veřejného zadávání v oblasti zdra-
votnictví? 

Seminář je svým obsahem určen pře-
devším pro zástupce veřejných zadava-
telů, a to jak pro manažery na vrcholové 
úrovni vedení zdravotnických zařízení 
(ředitele nemocnic, obchodní/ekonomic-
ké náměstky, zástupce investičních       
a majetkových útvarů, aj.), tak i pro oso-
by, které u zadavatele zajišťují a realizují 
veřejné nákupy, tedy členy zakázkových 
týmů či organizátory veřejných nákupů. 
Seminář je však také otevřen zástupcům 
odborné veřejnosti nebo například doda-
vatelům v oblasti zdravotnictví. Registra-
ce je otevřená . zde

ISO 20400 
– pokyny pro udržitelné zadávání   

V březnu se konal webinář na téma 
vyhodnocení udržitelného zadávání  v 
návaznosti na pokyny ISO 20400. Na 
akci diskutovali čtyři experti z různých 
zemí. Z USA, Velké Británie, Francie a 
ČR. Za Českou republiku vystoupila Eva 
Chvalkovská za projekt strategického 

veřejného zadávání na MPSV. Akci 
moderoval Shaun McCarthy, který je 
českému publiku znám z konferencí či 
seminářů o odpovědném veřejném 
zadávání.  na we-Záznam je k dispozici
bu organizace iso20400.org, která deba-
tu připravila. 

mailto:sovz@mpsv.cz
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V půlce března se konalo několik akcí 
zaměřených na nákup potravin do stra-
vovacích provozů veřejných institucí.  
Za všechny jmenujme webinář PRO-
EBIZ zaměřený na stravování v nemoc-
nicích, konkrétně zavádění dynamické-
ho nákupního systému s využitím elek-
tronického katalogu Fakultní nemocnicí 
v Hradci Králové (FNHK). Zároveň byly 
diskutovány možnosti odpovědného 
veřejného zadávání při nákupu potravin. 
Témata tak byla úzce propojená s již 
proběhlou „předvánoční“ a očekávanou 
„předprázdninovou“ novelou zákona     
o zadávání veřejných zakázek. Na webi-
náři mimo jiné zaznělo, že FNHK v rámci 
zaváděného dynamického nákupního 

systému plánuje i podporu sezónních 
potravin. Podle  Zelených kritérií GPP
pro  oblast občerstvení a stravování se 
jedná o produkty pěstované ve venkov-
ním prostředí a přepravovaná na kratší 
vzdálenosti, což může mít menší dopa-
dy na životní prostředí, potraviny tak mo-
hou mít lepší chuť, kvalitu i cenu. Tento 
přístup podporuje i posun k větší nabíd-
ce možností stravy na rostlinné bázi.

V březnu se konala také Konference 
Jídlo zblízka ve školním stravování pořá-
daná programem Skutečně zdravá ško-
la. Program zahrnoval jak vize propojení 
zemědělců, potažmo biofarmářů se 
školními jídelnami, tak otázky spojené 
se zkracováním dodavatelských řetězců 
a jejich vliv na udržitelnost potravin, přes 
možnosti využití (environmentálně i so-
ciálně) udržitelných aspektů při nákupu 
potravin až po příklad z praxe školní 
jídelny Mateřské školy v Lounech, která 
mimo jiné nakupuje 10 % potravin v bio-
kvalitě a je držitelem zlatého certifikátu 
programu Skutečně zdravá škola. Po-
drobná kritéria programu pro školní jídel-
ny lze nalézt . zde
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  Zaměřeno na nákupy potravin Nový 
energetický štítek: 
Návod a informace 
pro kupující z veřejného 
a soukromého sektoru

Na začátku března Evropská komise 
vydala nová kritéria pro nákup počítačů, 
monitorů, tabletů a chytrých telefonů. 
Zaměřují se zejména na environmentál-
ní dopady jako je prodloužená životnost, 
spotřeba energie, obsah nebezpečných 
látek a management ukončení životnos-
ti. Zatím jsou tato  kritéria dostupná        
v angličtině, brzy budou přeložena i do 
češtiny. O udržitelném nákupu ICT si 
můžete více přečíst na nové tematické 
stránce našeho projektu.

Dne 10. března schválil Evropský parla-
ment Doporučení Evropské Komisi k ná-
ležité péči a odpovědnosti podniků 
(2020/2129(INL)). V tomto usnesení 
uvádí, že dosavadní dobrovolné nástro-
je pro kontrolu dodavatelských řetězců 
nejsou dostatečné ke garanci lidských 
práv a ochrany životního prostředí v do-
davatelských řetězcích a je namístě 
zvážit zavedení závazných požadavků  
a tyto v prostoru EU harmonizovat. Stě-
žejním bodem je důraz na transparent-
nost dodavatelských řetězců za účelem 
prevence rizik porušování lidských práv 
či poškozování životního prostředí. Sou-
částí usnesení je i vytýčení základních 
charakteristik pro příští regulaci – strate-
gický přístup, zapojování dotčených 
stran, transparentnost.

Budoucnost due diligence 
v dodavatelském řetězci Nová GPP kritéria 

pro nákup počítačů, 
monitorů, tabletů 
a chytrých telefonů

Evropská unie upravila systém energe-
tického štítkování pro vybrané druhy 
spotřebičů. Ke stažení je nyní k dispozici 
nová publikace projektu Label2020, 
jejímž účelem je poskytnout přehled 
novinek a návod pro kupující z veřejného 
i soukromého sektoru pro řádné využití 
energetických štítků pro hromadné naku-
pování s nově přepracovanou stupnicí 
energetických tříd. 

I Evropská unie tedy věnuje pozornost 
tématu transparentnosti dodavatelských 
řetězců, které již našlo své praktické 
projevy například ve francouzské „po-
vinné bdělosti“. Podobná právní úprava 
se aktuálně připravuje rovněž v soused-
ním Německu.

Usnesení je jedním z prvních kroků, na 
který může navázat přijetí evropské 
směrnice a následně harmonizace vnit-
rostátního práva. Jeho praktické dopady 
tak zadavatelé a zejména dodavatelé 
pocítí až v horizontu několika let. Již nyní 
však mohou právní úpravě vycházet 
vstříc a usilovat o transparentnost doda-
vatelských řetězců svých nákupů.
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