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Odpovědné veřejné zadávání
(udržitelné/strategické)

• Odpovědné veřejné zadávání vnímáme jako proces, při kterém
zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce,
• které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za
peníze, vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku,
• a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.

OVZ – shrnutí vývoje
Od počátečních jednoduchých pokusů ke komplexním a
efektivním řešením

Od zelených priorit ke společenským a strategickým cílům
Od individuálních snah
zadavatelů k evropskému
trendu

Příležitosti OVZ

▪ Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, vč. osob s trestní
minulostí
▪ Podpora praxe, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace
▪ Důstojné pracovní podmínky
▪ Podpora účasti sociálních podniků na veřejných zakázkách
▪ Podpora účasti malých a středních podniků na veřejných zakázkách
▪ Přínos pro místní ekonomiku, komunitu
▪ Etické nakupování
▪ Férové podmínky v dodavatelském řetězci
▪ Ekologicky šetrné příležitosti, včetně cirkulární ekonomiky a ekoinovací

Příklad Jihomoravského kraje – první kroky

• 2014 – seznamování se s konceptem OVZ
• 2015 – metodická příručka „Základní principy odpovědného
nakupování“

Příklad Jihomoravského kraje – první kroky

2015
• kancelářský papír - legální a udržitelné primární vlákno (FSC), bez
elementárního chlóru
• dřevěné kostky pro děti - legální a udržitelné dřevo (FSC)
• trička a tašky - biobavlna, etický nákup (GOTS)
• fotbalové míče pro děti - ve fairtradové kvalitě

Příklad Jihomoravského kraje – první kroky

2016
• propagační předměty z papíru – legální a udržitelné primární vlákno
(FSC), bez elementárního chlóru
• zapojení příspěvkových organizací (škol) při nakupování květinových
výzdob, občerstvení
• nábytek do mateřské školy – ekoznačka EŠV, minimalizace odpadů
a jejich recyklace

Nábytek do mateřské školy, JMK
Středisko volného času Lužánky (JMK), 2016

Nábytek pro MŠ vyrobený ze dřeva
nebo materiálů na bázi dřeva:
- neobsahuje nebezpečné látky
- obsahuje nejvýše stanovené množství formaldehydu a těkavých látek
- obsahuje určené složení použitých změkčovadel
- obsahuje nejvýše stanovené množství těkavých organických sloučenin
Obaly - systém pro vícero použití nebo vyrobené ze snadno recyklovatelného
materiálu (ručně snadno oddělitelné části tvořené jedním materiálem, např.
lepenka, papír, plast, textilie) nebo vyrobené z materiálů z obnovitelných
zdrojů.

Příklad Jihomoravského kraje – další kroky

2017
• drogistické spotřební zboží z recyklovaného papíru
• kancelářské potřeby – ekoznačka EŠV a recyklovaný papír
• vizitky, papír, výrobky z papíru - ekologicky šetrné
• zpracování studie LCA – posouzení životního cyklu organizace

Zhotovení koncertního sálu konzervatoře
•
•
•
•

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Předmět: Zhotovení stavby koncertní sál – Konzervatoř Brno II (demolice
stávajícího koncertního sálu, výstavba nového na získaném prostoru,
rekonstrukce navazujících prostor a hygienického zázemí)
PH: 37 000 000,- Kč bez DPH
zjednodušené podlimitní řízení

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_14802.html

Zhotovení koncertního sálu konzervatoře

Cíle:

• férové podmínky v dodavatelském řetězci
o důraz na včasné platby poddodavatelům (do 5 dnů)
o legální zaměstnávání, dodržování pracovněprávních předpisů a
odpovídajících podmínek práce
o důraz na zajištění bezpečnosti práce
• přidaná hodnota: zmírnění dopadů provádění stavebních prací a
realizované stavby na okolí (uzavírka, hluk)
Hodnocení nabídek: ekonomická výhodnost nabídek – nabídková cena a
přidaná hodnota spočívající v omezení dopadů stavby na okolí
Předběžné tržní konzultace

Příklad Jihomoravského kraje – heat map

• Setkání s dodavateli, tzv. Meet the buyer – 2019, 2020
• Vytvoření Strategie Jihomoravského kraje

Důstojné pracovní podmínky při úklidu
• Zadavatel: MPSV
• Název VZ: Zajištění ekologického úklidu v
objektu MPSV
• Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele
na důstojné pracovní podmínky osob
podílejících se na plnění VZ a na ekologicky
šetrné plnění - kategorie čistících prostředků:
na mytí nádobí, podlah, oken/skle, na utírání
prachu a na desinfekci sociálních zařízení a na
spotřební materiál
• Předpokládaná hodnota VZ: 10 000 000 Kč
bez DPH
• Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)
Případová studie s textacemi: http://sovz.cz/wpcontent/uploads/2017/06/sovz_case_studies_mp
sv_uklid_170626.pdf

Standard úklidových služeb

Sociálně odpovědný přístup: Poskytovatel služby je povinen zajistit důstojné a férové
pracovní podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců.

