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Strategické zadávání veřejných zakázek, resp. SOVZ (2016 – 2023)
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O semináři

První část
▪ Úvod a vývoj problematiky, právní úprava a judikatura, implementace OVZ

v organizaci, sociálně odpovědné veřejné zadávání
Přestávka 10,25 – 10,40h
Druhá část
▪ OVZ s ohledem na výběr dodavatele, environmentálně odpovědné a cirkulární veřejné

zadávání, krátce k inovacím
▪ Aktuální témata v OVZ: lokální dopady veřejných zakázek, etický kodex a vybraná

témata OVZ, specifické příležitosti v oblasti VZ na stavební práce, služby ostrahy
a úklidu a nakládání s odpady

… A Vy?
Prosím, buďte aktivní☺
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Odpovědné veřejné zadávání

„(4) Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření
zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele,
povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu
zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto
zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“
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Odpovědné veřejné zadávání
• Maximální hodnota za peníze („value for money“)
• Cíl:

• Řešit aktuální problémy na úrovni veřejných zakázek (nekvalitní plnění, nelegální práce a stížnosti
zaměstnanců, opožděné platby poddodavatelům, atd.)

• Řešit aktuální problémy zadavatele (vyšší nezaměstnanost a s tím spojené lokální problémy, místní špatná
situace v životním prostředí, atd.)

• Řešit aktuální celospolečenské/národní priority (čistá mobilita, národní závazky a cíle v oblasti životního
prostředí, apod.)

• Využít potenciál veřejných zakázek pro získání přidané hodnoty či naplnění nových příležitostí (řešení
dopadů ekonomických propadů, apod.)

• Tzn. OVZ nemá být „samoúčelné“ („drahá charita“), ale má vést k získání určité přidané
hodnoty – pro zadavatele a pro společnost, či životní prostředí

• Efektivní a partnerská komunikace s dodavateli
• Logická úvaha: vhodný předmět plnění s vhodnými požadavky
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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.

ISO 20400 – Udržitelné nakupování

Společnost 
Lidé

Společnost 
Podniky

Životní 
prostředí

Inovace

OVZ
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Příležitosti OVZ
• Podpora zaměstnanosti

• Podpora praxí, vzdělávání či exkurzí

• Důstojné pracovní podmínky

• Etické nakupování

• Lidská práva

• Přístup sociálních podniků

• Zohlednění malých a
středních podniků

• Férové dodavatelské vztahy

• Etické kodexy

• Environmentálně odpovědné
veřejné zadávání

• Cirkulární zadávání

Společnost 
Lidé

Společnost 
Podniky

Životní 
prostředí

Inovace

OVZ

• Pozitivní dopad na komunitu

• Participace

• Genderové aspekty, atd.
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Vývoj OVZ - Evropa
• Od počátečních jednoduchých pokusů ke komplexním a efektivním

řešením

• Od zelených priorit ke společenským a strategickým cílům

• Od individuálních snah zadavatelů k evropskému trendu

• EK, OECD: veřejné zakázky jako příležitost pro naplňování
strategických cílů

• Strategické veřejné zadávání se stalo nezbytným nástrojem veřejné správy a politiků.
Otevírá nové možnosti a umožňuje čelit dnešním rostoucím výzvám vytvářením
důležitých ekonomických, sociálních a environmentálních příležitostí. (OECD)

• Podporujeme veřejné zadavatele, aby využívali veřejné zadávání strategicky jako nástroj
k získání lepší hodnoty za peníze daňových poplatníků a přispěli tak k inovativnější a
udržitelnější ekonomice podporující začlenění a soutěž. (EK)
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Přístup na úrovni EU 

• Směrnice EP a Rady 2014/24/EU

• Sdělení EK: Zajistit lepší fungování zadávání veřejných zakázek v Evropě a pro Evropu (Com
(2017) 572)

• Doporučení EK 2017/1805 ze dne 3. října 2017 o profesionalizaci zadávání veřejných zakázek:
Budování architektury pro profesionalizaci zadávání veřejných zakázek

• Usnesení EP ze dne 4/10/2018 o balíčku v oblasti strategie pro zadávání VZ

• Závěry Rady: Veřejné investice prostřednictvím veřejných zakázek: udržitelné oživení a posílení
odolného hospodářství EU (2020/C 412 I/01)

• Plány EK pro 2.čtvrtletí 2021: vydat pokyny k soc. odpovědnému zadávání a inovacím
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:572:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1805&from=CS
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0378_CS.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13352-2020-INIT/cs/pdf


Odpovědné veřejné zadávání v EU

Kritéria EU pro GPP
• obsahují environmentální kritéria pro zadávání VZ, která lze přímo vložit do ZD

včetně návrhů smluv:
- základní kritéria - vhodné pro jakékoli zadavatele, zaměřeny na klíčové dopady

na ŽP, navrženy pro použití s minimálním dodatečným ověřovacím úsilím nebo
zvýšením nákladů.

- komplexní kritéria - pro ty, kteří chtějí koupit nejlepší ekologické produkty
dostupné na trhu. Ty mohou vyžadovat další úsilí o ověření nebo mírné zvýšení
nákladů ve srovnání s jinými produkty se stejnou funkčností.

• lze uplatnit u VZMR i VZ podle ZZVZ
• dobrovolný nástroj
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Odpovědné veřejné zadávání v EU

Kritéria EU pro GPP (pokračování)
• vytvořena pro 21 skupin výrobků a služeb, součástí jsou technické podkladové

zprávy (AJ)
• obsahují informace o:

- stanovení nákladů životního cyklu, specifikaci udržitelných výrobních postupů,
možnostech použití kritérií k určení nejvýhodnější nabídky z hlediska ochrany ŽP

• zahrnují:
- kritéria pro výběr a zadání zakázky
- specifikace a podmínky pro plnění zakázky

• dostupné v českém jazyce
• pravidelně revidována a aktualizována
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Odpovědné veřejné zadávání v EU

GPP kritéria (výběr)
• Kopírovací a grafický papír
• Elektřina
• Zdravotně-technické armatury - baterie, sprchové hlavice, sprchy
• Elektrická a elektronická zařízení používaná ve zdravotnictví
• Textilní výrobky a služby
• Nábytek
• Úklidové čistící prostředky a služby
• Údržba veřejného prostoru
• Stravovací služby a prodejní automaty – ke stažení zde
• Zařízení k tisku a kopírování, spotřební materiál a tiskové služby
• Počítače, monitory, tablety a chytré telefony
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https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_cs.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/electricity_cs.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/CS.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/health/CS.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles/CS.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/ENV-2017-00602-02-00-CS-TRA-00.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/cs.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/191113_EU_GPP_criteria_for_public_space_maintenance_SWD_(404)_2019_final_CS.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/20032020_EU_GPP_criteria_for_imaging_equipment_2020_cs.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/210309_EU%20GPP%20criteria%20computers.pdf
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Vývoj v ČR

• Počátky: zelené zadávání, zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, využívání
zaměstnavatelů OZP, Fair Trade, … (Most, Semily, Praha 12, …); nicméně převažující obavy
z legálnosti postupu

• Rozšiřování příkladů dobré praxe

• Usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech
uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní
správy a samosprávy

• Od nahodilého využívání dílčích aspektů OVZ ke strategickému přístupu a plnohodnotné
implementaci
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Metodiky…
Publikace...

...sovz.cz/clanky-publikace
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Právní zakotvení OVZ
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Právní rámec v EU – rozhodovací praxe

• Beentjes (31/87)

o Podmínka zaměstnávání

• Concordia Bus (C-513/99)

o Environmentální aspekty jako hodnoticí kritéria

• Emise NOx

• Hluk

o Diskriminační povaha podmínek

• ENV Wienstorm (C-448/01)

o Podmínka zaměstnávání

• Provincie Noord Holland (C-368/10)

o Etické nakupování
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Právní rámec v EU

• „Zakázkové směrnice“

o preambule zdůrazňuje OVZ

o konkrétní úprava několika články směrnice

• Politiky a strategie
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SOVZ v EU metodicky

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_c
riteria_en.htm

https://ec.europa.eu/info/policies/public-
procurement/support-tools-public-buyers/social-
procurement_cs
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Právní rámec v České republice - ZZVZ

ZZVZ aspekty OVZ upravuje na řadě míst, zejména
• Vyhrazené zakázky (§ 37 odst. 6, § 38)

• Zvláštní podmínky plnění a obchodní podmínky (§ 37 odst. 1)

• Podmínky technické kvalifikace a normy (§ 79 odst. 2, § 80)

• Technické podmínky a štítky (§§ 89 a 94)

• Přímé platby poddodavatelům (§ 106)

• Hodnocení
• kritéria kvality (§ 116)

• náklady životního cyklu (§ 117 a 118 odst. 3)

• Mimořádně nízká nabídková cena a ev. vyloučení účastníka – nesoulad s předpisy
v oblasti životního prostředí, pracovního práva, sociálního zabezpečení etc… (§ 48
odst. 5)
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Právní rámec v České republice - Pravidla

Usnesení vlády České republiky č. 531 z 24. 7. 2017
o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných
zakázek a nákupech státní správy a samosprávy - green & social

• Uloženy úkoly MŽP a MPSV
o Metodiky a jejich aktualizace (v souladu s novými poznatky a vývojem); školení a

podpora
o pracovní skupina pro realizaci Pravidel
o 1x za 2 roky vyhodnocení přínosu Pravidel (poslední duben 2021)

• Doporučení vedoucím ústředních orgánů a vedení ÚSC
o zohledňovat Pravidla
o využívat Metodiky
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Právní rámec v České republice – Pravidla

Pravidlo č. 1. Státní správa a samospráva při nákupu zboží a služeb zohledňuje environmentální
aspekty tohoto zboží a služeb. Tím trvale usiluje zejména o:

a. omezení spotřeby energií;

b. omezení spotřeby vody;

c. omezení spotřeby surovin;

d. omezení produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy;

e. omezení produkce odpadů;

f. omezení uhlíkové stopy.

Zboží a služby, které státní správa a samospráva pořizuje, mají vždy určitý dopad na životní

prostředí – jejich výroba, transport, užívání a likvidace jsou spojeny s produkcí látek

uvolňovaných do prostředí, se spotřebou surovin, energií, vody atp. Zohledněním

environmentálních aspektů je proto možné usměrnit tyto dopady tak, aby „...se orgány veřejné

správy snažily pořídit výrobky, služby a práce s nižšími dopady na životní prostředí během jejich

životního cyklu v porovnání s výrobky, službami a pracemi se stejnou hlavní funkcí, které by byly

pořízeny jinak“.

Environmentální požadavky, které státní správa a samospráva při nákupech uplatňuje, směřují k

dosažení rovnováhy mezi environmentální šetrností, cenovou výhodností a dostupností na trhu. 23



Právní rámec v České republice – Pravidla

Pravidlo č. 2. Státní správa a samospráva při nákupu zboží a služeb zohledňuje sociální, resp.
širší společenské aspekty související s nakupovaným zbožím, službami a stavebními pracemi.
Tím trvale usiluje zejména o:

a. podporu zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce;

b. podporu vzdělávání, praxe a rekvalifikací;

c. podporu důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce;

d. podporu přístupu sociálních podniků a malých a středních podniků, které mají vliv na místní zaměstnanost, k
veřejným zakázkám;

e. podporu férových dodavatelských vztahů;

f. respektování principů etického nakupování.

