
 
  

Implementace odpovědného veřejného zadávání v organizaci 



Strategické odpovědné veřejné zadávání 

 

OVZ již není v ČR výjimkou… 

… realizována řada pilotních zakázek 

  

 

Jak ale přistoupit k OVZ strategicky? 

 

 

 



Implementace OVZ - zdroje 

2017/18 - cesta k promyšlenému, strategickému OVZ 

 

• Iniciativa EK: Zvyšování dopadu veřejných investic prostřednictvím 
veřejného zadávání 

 

• usnesení vlády ČR č. 531 z července 2017 

 

• Evropský parlament: Usnesení o balíčku v oblasti strategie pro 
zadávání veřejných zakázek 

 

 



ISO 20400 Udržitelné nakupování  

Udržitelné nakupování je nakupování, které má nejpříznivější 
environmentální, sociální a ekonomický dopad v rámci celého životního 

cyklu a které se snaží minimalizovat negativní dopady.  
 



Principy OVZ 

Odpovědnost veřejné správy 
Strategické zadávání, hledání udržitelných řešení a jejich promítání do politik, 
zlepšování postupů a řízení, participace 

Udržitelné náklady 
Zadavatel je řádný hospodář, postupuje v souladu s principy 3E, hledá nejlepší 
hodnotu za peníze 

Důstojné pracovní podmínky 
       Zohledňování lidí a dopadů veřejné zakázky na lidi  
Férová soutěž a dodavatelské vztahy 

Otevřenost a transparentnost, férová soutěž, zohledňování poddodavatelů a 
dopadů na ně    

Ekologicky udržitelná řešení   



Příležitosti OVZ 

 Podpora zaměstnanosti – nové cílové skupiny 
 Podpora získávání praxí 
 Přístup sociálních podniků k VZ 
 Zohlednění malých podniků  
 Důstojné pracovní podmínky (úklid, ostraha, stavby) 
 Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
 Etické nakupování 
 Nové výzvy v ekologicky šetrném zadávání 
 



Kroky k implementaci OVZ 

KROK 1: Přijměte principy odpovědného veřejného zadávání 
 

na úrovni top managementu 
 
v komplexním strategickém dokumentu organizace 
 
určete odpovědnosti za implementaci OVZ 
 
komunikujte přijetí principů, proškolte zaměstnance 



Kroky k implementaci OVZ 

KROK 2: Strategicky zvolte (individuální) příležitosti OVZ 
 

Jak nejlépe využít potenciál veřejných zakázek pro prosazení vašich politik  
a získání největší hodnoty za vynaložené finanční prostředky? 
 
spolupráce s dalšími úřady a odborníky 
 
konkrétní, dosažitelné a měřitelné cíle (SMART) 
 
komunikace o zvolených příležitostech 



Kroky k implementaci OVZ 

KROK 3: Uveďte OVZ do praxe  
 
důležité je včasné plánování 

 

začněte v malém a dobrou praxi rychle rozšiřte 

 

využití kontrolního listu k vyhodnocení příležitostí  OVZ na úrovni veřejné 

zakázky 

 

transparentně komunikujte navenek (PTK, Meet the buyer)   



Kroky k implementaci OVZ 

KROK 4: Monitoring, evaluace a stálé zlepšování 
 
 
pravidelná evaluace, resp. monitoring klíčových dat procesu zadávání 
 
 vyhodnocování dat a následná revize zavedených postupů = stálé zlepšování 
 
komunikace o výsledcích OVZ   



Kroky k implementaci OVZ 


