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Stěžejním tématem mezinárodní odborné konference INOVACE 

VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A STRATEGICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJ-

NÝCH ZAKÁZEK s podtitulem AKTUÁLNÍ TRENDY A VÝZVY, kte-

rou minulý měsíc uspořádali Ministerstvo práce a sociálních věcí     

a Ministerstvo pro místní rozvoj, byl potenciál strategického přístu-

pu k veřejnému nakupování v ČR v mezinárodním a zejména 

evropském kontextu trendů ve strategickém a odpovědném zadá-

vání veřejných zakázek.

Konferenci zahájili ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš společně se 

Stanislavem Klikem, náměstkem ministerstva práce a sociálních 

věcí.

„Pro Ministerstvo pro místní rozvoj – gestora zákona o zadávání 

veřejných zakázek – je strategické zadávání veřejných zakázek 

prioritou a já se svým týmem se budu o rozvoj tohoto tématu           

v České republice zasazovat. Veřejné zakázky představují značný 

objem našeho HDP a výrazně tak ovlivňují naše hospodářství. 

Nebylo by to poprvé, kdy veřejné nákupy mohou sehrát v krizových 

a pokrizových letech významnou stimulační funkci. Jak vidíme        

v zahraničí, mohou dobře směřované veřejné zakázky podporovat 

inovace, rozvoj malých a středních podniků, rozvoj udržitelných 

řešení, prospívat zaměstnanosti“, uvedl ministr Bartoš.

Náměstek Stanislav Klik doplnil svou vizi k OVZ: „Věřím, že odpověd-

né veřejné zadávání bude čím dál více přirozenou součástí veřej-

ných nákupů. Aby však došlo k větší ochotě implementovat OVZ do 

praxe a zadavatelé při uplatňování standardů OVZ cítili právní 

jistotu, je potřeba, aby došlo k harmonizaci postupů zejména na 

úrovni kontrolních orgánů. Pak je také třeba klást důraz na eviden-

ci, monitoring a měření přínosů, což jedině může vést k efektivní-

mu zacílení priorit a přirozeně k většímu dopadu na socioekono-

mické oblasti společnosti.“

Význam inovací ve veřejných zakázkách a strategického zadávání 

veřejných zakázek podtrhly příspěvky zástupkyně Evropského 

parlamentu, předsedkyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotře-

bitele Anny Cavazzini a Anny Lupi, právní zástupkyně, DG GROW     

z Evropské komise.

Příklady úspěšné implementace inovací ve veřejných zakázkách     

a strategického zadávání na národní úrovni představila Erika Boz-

zay, seniorní poradkyně, OECD.

Do diskuse o roli centralizace veřejných nákupů z pohledu inovací   

a strategického zadávání přispěli svými zkušenostmi Gerhard 

Martin Weiner, vedoucí Platformy pro udržitelnost ve veřejných 

zakázkách z Rakouska, Peter Nohrstedt, manažer udržitelnosti, 

Adda, ze Švédska, ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje 

Jana Dubcová a Leoš Vrzalík, vedoucí nákupu udržitelnosti Asahi 

Europe & International.

Panel „Kontrola a strategické zadávání“ zahájil Petr Mlsna, předse-

da, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Záznamy jednotlivých částí včetně prezentací naleznete .ZDE

MPSV ČR jako příklad dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Ekologický institut Veronica mapuje a zpracovává příklady 

dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí. Tyto 

instituce, zpravidla a ve valné většině jimi jsou městské úřady, 

mohou být i pro vás zdrojem inspirace. Jednou z 27 institucí, které 

na svých stránkách ekologický institut Veronica zveřejnil, je nově    

i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Resort uplatňuje 

environmentálně šetrné nákupy, včetně cirkulárního veřejného 

zadávaní, motivuje příjemce dotací k volbě ekologicky šetrných 

řešení a přijalo několik opatření vedoucí ke snížení energetické 

náročnosti a ke snížení environmentálních dopadů organizace 

(repase oken, výměna svítidel a redukce jejich počtu a jiné). 