Veřejní zadavatelé z řad státní správy a samosprávy požadují, aby při realizaci plnění za veřejné
prostředky docházelo k podpoře zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, ke zvyšování
kvalifikace těchto osob a k zajištění důstojných pracovních podmínek v celém dodavatelském
řetězci. Podporou širších společenských aspektů v rámci nákupů zboží, služeb a stavebních prací
státní správa a samospráva jako zadavatelé finanční prostředky vynakládají efektivně a
maximalizují tak hodnotu, kterou za ně získávají.
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Právní rámec v České republice – rozhodovací praxe

• Software, Nemocnice s poliklinikou Havířov

o Kvalifikační požadavek na systém environmentálního řízení

• Nakládání odpady/Sběrný dvůr, Statutární město Třinec

o Kvalifikační požadavek na systém řízení BOZP a nízkoemisní vozový park

• Rozsudek KS v Brně ze dne 1. 11. 2012, č. j. 62 Af 57/2011

o Diskriminace nerozdělením zakázky na části

25



Novela ZZVZ 
od 1. 1. 2021

• Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj
a stanovisko expertní skupiny MMR

• Faktický dopad nových zásad se tak
koncentruje především do úvodní fáze ZŘ

• Povinnost dodržovat zásady podle § 6
odst. 4 jiné zákonné povinnosti doplňuje,
nemůže tedy vést k pořizování plnění nebo
postupům, které odporují principům 3E,
nebo jsou jinak nepřiměřené a
diskriminační.

• V rámci odůvodnění svého postupu by se
zadavatel měl zabývat všemi třemi novými
zásadami (… zda je aplikoval či nikoli), a to
i přesto, že ne v každé VZ musí být
(vzhledem k její povaze a smyslu)
promítnuty všechny nové zásady.

§ 6 – Zásady zadávání veřejných zakázek

„(4) Zadavatel je při postupu podle tohoto
zákona, a to při vytváření zadávacích
podmínek, hodnocení nabídek a výběru
dodavatele, povinen za předpokladu, že to
bude vzhledem k povaze a smyslu
zakázky možné, dodržovat zásady sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně
odpovědného zadávání a inovací ve
smyslu tohoto zákona. Svůj postup je
zadavatel povinen řádně odůvodnit.“
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Právní rámec v České republice - zásady
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Implementace OVZ



Implementace odpovědného veřejného zadávání v organizaci
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Efektivní implementace OVZ

Nastavení interního systému v organizaci:
• Stanovení si priorit v oblasti OVZ v kontextu plánu veřejných zakázek zadavatele

• Identifikace vhodných veřejných zakázek s vhodnými příležitostmi

• Postup na úrovni konkrétní veřejné zakázky (kontrolní list?)

• Monitoring a vyhodnocování

• Komunikace dovnitř organizace

• Zapojení zainteresovaných stran

• Znalost trhu a komunikace s dodavateli
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Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací 
ve veřejné zakázce (1/2)



Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve 
veřejné zakázce (2/2)
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Pohled na odpovědné veřejné zadávání přes předměty plnění – vybrané příklady

Oděvy/obuv a obuv

• etické nákupy

• ekologicky šetrná řešení – materiály

Úklidové služby a potřeby

• podpora zaměstnanosti osob 
znevýhodněných na trhu práce

• důstojné/férové pracovní 
podmínky a bezpečnost práce

• podpora účasti malých a středních 
podniků ve VZ

• podpora účasti sociálních podniků 
ve VZ

• ekologicky šetrné plnění

Catering a stravování

• ekologicky šetrná řešení, 
ekologické produkty/biopotraviny 

• sezónnost, čerstvost potravin

• FAIRTRADE (spravedlivý obchod) 

• podpora účasti sociálních podniků 
ve VZ

• podpora účasti malých a středních 
podniků ve VZ

• podpora účasti sociálních podniků 
ve VZ

• minimalizace 
odpadu/jednorázového plastu, 
vratné obaly, velká balení

Stavební práce a projektové a architektonické činnosti

• podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu

• důstojné/férové pracovní podmínky a bezpečnost práce

• podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikace

• ekologicky šetrná řešení – stavební materiály: zdravotní nezávadnost, dlouhá životnost;

• provoz budovy: energetická náročnost budov, spotřeba vody (využití dešťové či tzv. šedé vody) demolice budov: 
třídění odpadů, recyklace nebo opětovné použití stavebních materiálů, energetické využití odpadů

• dodavatelské vztahy, včasné platby poddodavatelům

Ostraha a bezpečnostní služby

• podpora zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu

• důstojné/férové pracovní 
podmínky a bezpečnost práce
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Pohled na odpovědné veřejné zadávání přes předměty plnění – vybrané příklady

Tisk a grafika

• podpora účasti sociálních 
podniků

• podpora účasti malých a 
středních podniků ve VZ

• ekologicky šetrná řešení 

Údržba zeleně a technické služby

• podpora zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu - vyhrazené 
VZ

• důstojné/férové pracovní podmínky a 
bezpečnost práce

• podpora účasti sociálních podniků ve 
VZ

• podpora účasti malých a středních 
podniků ve VZ

Propagační předměty

• podpora zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu - vyhrazené VZ

• podpora účasti sociálních podniků ve VZ

• etické nákupy

• ekologicky šetrná řešení

• podpora účasti malých a středních podniků 
ve VZ

Kancelářský papír

• ekologicky šetrná řešení
Nábytek a vybavení interiérů

• ekologicky šetrná řešení

• podpora zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu - vězni

• podpora účasti sociálních podniků ve 
VZ

• podpora účasti malých a středních 
podniků ve VZ

Elektrická energie

• ekologicky šetrná řešení 
– nákup energie z 
obnovitelných zdrojů 

Kancelářské potřeby

• ekologicky šetrná řešení

• podpora účasti malých a 
středních podniků ve VZ

Nákup IT, tiskárny, elektronika

• ekologicky šetrné řešení

• důstojné pracovní podmínky 
v dodavatelském řetězci

• etické nákupy (lidská práva)

• Inovace
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Tabulka předmětů plnění



Komunikace zadavatelů s dodavateli ve vztahu k OVZ

• Znalost trhu a komunikace s dodavateli před zahájením zadávacího řízení je klíčový
aspekt úspěchu

• Meet the buyer / Poznej svého zadavatele
• Meet the seller
• Předběžné tržní konzultace
• Informační brožury, web, apod.
• Technická školení pro dodavatele

Využití možností jednání s dodavateli v rámci ZŘ

Institut OVZ: Komunikace s dodavateli z pohledu OVZ, M. Hadaš, MUNI
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Materiály Ministerstva práce a sociálních věcí - výběr

• Metodika: Odpovědné veřejné zadávání

• Metodika: Implementace odpovědného veřejného zadávání v organizaci

• Odpovědné veřejné zadávání v kostce - příručka odpovědného veřejného zadávání k novele ZZVZ od 1. 1. 2021,
která obsahuje podrobně vysvětlený kontrolní list (checklist) aspektů odpovědného zadávání

• Kontrolní list aspektů odpovědného veřejného zadávání ke stažení (k vyplňování)

• Přehled předmětů plnění s možnostmi odpovědného zadávání, odkazy na vzorové textace, průběžně doplňován

• Odpovědné nakupování pro města a obce

• Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní komunity, ekonomiky a životního prostředí (lokální dopady)

Institut OVZ

• Záznam semináře Novela ZZVZ – Odpovědné veřejné zadávání v kostce

• Video seminář: Průvodce odpovědným veřejným zadáváním po novele ZZVZ

• Záznam Mini-konference “Reflexe zadavatelů v ČR na novelu”

...sovz.cz/clanky-publikace 38

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/09/sovz_metodika_2doplnene-vydani_web.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/06/sovz_metodika_implementace_web.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/12/publikace_ovz_v-kostce-1.pdf
http://institut.sovz.cz/wp-content/uploads/2020/12/kontrolni_list_pro_vyhodnoceni_socialniho_a_enviro_oz_a-_inovaci_ve_vz.pdf
https://www.sovz.cz/
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/10/sovz_publikace_mesta-a-obce_web.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/sovz_publikace_lokalnidopady_web-s-prokliky_2021_02_10-1.pdf
https://institut.sovz.cz/
http://institut.sovz.cz/seminar/seminar-novela-zzvz-ovz-v-kostce-a-mini-konference-reflexe-zadavatelu-v-cr-na-novelu-videozaznam/
https://institut.sovz.cz/seminar/seminar-s-osvedcenim-pruvodce-odpovednym-verejnym-zadavanim-po-novele-zzvz-videoseminar/
https://www.youtube.com/watch?v=xv1rii-Egd0&feature=youtu.be


SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ 
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
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Podpora zaměstnanosti
Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací

Důstojné pracovní podmínky
Lidská práva – etické nákupy

Společnost
Lidé

Společnost
Podniky

Životní 
prostředí

Inovace

OVZ

40



Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných 
na trhu práce

Mohou při plnění veřejné zakázky získat práci osoby 

znevýhodněné na trhu práce?

Dřívější praxe:

• podmínka zaměstnávání 10 % osob znevýhodněných na trhu práce

• vyhrazené veřejné zakázky podle § 38 ZZVZ

Vhodné

• v zakázkách s delší dobou plnění, nabírají se noví zaměstnanci

• v regionech s vyšší nezaměstnaností

• v segmentech, kde OZP mohou získat skutečnou práci

• znovu aktuální, důležité je zaměřit se na vhodné cílové skupiny

http://sovz.cz/temata/podpora-zamestnanosti-osob-znevyhodnenych-na-trhu-
prace/

Společnost
Lidé

Společnost
Podniky

Životní 
prostředí Inovace

OVZ

41

https://www.sovz.cz/temata/podpora-zamestnanosti-osob-znevyhodnenych-na-trhu-prace/


Cílové skupiny
Název cílové skupiny Definice jednotlivce

Osoby se zdravotním postižením Osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Osoby s vypracovaným 
individuálním akčním plánem

Osoba, které vypracovala Krajská pobočka Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, individuální akční plán (např.:
osoba zařazená do evidence uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců.
Přitom evidenci po dobu přesahující uvedený časový úsek lze bonifikovat v rámci hodnocení
(zvláštní ohodnocení pro osoby evidované po dobu delší 12 měsíců)).

Osoby nekvalifikované či s nízkou
kvalifikací

Osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy završila
alespoň: 2. stupeň základní školy, 1. – 4. ročník osmiletých, resp. 1. – 2. ročník šestiletých
středních škol).

Osoby starší 55 let Osoba, která překročila věk 55 let.

Absolventi Osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí povolání. Přitom
obor a případnou úroveň vzdělání dodavatel stanoví „na míru“ předmětu veřejné zakázce.

Mladí do 24 let Osoba bez pracovní zkušenosti, která dosud nedosáhla věkové hranice 24 let.

Osoby po skončení rodičovské
dovolené

Osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení rodičovské
dovolené.

Osoby po propuštění z výkonu trestu
odnětí svobody

Osoba, která se octla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody (i podmíněném).

Osoby se záznamem v evidenci
rejstříku trestů

Osoba s nenulovým záznamem v evidenci rejstříku trestů.

