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Definice OSN
Odpovědné veřejné zadávání vnímáme jako proces, při kterém 
zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které 
potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze, vytvářením 
prospěchu pro společnost a ekonomiku, a minimalizací negativních 
dopadů na životní prostředí.

ISO 20400 – Udržitelné nakupování

Společnost 
Lidé

Společnost 
Podniky

Životní 
prostředí

Inovace

OVZ



Odpovědné veřejné zadávání

§ 6 odst. 4 ZZVZ – zásady zadávání veřejných zakázek

„Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření 
zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, 
povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu 
zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného 
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve 
smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně 
odůvodnit.“
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OVZ v zákoně o zadávání veřejných zakázek 

• Zásady zadávání veřejných zakázek (§ 6 odst. 4)

• Vyhrazené zakázky (§ 37 odst. 6, § 38)

• Zvláštní podmínky plnění a obchodní podmínky (§ 37 odst. 1)

• Technické podmínky a štítky (§§ 89 a 94) – např. ekoznačky, 
Fairtrade apod.

• Hodnocení (§ 116 a další)

• …
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Kontrolní list pro vyhodnocení aspektů OVZ

Kontrolní list OVZ s komentářem

Kontrolní list OVZ – pro vyhodnocení vhodných aspektů OVZ zadavatelem
(na homepage dole: Jak na odpovědné veřejné zadávání po novele)

Otázka z kontrolního listu:

Mohou plnění veřejné zakázky / její části, poskytnout 
sociální podniky,  případně jako poddodavatelé? 
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https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/checklist-s-komentarem_210205.pdf
https://www.sovz.cz/
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Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního 
odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce (1/2)
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Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního 
odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce (2/2)



Pohled na odpovědné veřejné zadávání přes předměty plnění – vybrané příklady
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Oděvy/obuv a obuv

• etické nákupy

• ekologicky šetrná řešení – materiály

Úklidové služby a potřeby

• podpora zaměstnanosti osob 
znevýhodněných na trhu práce

• důstojné/férové pracovní 
podmínky a bezpečnost práce

• podpora účasti malých a 
středních podniků ve VZ

• podpora účasti sociálních 
podniků ve VZ

• ekologicky šetrné plnění

Catering a stravování

• ekologicky šetrná řešení, 
ekologické produkty/biopotraviny 

• sezónnost, čerstvost potravin

• FAIRTRADE (spravedlivý obchod) 

• podpora účasti sociálních podniků 
ve VZ

• podpora účasti malých a středních 
podniků ve VZ

• podpora účasti sociálních podniků 
ve VZ

• minimalizace 
odpadu/jednorázového plastu, 
vratné obaly, velká balení

Stavební práce a projektové a architektonické činnosti

• podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu

• důstojné/férové pracovní podmínky a bezpečnost práce

• podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikace

• ekologicky šetrná řešení – stavební materiály: zdravotní nezávadnost, dlouhá životnost;

• provoz budovy: energetická náročnost budov, spotřeba vody (využití dešťové či tzv. šedé vody) demolice budov: 
třídění odpadů, recyklace nebo opětovné použití stavebních materiálů, energetické využití odpadů

• dodavatelské vztahy, včasné platby poddodavatelům

Ostraha a bezpečnostní služby

• podpora zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu

• důstojné/férové pracovní 
podmínky a bezpečnost práce



Pohled na odpovědné veřejné zadávání přes předměty plnění – vybrané příklady
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Tisk a grafika

• podpora účasti 
sociálních podniků

• podpora účasti malých a 
středních podniků ve VZ

• ekologicky šetrná řešení 

Údržba zeleně a technické služby

• podpora zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu - vyhrazené 
VZ

• důstojné/férové pracovní podmínky a 
bezpečnost práce

• podpora účasti sociálních podniků ve 
VZ

• podpora účasti malých a středních 
podniků ve VZ

Propagační předměty

• podpora zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu - vyhrazené VZ

• podpora účasti sociálních podniků ve VZ

• etické nákupy

• ekologicky šetrná řešení

• podpora účasti malých a středních podniků 
ve VZ

Kancelářský papír

• ekologicky šetrná řešeníNábytek a vybavení interiérů

• ekologicky šetrná řešení

• podpora zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu - vězni

• podpora účasti sociálních podniků ve 
VZ

• podpora účasti malých a středních 
podniků ve VZ

Elektrická energie

• ekologicky šetrná řešení 
– nákup energie z 
obnovitelných zdrojů 

Kancelářské potřeby

• ekologicky šetrná řešení

• podpora účasti malých a 
středních podniků ve VZ

Nákup IT, tiskárny, elektronika

• ekologicky šetrné řešení

• důstojné pracovní podmínky 
v dodavatelském řetězci

• etické nákupy (lidská práva)