Postupuje dle požadavků
▪ směrnice č. 2014/24/EU v čl. 18 odst. 2 – Zásady zadávání VZ
▪ ZZVZ (§ 48 odst. 5 písm. a, § 113 odst. 4 písm. a)
▪ metodiky OVZ
▪ Centrální nákup státu: http://sovz.cz/wpcontent/uploads/2019/06/smart_standard_2019-03-04_standard-na-uklidovesluzby.pdf
▪ vzorová textace do zadávacích podmínek:
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/07/t3_textace-do-zd.pdf

Důstojné pracovní podmínky při ostraze
•
•
•

•
•
•

•

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Název VZ: Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV
Širší společenské zájmy: Zajištění důstojných pracovních podmínek, BOZP - součástí
obchodních a smluvních podmínek.
Zadavatel se také snažil eliminovat rizika spojená s nepřiměřeně nízkými nabídkovými
cenami.
Předpokládaná hodnota VZ: 19 000 000 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení
Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Celá případová studie: http://sovz.cz/praxe/poskytovani-sluzeb-fyzicke-ostrahyobjektu-mpsv/

Příklad města Jičín

▪

2017 – seznámení se s konceptem, účast na řadě školení a seminářů k odpovědnému
veřejnému zadávání

▪

2018 – OVZ zakotveno ve Směrnici o veřejných zakázkách, jak pro odbory městského
úřadu, tak pro podřízené organizace (odkaz na usnesení vlády ČR 531 z roku 2017)

▪

2019 – zanesení OVZ do Strategického plánu rozvoje města Jičín

▪

2019 – Deklarace MěÚ schválená Radou města – snaha o hledání odpovědných a
udržitelných řešení

Příklad města Jičín

Příklad města Jičín

Pilotní VZMR

▪ Sazba, tisk a distribuce Jičínského zpravodaje
▪ 15 % v hodnocení – splnění požadavku na papír z udržitelných a
zákonných zdrojů, emise, spotřebu energie a nakládání s
odpady při výrobě
▪ Praní prádla pro Sportovní zařízení – PH 800 tis. Kč bez DPH
▪ využití PTK, zaměstnání alespoň 50 % OZP na chráněných
pracovních místech
▪ Použití ekologických barev na nábytku do prostor učeben univerzity

Příklad města Jičín

▪ Zavedení jednoduchých formulářů nabídky
▪ U podlimitních i nadlimitních VZ – součástí formulářů nabídky je
čestné prohlášení: Prohlášení ke společensky odpovědném plnění
VZ ve vztahu k
▪ plnění pracovněprávních předpisů, předpisů v oblasti
zaměstnanosti a BOZP
▪ vzdělávání (požadavky specifikovány ve formuláři)
▪ řádnému a včasnému plnění finančních závazků dodavatele vůči
svým poddodavatelům
▪ Požadavky zaneseny do smlouvy o dílo

Stavební úpravy objektu čestného dvora III. etapa,
město Jičín

zjednodušené podlimitní řízení
na stavební práce
předpokládaná hodnota: 16 mil. Kč
VZ je realizována v rámci projektu „Cesta Valdštejnských architektů“, jež je
spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Programu Interreg V-A
ČR-Polsko. Dotace ve výši 1,1 mil. EUR.

Stavební úpravy objektu čestného dvora III. etapa,
město Jičín

▪ požadavky v zadávací dokumentaci: max. 2 exkurze za dobu trvání díla v
domluvených termínech pro žáky 8. a 9. tříd, počet žáků max. 15.
Čestné prohlášení:
▪ dodavatel zajistí dodržování pracovněprávních předpisů a BOZP, a to i u
svých poddodavatelů
▪ řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům
Požadavky zaneseny do smlouvy o dílo