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/12/znevyhodnene_osoby.pdf 42

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/12/znevyhodnene_osoby.pdf


Typické předměty plnění

• stavební zakázky

• služby typu ostraha, úklidové služby

• vyhrazené veřejné zakázky např. praní a čištění, oprava a údržba kancelářských strojů, 
osobních počítačů a telekomunikačních zařízení, údržba zeleně (Seznam dodavatelů 
náhradního plnění)

• komunální služby, včetně svozu odpadu

• některé dodávky: například (eko)nábytek vyráběný v hospodářských střediscích věznic

43

https://www.uradprace.cz/web/cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni


Město Kadaň podporuje zaměstnávání
absolventů škol (do dvou let od
ukončení přípravy na povolání), kteří
jsou evidování na ÚP

Případová studie

Statutární město Děčín na základě svého Strategického plánu
rozvoje města ve vhodných veřejných zakázkách
prostřednictvím kritérií hodnocení podporuje zaměstnání
dlouhodobě nezaměstnaných.

Případová studie

44

http://sovz.cz/praxe/rekonstrukce-studentskeho-namesti-mesto-kadan/
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/02/sovz_case_studies_decin_cz.pdf


Rozhodnutí ÚOHS-S0734/2016/VZ-04395/2017/543/MŠl ze dne 7. 2. 2017

Z bodu 98:

„Z dikce ustanovení § 44 odst. 10 zákona tedy vyplývá, že předmětné
podmínky jsou vázány na předmět veřejné zakázky, a nikoliv na osobu
dodavatele. Je přitom nepochybné, že hlavním cílem zadavatele při
vymezení předmětné zvláštní podmínky bylo, aby při realizaci veřejné
zakázky byli zaměstnáni absolventi škol, kteří jsou vedeni na úřadu
práce.“
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Povodí Vltavy, s.p. na rekonstrukci jezu na Sázavě

• zvláštní podmínka plnění: nejméně 1 pracovník podílející se na plnění VZ musí být před
nástupem do práce veden v evidenci uchazečů o zaměstnání při ÚP a zároveň být osobou
po výkonu trestu odnětí svobody

• dodavatelům byly v ZD poskytnuty údaje o institucích, které mohou při plnění zvláštní
podmínky pomoci

Případová studie
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http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/04/sovz_case_studies_sazava_rekonstrukce-jezu.pdf


Zakázka MPSV na zajištění servisu a provozu tiskových a multifunkčních
zařízení

• vyhrazeno dle § 38 pro dodavatele zaměstnávající alespoň 50 % OZP

• zvláštní podmínka plnění zajistilo - 30 % realizačního týmu tvoří OZP

• po vnitřní diskusi upuštěno od vyloučení repasování tonerů a cartridgí

Případová studie
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http://sovz.cz/praxe/zajisteni-servisu-a-provozu-tiskovych-a-multifunkcnich-zarizeni-mpsv/


Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací

Mohou při plnění veřejné zakázky noví zaměstnanci, zejména 
znevýhodnění na trhu práce, získat/zvýšit si kvalifikaci? 
Je možné v rámci plnění veřejné zakázky uspořádat exkurze pro 
školy/veřejnost? 

• zvýšení odbornosti osob znevýhodněných na trhu 
práce → jejich lepší uplatnitelnost

• typicky zakázky s delší dobou plnění, při nichž se vytváří nová 
pracovní místa

• zvyšování atraktivity některých oborů - exkurze žákům místních škol
• stáže a praxe pro studenty

http://sovz.cz/temata/vzdelavani-jako-tema-pro-ovz/

Společnost
Lidé

Společnost
Podniky

Životní 
prostředí Inovace

OVZ
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https://www.sovz.cz/temata/vzdelavani-jako-tema-pro-ovz/


Vhodné
• veřejné zakázky s delší dobou plnění
• zakázky, kde se typicky nabírají zaměstnanci
• pokud je pro plnění veřejné zakázky nezbytná určitá odbornost a nabízí tedy

příležitost pro zvýšení kvalifikace nebo získání praxe
• vhodné zakázky, na kterých lze např. žákům škol ukázat atraktivitu některých oborů (opravy

kulturních památek, zajímavé stavby - pro exkurze není nutné, aby se jednalo o zakázky s delší
dobou plnění

Typické předměty plnění
stavební zakázky
zakázky na projektové činnosti

Město Jičín se ve stavební zakázce na úpravy tzv. čestného dvora snažilo propojit teoretické znalosti
dětí získané ve škole a praxe, kterou by mohly zažít přímo na stavbě v průběhu stavební
rekonstrukce kulturní památky. Ve formuláři nabídky, který v Jičíně využívají, požadovali uspořádání
exkurze, včetně výkladu pro žáky základních škol (8. – 9. třída).

Případová studie
49

http://sovz.cz/praxe/stavebni-upravy-a-zmena-uzivani-objektu-cestneho-dvora-v-jicine-iii-etapa-mesto-jicin/


Povodí Moravy, s.p. - zakázka na projekční práce (Vodní dílo Letovice)

- zvláštní podmínka zapojení alespoň 1 studenta magisterského stupně studia např. v oboru
vodních staveb (resp. příbuzných oborů)

Případová studie

50

http://sovz.cz/praxe/vodni-dilo-letovice-rekonstrukce-projektova-dokumentace-pro-uzemni-rizeni-povodi-moravy-s-p/


Důstojné pracovní podmínky

Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky bude
docházet k porušování pracovněprávních předpisů a BOZP?
Případně je relevantní v rámci veřejné zakázky hodnotit lepší pracovní podmínky osob podílejících
se na plnění, nad rámec zákonného standardu pracovních podmínek?

Zejména jde o oblasti, kde využívána nekvalifikované práce, zahraniční pracovníci a často se porušují
pracovněprávní předpisy, právní předpisy v oblasti zaměstnanosti a BOZP.

http://sovz.cz/temata/ferove-a-dustojne-pracovni-podmninky/

Společnost
Lidé

Společnost
Podniky

Životní 
prostředí Inovace

OVZ
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http://sovz.cz/temata/ferove-a-dustojne-pracovni-podmninky/


Vhodné

• služby s nízkou cenou práce, případně stlačenou na minimum

• úklid – inspirovat se lze Standardy úklidových služeb

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/06/smart_standard_2019-03-04_standard-na-
uklidove-sluzby.pdf

Typické předměty plnění

• stavební zakázky

• služby typu úklid, ostraha

• lesnictví

• veřejné zakázky v oblasti dopravní obslužnosti s vazbou na možnost hodnocení vyšší
odměny
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http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/06/smart_standard_2019-03-04_standard-na-uklidove-sluzby.pdf


Jihomoravský kraj již standardně požaduje ve svých zakázkách na stavební práce

legální zaměstnávání, dodržování pracovněprávních předpisů a BOZP pro osoby, které se
podílí na plnění veřejné zakázky. Poprvé bylo použito při stavbě koncertního sálu
Konzervatoře Brno.

Případová studie
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http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/02/sovz_case_study_ferove_podminky_konzervator.pdf


Česká televize se v zakázce na úklid zaměřila především na kvalitu. Byla si ale vědoma,

že ji nezabezpečí bez stability týmu úklidových pracovníků. Stabilita se odvíjí od
spokojenosti pracovníků, tedy i od důstojné mzdy a dalších podmínek. V hodnocení se tak
Česká televize zaměřila na „Kvalitu projektu úklidových služeb“, kterému přiřadila 45 %.

Případová studie
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http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/12/sovz_case_studies_uklid-v-ceske-televizi.pdf


MPSV se nejdříve u úklidu, ale poté i v oblasti

strážní služby (ostraze) zaměřilo na důstojné
pracovní podmínky pracovníků, protože v těchto
službách dochází často k jejich porušování. Důležité
bylo rozkrytí nabídkové ceny
s cílem odhalit mimořádně nízkou nabídkovou cenu
a zabezpečit stálost týmu bezpečnostních
pracovníků .

Případová studie
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http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/05/sovz_case_studies_mpsv_ostraha_2018_2cz.pdf


LIDSKÁ PRÁVA – ETICKÉ NAKUPOVÁNÍ
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Lidská práva – etické nakupování

Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky může docházet k
porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či
pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)
uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU?

Cílem je zamezit:

• dětské práci (215 mil. dětí je ve světě nuceno k práci)
• nucené práci
• práci v nebezpečných či zdravotně závadných

podmínkách
• práci s extrémními přesčasy
• odměnám za práci nepokrývajícím nezbytné životní

náklady
• absenci platných pracovních smluv apod.

Společnost
Lidé

Společnost
Podniky

Životní 
prostředí Inovace

OVZ
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Na co se etické nakupování zaměřuje:

• pracovní podmínky osob podílejících se na výrobě či produkci
• ochrana životního prostředí – snížení využívání škodlivé zemědělské chemie,

udržitelnější přístup k využívání půdy, vody apod.

Kterým oblastem se věnuje fair trade (spravedlivý obchod)?
• ekonomické – zejména odpovídající odměna za práci
• sociální – dodržování pracovněprávních úmluv ILO
• environmentální

Proč nakupovat eticky?
Nevyloučením neetických praktik při výrobě dodávek zejména ze zemí globálního Jihu
tyto praktiky nepřímo podporujeme.

Společnost
Piky
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Typické předměty plnění

• oděvy či textil, obuv
• občerstvení (akce) a stravování: zejména káva,

kakao a čokoláda, čaj, banány, ale i ovocné
džusy, rýže, cukr

• propagační předměty: například tzv. jedlé
dárky, výrobky z textilu např. látkové tašky,
sportovní míče (Publikace k nákupu
občerstvení a propagačních předmětů zde)

• elektronika
• další dodávky: hračky, květiny, ale i kámen …

Společnost
Piky
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https://www.sovz.cz/predmety/odevy-a-obuv/
https://www.sovz.cz/predmety/udrzitelne-akce/
https://www.sovz.cz/predmety/stravovani-kantyny-a-bistra/
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2021/01/sovz_publikace_udrzitelne-akce_komplet.pdf
https://www.sovz.cz/predmety/informacni-a-komunikacni-technika-ict/


Využitelné systémy certifikace

• certifikace FAIRTRADE

• výrobky členských zemí World Fair Trade Organisation WFTO

• textil: výrobky členů Fair Wear Foundation – FWF, GOTS,

• elektronika: TCO certified, případně při větších odběrech spolupráce
s organizací Electronics Watch

Důležité: určit fázi výroby či produkce, na kterou se zadavatel zaměří

http://sovz.cz/temata/eticke-nakupovani/
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https://www.fairtrade.net/standard
https://wfto.com/
https://www.fairwear.org/
https://www.global-standard.org/
https://www.sovz.cz/predmety/informacni-a-komunikacni-technika-ict/
https://tcocertified.com/
https://electronicswatch.org/en/
http://sovz.cz/temata/eticke-nakupovani/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fairtrade_Certification_Mark.svg


Zakázka MPSV (PH 14 mil. Kč) na nákup textilu
Požadavky na soulad s úmluvami ILO
Definovaná fáze výroby, na kterou se zaměřilo (nikoli pěstování bavlny).
Prokázání splnění požadavků 1) doklad o členství ve Fair Wear Foundation nebo
2) čestným prohlášením a identifikací výrobce, značky, včetně uvedení továrny/továren, v nichž
fakticky probíhal proces
výroby.

