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Odpovědným zadáváním stavebních zakázek může společnost 
jen získat 

 

Jaké jsou výzvy i příležitosti v sektoru stavebnictví z hlediska společensky 
odpovědného zadávání veřejných zakázek? Nejen o tom mluvili odborníci na 
konferenci Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání ve stavebnictví, kterou 
pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem 
dopravy.  

Stavební veřejné zakázky jsou velkou příležitostí pro státní správu i samosprávu, neboť 
se správným zadáváním maximalizuje užitek investovaných veřejných peněz. „Veřejné 
zakázky na stavební práce tvoří téměř 40 % stavebních investic vůbec a mají tak velký 
potenciál ovlivnit celé odvětví. Rizika, jako porušování předpisů v oblasti pracovněprávní, 
v oblasti zaměstnanosti nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mohou mít přímý 
dopad na kvalitu plnění. I proto je důležité, aby jim zadavatelé věnovali pozornost. 
Stavebních zakázek je možné také využít jako příležitosti pro podporu a zvýšení 
atraktivity technických oborů. Praxi či zaměstnání zde mohou získat i osoby se ztíženým 
přístupem na trh práce,“ uvedla státní tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí 
Ingrid Štegmannová. 

Na konferenci se debatovalo i o situacích, kdy veřejný zadavatel požaduje, aby vztahy 
v dodavatelském řetězci fungovaly férově, tedy aby poddodavatelé dostávali za práci 
zaplaceno včas, aby nedocházelo k porušování pracovněprávních předpisů ani v nižších 
úrovních dodavatelského řetězce apod. Prostředky k řešení těchto problémů, pro malé 
podniky často zásadních, lze také najít v odpovědném přístupu k veřejnému zadávání. 

Ministerstvo dopravy začalo odpovědný přístup k veřejným zakázkám implementovat i ve 
svých přímo řízených organizacích jako jsou například státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty či Ředitelství silnic a dálnic ČR, jejichž zástupci se konference 
také účastnili. Již vloni na podzim ministr dopravy Dan Ťok uložil všem těmto organizacím, 
aby své nákupy a investice realizovaly společensky odpovědným přístupem. 

„Odpovědné zadávání se musí stát zcela přirozenou vlastností při nakládání s veřejnými 
prostředky. V rezortu dopravy patříme k těm největším zadavatelům v České republice, 
proto každý krok směrem k odpovědnému zadávání v našem rezortu představuje svým 
objemem velký celospolečenský dopad,“ podpořil na konferenci tento přístup Jakub 
Kopřiva, náměstek ministra dopravy pro sekci legislativně právní. 

Hlavním odborným příspěvkem konference pak byla prezentace Shauna McCarthyho, 
britského experta na odpovědné zadávání, který ukázal řadu příkladů, jak tento 
strategický přístup využívají ve Velké Británii. Na otázku, zda odpovědné zadávání nestojí 
více peněz, McCarthy odpovídá: „Společenská odpovědnost nestojí víc peněz. Špatné 
zadávání veřejných zakázek ano.“ 

Konference byla pořádána v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně 
odpovědného veřejného zadávání, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Od zahájení tohoto projektu v březnu 2016 jeho expertní tým vystoupil na více než 70 
akcích, kterých se zúčastnilo přes 2600 osob. Ministerstvo přitom bylo jednou z prvních 
organizací státní správy, která principy odpovědného zadávání zavedla a začala používat 
ve svých nákupních procesech. Závěry a prezentace z konference budou zveřejněny na 
stránkách projektu www.sovz.cz. 
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