
Kontrola:

V zadávací 
dokumentaci:

Kontrola:

V zadávací 
dokumentaci:

KRITÉRIA UDRŽITELNÉ AKCE

CATERING

· Voda bude podávána nebalená, tzn. pitná voda z kohoutku.

· Mohou být také podávány tzv. domácí limonády vyrobené přednostně z  čerstvého ovoce             

a zeleniny a dále pitné vody z kohoutku, případně cukru a bylinek. 

· Nealkoholické studené nápoje slazené a neslazené nebudou dodávány v individuálních baleních 

a budou podávány ve džbánech po celou dobu konání akce. 

NÁPOJE

 na místě, velikost balení v dodacích listech u slazených a neslazených nápojů 

 zvláštní podmínka plnění

·      Všechny kávové a čajové produkty musí být vyrobeny v souladu s parametry 

Usnesení Evropského parlamentu o spravedlivém obchodu a rozvoji (2005/2245 

(INI)), a jsou tak naplňovány především základní principy spravedlivého 

obchodování.

 dodací listy 

FAIR TRADE

 zvláštní podmínka plnění

 Co navíc  

může dodavatel 

poptávat:

Zadavatel může požadovat 

i další fair trade produkty: 

banány, rýže, pomerančový 

džus.
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Kontrola:

V zadávací 
dokumentaci:

Kontrola:

V zadávací 
dokumentaci:

Kontrola:

V zadávací 
dokumentaci:

·          Slané i sladké pečivo podávané v rámci občerstvení odpovídá požadavkům na čerstvé běžné 

pečivo a čerstvé jemné pečivo ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 18/2020 Sb.,          

o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těs-

ta. Dle § 2 odst. 3 písm. o) dané vyhlášky se čerstvým běžným pečivem rozumí nebalené běžné 

pečivo, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení a uvedení na trh 

nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti 

a které je zároveň nabízeno k prodeji nejdéle do 24 hodin po upečení a dle § 2  odst. 3 písm. p) se 

rozumí čerstvým jemným pečivem nebalené jemné pečivo, jehož celý technologický proces 

výroby od přípravy těsta až po upečení nebo obdobnou tepelnou úpravu a uvedení na trh nebyl 

přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti            

a které je zároveň nabízeno k prodeji nejdéle do 24 hodin po upečení nebo obdobné tepelné 

úpravě

ČERSTVÉ PEČIVO

 dodací listy 

 zvláštní podmínka plnění

·           Každé jídlo (snídaně, oběd a večeře) i občerstvení bude obsahovat jak 

masovou, tak přinejmenším jednu vegetariánskou variantu. 

VEGETARIÁNSKE JÍDLO

 na místě 

 zvláštní podmínka plnění

 Co navíc  

může dodavatel 

poptávat:

Podle počtu požadovaných 

jídel na oběd a večeři, které 

budou na výběr, lze požadovat 

i vyšší počet vegetariánských 

variant (například, aby 

2 jídla ze 4 byla 

vegetariánská). 

·        Žádná vejce ve skořápce pocházející z tradičního chovu nejsou 

označena kódem 3 podle nařízení (ES) č. 589/2008.

VEJCE POUŽITÁ PŘI PŘÍPRAVĚ JÍDLA

 dodací listy 

 zvláštní podmínka plnění

 Co navíc  

může dodavatel 

poptávat:

Vejce použitá při přípravě občerstvení 

budou vejce nosnic ve volném výběhu ve smyslu 

čl. 12 odst. 2 písmeno a) a Přílohy II.:  

Minimální požadavky na systémy chovu pro 

různé způsoby chovu nosnic, bod 1 (ve vztahu 

k vejcím nosnic ve volném výběhu) nařízení Komise 

(ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, 

pokud jde o obchodní normy pro vejce 

(obchodní označení tohoto způsobu 

chovu je kódem 1).
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Kontrola:

V zadávací 
dokumentaci:

·         Občerstvení bude připraveno z potravin pocházejících z ekologického zemědělství ve smyslu 

nařízení (ES) č. 834/2007, o ekologické produkci a o označování ekologických produktů a o zrušení 

nařízení (EHS) č. 2092/91 a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství (rozsah požadavku 

na biopotraviny si určí zadavatel ve vztahu k určitým komoditám, například ovoce, zelenina 

       a mléčné výrobky anebo určením procenta biopotravin využitých v rámci cateringu). 