Případová studie

Města Jičín, Děčín, MPSV, Masarykova univerzita, Česká televize a další při akcích,
konferencích, v rámci občerstvení a při jednáních požadují soulad zejména kávy a kávových
produktů a čaje s parametry Usnesení Evropského parlamentu o spravedlivém obchodu a rozvoji
(2005/2245(INI)) - naplňování základních principů spravedlivého obchodování. V rámci
spravedlivého obchodu často zadavatelé nakupují propagační předměty.
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http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/06/sovz_case_studies_potravinova-pomoc_170626.pdf


Masarykova univerzita – VZMR na nákup mikin k prezentaci a
zviditelnění univerzity, kampaň „Be responsible“.
Specifikace organické bavlny jako minimální standard, navíc měla být vypěstována v souladu
s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO).
V hodnotících kritériích:
• nabídková cena 45 %
• kvalita zpracování 40 %
• výrobní proces 15 % (transparentní dodavatelský řetězec, vyplácení spravedlivé mzdy,

bezpečné pracovní podmínky – tj. dodržení úmluv ILO při výrobě).
PTK - důležité
Etický výrobní proces nebyl nabídnut,
ale šlo o signál trhu pro další zakázky.

Případová studie
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Podpora účasti sociálních podniků ve VZ
Podpora přístupu malých a středních 

podniků k VZ
Férové dodavatelské vztahy

Společnost
Lidé

Společnost
Podniky

Životní 
prostředí

Inovace

OVZ
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Podpora účasti sociálních podniků
ve veřejných zakázkách

Mohou plnění veřejné zakázky, nebo její části, poskytnout
sociální podniky, případně jako poddodavatelé?

Společnost
Lidé

Společnost
Podniky

Životní 
prostředí Inovace

OVZ

Sociální podniky - podpora jejich účasti ve veřejných zakázkách

• Pracovní příležitosti pro osoby

• se zdravotním postižením - tělesným, mentálním, duševním, sluchovým…

• sociálním nebo kulturním znevýhodněním - nezaměstnaní, etnické menšiny,

mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci, lidé pečující o rodinné příslušníky…

Pozitivní dopad na sociální začleňování a místní zaměstnanost

• Založeny na konceptu trojího prospěchu: ekonomického, sociálního a environmentálního

• Vázány na daný region, ve kterém působí – podpora místní ekonomiky
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Podpora účasti sociálních podniků ve veřejných zakázkách 

Možnosti podpory sociálních podniků

• Přímé zadání či uzavřená výzva (veřejné zakázky malého rozsahu)

• Kritéria hodnocení – zvýhodnění plnění sociálním podnikem 20 – 30 % (ať již v pozici

dodavatele či poddodavatele); výhoda - zadavatel nevylučuje dodavatele, kteří sociální

podnikání neprokážou

• Rozdělení zakázky na části ve smyslu § 101 ZZVZ

Důležitou nepřímou roli sehrává

• Znalost místní ekonomiky a komunikace s lokálními sociálními podniky

• Minimalizace administrativní náročnosti účasti v zadávacím řízení
✓ kvalifikace, finanční garance, jasné požadavky formou formulářů, požadovaná

struktura nabídek, vysvětlení hodnotících kritérií, dostatek času na podání nabídky,
případně i plnění
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https://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/12/textace-do-zd_hodnoceni-a-smluvni-ustanoveni.pdf


Podpora účasti sociálních podniků ve veřejných zakázkách 

Chybí legální definice sociálního podniku – nutné definovat v zadávací dokumentaci, např:
Definice používaná ve výzvách ESF pro integrační sociální podnik, která je tvořena sadou
rozpoznávacích znaků a je dostupná jako příloha č. 2 zde

Způsob prokázání:
✓ Čestné prohlášení potvrzující, že je integračním sociálním podnikem ve smyslu užívaném

MPSV ve Výzvách ESF a splňuje všechny rozpoznávací znaky.
✓ Přílohou čestného prohlášení SP předkládá tyto dokumenty:

• zakládací dokumenty prokazující, že má společensky prospěšný cíl zaměstnávání a
sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce

• uvedení počtu všech osob, které zaměstnává, včetně % a seznamu osob z cílových
skupin, náplní jejich práce a informace o pracovněprávním vztahu

• výkaz zisku a ztrát (výsledovka podniku)/peněžní deník za posledních 12 měsíců
prokazující, že tržby z prodeje výrobků/služeb tvoří min. 30% z celkových výnosů
podniku
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Podpora účasti sociálních podniků ve veřejných zakázkách

Kde je to vhodné?

• Předměty plnění, ve kterých nabízí

své služby a produkty (limitovaná

nabídka)

• Katalog sociálních podniků

• Ceske-socialni-podnikani.cz

• Regionální pobočky sdružení

sociálních podniků
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Podpora účasti sociálních podniků ve veřejných zakázkách 

Typické předměty plnění

• občerstvení či stravování, výroba potravin,
catering

• propagační předměty

• úklidové služby

• údržba zeleně (vč. lesnictví) a technické služby

• služby prádelen

• grafické a tiskové služby

• méně časté pak jsou projektové a architektonické
činnosti, výroba nábytku a vybavení interiérů,
nákupy oděvů a obuvi

Více informací na webu

http://sovz.cz/temata/podpora-socialnich-podniku-
v-zadavani-verejnych-zakazek/
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Výběr provozovatele kantýny na Ministerstvu práce

a sociálních věcí

Hodnocení nabídek – 20 % plnění sociálním podnikem

Nesplnění ≠ vyřazení

Další benefity: snaha o snížení množství obalů, nabídka
fairtradových výrobků, odebírá výrobky od jiného
sociálního podniku a tím násobí pozitivní dopad na
sociální podniky Případová studie

Podpora účasti sociálních podniků ve veřejných zakázkách 

Příklady dobré praxe

Těžební a pěstební práce v lesních porostech -

Technické služby Havlíčkův Brod

• Nadlimitní veřejná zakázka rozdělena do 5 částí

(jedna část lehčí pěstební práce)

• Nejvýhodnější nabídka - sociální podnik
Případová studie
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http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/03/sovz_case_studies_mpsv_kantyna-mezi-radky.pdf
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Podpora účasti sociálních podniků ve veřejných zakázkách 

Příklady dobré praxe

Údržba veřejné zeleně, MČ Praha 12

• Vyhrazeno pro dodavatele, který zaměstnává

více než 50% OZP z celkového počtu zaměstnanců

• Zvláštní podmínka plnění – minimálně 30% plnění

prostřednictvím OZP

• Kritérium hodnocení

• Podíl účasti OZP na celkovém plnění - 20%

• Zpracování metodiky řešení veřejné

zakázky,

• práce s OZP - 20%

• Realizace zakázky OZP z 50%, metodika práce s

OZP (pracovní a psychosociální podpora)

Případová studie
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http://sovz.cz/praxe/udrzba-verejne-zelene-a-uklid-verejnych-prostranstvi-praha-12/


• Legitimní strategický cíl (Směrnice EU o zadávání veřejných zakázek, 2014/24/EU, preambule

v b. 78 a 124)

• Kvalitnější soutěž o veřejnou zakázku, vyšší počet nabídek, pozitivní stimul místní ekonomice

Opatření ke zpřístupnění zadávacích řízení MSP
• Důraz na vyváženost kritéria ceny a kvality

• Otevřenější komunikace s dodavateli při přípravě VZ (PTK, plán zakázek - Meet the Buyer)

• Znalost místní ekonomiky a lokálních MSP

• Snížení nároků účasti v řízení na přiměřenou úroveň (požadavky na kvalifikaci, finanční garance, pojistné smlouvy)

• Administrativní zjednodušení (včetně využití vzorů a šablon), školení MSP, dostatek času na podání nabídky

• Dělení veřejné zakázky na části, dynamický nákupní systém

Mohou veřejnou zakázku nebo její část plnit malé a střední podniky 
(případně jako poddodavatelé)? 
Je vhodné přijmout taková opatření, aby se zlepšil jejich přístup k účasti 
ve veřejné zakázce?

Podpora přístupu malých a středních podniků 
k veřejným zakázkám

Společnost
Lidé

Společnost
Podniky

Životní 
prostředí Inovace

OVZ
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Kde je to vhodné?

• Veřejné zakázky malého rozsahu

• Veřejné zakázky, které lze rozdělit na části

• Pokud lze využít dynamický nákupní systém (vhodné rozdělit na kategorie)

• Veřejné zakázky, při kterých lze minimalizovat administrativní náročnost, využít formuláře pro
podání nabídky

• MSP jako poddodavatelé – ve větších zakázkách

Více informací na webu
http://sovz.cz/temata/podpora-msp-v-zadavani-verejnych-zakazek/
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Podpora přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám

Příklady dobré praxe

Úklidové služby areálů a dopravních
prostředků – Dopravní podnik hl. města
Prahy

• Rozdělení na 16 logických částí podle
jednotlivých areálů

• Smlouvy na šest let, úspora 229 milionů

• Kvalifikačních požadavky, cenová nabídka hlavní
kritérium hodnocení

• Další prvky odpovědného zadávání: závazek
dodavatelů provádět třídění odpadu, dodržování
důstojných pracovních podmínek, ekologicky
šetrné čisticí prostředky

Případová studie 

Komunikace s dodavateli ve státním podniku Povodí
Vltavy

• Od 2018 každoroční představení plánu veřejných zakázek (Meet the
Buyer)

• Předpokládaná hodnota, termín zahájení zadávacího řízení,
informace o předmětu, principy odpovědného zadávání

• Předběžné tržní konzultace - zpětná vazba dodavatelů

Případová studie

Snižování administrativní zátěže, komunikace s trhem –
Masarykova Univerzita

• Standardizované formuláře nabídky (usnadnění pro MSP i 
zadavatele)

• Dynamické nákupní systémy

• Transparentní komunikace - semináře o fungování DNS pro 
dodavatele, představení plánu zakázek (Meet the Buyer)

Případová studie

73
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Férové dodavatelské vztahy

Existuje zvýšené riziko problémových vztahů v dodavatelském řetězci, 
zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost 
faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování 
právních předpisů o ochraně životního prostředí apod.?

Vztahy v dodavatelském řetězci
• Kvalita plnění
• Zaměstnanci, podniky, životní prostředí

Rizika
• Pozdní či neúplné úhrady poddodavatelům
• Nedodržování pracovně-právních předpisů (odměňování, délka

pracovní doby a odpočinku, BOZP

Zadavatel může nastavit zadávací podmínky tak, aby fungování
dodavatelského řetězce bylo co nejvíce transparentní a férové vůči všem
jeho účastníkům.

Společnost
Lidé

Společnost
Podniky

Životní 
prostředí Inovace

OVZ
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Kde je to vhodné? 