• Inovace



11

Definice sociálního podniku – nutné definovat v zadávací dokumentaci 

Definice používaná ve výzvách ESF pro integrační sociální podnik - tvořena sadou 
rozpoznávacích znaků, dostupná jako příloha č. 2 zde 

Způsob prokázání využívaný dosud ve veřejných zakázkách MPSV:
✓ Čestné prohlášení potvrzující, že je integračním sociálním podnikem ve smyslu užívaném 

MPSV ve Výzvách ESF a splňuje všechny rozpoznávací znaky.
✓ Přílohou čestného prohlášení SP předkládá tyto dokumenty: 

• zakládací dokumenty prokazující, že má společensky prospěšný cíl zaměstnávání a 
sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce

• uvedení počtu všech osob, které zaměstnává, včetně % a seznamu osob z cílových 
skupin, náplní jejich práce a informace o pracovněprávním vztahu

• výkaz zisku a ztrát (výsledovka podniku)/peněžní deník za posledních 12 měsíců 
prokazující, že tržby z prodeje výrobků/služeb tvoří min. 30% z celkových výnosů 
podniku

✓ … úvahy o využití identifikátoru: https://ceske-socialni-podnikani.cz/identifikator

https://www.esfcr.cz/vyzva-067-opz
https://ceske-socialni-podnikani.cz/identifikator






Možnosti podpory sociálních podniků - konkrétně

• Přímé zadání či uzavřená výzva  - veřejné zakázky malého rozsahu

• Kritéria hodnocení – zvýhodnění plnění sociálním podnikem, např. 20 –
30 % (ať již v pozici dodavatele či poddodavatele) 
• výhoda pro zadavatele - nevylučuje dodavatele, kteří sociální podnikání 

neprokážou

• výhoda pro sociální podnik – možnost účastnit se plnění veřejných zakázek, na 
které by sám neměl kapacitu

• Využití kombinace vyhrazení veřejné zakázky (§ 38 ZZVZ) a zvláštní 
podmínky plnění – zajistí přímou účast znevýhodněných osob na plnění 
(např. 30% realizačního týmu); lze doplnit hodnocením většího podílu + 
předložením metodiky práce se znevýhodněnými na trhu práce   

• Rozdělení zakázky na části ve smyslu § 101 ZZVZ, využití dynamických 
nákupních systémů, § 138 a násl. ZZVZ 14

https://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/12/textace-do-zd_hodnoceni-a-smluvni-ustanoveni.pdf


Důležitou nepřímou roli sehrává

• Znalost místní ekonomiky, včetně místního sociálního podnikání 

• Komunikace s lokálními sociálními podniky před zahájením zadávacího řízení

• Dlouhodobě budované vztahy, navázání spolupráce, vzájemná důvěra

• Informační brožury, web zadavatele s informacemi pro sociální podniky, 
technická školení pro dodavatele/sociální podniky (např., jak se zapojit do 
DNS)

• Minimalizace administrativní náročnosti účasti v zadávacím řízení 

✓ kvalifikace, finanční garance 

✓ jasné požadavky formou formulářů, požadovaná struktura nabídek

✓ vysvětlení hodnotících kritérií, dostatek času na podání nabídky i plnění
15
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Další zdroje informací

• Katalog sociálních podniků

• Ceske-socialni-podnikani.cz 

• Regionální pobočky sdružení 

sociálních podniků

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/05/katalog-socialnich-podniku_web.pdf
https://ceske-socialni-podnikani.cz/
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/01/sovz_publikace_socpodniky_web.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/04/sovz_publikace_lokalnidopady_web-s-prokliky_2021_04_22.pdf
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Katalog sociálních podniků
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Katalog sociálních podniků



Veřejné zakázky na zajištění akce / konference MPSV

Zvláštní podmínky plnění

1) etické nakupování: káva a čaj Fair Trade

2) biopotraviny: ovoce a zelenina pochází z ekologického 
zemědělství

3) další: minimalizace jednorázových plastů (nápoje, nádobí), 
minimalizace obalů, čerstvost potravin

Hodnocení - zapojení sociálního podniku 30%

Komunikace OVZ 
s
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Příklady dobré praxe



Výběr provozovatele kantýny na MPSV

Hodnocení nabídek – 20 % plnění 

sociálním podnikem 

nesplnění ≠ vyřazení 

Další benefity: snaha o snížení množství 
obalů, nabídka fairtradových výrobků, 
odebírá výrobky od jiného sociálního 
podniku a tím násobí pozitivní dopad na 
sociální podniky