      Pozn.: Od 1. 1. 2021 zruší toto nařízení nové nařízení (EU) 848/2018, nicméně produkty vyrobené 

v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007 před 1. lednem 2021 mohou být uváděny na trh i po tomto 

datu až do vyčerpání zásob.

POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY Z EKOLOGICKÉ PRODUKCE

 dodací listy 

 zvláštní podmínka plnění

·       V současnosti není v českých právních předpisech sociální podnik definován. Definici tak musí 

zadavatel zahrnout do zadávací dokumentace. Sociálním podnikem pro účely zadávacích řízení je 

možné rozumět takový hospodářský subjekt, který naplňuje sadu rozpoznávacích znaků pro 

integrační sociální podnik (WISE, jedná se o rozpoznávací znaky, které pro sociální podniky 

využívá ve svých Výzvách Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost.) využívaných 

ve Výzvách Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost. Prostřednictvím 

této definice pak lze formulovat požadavek na zapojení sociálního podniku. Přehled vybraných 

sociálních podniků naleznete v online aktualizovaném Adresáři sociálních podniků.

·      Zaměstnavatel na chráněném trhu práce – způsobilý účastník řízení podle § 38 ZZVZ, je subjekt, 

který zaměstnává 50 a více % osob se zdravotním postižením a je na základě dohody s Úřadem 

práce uznán za zaměstnavatele na chráněném trhu práce (nemusí jít nutně o sociální podnik).

Zapojení sociálního podniku do plnění veřejné zakázky je možné třemi způsoby: 

·      Přímá objednávka: 

      Pokud je to v souladu s právními předpisy i vnitřními předpisy zadavatele, zadavatel může 

na základě přímé objednávky nakoupit určité komodity v rámci občerstvení, propagační 

předměty apod. od sociálního podniku. Mnohé sociální podniky jsou schopny naplňovat        

i environmentální požadavky definované zadavatelem.   

·      Vyhrazení veřejné zakázky: 

 Vyhrazení veřejné zakázky ve smyslu § 38 zákona č. 134/2016 Sb. umožňuje zadavateli 

zákonem předvídaným (a tedy přípustným) způsobem omezit okruh potenciálních 

dodavatelů (účastníků zadávacího řízení) na zaměstnavatele stanoveného podílu osob se 

zdravotním postižením.

ZAPOJENÍ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ, RESP. ZAMĚSTNAVATELŮ OSOB 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP)
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https://ceske-socialni-podnikani.cz/adresar-socialnich-podniku


Kontrola:

V zadávací 
dokumentaci:

·      Nápoje a jídlo budou podávány do opakovaně použitelného nádobí (sklo, porcelán apod.).

·      Pokud nelze použít opakovaně použitelné nádobí, využít kompostovatelné nádobí (je potřeba 

zvážit vzdálenost svozu použitého nádobí do kompostárny).

SERVÍROVÁNÍ
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·      Zvýhodnění účastníka zadávacího řízení, který do plnění zapojí sociální podnik: 

Catering je velmi častým oborem v oblasti sociálního podnikání, sociální podniky se 

v podstatě neliší od běžných společností na trhu. Je nezbytné ověřit si schopnost sociálního 

podniku zajistit catering pro větší počet lidí (některé sociální podniky jsou schopny využít 

tzv. outsourcing).