• Zakázky na stavební práce s poddodavatelským řetězcem

• Práce v lesnictví či zemědělství

• Další veřejné zakázky s poddodavatelským řetězcem, který je náchylný na tato rizika

Více informací na webu

http://sovz.cz/temata/dodavatelske-vztahy/
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Férové dodavatelské vztahy

Příklady dobré praxe

Praxe v zakázkách Povodí Vltavy
• Platby generálního dodavatele poddodavatelům
• Důstojné pracovní podmínky

Nástroje
• Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

(podpis při podání nabídky)
o Závazek platit svým poddodavatelům do 3 pracovních dnů
o Důstojné pracovní podmínky

• Transparentní účet
o Platby mezi zadavatelem, generálním dodavatelem a poddodavateli
o Možnost ověřit průběh plateb i poddodavateli na nižších úrovních

Případová studie 
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Férové dodavatelské vztahy

Příklady dobré praxe

Férové podmínky v dodavatelském řetězci – VŠCHT
• Rekonstrukce vnější fasády budovy, včetně výměny oken
• Požadavky - legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a BOZP, včasné

platby, splnění včetně poddodavatelů
• Nástroj – Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci

o Podpis vybraným dodavatelem i všemi jeho poddodavateli
o Příslušná smluvní ustanovení, kontrola - čtvrtletní čestné prohlášení

Případová studie

Stavba koncertního sálu, konzervatoř Brno – Jihomoravský kraj
• Důraz na férový přístup k poddodavatelům
• Včasné platby
• Legální zaměstnávání, dodržování pracovněprávních předpisů, zajištění BOZP

Případová studie 77
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Ekologicky šetrná řešení
Cirkulární ekonomika

Společnost
Lidé

Společnost
Podniky

Životní 
prostředí

Inovace

OVZ
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Ekologicky šetrná řešení

Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní získat plnění šetrnější k
životnímu prostředí, zejména které povede k omezení spotřeby energií, vody,
surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy,
omezení uhlíkové stopy apod.?

Cíl
• snížit přímé negativní dopady na životní prostředí
• snižovat množství odpadu, omezit produkci znečišťujících látek

uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy, omezit spotřebu energií či obecně
spotřebu surovin, omezit spotřebu vody a dále využít dešťovou či tzv. šedou
vodu (odpadní voda zejména z umyvadel a sprch koupelen)

• snížit uhlíkovou stopu
• ekologicky příznivé dopady má i zohlednění nákladů životního cyklu

Společnost
Lidé

Společnost
Podniky

Životní 
prostředí Inovace

OVZ
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Vhodné

• dodávky a služby, kde existují ekoznačky – ekoznacka.cz
• dřevo ze zákonných a udržitelných zdrojů certifikace FSC, PEFC
• biopotraviny, plýtvání s potravinami, sezónnost, čerstvost potravin
• energetická náročnost spotřebičů (energetický štítek)
• výpočetní technika – ENERGY STAR nebo TCO Development
• opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany ŽP, EMAS nebo ISO 14001
• snižování množství obalů, nákupy větších balení, koncentrátů
• podíl druhotné suroviny

sovz.cz/temata/ekologicky-setrna-reseni a cirkulární ekonomika

Metodické listy MŽP: Šetrná veřejná správa - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

Zelená veřejné zadávání, kritéria Evropské komise: EU criteria - GPP - Environment - European
Commission (europa.eu)
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Typické předměty plnění
- velká šíře předmětů plnění

• dodávky: nákup obnovitelné elektrické energie, propagační předměty, kancelářské potřeby,
nábytek i venkovní mobiliář, počítače a kancelářská technika, vozidla, veřejné osvětlení,
vodovodní instalace, občerstvení a stravování, úklidové a čisticí prostředky a další

• služby typu ekologicky šetrný úklid, zakládání i údržba zeleně, svoz a nakládání
s odpady, tiskové služby, zajištění akcí, konferencí apod.

• stavební práce a rekonstrukce, včetně drobných staveb či stavebních úprav jako jsou hřiště,
autobusové zastávky apod.
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Cirkulární ekonomika

Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které přispěje k využití principů

cirkulární ekonomiky, tedy ke snižování množství odpadů (včetně obalů)

a jejich dalšímu využití, využití druhotných surovin, energie z

obnovitelných zdrojů, posouzení životního cyklu, zohlednění nákladů

životního cyklu či zapojení dalších aspektů cirkulární ekonomiky?

Společnost
Lidé

Společnost
Podniky

Životní 
prostředí Inovace

OVZ

Principy cirkulárního veřejného zadávání
• uzavírání materiálových a energetických cyklů
• lze ho využít ve vztahu k nakládání s odpady
• při výběru obnovitelných a udržitelných zdrojů potřebných

k výrobě a zabezpečení služeb
• prodloužení životnosti produktů a nakládání s produktem po jeho dosloužení
• odklon od vlastnického principu a namísto toho využívání pronájmu či sdílení

sovz.cz/temata/cirkularni-ekonomika/ příp. sovz.cz/temata/ekologicky-setrna-reseni
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Typické předměty plnění

• dodávky + eliminace jejich obalů, mobiliář (lavičky, hrací prvky, kompostéry), nákup
obnovitelné elektrické energie, propagační předměty (např. výrobky z udržitelného dřeva,
z textilu s procentuálním podílem recyklovaného materiálu), kancelářské potřeby, nábytek,
vozidla, veřejné osvětlení, vodovodní instalace, občerstvení a stravování, úklidové a čisticí
prostředky…

• služby typu svoz a nakládání s odpady,

pronájem, sdílení např. nábytku, vozidel

• ve velké míře stavební práce
o zpracování stavebního odpadu
o použití šetrných materiálů
o využití recyklovaných výrobků jako jsou beton s recyklovaným kamenivem, desky na

bázi dřeva s dřevěným recyklátem, antuka vyrobená drcením odpadních keramických
zdicích prvků a střešních tašek, nebo se zaměřit na produkty vyrobené z odpadního
skla, papíru a plastu (např. tepelné izolace, foukaná celulóza nebo výztuž, fasádní
obklady, podlahy) a další
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• vyhlásila stav klimatické nouze

• začala nakupovat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů

• se zárukou původu z obnovitelných zdrojů

• pro radnici a další budovy příspěvkových organizací: školy a školky, pečovatelské

centrum apod.

• nákupy v aukcích na komoditní burze

Obdobně nakupuje i MPSV (případová studie) a Masarykova univerzita a MŽP

Městská část Praha 7 
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http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/03/sovz_case_studies_mpsv_nakup-zelene-elektriny.pdf


• veřejná zakázka na úklidové služby areálů a dopravních prostředků

• rozdělená na 16 části

• ekologicky šetrné aspekty:

o třídění odpadu na určené kategorie

o využití ekologických čisticích prostředků při úklidu

- s certifikací Ekologicky šetrný výrobek, Modrý anděl, Severská labuť nebo
jinou rovnocennou

o využívání koncentrovaných čisticích prostředků

Případová studie

Dopravní podnik hl. města Prahy 
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https://www.sovz.cz/praxe/uklidove-sluzby-arealu-a-dopravnich-prostredku-jako-zakazka-otevrena-malym-a-strednim-podnikum/


Města Jičín a Děčín 

• při akcích nahrazují jednorázové

plastové nádobí opakovaně použitelným

• balenou vodu kohoutkovou ve džbánech a karafách

• jednotlivá balení smetany do kávy, cukru větším

balením

• snižují nežádoucí (zejména) plastový odpad.

Vyvíjí snahu o nákupy

• sezónních, regionálních potravin,

• nákup udržitelných propagačních předmětů, nahrazování plastových tašek látkovými apod.

Případová studie: Jičín a Děčín
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http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/05/sovz_case_studies_jicin_udrzitelna-akce.pdf
http://sovz.cz/praxe/odpovedny-pristup-zadavatele-pri-organizovani-akci-s-durazem-na-udrzitelnost-decin/


Krajský úřad Pardubického kraje

požadoval při zpracování projektové dokumentace na stavbu depozitářů pro Východočeskou
galerii a Východočeské muzeum:

• budovu s parametry „pasivního domu“ (tj. s téměř nulovou spotřebou energie)

• stabilní klimatické podmínky uvnitř budovy při minimálních provozních nákladech

• využití recyklovaných nebo dobře recyklovatelných stavebních materiálů; nejvíce
zastoupeny betonový recyklát, nepálená cihla a plechové šablony

Případová studie
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https://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/06/sovz_case_studies_depozitar_pardubice.pdf


Lužánky – středisko volného času
• certifikovaný ekologicky šetrný nábytek a venkovní dřevěné hrací prvky pro firemní

mateřskou školku

• požadavky na technické parametry: nebezpečné látky, obsah formaldehydu a těkavých
látek, složení použitých změkčovadel, obsah těkavých organických sloučenin, materiály
používaných na obaly.

Případová studie 

MPSV
• v rámci centrálních nákupů využívá v DNS rozpracované požadavky na nábytek vytvořené

ve spolupráci s CENIA
• lze je prokázat ekoznačkou EŠV nebo Ekoznačkou EU.

Případová studie 

Publikace Odpovědné veřejné zadávání a cirkulární ekonomika - Nábytek
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http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/11/dp_cs_brnoluzanky.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/12/environmentalni-pozadavky.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2021/01/sovz_case_studies_mpsv_nabytek-a-zidle.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/ovz_publikace_cirkularni-nabytek_verze-pro-web.pdf


Zdravotnická organizace Public Health Wales

• z malých kanceláří rozmístěných daleko od sebe do nové budovy 
s velkými open-space kancelářemi

• potřeba vybavit je nábytkem 

Snaha zadavatele:
• využít v co největší míře stávající kvalitní 

nábytek
• minimalizace obalů při přepravě, původ 

z udržitelných zdrojů a recyklaci
• kritéria hodnocení: 60 % kvalita a 40 % cena

Vybraný dodavatel byl schopen 
• znovu využít 45 % položek 
• 49 % existujících položek bylo přepracováno 
• pouze 6 % položek bylo zcela nově nakoupeno

Celkem 41 tun různých položek nábytku se nestalo odpadem. 
Případová studie
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http://sovz.cz/praxe/opetovne-pouziti-a-renovace-nabytku-prostrednictvim-cirkularniho-verejneho-zadavani-public-health-wales-gb/


Inovace

Společnost
Lidé

Společnost
Podniky

Životní 
prostředí

Inovace

OVZ
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Existuje ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového
nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem
veřejné zakázky?

• Směrnice č. 2014/24/EU v čl. 2 odst. 1 rozumí inovacemi: „uplatňování nových
nebo výrazně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních,
stavebních či konstrukčních postupů, nového způsobu uvádění na trh nebo nové
organizační metody obchodních postupů, organizace pracovního prostředí nebo
vnějších vztahu mimo jiné s cílem přispět k nalezení odpovědí na společenské
výzvy nebo podpořit strategii Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění“.

• ZZVZ nově v § 28 odst. 1 písm. r) stanoví, co rozumí inovací: „implementace
nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související
s předmětem veřejné zakázky“.

Inovace

Společnost
Lidé

Společnost
Podniky

Životní 
prostředí Inovace

OVZ
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Pro zadavatele je inovace zajímavá, 
pokud dává stejné nebo lepší 
výsledky jako stávající řešení dostupná 
na trhu, ale při nižších nákladech 
(často nákladech životního cyklu).

