
NEWSLETTER 

ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K VEŘEJNÝM NÁKUPŮM 
– STRATEGICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK   číslo 47

leden 2021

Projekt Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek 
je spolufinancován Evropskou unií. 

http://sovz.cz/  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Sledujte i náš facebook

@odpovedneverejnezakazky

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Nová zásada v § 6 ZZVZ musí být i dle 
stanoviska expertní skupiny MMR v rov-
nováze s ostatními zásadami a s princi-
pem 3E. Důležité jsou zejména následu-
jící aspekty:

nesmí zde být rozpor s principy 3E, tj. 
z hlediska ceny neúměrně (násobně) 
navyšovat nabídkovou cenu, aniž by 
to bylo pro zadavatele účelné a efek-
tivní,

zohlednění aspektů odpovědného 
zadávání nesmí vést k bezdůvodné 

Na Portále VZ bylo 23. prosince loňského roku uveřejněno stanovisko expertní 
skupiny MMR, které nabízí poměrně jasné vodítko pro problematické oblasti 
úvah o nových zásadách doplněných do § 6 v odstavci 4 ZZVZ.

Stanovisko Ministerstva pro místní 
rozvoj k novele ZZVZ

(neopodstatněné, natož účelové) 
diskriminaci jiného dodavatele (byť 
některá zelená a inovativní řešení 
popsaná v zemích EU v počátku ve 
své podstatě diskriminovala stan-
dardní dodavatele ve prospěch „ino-
vátora“, i zde by měla být odůvodně-
ná a interně zdokumentovaná úvaha 
zadavatele, proč je tento krok pro ně-
ho významný a přináší jasnou přida-
nou hodnotu).

Právě takto uchopené pojetí nové zása-
dy v ZZVZ může významně pomoci 
tomu, aby se pro zadavatele volba soci-
álně a environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací nestala nechtěným 
problémem, ale příležitostí i pro zvýšení 
kvality plnění, zlepšení dopadů veřejné 
zakázky či získání přidané hodnoty        
z hlediska společenských a environ-
mentálních cílů.

Stanovisko MMR najdete  a stano-ZDE
visko expertní skupiny MMR je k dispozi-
ci .ZDE

Nová členka rozkladové 
komise ÚOHS

Vedoucí oddělení ve-
řejných zakázek a od-
borný gestor projektu 
Strategické zadávání 
veřejných zakázek 
Leona Gergelová 
Šteigrová byla ke dni 
25. 1. 2021 předse-

dou ÚOHS, JUDr. PhDr. Petrem Mlsnou, 
Ph. D., jmenována členkou rozkladové 
komise ÚOHS. 

„Velmi si vážím toho, že jsem byla nomi-
nována do rozkladové komise ÚOHS ze 
strany organizací jakými je Transparen-
cy International, Rekonstrukce státu      
a Oživení. Je to pro mě i velký závazek, 
abych naplnila očekávání nevládního 
sektoru, dlouhodobě bojujícího za efekti-
vitu a transparentnost veřejných zaká-
zek v České republice. Současně vní-
mám, že jsem byla jmenována v návaz-
nosti na práci, kterou náš tým na Minis-
terstvu práce a sociálních věcí už více 
než 5 let odvádí v tématu odpovědného 
(resp. udržitelného, či chcete-li strategic-
kého) veřejného zadávání. Jsem připra-
vena tuto důvěru nezklamat a na-
bídnout svoji expertízu v oblasti strate-
gického a udržitelného veřejného zadá-
vání,“ říká Leona Gergelová Šteigrová 
ke svému jmenování. 

Odpovědné aspekty ve veřejných zakázkách a nákupech

Aspekty odpovědného nakupování       
s ohledem na udržitelnost může zadava-
tel uplatnit i při pořádání konferencí, akcí 
či seminářů. Především při zabezpečení 
cateringu, propagačních předmětů        
a materiálů pro účastníky se nabízí širo-
ké možnosti využití sociálních, environ-
mentálních či ekonomických aspektů 
směrujících k minimalizaci negativních 

dopadů našich nákupů. V publikaci na-
leznete konkrétní požadavky v jednotli-
vých oblastech, se kterými již někteří 
čeští zadavatelé mají zkušenosti a jsou  
v této formě využívány. Nová publikace 
Jak uspořádat konference, semináře 
a jiné akce udržitelně je ke stažení zde. 
Součástí publikace je soubor požadav-
ků na udržitelné akce – .ke stažení zde

1.