Jako nejvhodnější způsob zvýhodnění sociálního podniku se jeví kombinace proklamace 

záměru zadavatele v zadávací dokumentaci, která je doplněná o definici sociálního podniku, 

a využití multikriteriálního hodnocení, kde zadavatel stanoví způsob prokázání splnění 

definice sociálního podnikání. Zapojení sociálního podniku lze zahrnout do veřejné zakázky 

jako hodnotící kritérium, například s váhou 20 - 30 %.

dle požadavků v zadávací dokumentaci a dle formy zapojení sociálního 

podniku do plnění - čestné prohlášení, potvrzující, že se sociální podnik 

seznámil se sadou rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik 

(WISE) a že všechny tyto znaky naplňuje, smlouva o spolupráci mezi 

dodavatelem a sociálním podnikem, ve které bude uveden rozsah činností, 

které bude sociální podnik provádět na místě při konání akce, počet zapojení 

osob sociálního podniku do plnění v různých fázích plnění atp., aby bylo 

možné jednoznačně postavit na jisto, že se jedná o aktivní podílení na akci, 

kontrola zapojení sociálního podniku na místě.

 hodnotící kritérium

V zadávací 
dokumentaci:

Vyhrazení zakázky podle § 38 zákona č. 134/2016 Sb. musí být výslovně 

uvedeno v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzvě pro podání 

nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vyhrazení zakázky je vhodné 

doplnit zvláštní podmínkou plnění stanovující % nebo počet fakticky 

zapojených OZP do plnění předmětu plnění veřejné zakázky.

Kontrola: v případě vyhrazení veřejné zakázky: Potvrzení Úřadu práce České 

republiky o tom, že se jedná o zaměstnavatele, se kterým byla 

uzavřena dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na 

chráněném trhu práce podle ustanovení § 78 zákona 

o zaměstnanosti.

 v případě požadavku faktického zapojení OZP do plnění veřejné 

zakázky: čestné prohlášení, případně seznam pracovníků.

–

–



Kontrola:

V zadávací 
dokumentaci:

·            Zavázat vybraného dodavatele, že vhodným způsobem (například informační cedulky u občerst-

vení apod.) informuje účastníky akce o aspektech odpovědného veřejného zadávání, které byly 

při dané akci uplatněny.

 na místě 

 obchodní podmínka ve smlouvě

PROPAGACE UDRŽITELNÝCH ASPEKTŮ

Příklady dalších společenských benefitů stanovené zadavatelem: 

     ·     O dpady vznikající při zajištění cateringu/celé akce budou důsledně tříděny na plasty, sklo, papír.   

          Účastníci akce budou mít po celou dobu jejího trvání možnost třídit odpady tímto způsobem.

·     Zapojení studentů SOŠ/SOU při přípravě cateringu 

·     Předání zbylého jídla z rautů bezplatně neziskové organizaci, která shromažďuje bezplatně 

potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují 

potravinovou pomoc klientům sociálních služeb, které jsou na  Ministerstva seznamu rozhodnutí

zemědělství sp.zn. 10PV21082/2016 – 18123 ze dne 9.1.2017.

DALŠÍ SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY
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·      Nepoužívat malá jednorázová balení potravin (např. smetana do kávy, cukr).

·      Minimalizace ubrousků na jedno použití (jenom na vyžádání).

Kontrola:

V zadávací 
dokumentaci:

 zvláštní podmínka plnění

 na místě 

http://eagri.cz/public/web/file/519509/Aktualizovany__seznam_opravnenych_prijemcu_darovanych_potravin_01_2019.pdf


·         Využívání pouze elektronických verzí pozvánek a registrace pro účastníky, v případě materiálů 

pouze elektronických verzí materiálů pro účastníky (sdílení, zaslání e-mailem, případně flash disk).

DIGITALIZACE

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY 
A MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY

·         Doporučujeme nakupovat co nejméně propagačních předmětů a pečlivě zvážit jejich využitelnost.

·      Doporučujeme nákup ekologicky šetrných  a také tzv. jedlých slaných i sladkých dárků (ideálně 

nakupovány ze sociálního podniku).

·      Čokoláda musí být vyrobena v souladu s parametry Usnesení Evropského parlamentu o spra-

vedlivém obchodu a rozvoji (2005/2245(INI)), a jsou tak naplňovány především základní principy 

spravedlivého obchodování.