• důležité může být při přípravě využít 

předběžné tržní konzultace, analýzu nákladů životního cyklu 

• často jde o inovace spojené s udržitelností, cirkulární ekonomikou, ekoinovace

Sdělení Komise Pokyny k zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení: C(2018)3051/F1 - CS 
(europa.eu)
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/CS/C-2018-3051-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF


Transport for London

• veřejná zakázka na osvětlení metra v hodnotě 8 mil. liber
• snaha snížit emise uhlíku na 60% úrovně roku 1990
• zároveň snaha snížit náklady

Důležitá analýza nákladů životního cyklu:
• osvětlení LED bude mít vyšší krátkodobé náklady
• ALE středně a dlouhodobý horizont osmileté rámcové smlouvy přinese úsporu 50%
• výrobky měly navíc 5 -6 krát nižší spotřebu energie
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Nemocnice ve městě Sucha Beskidzka, Polsko

• problematické vyšší teploty v pokojích a v ordinacích

• namísto nákupu klimatizace: PTK se žádostí o dostupná řešení

• nepředepsala konkrétní řešení, ale využila funkční kritérium:

snížení teploty o 2 °C

• obdržela udržitelnější řešení vycházející z nákladů životního cyklu:

• fasáda byla osazena solárními panely, které poskytují stín

• v místnostech ale neubylo světla

• solární panely navíc pokrývají 5 % spotřeby elektrické energie v nemocnici, což
vynahrazuje počáteční investici
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• záměr do nemocnic nakupovat katetry bez škodlivých látek na bázi PVC

• katetry bez PVC nebyly na trhu běžně k dostání (pouze jeden dodavatel byl schopen
je dodat)

• přesto město požadavek v zakázce uplatnilo

• navzdory právním obtížím katetry pořídilo

• to přispělo k posunu na trhu: osm let poté katetry bez obsahu PVC nabízeli už všichni
dodavatelé

Švédské město Örebro
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Etický kodex
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Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci

• Komplexní nástroj pro VZ na stavební práce.
• Kromě samotného memoranda obsahuje i zvláštní smluvní podmínky stanovící jeho

závaznost a povinnosti k pravidelnému reportování prostřednictvím zvláštního
čestného prohlášení, které je přílohou smlouvy.

• Použití:
• Předkládá pouze vybraný dodavatel v listinné podobě po podpisu smlouvy (lze si

vyhradit odlišně – UK například požaduje elektronickou podobu před podpisem
smlouvy).

• Podepisuje vybraný dodavatel a poddodavatelé v 1. úrovni poddodavatelského řetězce.
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Podoba Memoranda o férových podmínkách v dodavatelském řetězci
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Důvody vzniku etického kodexu

Vytvořeno pro pilotní použití zejména v rámci Platformy OVZ.

Reflexe problematiky compliance ve vztazích vznikajících na základě VZ s uplatněním aspektu
OVZ:

• Na straně zadavatelů upraveno např. usnesením vlády č. 331 ze dne 9. 5. 2012
(Etický kodex úředníků a zaměstnanců státní správy).

• Na straně dodavatelů není jednotný přístup (větší společnosti kodexy disponují,
MSP spíše nikoliv).

Snaha o ucelený aplikační návod v rámci OVZ.
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https://www.mvcr.cz/soubor/vestnik-vlady-pro-kraje-o-obce-3-2012.aspx


Část A

Obsahuje:

• Férová hospodářská soutěž,

• Střet zájmů,

• Důstojné pracovní podmínky,

• Zákaz diskriminace a zajištění rovných příležitostí,

• Ekonomické aspekty.
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Férová hospodářská soutěž

„Snaha o získání veřejné zakázky je vedena jen etickými postupy a
prostředky. Tím se rozumí zejména to, že zadavatel a jeho dodavatelé
a obchodní partneři odmítají chování mající charakter pletich,
zjednávání výhod, přijímání či poskytování úplatků v jakékoliv formě
(finanční prostředky, dary, výhody, aj.).“
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Střet zájmů

„Střetem zájmů se rozumí zejména propojení členů managementu
zadavatele a dodavatelů, ať už na úrovni rodinné, bez ohledu na
stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě prokazatelného
střetu zájmů se zadavatel a dodavatelé zavazují v maximální možné
míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál,
aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké
veřejnosti.“
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Důstojné pracovní podmínky

„Zadavatel i dodavatelé se tímto hlásí k dodržování důstojných
pracovních podmínek, a to zejména u nízko kvalifikovaných pozic a
profesí. Tím se rozumí především to, že zadavatel a jeho dodavatelé
budou striktně dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů, která
se týkají minimální mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních
podmínek a poskytování spravedlivé odměny za práci.“
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Zákaz diskriminace a zajištění rovných 
příležitostí

„Zákazem diskriminace a zajištěním rovných příležitostí se rozumí
zejména potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy,
etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení či
světového názoru. Současně je nežádoucím a nepřijatelným jednáním
také i neposkytování rovných příležitostí ve vedení společnosti a jiných
řídících funkcí a při odměňování.“
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Ekonomické aspekty

„Nežádoucí jednání spočívá ve snaze o praní špinavých peněz, snaze o legalizaci nezákonných a
neetických zisků, důvěryhodnosti dodavatele z hlediska sídla podnikání a realizace finančních
transakcí (sídlo dodavatele nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi
zapsané na seznamu zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí vytvořených Evropskou unií).
Současně s tím se dodavatelé zavazují, že všem svým obchodním partnerům v poddodavatelském
řetězci zajistí férové smluvní podmínky. Tím se rozumí zejména nastavení stejné nebo kratší
splatnosti faktur (a její dodržování), jaká je ujednána ve smlouvě na realizaci veřejné zakázky
mezi zadavatelem a dodavatelem, resp. podpora malých a středních podniků vůbec.

Nežádoucí jednání spočívá v jakémkoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním
právem a jehož vedlejším efektem či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního
prostředí v jakékoliv jeho formě.“
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Veřejné zakázky jako nástroj 
podpory místní komunity, 

ekonomiky a životního prostředí



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

• Reakce na aktuální ekonomickou situaci

• Komplexní přehled možných opatření (od jednoduchých příkladů po komplexní nákupní
praxi)

• Propojení cílů a priorit a konkrétních 23 nástrojů/ opatření

• Široká diskuse – zpětná vazba od expertů

• Verze 1.0, po diskusích aktualizace

• Seminář v Institutu OVZ
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ještě než začneme … 

• „lokální“ (resp. místní) – individuální definice

• nehovoříme zde o snaze obcházet pravidla

• vycházíme z předpokládané upřímné snahy zadavatele

• podpořit pozitivní dopady zakázky v místě, nikoliv využít „lokální“ kritéria k zvýhodnění
či znevýhodnění určitých dodavatelů, výrobků či pod.

• zasadit opatření do celkové strategie odpovědného přístupu
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Studie „Místní dopad veřejných investic“ 

• 485 tisíc pracovních míst u dodavatelů a subdodavatelů 

• Efekt je nejvyšší ve stavebnictví a technických službách (vydaný 1 milion Kč = přibližně 
jedno plnohodnotné pracovní místo. 

• 45 % pracovních míst vytvářejí zakázky přímo v okresech zadavatele, podporují tedy 
výrazně místní ekonomiku. Tento efekt je nicméně nerovnoměrný. 

• Místní dodavatelé nejčastěji získávají malé zakázky, v režimu ZZVZ pak zakázky na stavební 
práce a technické služby. 
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Podpora zaměstnanosti místních obyvatel

• obecně podpora zaměstnávání: vhodné zakázky s delší dobou plnění - stavební práce, 
některé služby

• neexistuje definice místního nezaměstnaného obyvatele

• nelze po dodavateli požadovat, aby zaměstnal nezaměstnané za využití teritoriální 
podmínky 

• evidované na místním pracovišti Úřadu práce /definované bydlištěm osob –
stanovisko ÚOHS ke zvláštní podmínce plnění spočívající v zaměstnávání 
nezaměstnaných z r. 2011 zde

Společnost
Lid
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Nastavení systému a nepřímá podpora

• strategie zadavatele, programy, měřitelné cíle (Kadaň, Děčín)

• zapojení lokálních aktérů v oblasti nezaměstnanosti: kontaktní pracoviště Krajské pobočky
Úřadu práce, místní školy, univerzity, Probační a mediační služba…

• dostatečné informace pro dodavatele i místní obyvatele
o inzerce pracovních míst místně obvyklým způsobem
o u rozsáhlých stavebních akcích „veletrh příležitostí“

• nezmaření pracovních příležitostí (např. požadavkem na trestní bezúhonnost)

• obecný požadavek na zaměstnání nezaměstnaných
o zvláštní podmínka plnění nebo hodnocení

Společnost
Lid
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https://sovz.cz/wp-content/uploads/2018/05/sovz_case_studies_kadan_180122.pdf
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/02/sovz_case_studies_decin_cz.pdf


Nastavení systému a nepřímá podpora

• požadavek na studentské stáže (Povodí Moravy, s.p.)

• požadavek na exkurze a přednášky

• požadavek na zvýšení odbornosti (rekvalifikace) osob znevýhodněných na trhu práce

• podpora účasti sociálních podniků v zadávacích řízeních (definice sociálního podniku
pomocí rozpoznávacích znaků)

• zvýšení atraktivnosti pracovních nabídek zaměřením se na důstojné pracovní podmínky
a BOZP

• funkce manažera sociálně odpovědného veřejného zadávání

Společnost
Lid
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https://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/06/sovz_case_studies_vodni-dilo-letovice.pdf
https://www.esfcr.cz/documents/21802/803810/P%C5%99%C3%ADloha+%C4%8D.+2+-+Sada+rozpozn%C3%A1vac%C3%ADch+znak%C5%AF+pro+integra%C4%8Dn%C3%AD+soci%C3%A1ln%C3%AD+podnik+(WISE)/666c2fdb-0f7c-4329-af0a-8ca78fa45b16


Zohlednění místní komunity ve veřejné zakázce

• místní komunita
• veřejnost ve městě / regionu
• či specificky definovaná skupina ve městě / regionu

• zapojení místní komunity - participace
• zapojení při přípravě projektu (u staveb fáze formulace záměru)

o osobní setkání, ankety, strukturované rozhovory, dotazníková šetření
• komunikace v průběhu plnění VZ – webové stránky, dny otevřených dveří, tištěná

i digitální místní média, linka podnětů
• publikování výsledků

Oboustranná funkční komunikace přispívá k pozitivnímu přijetí projektu!

