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ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K VEŘEJNÝM NÁKUPŮM 
– STRATEGICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK   

Číslo 45
k aktuálnímu dění 
v oblasti veřejných 
zakázek.

Projekt Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek 
je spolufinancován Evropskou unií. 

http://sovz.cz/  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Sledujte i náš facebook

@odpovedneverejnezakazky

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Do § 6 byl doplněn odstavec 4, který sta-
novuje: „Zadavatel je při postupu podle 
tohoto zákona, a to při vytváření zadáva-
cích podmínek, hodnocení nabídek       
a výběru dodavatele, povinen za před-
pokladu, že to bude vzhledem k povaze 
a smyslu zakázky možné, dodržovat 
zásady sociálně odpovědného zadává-
ní, environmentálně odpovědného zadá-
vání a inovací ve smyslu tohoto zákona. 
Svůj postup je zadavatel povinen řádně 
odůvodnit.“ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
vnímá důležitost, kterou tímto odpověd-
nému veřejnému zadávání zákonodárci 
přikládají. Důraz na odpovědnost, 
respektive udržitelnost ve veřejném 

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytne zadavatelům 
maximální podporu při implementaci nové zákonné povinnosti 
odpovědného veřejného zadávání

nakupování se v posledních letech 
ozývá rovněž z Evropské Unie. Tento 
strategický přístup je také těsně navá-
zán na dosažení společných evrop-
ských cílů, jako je trvale udržitelný roz-
voj, adaptace na klimatickou změnu či 
inkluzivní a spravedlivý růst. Ačkoliv 
existuje riziko, že schválená textace 
přinese i komplikace, což mohlo být 
eliminováno, pokud by znění novely 
prošlo širší diskusí, je třeba respektovat 
vůli zákonodárců a jasnou vizi směřovat 
k mnohem intenzivnější implementaci 
udržitelnosti do veřejných zakázek. 

Odpovědné veřejné zadávání již řada 
zadavatelů realizuje, včetně Minister-
stva práce a sociálních věcí. Tito zada-

Nabízené semináře budou online. 
Jakmile to epidemiologická 

Více informací o Institutu 
a záznamy všech uskuteč-
něných online seminářů
najdete ZDE.

Aktuální nabídka seminářů 

INSTITUT ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ

vatelé často přijali strategie odpovědné-
ho veřejného zadávání, začlenili přísluš-
né postupy do svých vnitřních předpisů  
a aspekty udržitelnosti začleňují do zaká-
zek, kde to je vhodné. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí je přesvědčeno, že 
odpovědné zadávání má řadu přínosů 
jak pro zadavatele, tak pro celou Českou 
republiku. Díky svým projektům na pod-
poru odpovědného veřejného zadávání, 
MPSV poskytne i teď intenzivní pomoc 
zadavatelům, aby potenciál strategické-
ho přístupu k veřejným zakázkám byl 
využit a česká společnost získala maxi-
mální hodnotu za vynaložené veřejné 
peníze. Přičemž hodnota netkví jen        
v nejnižší ceně, ale také v přínosech pro 
společnost, hospodářskou soutěž a ži-
votní prostředí. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ke 
svým již vydaným metodikám, příkladům 
dobré praxe a vzorovým textacím, vydá  
v prosinci nový metodický balíček, který 
bude obsahovat i checklist aspektů odpo-
vědného veřejného zadávání a video se-
minář. To vše by mělo subjektům veřejné 
správy i samosprávy pomoci v úspěš-
ném naplnění požadavků zákona.

Za velmi důležité pro úspěch zavedení 
této novelizace do praxe MPSV považu-
je spolupráci s dalšími partnery, jako je 
Asociace pro veřejné zakázky, Svaz 
měst a obcí či Asociace krajů. Shoda na 
jednotném a jednoduše uchopitelném 
výkladu bude stěžejní pro všechny zada-
vatele. 

V neposlední řadě, Ministerstvo práce   
a sociálních věcí je připraveno k maxi-
mální spolupráci s Ministerstvem pro 
místní rozvoj, coby garantem zákona     
o zadávání veřejných zakázek, k vytvo-
ření adekvátního metodického stanovis-
ka. 

Poslanecká sněmovna PČR, po vrácení Senátem, schválila 1. prosince novelu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se od 1. 1. 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environ-
mentálně odpovědného veřejného zadávání. 

14. 12. Novela ZZVZ – Odpovědné veřejné zadávání v kostce

9:00 - 12:00 - online seminář 

Lektorky:  a  Leona Gergelová Šteigrová Adéla Havlová

Těžištěm semináře budou jednotlivé příležitosti OVZ. Na příkladech z praxe si ukážeme, 
která témata a společenské výzvy lze ve veřejných zakázkách zohlednit a tím jejich řešení 
podpořit. Součástí bude poskytnutí checklistu aspektů OVZ, který Vám pomůže při přípravě 
jakékoli veřejné zakázky.

Seminář poskytne komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání odpovědi 
na otázky: Co je vlastně odpovědné veřejné zadávání? Co tato novela znamená pro veřejné 
zadavatele v praxi? Jak naplnit požadavky zákona? Jak se na změnu připravit?

situace dovolí, tak v roce 2021plánu-
jeme pro zájemce zopakovat základní 
řadu prezenční formou.
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