
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 
 

Vláda 

I. schvaluje Pravidla uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a 
nákupech státní správy a samosprávy, obsažená v části III materiálu čj. 781/17 (dále jen 
„Pravidla“), 

II. zrušuje usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 465, k Pravidlům uplatňování 
environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy 
a samosprávy;  

III. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí 

a) zpracovat do 31. prosince 2017 metodiku pro environmentálně odpovědný přístup při 
zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, 

b) zajišťovat průběžnou aktualizaci metodiky v souladu s novými poznatky 
a technologickým vývojem, 

c) ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí  

ca) vytvořit pracovní skupinu pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných        
zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, která se bude podílet na realizaci 
Pravidel,  

cb) průběžně sledovat a jedenkrát za dva roky k 31. prosinci počínaje rokem 2018 předkládat 
vládě vyhodnocení přínosu uplatňování Pravidel, 

d) do 31. prosince 2017 připravit, uveřejnit a zajistit diseminaci školení, jehož obsahem 
budou základní principy ochrany životního prostředí a environmentálně odpovědného 
chování, 

e) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, 

2. ministryni práce a sociálních věcí 

a) uveřejnit a zajistit diseminaci metodiky pro sociálně odpovědný přístup při zadávání 
veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, 

b) zajišťovat průběžnou aktualizaci metodiky v souladu s novými poznatky a vývojem 
v dané oblasti, 
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c) zajistit metodickou podporu, konzultace a školení určené veřejným zadavatelům, které 
bude zaměřeno na oblast sociálně odpovědného veřejného zadávání a jeho uplatnění 
v praxi veřejné správy, 

3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy spolupracovat 
s 1. místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministryní práce a 
sociálních věcí na plnění úkolu uvedeného v bodě III/1c/ca tohoto usnesení; 

IV.  doporučuje členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, 
hejtmanům, primátorce hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům 
obcí, aby v jimi řízených organizacích  

1. zohledňovali Pravidla, 

2. využívali metodiky pro environmentálně a sociálně odpovědný přístup při zadávání 
veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy zpracované podle bodu III/1a 
a III/2a tohoto usnesení.  

 
Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů 
 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátorka hlavního města Prahy 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 


