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Kampaň za udržitelné potraviny

13. prosince 2022 podepsala gestorka projektu „Odpovědný 

přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných 

zakázek“, Marie Janečková, Memorandum o spolupráci s Buy 

Better Food Campaign. V rámci projektu podporujeme udržitelné 

nákupy potravin. Proto se projekt připojil ke kampani Buy Better 

Food: Campaign for sustainable food on the public plate (Kupuj 

lepší potraviny: kampaň za udržitelné potraviny na veřejném 

talíři). Společně s dalšími členy z celé Evropy tak budeme sdílet 

informace a expertízu a prosazovat myšlenku udržitelného 

účelového společného stravování ve školních jídelnách, nemocni-

cích, pečovatelských domech apod.

13. prosince 2022 proběhlo na MPSV první setkání u kulatého stolu 

k tématu Potenciál centrálních nákupů v kontextu příležitostí 

odpovědného/strategického přístupu k veřejným zakázkám, kde 

byly představeny vize a cíle této nové aktivity. Jednání se zúčastnili 

vedle zástupců MPSV zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, 

Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, dále také 

zástupci měst a krajů a další aktéři, kteří se podělili o své zkušenos-

ti, mj. Svaz měst a obcí ČR, Centrální nákup Plzeňského kraje, 

Asociace pro veřejné zakázky. Současně byly představeny příklady 

dobré praxe ze zahraničí, které by mohly do budoucna pomoci 

identifikovat vhodné kroky a nástroje pro pomoc obcím a menším 

zadavatelům s cílem strategického směřování veřejných nákupů. 

Hodnotil se aktuální stav a dostupné nástroje umožňující 

společné/centralizované nákupy, zmíněno bylo rovněž využití 

strategického potenciálu veřejných nákupů, jehož cílem je 

zejména udržitelnost a efektivita, které rámují příležitosti 

odpovědného veřejného zadávání.

Potenciál centrálních nákupů v kontextu příležitostí 

odpovědného /strategického veřejného zadávání

Ocenění Zindex 2022

21. 11. 2022 zástupci města Ostravy a kraje Vysočina převzali na 

Ministerstvu pro místní rozvoj cenu za hospodárné a transparent-

ní veřejné zakázky. Mezi dvěma stovkami menších měst už podru-

hé zvítězilo město Žďár nad Sázavou, člen Platformy odpovědné-

ho veřejného zadávání. 

„Náš cíl byl nejen obhájit, ale dále se zlepšit, což se nám alespoň 

mírně podařilo téměř ve všech indikátorech. Jsme rádi, že je laťka 

zas o něco výš, i když obrovský kus práce je před námi. Hlavně co 

se týče odpovědného zadávání nebo nových inovativních přístu-

pů v zadávání, abychom šli s dobou,” hodnotí starosta Žďáru nad 

Sázavou, Martin Mrkos.

Desátý ročník žebříčku Zindex.cz vychází z osvědčené metodiky 

hodnocení oceněné Evropskou komisí i nadací OSF, vznikl za pod-

pory Americké ambasády. Úřady měly předběžné výsledky k dis-

Město Odense se 190 000 obyvateli je 

čtvrtým největším městem Dánska. 