·      Propagační předměty, které jsou potravinami, budou splňovat požadavky pro ekologické 

potraviny ve smyslu nařízení (ES) č. 834/2007, o ekologické produkci a o označování ekologických 

produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, respektive biopotraviny ve smyslu zákona               

č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Pozn.: Od 1. 1. 2021 zruší toto nařízení 

nové nařízení (EU) 848/2018, nicméně produkty vyrobené v souladu s nařízením 

(ES) č. 834/2007 před 1. lednem 2021 mohou být uváděny na trh i po tomto 

datu až do vyčerpání zásob. (viz CATERING)

·      Propagační předměty vyrobené z papíru budou vyrobeny s procentuálním 

podílem recyklovaného materiálu (zvláštní podmínkou plnění lze stanovit 

minimální podíl recyklátu a bodově ohodnotit poskytnutí výrobku s větším 

podílem recyklovaného materiálu nad minimální podíl).

·      Pokud už bude propagační výrobek vyrobený z plastu, nesmí být celý, ani 

jeho součást, jakožto i obalové materiály vyrobeny z polyvinylchloridu (PVC).

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY

 Co navíc  

může dodavatel 

poptávat:

Výrobky z textilu, papíru, případně další

 s ekoznačkou, požadavek na splnění 

standardů požadovaných pro udělení 

ekoznačky. Propagační předměty vyro-

bené z papíru budou vyrobeny ze 

100 % recyklované suroviny 

(sběrová vlákna), viz níže.
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V zadávací 
dokumentaci:

dle daného předmětu zvláštní podmínka plnění, případně doplněná o dílčí 

kritérium hodnocení

http://www.zeleneuradovani.cz/images/Odpovedne_verejne_zakazky_sanon/Sesit_Ekoznacky.pdf


V zadávací 
dokumentaci:

Kontrola:

V zadávací 
dokumentaci:

Bloky/papíry na bázi primárního vlákna ze zákonných a udržitelných zdrojů:

• Bloky/papíry jsou z papíru založeném na bázi primárního vlákna pocházejícího ze zákonně

     (označení FSC 100%).a udržitelně obhospodařovaných zdrojů

• Mohou být také pořízeny výrobky obsahující minimálně 70% FSC certifikované suroviny 

(označení FSC mix).

• Tisk materiálů: veškeré materiály pro účastníky budou vytištěny na papíru založeném na 

bázi primárního vlákna pocházejícího ze zákonně a udržitelně obhospodařovaných zdrojů. 

Bloky/papíry z recyklovaného papíru: 

• Všechny výrobky z papíru budou vyrobeny ze 100 % recyklované suroviny (sběrová vlákna). 

Sběrovými vlákny se rozumí sběrový papír a lepenka ve smyslu ČSN EN 643 (resp. EN 

643:2014). Sběrová vlákna zahrnují recyklovaná vlákna od konečných spotřebitelů (ze sběru, 

od tiskáren, knihařství apod.). Nepatří sem opětovné využití materiálů vyprodukovaných 

    v procesu a schopných recyklace v rámci téhož procesu, v němž vznikly (zmetkový papír – 

vlastní výroby nebo koupený).

• Lze požadovat i výrobky z papíru pocházejí z recyklovaného dřeva a papíru, kdy 

samotné recyklované dřevo nemusí být nutně certifikované (označené FSC 

recycled).

• Lze požadovat určitý procentuální podíl recyklovaného materiálu 

(např. stanovit jako zvláštní podmínku plnění 50% recyklovaného 

materiálu a přiřadit body v hodnocení tomu účastníku zadávacího řízení, 

který poskytne větší podíl recyklovaného papíru)

• Tisk materiálů: Veškeré materiály pro účastníky budou vytištěny na papíru 

vyrobeném ze 100 % recyklované suroviny (sběrová vlákna). (viz výše) Na 

materiálu je vhodné uvést informaci:  Tištěno na recyklovaném papíře.

BLOKY A PAPÍRY, TISK

·          Propisky budou vyrobeny z recyklovaného papíru a případně plastu (vyloučeno je použití PVC), 

který lze po dosloužení propisky jednoduše oddělit a recyklovat.