Případová studie
20

Příklady dobré praxe

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/03/sovz_case_studies_mpsv_kantyna-mezi-radky.pdf


Příklady dobré praxe
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Krámek Čistá duše v areálu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův 
Brod
✓ sociální podnik
✓ prodejna potravin, drogistického zboží, noviny, časopisy
✓ pro pacienty, personál a návštěvníky nemocnice
✓ odebírá chlebíčky a zákusky od gastroprovozů, které jsou také 

sociálními podniky
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Příklady dobré praxe

Těžební a pěstební práce v lesních porostech, TS 

Havlíčkův Brod

Zajištění příležitosti pro menší podniky/sociální 
podniky:

Dělení na části:

•Těžba motorovou pilou

•Těžba harvestorem

•Shromažďování dřeva

•Transport

•Výsadba, plocení, obkošování

Případová studie

http://sovz.cz/praxe/tezebni-a-pestebni-prace-v-lesnich-porostech-technicke-sluzby-havlickuv-brod/
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Příklady dobré praxe

Údržba veřejné zeleně, MČ Praha 12

• Vyhrazeno pro dodavatele, který zaměstnává 

více než 50% OZP z celkového počtu zaměstnanců

• Zvláštní podmínka plnění – minimálně 30% plnění 

prostřednictvím OZP

• Kritérium hodnocení

• Podíl účasti OZP na celkovém plnění - 20% 

• Zpracování metodiky řešení veřejné zakázky, 

• práce s OZP - 20% 

• Realizace zakázky OZP z 50%, metodika práce s OZP 

(pracovní a psychosociální podpora)

Případová studie

http://sovz.cz/praxe/udrzba-verejne-zelene-a-uklid-verejnych-prostranstvi-praha-12/
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OBSAH



Metodiky a publikace

viz: sovz.cz/clanky-
publikace 25

https://www.sovz.cz/clanky-publikace/
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OBSAH

https://institut.sovz.cz/


27

OBSAH





Regina Hulmanová

Specialistka pro odpovědné veřejné zadávání, MPSV

regina.hulmanova@mpsv.cz

www.sovz.cz 

www.facebook.com/odpovedneverejnezakazky

LinkedIn Group "Odpovědné veřejné zakázky"

https://www.sovz.cz/


Možnosti veřejných zadavatelů v regionu
25.5.2022

Lenka Hollerová | vedoucí oddělení veřejných zakázek

Městský úřad Jičín

Žižkovo nám. 18 | 506 01 | Jičín | Česká republika

tel.: 493 545 184 e-mail: hollerova@mujicin.cz | www.mujicin.cz

mailto:hollerova@mujicin.cz
https://www.mujicin.cz/
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Co mohou udělat zadavatelé pro sociální podniky 
v rámci veřejných nákupů?

zmapování místního sociálního podnikání, zjištění jejich nabídky a možností
Katalog sociálních podniků

komunikace s lokálními sociálními podniky, reálné možnosti zadavatelů (vedení 

města – osvěta) a soc. podniků (např. i doporučení sdružování)

spolupráce třeba i bez výběrových řízení objednávky

přímá zadání

kratší doby plnění

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2020/05/katalog-socialnich-podniku_web.pdf
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Co mohou udělat zadavatelé pro sociální podniky 
v rámci výběrových - zadávacích řízeních?

minimalizace administrativní náročnosti:

∙ použití jasných stručných formulářů

∙ zmírnění kvalifikace

∙ dostatek času na podání nabídky

∙ nastavení hodnotících kritérií zvýhodňující soc. podniky 

uveřejnění zakázek na více místech, než u klasických…profil zadavatele, ÚD, 
soc. sítě měst, zpravodaje apod. 



Město Jičín a podpora sociálního podniku 
a ostatní podpora

OCHJ Veronika s.r.o. – sociální podnik

∙ přímé objednávky praní a žehlení prádla pro MěÚ a Městskou policii

∙ pronájem nebytového prostoru v I.NP objektu Tylova 813, Jičín

∙ smlouva o spolupráci při stavebních úpravách nebytových prostorů

Další podpora:

spolupráce s Úřadem práce

směrnice o řízení PO (doporučení zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce)

- Preventisti kriminality (MP)

- Údržba (TSMJ)
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Děkuji za pozornost

Lenka Hollerová | vedoucí oddělení veřejných zakázek

Městský úřad Jičín

Žižkovo nám. 18 | 506 01 | Jičín | Česká republika

tel.: 493 545 184 e-mail: 
hollerova@mujicin.cz | www.mujicin.cz

mailto:hollerova@mujicin.cz
https://www.mujicin.cz/