Městský úřad se zavázal prosazovat 

udržitelný rozvoj, který si stanovil jako 

průřezový cíl napříč svými správními      

a politickými agendami. Společným cí-

lem je zajistit, aby se město stalo atraktivním místem pro život 

nejen pro současnou, ale i budoucí generaci. V roce 2015 město 

zveřejnilo výzvu k předkládání nabídek do veřejné soutěže, jejímž 

cílem bylo začlenit všechny fáze procesu zajišťování oděvů zdra-

votnickému personálu do jedné smlouvy: pronájem, sběr, praní a 

zpětný rozvoz oděvů na různá místa v Odense. Dodavatel měl 

navíc převzít odpovědnost za logistiku poskytování těchto služeb 

a za provoz systému řízení zdrojů, což mělo usnadnit průběžnou 

kontrolu zásob. Cílem této rámcové smlouvy bylo zajistit vysokou 

kvalitu služeb, které měly zefektivnit a zjednodušit celý proces 

zajišťování oděvů pro cca 2200 stálých i dočasných zdravotnických 

pracovníků Odboru péče o seniory a osoby se zdravotním postiže-

ním na 39 různých místech ve městě. Zakázka měla být svěřena 

jedné společnosti na období šesti let. Mezi požadované oděvy 

Dodávky a servis udržitelných oděvů pro zdravotnický personál 

Ze zahraničí

patřily kalhoty, pracovní pláště, bundy a oděvy do deště (pro per-

sonál, který navštěvuje klienty v jejich domovech a k cestám využí-

vá zejména jízdní kolo) a pokrývky hlavy (pro personál, který je 

chtěl nosit z kulturních, náboženských či jiných důvodů). Oděvy 

musely být dostupné ve všech velikostech, včetně těhotenských. 

Více v samotné případové studii .zde

Projekt Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek 
je spolufinancován Evropskou unií. 
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Do nového roku Vám přejeme 

nadlimitní dávku štěstí, udržitelné a pozitivní změny, 

odpovědné cíle, kvalitní zdraví a překážky jen v malém rozsahu.

 

Odpovědné
     veřejné zadávání

PF 2023 

Institut odpovědného veřejného zadávání 

V roce 2022 jsme Vám v rámci Institutu odpovědného veřejného 

zadávání nabídli sadu nových seminářů. Všechny semináře 

včetně konferencí jsou pro Vás k dispozici ve formě záznamu. 

Vyberte si ze seznamu níže.

Metoda BEST VALUE APPROACH 

v praxi veřejných nákupů  

- úvodní seminář

Metoda BEST VALUE APPROACH 

v praxi veřejných nákupů 

- strážní a úklidové služby

Metoda BEST VALUE APPROACH 

v praxi veřejných nákupů  

- stavební zakázky

INOVACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZ-

KÁCH A STRATEGICKÉ ZADÁVÁNÍ 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Mezinárodní odborná konference

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁ-

VÁNÍ 2022, VII. ročník mezinárodní 

odborné konference

Komplexní servis prádla jako 

příležitost OVZ ve zdravotnictví

Biopotraviny ve školním 

i institucionálním stravování 

dávají smysl

Co je to Performance 

Design&Build? 

Metoda BEST VALUE APPROACH 

v praxi veřejných nákupů  

- zakázky na zřízení webu

pozici měsíc před finálním hodnocením, tým Datlab Institutu 

zapracovával připomínky 80 z nich. Na webu  je nyní        Zindex.cz

k dispozici detailní přehled výsledků pro každé město či kraj. 

„Doufáme, že bude inspirací pro nové vedení radnic. Hlavním 

cílem projektu je totiž ukázat úřadům co lze zlepšit, aby veřejné 

peníze vydávaly transparentněji a hospodárněji”, říká hlavní 

metodik Jiří Skuhrovec z Datlab Institutu.

Příklad dobré praxe

Zajištění úklidových služeb 

Zkušenosti zadavatelů s odpovědným veřejným zadáváním se 

neustále vyvíjí. Pokročilí zástupci veřejných zadavatelů se zámě-

rem získat splňující základní účel předmětu plnění při současném 

zohlednění kvality či  sociálních i environmentálních aspektů 

přemýšlejí, jak je aplikovat  do požadavků zadávacích a smluvních 

podmínek. Jednou z takových zakázek je i zakázka Univerzity 

Karlovy na zajištění úklidových služeb zadaná v roce 2021. Tato 

zakázka je jednou z inspirativních a úspěšně zadaných veřejných 

zakázek na zajištění úklidových služeb, jenž může být pozitivní 

motivací anebo poslouží i šablona pro jiné zadavatele jak odpo-

vědně zadávat. 

Zakázka byla představena i na  mezinárodní Tržišti dobré praxe

Konference o odpovědném veřejném zadávaní v říjnu 2022.