Společnost
Lid
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Omezení negativních dopadů veřejné zakázky

• zejména veřejné zakázky na stavební práce, ale i služby spojené s pravidelnými závozy
/ svozy

• emise škodlivých látek do vzduchu
- ÚOHS-S0179/2018/ VZ-25886/2018/513/EPi - Sběrný dvůr Třinec, bod 166 ve

vztahu k technické kvalifikaci na emisní normu EURO IV: stanovení emisních
limitů přispívá k ochraně ŽP, která bezesporu veřejným zájmem je

- Povodí Vltavy, s.p. požadovalo pro nákladní automobily při stavbě emisní normu
EURO VI - Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín

• požadavek na snížení hlukové zátěže při provádění plnění
o KrÚ JMK – stavba sálu Konzervatoře Brno
o MUNI – hodnocena přidaná hodnota 1) zmenšení dopadů provádění stavby na

okolí, 2) zpřísnění limitů pro hluk

• světlo, pach, vibrace, prašnost a další

Společnost
Lid
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https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12486.html
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/02/sovz_case_study_ferove_podminky_konzervator.pdf
https://zakazky.muni.cz/contract_display_5005.html


Stravování a nákup potravin a dopad na místní komunitu

Strategie EK: „Od farmy po vidličku“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy -
připouští zkrácení produkčních řetězců, více potravin se bude vyrábět v Evropě, ekologické
zemědělství se rozšíří na 25 % zemědělské půdy

• rozdělení zakázek na části, podpora MSP a sociálních podniků

• sezónní produkty (GPP kritéria pro stravování, stravovací provozy a prodejní automaty );
Zadavatel musí určit, které ovoce a zelenina je ve kterém období roku sezónní. Existující
kalendáře ovoce a zeleniny:

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic

Skutečně zdravá školní jídelna

• čerstvé produkty – listová zelenina, třešně, jahody dodané do 3 dnů od sklizně
• požadavky na optimalizaci závozů

Případová studie města Řím
Soubor požadavků – udržitelné občerstvení, akce

Společnost
Lid
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/09/kalendar_magazin.pdf
https://www.skutecnezdravaskola.cz/user_uploads/Soubory/Kucharky%20vari/Sezonni_kalend%C3%A1%C5%99_SZ%C5%A0.pdf
https://www.sovz.cz/praxe/zajisteni-stravovani-ve-skolach-mesto-rim/
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2021/01/sovz_publikace_udrzitelne-akce_soubor-pozadavku.pdf


Lokální podniky v roli dodavatelů

• Nikoli nezákonná diskriminace, ale přirozená snaha, aby tyto podniky vstupovaly
do zadávacích řízení a obecně snaha o nediskriminaci malých a středních podniků
(MSP – myšleno vč. mikropodniků)

• Proč? Rozvoj regionu a zaměstnanosti + multiplikační efekt
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„Měkké“, ale funkční opatření

1) Znalost místního prostředí

2) Komunikace s trhem (plánování, osvěta o ZVZ a el. nástrojích, …)

3) VZMR

4) Dělení veřejných zakázek na části (vč. § 18 odst. 3) – př. TS Havl. Brod, DP Hl.m.Prahy

5) Snížení administrativní zátěže a přiměřené požadavky (lhůty, kvalifikace, finanční
garance, cashflow)
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Lokální podniky v roli poddodavatelů

• Téma důležité u větších VZ (zejm. stavební práce)

• Motivace generálního dodavatele k otevřené politice ve vztahu k poddodavatelům
(publicita příležitostí, př. CompeteFor)

• Zajištění férových vztahů v dodavatelském řetězci (nejen pro lokální podniky)

• Čestné prohlášení k SOVZ

• Memorandum o férových podmínkách v DŘ

• Transparentní účet

• Přímé platby?
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Vybrané specifické nástroje – místní podniky

• Manažer OVZ

• Čtvrtletní zpráva o naplňování prvků OVZ 

• Bonifikace – příplatky, opce, VZMR

• Publicita příležitostí a podmínek v dodavatelském řetězci
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STAVEBNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

120



STUDIE, PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÉ PRÁCE (PŘÍPRAVNÉ PRÁCE –
SLUŽBY)

příležitosti OVZ: 
ekologicky šetrná řešení, cirkulární ekonomika

• energetická náročnost budov – pasivní a nízkoenergetické domy, využívání
obnovitelných zdrojů energie, monitoring energetické náročnosti

• stavební materiály – zdravotní nezávadnost, dlouhá životnost, tepelná izolace,
recyklované materiály, materiály „nové generace“ – vysokopenostní beton,
nanomateriály aj.)

• odpadové hospodářství – snižování produkce odpadů při provozu i při demolici
budovy – recyklace,

• spotřeba vody - využití dešťové či tzv. šedé vody, odpadové hospodářství)
• využívání přirozeného denního světla v maximální technicky proveditelné míře;

podpora vzdělávání, získávání praxe – pracovní integrace osob se ztíženým přístupem na trh
práce (absolventi bez praxe, studenti)
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STUDIE, PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÉ PRÁCE (PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
– SLUŽBY)

užitečné materiály:

• Průvodce zadáváním VZ na šetrné budovy (Čs.rada pro šetrné budovy a MMR)

• Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví
(MPO a Čs. Agentura pro standardizaci)

• Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov (dokument EK pro novostavby a
rekonstrukce budov 2/2020)

• Recyklujme stavby! – Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Institut OVZ: Kvalitní šetrné budovy ve veřejných zakázkách II – metoda Performance Design &
Build, Česká rada pro šetrné budovy
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https://www.czgbc.org/files/2019/09/ca00814140cd08a0d4e493ca9cc3f552.pdf
http://www.recyklujmestavby.cz/wp-content/uploads/2019/10/Recyklujme-stavby-katalog-3.08.pdf
https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/zasady-cirkularni-ekonomiky-pri-projektovani-budov-v-navaznosti-na-levels--253983/
http://www.recyklujmestavby.cz/


STUDIE, PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÉ PRÁCE (PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
– SLUŽBY)

Povodí Moravy, s.p. – rekonstrukce, PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby (VD
Boskovice)

• požadavek zadavatele na zaměstnání osob se ztíženým přístupem na trh práce
případová studie 

Povodí Moravy, s.p. - zakázka na projekční práce – rekonstrukce, PD pro územní řízení
(Vodní dílo Letovice)

• zvláštní podmínka zapojení alespoň 1 studenta magisterského stupně studia např.
v oboru vodních staveb (resp. příbuzných oborů)

případová studie
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https://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/08/dp_cs_povodi-moravy.pdf
http://sovz.cz/praxe/vodni-dilo-letovice-rekonstrukce-projektova-dokumentace-pro-uzemni-rizeni-povodi-moravy-s-p/


STUDIE, PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÉ PRÁCE (PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
– SLUŽBY)

Nemocnice ve městě Sucha Beskidzka, Polsko (INOVACE)
• problematické vyšší teploty v pokojích a v ordinacích
• namísto nákupu klimatizace: PTK se žádostí o dostupná řešení
• nepředepsala konkrétní řešení, ale využila funkční kritérium: snížení teploty o 2 °C
• obdržela udržitelnější řešení vycházející z nákladů životního cyklu:

o fasáda byla osazena solárními panely, které poskytují stín
o v místnostech ale neubylo světla
o solární panely navíc pokrývají 5 % spotřeby elektrické energie v nemocnici,

což vynahrazuje počáteční investici
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STUDIE, PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÉ PRÁCE (PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
– SLUŽBY)

Krajský úřad Pardubického kraje - zpracování projektové dokumentace na stavbu depozitářů 
pro Východočeskou galerii a Východočeské muzeum, požadavky zadavatele:

• budova s parametry „pasivního domu“ (tj. s téměř nulovou spotřebou energie)
• stabilní klimatické podmínky uvnitř budovy při minimálních provozních nákladech
• využití recyklovaných nebo dobře recyklovatelných stavebních materiálů; nejvíce

zastoupeny betonový recyklát, nepálená cihla a plechové šablony
Případová studie
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https://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/06/sovz_case_studies_depozitar_pardubice.pdf


STUDIE, PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÉ PRÁCE (PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
– SLUŽBY)

JmK - Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy – VZ na zpracování kompletní PD,
výstavbu a poskytování služeb energetického managementu budovy
• kombinace jednacího řízení s uveřejněním a architektonické soutěže - stanovena pevná cena

a nabídky hodnoceny pouze podle kvalitativních kritérií. Nezávislá porota vybrala jako
vítěznou nabídku, která nejlépe splnila požadavky na vybudování architektonicky zajímavé,
moderní a efektivní stavby zapadající do CHKO Moravský kras.

• budova má být současně šetrná ke svému okolí i k uživatelům, s nízkými provozními náklady
a využíváním obnovitelných zdrojů energie při provozu

• Zadavatel rovněž poprvé v plném rozsahu využil mezinárodní smluvní standard FIDIC v režimu
Design & Build (Žlutá kniha). Dodavatelské sdružení tak zajistí v rámci jediné smlouvy projekční
práce i vlastní výstavbu léčebny. V obou klíčových
fázích se počítá s plnohodnotným využitím modelu BIM (Building
Information Modeling) pro efektivní sdílení všech informací
a jejich následné využití při správě budovy.

zadávací dokumentace 126

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_16879.html


STAVEBNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

příležitosti OVZ: 

• podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
• podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikace – stáže, exkurze
• důstojné pracovní podmínky a BOZP
• ekologicky šetrná řešení,
• cirkulární ekonomika (demolice budov: třídění odpadů, recyklace nebo opětovné

použití stavebních materiálů, energetické využití odpadů)
• férové podmínky v dodavatelském řetězci, transparentní účet
• podpora malých a středních podniků
• omezování negativních dopadů staveb na životní prostředí
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https://www.sovz.cz/temata/podpora-zamestnanosti-osob-znevyhodnenych-na-trhu-prace/


STAVEBNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

užitečné materiály:

• Podmínka zaměstnávání 10 % dlouhodobě nezaměstnaných osob ve veřejných zakázkách
- Příručka (ASZ 2012)

• Český překlad Protokolu EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady

• Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s
nimi

• Stavební práce | SOVZ
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http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/08/z_prirucka_asz_podminka-zamestnavani-10-procent.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf
https://www.inisoft.cz/uploads/media/default/0001/03/c3170d0036955e1c415450a7330108156f59ee42.pdf
https://www.sovz.cz/predmety/stavebni-prace/


STAVEBNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jihomoravský kraj
• již standardně požaduje ve svých zakázkách na stavební práce legální zaměstnávání,

dodržování pracovněprávních předpisů a BOZP pro osoby, které se podílí na plnění
veřejné zakázky, ale i požadavek na snížení hlukové zátěže při provádění staveb.
Poprvé bylo použito při stavbě koncertního sálu Konzervatoře Brno

případová studie
Město Jičín – vybudování infrastruktury k zástavbě (Kasárna Jičín)

• požadují mj. exkurze pro základní školy, transparentní bankovní účet a eliminaci
negativních dopadů realizace stavby na okolí – požadavek na dodavatele stavby, aby
v rámci svých nabídek navrhli konkrétní opatření a nástroje k omezování hluku,
prachu, emisí a dalších negativních vlivů (např. otřesy)

podklady k VZ
MUNI – hodnocena přidaná hodnota

1. zmenšení dopadů provádění stavby na okolí,
2. zpřísnění limitů pro hluk
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http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/02/sovz_case_study_ferove_podminky_konzervator.pdf
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f0e3a11e-e918-4e79-a7bf-6a5e0d3fb260/zakazka/P21V00000006
https://zakazky.muni.cz/contract_display_5005.html


STAVEBNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nemocnice Nové Město na Moravě novostavba pavilonu dětského oddělení
• budova vystavěna v pasivním standardu s technologií zelené střechy (tepelná i zvuková

izolace, zadržování srážkových vod);
• energeticky úsporná budova - téměř nulová spotřeba energie, minimální potřeba tepla

na vytápění (solární panely, tepelná izolace pláště budovy, minimální tepelné ztráty
(konstrukce bez tepelných mostů), podpora výměny vzduchu aj.

případová studie
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https://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/08/sovz_case_studies_nemocnice_nove-mesto-na-morave.pdf


Odkaz zde 131

https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/05/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem_210513.pdf


ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

příležitosti OVZ: 

• podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce - ideální a vhodná příležitost
OVZ (vymezení v ZD + smluvní podmínky)

• podpora účasti sociálních podniků ve VZ
• důstojné pracovní podmínky a BOZP – pozornost zadavatelů na dodržování (vymezení v ZD

+ smluvní podmínky)
• podpora účasti malých a středních podniků (MSP) ve VZ – vhodné rozdělení VZ na části