2.
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Staňte se členem 
Platformy OVZ    

Neformální a praktické sdílení zkuše-
ností s odpovědným zadáváním je hlav-
ním programem Platformy odpovědné-
ho veřejného zadávání. Už více než 20 
zadavatelů se pravidelně (zatím virtuál-
ně) schází od loňského podzimu. Bě-
hem diskusí se otevírají i nová témata, 
jako bylo třeba měření výsledků odpo-
vědného zadávání nebo etické kodexy 
pro dodavatele. 

Na posledním setkání v lednu proběhla 
mj. diskuse mezi členy k novele ZZVZ, 
jak jejich organizace  k aplikaci novely 
přistupuje a jaké otázky v souvislosti s ní 
řeší. Jako klíčový se při přípravě zakáz-
ky jeví kontrolní list, který vznikl na 
MPSV v rámci projektu Strategické zadá-
vání veřejných zakázek a je ke stažení 
ZDE.

Co Platforma OVZ nabízí?

Členové Platformy získávají od Projektu 
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 různá společná setkání    
v podobě seminářů, konferencí, diskus-
ních fór apod. Platforma má rovněž za cíl 
mezi svými členy rozvíjet individuální 
konzultace, plány implementace a akční 
plány odpovědného veřejného zadává-
ní. Členové Platformy se snaží o kon-
tinuální zlepšování praxe odpovědného 
veřejného zadávání a sdílejí příklady     
z jejich praxe s ostatními členy Platfor-
my. Členové Platformy přispívají ke 
komunikaci a podpoře informova-
nosti o odpovědném veřejném zadá-
vání, i tím, že v rámci svých možností 
umístí logo Platformy na své webové 
stránky a informují o odpovědném veřej-
ném zadávání v jejich organizaci. 

Chcete se také učit od ostatních zadava-
telů a radit se s nimi o svých postupech? 
Staňte se členem Platformy OVZ - člen-
ství je zdarma a informace k přihlášení 
najdete . ZDE

Institut odpovědného 
veřejného zadávání 

Seminář: Komunikace s dodavateli

Zmeškali jste seminář nebo si jej chcete 
zopakovat? Na stránkách Institutu od-
povědného veřejného zadávání na-
jdete záznamy všech online seminářů, 

Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí využívalo dyna-
mický nákupní systém pro 
pořízení nábytku a židlí re-
sortu MPSV s předpokláda-

nou hodnotou 7,6 mil. Kč už od roku 
2017. Na dobu 2019 - 2023 pak DNS 
zavedlo i pro centrální nákupy nábytku    
a židlí pro potřeby projektů OPZ resortu. 
Už v roce 2015 ale ministerstvo přijalo 
Strategii odpovědného veřejného zadá-
vání resortu práce a sociálních věcí, kte-
rá definovala priority MPSV v oblasti 
zadávání veřejných zakázek. Vedle di-
verzifikace zadavatelského řetězce       
a podpory a rozvoje sociálně odpověd-
ného veřejného zadávání, je strategic-
kým cílem ministerstva i zohledňování 
celkové udržitelnosti a dopadů na životní 
prostředí.

Ekologicky šetrné přístupy v rámci resor-
tu MPSV v roce 2020 navíc podpořilo 
schválení příkazu ministryně s názvem 
„Zásady pro ekologickou udržitelnost 
resortu práce a sociálních věcí“, které 
obsahuje sadu konkrétních opatření       
v oblasti udržitelnosti v několika krocích 
pro následující období.  

Nábytek MPSV již před zavedením DNS 
pořizovalo veřejnými zakázkami s ekolo-
gickými aspekty, a proto byla snaha tento 
přístup zachovat, respektive dále rozvi-
nout. Zákon o zadávání veřejných zaká-
zek v § 94 za splnění podmínek tam uve-
dených umožňuje zadavateli požadovat 
určité osvědčení, pokud má požadavky 
na vlastnosti dodávek z hlediska envi-
ronmentálního. Nicméně MPSV se roz-
hodlo požadovat pouze vybrané nosné 
aspekty, které vychází z kritérií pro Eko-
značku EU a aktualizovaných kritérií pro 
ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek.

Více se o této zakázce dočtete na webo-
vých stránkách projektu v příkladech do-
bré praxe. 