Univerzita Karlova v rámci plnění této veřejné zakázky od dodava-

tele vyžadovala, aby při plnění veřejné zakázky zajistil legální 

zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň 

bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné 

zakázky budou podílet. Dodavatel byl také povinen při plnění 

předmětu veřejné zakázky postupovat v souladu s „Definicí 

ekologického úklidu“ vypracovanou Českou asociací úklidu         

a čištění a Sítí ekologických poraden. Zároveň zadavatel požadoval 

ekologicky šetrné a zdravotně nezávadné postupy, úklidové pro-

středky a spotřební materiál. V rámci hodnocení se zadavatel více 

soustředil na kvalitativní aspekty a nabídkové ceny přiradil 30 % 

váhu hodnotícího kritéria, pak hodnotil výši zaručené mzdy úkli-

dových pracovníků a nabídku zlepšené služby/metody ekologic-

kého úklidu. Zároveň se na této zakázce ukázalo, že ani použití 

multikriteriálního hodnocení, kde cenové kritérium má nižší váhu 

než kvalitativní kritéria, nemusí vést k tomu, že zadavatel bude 

získávat plnění za vyšší cenu. 

Inspirovat se můžete i v přístupu MPSV, které klade v zakázkách 

na úklid důraz na naplnění již uvedené definice ekologického 

úklidu od roku 2014, kdy ve spolupráci s Českou asociací úklidu      

a čištění a Sítí ekologických poraden zpracovalo definici a v zakáz-

kách ji i používá. Od roku 2014 se změnila nejenom evropská          

a národní legislativa, ale vznikly i nové požadavky na ochranu 

životního prostředí. Definici ekologického úklidu jsme aktuálně 

ve spolupráci s původními aktéry  a je možné ji v této zrevidovali

doplněné verzi najít na stránkách www.sovz.cz v předmětu plnění 

úklidové služby. 

Jiným inspirativním příkladem je zakázka na úklid Jihomorav-

ského kraje.

Ten se v roce 2021 před vyhlášením této veřejné zakázky rozhodl 

realizovat předběžné tržní konzultace, které mu přinesly řadu 

zjištění a podnětů pro následné vyhlášení veřejné zakázky na 

zajištění úklidových služeb. Doporučeními z PTK bylo využití stroj-

ního vybavení, používání koncentrovaných úklidových prostředků 

nebo zavedení hodnocení kvality dle výkonových indikátorů (KPI) 

a/nebo předložení odborné kvalifikace vedoucího zakázky. Někte-

ré doporučení zadavatel promítl i do zadávacích podmínek veřej-

né zakázky. Kromě pravidelného úklidu, pravidelné denní služby, 

čištění koberců, židlí či mytí oken zadavatel zařadil do předmětu 

plnění i generální úklid, jenž jeho provedení vede k snížení množ-

ství potřebných chemických čisticích prostředků při běžném 

pravidelném úklidu. Cílem komplexně zadaných požadavků bylo 

získat kvalitní úklidové služby a zajištění důstojných pracovních 

podmínek úklidového personálu. Smlouva byla v březnu 2022 

uzavřena na 48 měsíců. 

Novinky ze světa sociálního podnikání 

Sháníte catering? 

Vyberte si z nabídky ověřených sociálních podniků! Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ve spolupráci s  vytvořilo TESSEA ČR, z. s.

katalog výrobků a služeb sociálních podniků v oblasti cateringu. 

Najdete zde produktové listy sociálních podniků z Prahy a Středo-

českého kraje s informacemi o tom, co nabízí, jaká je kapacita 

dodávek a na koho se v případě zájmu obrátit.

Dárky na poslední chvíli?

Podívejte se na nabídku v druhém katalogu, ve kterém najdete 

sociální podniky z celé ČR se zaměřením na dárkové předměty.

Nabídky jsou určeny jak pro veřejné instituce, tak i pro firmy, které 

mají zájem nakupovat odpovědně.

Kompletní nabídku naleznete na stránkách České sociální podni-

kání .zde
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