(např. dle lokace)
• ekologicky šetrné řešení – dezinfekce, čistící prostředky, mopy, sáčky do košů a pytle na

odpady aj.
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https://www.komora-socialnich-podniku.cz/socialni-podnikani/osoby-znevyhodnene-na-trhu-prace/


ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

užitečné materiály:
• Katalog sociálních podniků
• podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce
• podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce
• EU - GPP kritéria pro zelené veřejné zakázky týkající se úklidových služeb ve vnitřních

prostorách
• EU – GPP kritéria pro zelené veřejné zakázky na údržbu veřejných prostor
• MŽP – Šetrná veřejná správa – čistící prostředky a úklidové služby – příklady, vliv

nepoužívání na ŽP, opatření a enviromentální kritéria a požadavky na výrobky aj.
• vzorové textace do ZD a smluv – viz tabulka s předměty plnění – www.sovz.cz
• Standard úklidových služeb (Centrální nákup státu, Ministerstvo financí)
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https://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/05/katalog-socialnich-podniku_web.pdf
https://www.sovz.cz/temata/podpora-zamestnanosti-osob-znevyhodnenych-na-trhu-prace/
https://www.sovz.cz/temata/ferove-a-dustojne-pracovni-podmninky/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/cs.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/191113_EU_GPP_criteria_for_public_space_maintenance_SWD_(404)_2019_final_CS.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/setrna_verejna_sprava/$FILE/OFDN-List_7_Cistici_%20prostredky_uklid-20180314.pdf.pdf
http://www.sovz.cz/
https://www.sovz.cz/praxe/standard-uklidovych-sluzeb-centralni-nakup-statu-ministerstvo-financi/


ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A POTŘEBY

Dopravní podnik hl. města Prahy - úklidové služby areálů a dopravních prostředků. Díky
rozdělení VZ na 16 částí umožnili přístup MSP. Ekologicky šetrné aspekty - třídění odpadu na
určené kategorie, využití ekologických čisticích prostředků při úklidu, využívání
koncentrovaných čisticích prostředků; umožnění přímých plateb poddodavatelům

případová studie

MPSV se u úklidu a poté i v oblasti strážní služby (ostraze) zaměřilo na důstojné pracovní
podmínky pracovníků, neboť v těchto službách dochází k jejich porušování. Důležité bylo
rozkrytí nabídkové ceny s cílem odhalit mimořádně nízkou nabídkovou cenu a zabezpečit stálost
týmu bezpečnostních pracovníků

případová studie
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https://www.sovz.cz/praxe/uklidove-sluzby-arealu-a-dopravnich-prostredku-jako-zakazka-otevrena-malym-a-strednim-podnikum/
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/05/sovz_case_studies_mpsv_ostraha_2018_2cz.pdf


Česká televize: VZ na úklid
▪ Východiska: nízké ceny, nespokojenost, vysoká fluktuace zaměstnanců

▪ Předběžné tržní konzultace: 

▪ „nespokojený zaměstnanec neprovede úklid kvalitně“

▪ odstranit tlak na nabídkovou cenu

▪ vyhrazení změny závazku (inflace, minimální mzda) 

▪ více firem v areálu

▪ nechat účastníka nabídnout řešení (detailní projekt úklidových služeb) a 
pak ho důsledně vyžadovat

▪ hledat firmu se stabilním týmem spokojených zaměstnanců

▪ případová studie
Martin Rajman, prezentace 24/10/2019
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http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/12/sovz_case_studies_uklid-v-ceske-televizi.pdf
http://sovz.cz/akce/odpovedne-zadavani-verejnych-zakazek-na-sluzby-ostrahy-a-uklidu/


Česká televize: VZ na úklid
Dílčí hodnotící kritéria:

▪ Celková nabídková cena  - váha 50 %

▪ Cena za 1 hodinu mimořádného úklidu - váha 2 %

▪ Výše náhradního plnění  za kalendářní měsíc  - váha 3 %

▪ Kvalita projektu úklidových služeb - váha 45 %
▪ Organizace týmu 9 %

▪ Organizace práce 9 %

▪ Metody, postupy, nástroje, zařízení a úklidové prostředky pro zajištění maximální kvality 
úklidu 9 %

▪ Metody a postupy řízení zakázky, reporting                                                                                  a
komunikace se zadavatelem  9 % 

▪ Trvalý rozvoj lidských zdrojů   9%
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OSTRAHA A BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

příležitosti OVZ: 
• podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce – osoby dlouhodobě

nezaměstnané (vymezení v ZD + smluvní podmínky)
• důstojné pracovní podmínky a BOZP – pozornost zadavatelů na dodržování – odměny za

případnou práci přesčas, dodržování předpisů upravujících pracovní dobu, odpočinek mezi
směnami → vymezení ustanovení k mimořádně nízké nabídkové ceně v ZD/ hodnocení výše
hodinové odměny pro zaměstnance (CS - Česká televize); (vymezení v ZD + smluvní
podmínky)

• podpora účasti malých a středních podniků ve VZ – ve vhodných případech – např.
rozdělení VZ na části (např. dle lokace např. pro jednotlivé kliniky v různých místech)

užitečné materiály:
• vzorové textace – viz tabulka s předměty plnění – www.sovz.cz
• SOVZ|podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce
• SOVZ|podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce
• Katalog sociálních podniků
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https://www.sovz.cz/temata/podpora-zamestnanosti-osob-znevyhodnenych-na-trhu-prace/
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/03/sovz_case_studies_ostraha-v-ceske-televizi-brno.pdf
http://www.sovz.cz/
https://www.sovz.cz/temata/podpora-zamestnanosti-osob-znevyhodnenych-na-trhu-prace/
https://www.sovz.cz/temata/ferove-a-dustojne-pracovni-podmninky/
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/05/katalog-socialnich-podniku_web.pdf


OSTRAHA A BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

MPSV – poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV
• podpora důstojných pracovních podmínek - při zadávání VZ využito řešení, které

maximálně eliminovalo resp. efektivně snižovalo riziko porušování předpisů v oblasti
pracovněprávní a zaměstnanosti:
• pro plnění: ustanovení v obchodních a smluvních podmínkách zajišťující

zvýšenou kontrolu plnění a mechanismus přiměřených sankcí (smluvních
pokut)

• pro zadávací řízení: důsledné rozkrytí nabídkové ceny tak, jak požaduje ZZVZ s
cílem odhalit případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu

případová studie, vzorové textace
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https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/05/sovz_case_studies_mpsv_ostraha_2018_2cz.pdf


Česká televize: VZ na ostrahu
Dílčí hodnotící kritéria:

▪ Nabídková cena (180-230 Kč/h) váha 50 %

▪ Zaručená mzda pracovníka s praxí na objektu váha 20 %

▪ Zaručená mzda pracovníka bez praxe na objektu váha 20 %

▪ Stabilita pracovního týmu váha 10 % 

Mzdou za hodinu se rozumí základní hodinové peněžité plnění (poskytované Dodavatelem či Poddodavatelem
zaměstnanci, zaměstnanci agentury práce či osobě samostatně výdělečně činné) bez započítání plnění peněžité
hodnoty (naturální mzda), osobních ohodnocení, odměn za práci v sobotu, neděli nebo ve státní svátek, odměn za
práci ve zhoršených pracovních podmínkách, ročních bonusů a dalších příplatků.

Povinnost využívat pracovníky zařazené do min. druhé skupiny II třídy prací dle nařízení vlády o
minimální mzdě.

Martin Rajman, prezentace 24/10/2019
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http://sovz.cz/akce/odpovedne-zadavani-verejnych-zakazek-na-sluzby-ostrahy-a-uklidu/


Stabilita pracovního týmu 
FTE za 

rok 2018

Průměrný počet zaměstnanců v pracovním poměru za rok 2018 200 *

z toho průměrný počet zaměstnanců v pracovním poměru se smlouvou na dobu určitou za 
rok 2018

60 *

Průměrný počet využitých agenturních zaměstnanců za rok 2018 80 *

Průměrný počet zaměstnanců na dohody konané mimo pracovní poměr za rok 2018 0 *

Počet ukončených pracovních poměrů za rok 2018 70 *

Počet osob samostatně výdělečně činných používaných v roce 2018 pro výkon ostrahy 0 *

Ukazatel za rok 2018 (vypočte zadavatel):

a) Míra fluktuace zaměstnanců v pracovním poměru 0,35

b) Podíl pracovních poměrů na dobu určitou na celkovém počtu pracovních poměrů 0,30

c) Podíl agenturních zaměstnanců a zaměstnanců s dohodou o pracích konaných mimo
pracovní poměr na celkovém počtu zaměstnanců

0,29

d)  Podíl OSVČ a zaměstnanců 0,00

Celkové skore stability pracovního týmu: 0,94
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Přihlášení se k zásadám OVZ

Bod 6 Zadávací dokumentace „Zadavatel má zájem zadat
veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného
zadávání veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě
důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také
související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a
pracovních práv. Zadavatel od účastníka zadávacího řízení
vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální
zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň
bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné
zakázky podílejí. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit
tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů. Zadavatel
svůj zájem o sociálně odpovědné zadávání promítl mj. i do
hodnocení nabídek účastníků, viz článek 13 níže.“
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ODPADOVÉ SLUŽBY (ODVOZ, LIKVIDACE)

příležitosti OVZ:
• ekologicky šetrná řešení – certifikované a příslušnými KÚ schválené spalovny, spalovny

komunálního odpadu (snížení množství odpadů o 30–40%, snížení ekologických vlivů
skládkování), spalovny nebezpečného odpadu (vyšší nároky); eliminace množství odpadu,
způsob svozu/zpracování – četnost, velikost nádob

• podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce - vyhrazené VZ
• podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce
• podpora malých a středních podniků – dělení VZ dle druhů odpadů
• cirkulární ekonomika
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https://www.sovz.cz/temata/podpora-zamestnanosti-osob-znevyhodnenych-na-trhu-prace/
https://www.sovz.cz/temata/ferove-a-dustojne-pracovni-podmninky/


ODPADOVÉ SLUŽBY (ODVOZ, LIKVIDACE)

• Statutární město Děčín – nakládání s odpady – požadavek na zaměstnání znevýhodněných
osob (80% cena, 20% zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce (kteří byli
bezprostředně před započetím plnění VZ vedeni v evidenci ÚP déle než 5 měsíců) – max. 5 osob

• Statutární město Jihlava – nastavení svozu odpadů, podpora třídění a minimalizace množství
odpadů
• snaha různými kroky nejen o snižování množství směsného komunálního odpadu, ale i o

snižování celkového množství odpadů včetně tříděného, optimalizace svozu
• Cílem města je propagovat tzv. zero waste přístup, který spočívá v cílené minimalizaci

odpadů například i promyšleným omezováním spotřeby, či upřednostňováním
bezobalových nákupů.

případová studie

• Město Litvínov - zajištění komplexního nakládání s komunál. odpady – sběr, svoz a odstranění
komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa
sběrného dvora

zadávací dokumentace
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https://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/07/sovz_case_studies_jihlava_svoz-odpadu.pdf
https://zakazky.mulitvinov.cz/contract_display_186.html


Leona Gergelová Šteigrová
leona.gergelova@mpsv.cz
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