PSACÍ POTŘEBY

zvláštní podmínka plnění, v případě procentuálního podílu i jako hodnotící 

kritérium
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 štítek (ekoznačka), u recyklovaného papíru - technická dokumentace papíru

 Co navíc  

může dodavatel 

poptávat:

Bloky/papíry musí být opatřeny 

ekoznačkou EU (Ecolabel), prokazující, 

že při výrobě kancelářského papíru 

byla splněna všechna kritéria 

pro udělení ekoznačky EU 

(Ecolabel).

 zvláštní podmínka plnění

http://www.czechfsc.cz/data/manual_web.pdf
http://www.czechfsc.cz/data/manual_web.pdf


NÁKUP PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ OD SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ, 
RESP. ZAMĚSTNAVATELŮ OZP 

·          V současnosti není v české legislativě sociální podnik definován. Definici tak musí zadavatel 

zahrnout do zadávací dokumentace. Sociálním podnikem pro účely zadávacích řízení je možné 

rozumět takový hospodářský subjekt, který naplňuje sadu rozpoznávacích znaků pro integrační 

sociální podnik (WISE, jedná se o rozpoznávací znaky, které pro sociální podniky využívá ve svých 

Výzvách Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost.) využívaných ve Výzvách 

Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost. Přehled vybraných 

sociálních podniků naleznete v online aktualizovaném Adresáři sociálních podniků.

·      Zaměstnavatel na chráněném trhu práce – způsobilý účastník řízení podle § 38 ZZVZ, je subjekt, 

který zaměstnává 50 a více % osob se zdravotním postižením a je na základě dohody s Úřadem 

práce uznán za zaměstnavatele na chráněném trhu práce (nemusí jít nutně o sociální podnik). 

Zapojení sociálního podniku je možné třemi způsoby: 

·     Přímá objednávka: 

Pokud je to v souladu s právními předpisy i vnitřními předpisy zadavatele, zadavatel může 

na základě přímé objednávky využít širokou škálu zboží vyrobeného v sociálních podnicích, 

včetně tzv. jedlých dárků. Mnohé sociální podniky zároveň jsou schopny naplňovat 

environmentální požadavky definované zadavatelem.  

·     Zvláštní požadavek na zapojení sociálního podniku: 

Zadavatel může za pomoci definice sociálního podniku do dodání propagačních předmětů 

zapojit sociální podnik.
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V zadávací 
dokumentaci:

  zvláštní podmínka plnění nebo hodnoticí kritérium.

Kontrola zapojení 

sociálního podniku: 
čestné prohlášení, potvrzující, že se sociální podnik seznámil se 

sadou rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (WISE) 

a že podnik, který všechny tyto znaky naplňuje, bude zapojen 

do plnění veřejné zakázky (typicky jako výrobce, ale možno i jinak).

·          Vyhrazení veřejné zakázky: 

Vyhrazení veřejné zakázky ve smyslu § 38 zákona č. 134/2016 Sb. umožňuje zadavateli 

zákonem předvídaným (a tedy přípustným) způsobem omezit okruh potenciálních 

dodavatelů (účastníků zadávacího řízení) na zaměstnavatele stanoveného podílu osob se 

zdravotním postižením.

Kontrola v případě 

vyhrazení veřejné 

zakázky:

Potvrzení Úřadu práce České republiky o tom, že se jedná 

o zaměstnavatele, se kterým byla uzavřena dohoda o uznání 

zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce 

podle ustanovení § 78 zákona o zaměstnanosti.

V zadávací 
dokumentaci:

Vyhrazení zakázky podle § 38 zákona č. 134/2016 Sb. musí být 

výslovně uvedeno v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo 

výzvě pro podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

https://ceske-socialni-podnikani.cz/adresar-socialnich-podniku


V zadávací 
dokumentaci:

PROPAGACE UDRŽITELNÝCH ASPEKTŮ

·         Zavázat vybraného dodavatele, že vhodným způsobem informuje účastníky akce o aspektech 

odpovědného veřejného zadávání uplatněných ve vztahu k poskytnutým propagačním 

předmětům anebo materiálům pro účastníky akce.

 obchodní podmínka ve smlouvě
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Kontrola:  na místě
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