MPSV nakupuje ekolo-
gický nábytek a židle 
prostřednictvím DNS

Příklady dobré praxe 

které se v období od října 2020 do ledna 
2021 v rámci Institutu OVZ konaly. Na-
příklad v prosinci proběhl pod vedením 
Martina Hadaše z Masarykovy Univerzi-
ty online seminář ke komunikaci. Ko-
munikace s dodavateli je nejen nástro-
jem pro nalezení efektivního nastavení 
odpovídající požadavkům zadavatele     
i reálným možnostem dodavatelů, ale 
také příležitostí pro maximalizaci příno-
sů pro společnost. Pokud si chcete udě-
lat ucelený přehled o tom, jak může 
zadavatel komunikaci využívat jako 
efektivní nástroj, tento video seminář 
nabízí celou řadu příležitostí.
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Vláda na prosincovém jednání schválila 
zákon o podpoře nízkoemisních vozi-
del prostřednictvím zadávání veřejných 
zakázek a veřejných služeb v přepravě 
cestujících. Zákon byl připraven ve spo-
lupráci s Ministerstvem dopravy. Na 
silnicích se tak výrazně zvýší počet eko-
logických vozidel používaných státem, 
kraji či obcemi. Rovněž se výrazně navý-

ší počet ekologických vozidel používa-
ných dopravci k zajišťování dopravní 
obslužnosti. Veřejný sektor půjde v tom-
to směru soukromému příkladem.

„Zákon stanovuje minimální podíly níz-
koemisních vozidel a vozidel s nulovými 
emisemi při zadávání veřejných zaká-
zek a při pořizování veřejných služeb     
v přepravě cestujících. Snažíme se dělat 
naši dopravu ekologičtější,“ uvedla mi-
nistryně pro místní rozvoj Klára Dostálo-
vá. Návrh zákona byl konzultován se zá-
stupci ostatních resortů, úřadů a samo-
správ v rámci Pracovní skupiny pro revi-
zi směrnice o čistých vozidlech Minister-
stva pro místní rozvoj a následně v rámci 
meziresortního připomínkového řízení.

Zákon se vztahuje na smlouvy uzavřené 
na nadlimitní veřejné zakázky a veřejné 
služby v přepravě cestujících při překro-
čení stanovené prahové hodnoty, a to 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
do 31. prosince 2030. Výše minimálních 
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 Veřejné zakázky v dopravě budou více myslet na ekologii

Institut odpovědného 
veřejného zadávání 

podílů ekologických vozidel v prvním 
sledovaném období (do konce roku 
2025) je pro osobní automobily a lehká 
užitková vozidla 29,7 %, pro autobusy  
41 % a pro nákladní automobily 9 %.      
V následujícím sledovaném období (do 
konce roku 2030) budou tyto podíly dále 
navýšeny. Poloviny podílu stanoveného 
pro autobusy bude muset být dosaženo 
bezemisními vozidly.

Nutno zmínit, že toto není pouze záleži-
tost České republiky, rovněž slovenská 
vláda Igora Matoviče v prosinci schválila 
návrh zákona, podle kterého budou za-
davatelé muset při každé zakázce na 
nová vozidla dodržet minimální procento 
takzvaných ekologických vozidel. Návrh 
na změnu zákona předložil Úřad pro 
veřejné zakázky. Podle předkládací 
zprávy je hlavním cílem provedení směr-
nice Evropského parlamentu a Rady      
o podpoře čistých a energeticky účin-
ných silničních vozidel ještě z června 
roku 2019.

Seminář: ISO 20400: udržitelné nakupování

V návaznosti na novelu zákona o zadá-
vání veřejných zakázek, kde byla povin-
nost odpovědného zadávání zařazena 
mezi zásady v §6, se pod hlavičkou 
Institutu OVZ konal online seminář se 
Shaunem McCarthym, renomovaným 
britským odborníkem na udržitelné naku-
pování, který se na tvorbě mezinárod-
ních pokynů ISO 20400: udržitelné 
nakupování, přímo podílel. Na semináři 
Shaun McCarthy vycházel právě z po-
kynů ISO 20400 a do větší hloubky se 
věnoval tématu implementace udržitel-

ného zadávání zakázek. Seminář byl 
vodítkem pro zadavatele, jak mohou 
odpovědným zadáváním způsobit maxi-
mální pozitivní dopad zakázek na spo-
lečnost, ekonomiku a životní prostředí. 
Účastníci si v interaktivní části, mj. měli 
možnost určit si priority a cíle v odpověd-
ném veřejném zadávání a individuálně 
vyhodnotit současný stav ve své organi-
zaci. 

Více informací o Institutu OVZ a dostup-
ných seminářích najdete .ZDE

11. 3. Průvodce OVZ po novele ZZVZ

Institut OVZ:
nabídka seminářů

REGISTRUJTE SE.

Sledujte záznamy:

Novela ZZVZ - OVZ v kostce

Principy 3E ve veřejném nakupování

Pokročilé nákupní metody: 
akcelerátor OVZ - 1. část

Pokročilé nákupní metody: 
akcelerátor OVZ - 2. část

Veřejné zakázky jako nástroj 
podpory místní komunity, 
ekonomiky a životního prostředí

Odpady ve veřejných zakázkáchVzhledem k aktuální situaci s COVID-19 
jsou nabízené semináře online.
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