Ministerstvo rovněž centrálně nakoupilo elektřinu, přičemž část 

elektrické energie, byla vyrobena z obnovitelných zdrojů. Celá 

textace včetně podrobného popisu opatření je k dispozici . zde

Nové publikace 

ZDRAVOTNICTVÍ A ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ  

Oblast zdravotnictví svým objemem realizovaných veřejných 

zakázek tvoří na trhu velmi významnou skupinu mezi zadavateli 

veřejných zakázek. Díky tomu má zdravotnický sektor nezane-

dbatelný vliv na nabídku a poptávku na trhu. Tato nová publikace 

tedy přináší inspiraci, jak ve zdravotnictví zadávat veřejné zakázky 

s využitím sociálních, ekonomických, cirkulárních a dalších 

environmentálních aspektů. Ukazuje jednotlivé příležitosti            

a konkrétní možnosti jejich využití, jak u veřejných zakázek             

s předměty spíše běžnými a obvyklými napříč všemi oblastmi, tak 

s předměty plnění specifickými pouze pro oblast zdravotnictví. 

Tato publikace je zkrácenou verzí připravované velké publikace 

Jak zadávat veřejné zakázky ve zdravotnictví, která se celé 

problematice bude věnovat mnohem podrobněji včetně uvedení 

konkrétních příkladů dobré praxe či případových studií. Publikace 

Zdravotnictví a OVZ je ke stažení . zde

Děčínská rekonstrukce Glorietu v Růžové zahradě získala ocenění 

Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu, v kategorii 

Rekonstrukce.

Jde o největší českou architektonickou soutěž o nejlepší realizaci  

a mezinárodní porota hodnotí projekty i z pohledu udržitelnosti. 

Navíc součástí výběrového řízení na zhotovitele bylo i hodnocení 

zkušeností účastníka a realizace exkurzí pro žáky základních škol. 

Exkurze probíhaly v místě zhotovení díla s cílem seznámit žáky 

základních škol s postupem prací a s restaurátorstvím, řemeslem 

jako takovým.

Ocenění veřejné zakázky z Děčína

Příklady dobré praxe

V egyptském Šarm aš-Šajchu skončila 27. konference OSN o změ-

ně klimatu (COP27). Celkem 198 států světa se dohodlo na dalších 

opatřeních proti globálnímu oteplování. Česká republika zde 

vyjednávala za celou EU a po složitých jednáních se podařilo 

zachovat závazky z Glasgow.

Na klimatické konferenci OSN se každý rok sjíždějí zástupci vlád, 

ale také zástupci občanské společnosti, mládeže, podnikatelské 

sféry a akademické obce, aby se dohodli na opatřeních proti 

změně klimatu. Letošní konference byla pro Českou republiku 

zcela výjimečná, protože jsme z pozice předsednictví v Radě EU 

koordinovali postoje členských států a společně s Evropskou 

komisí vedli jménem EU jednání na nejvyšší úrovni se zbytkem 

světa. Vyjednávání na konferenci byla složitá, státy se ale nakonec 

dokázaly dohodnout.

„Je pro nás úspěch, že jsme neuhnuli z cesty, která stále dává 

šanci na udržení oteplování na hranici 1,5 stupně Celsia. Ještě pár 

hodin před koncem COP 27 nebyla mezi státy ani vůle dodržet, co 

se dohodlo v Glasgow. Nakonec se nám podařilo obhájit, že musí-

me změnu klimatu omezovat a ne jen řešit její ničivé dopady. 

Nemůžeme zvyšovat finanční prostředky a zároveň nechat stále 

růst emise skleníkových plynů. Jsme rádi, že jsme nakonec obhá-

jili současné cíle a na jejich posilování musíme dále pracovat – je 

to úkol nejen pro EU, ale i zbytek světa,“ řekl Jan Dusík, vládní 

zmocněnec pro mezinárodní jednání o klimatu a náměstek pro 

řízení sekce ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí, 

který vedl delegaci českého předsednictví EU na COP 27.

Konference o změně klimatu

Ze zahraničí

Česká republika na summitu přistoupila ke globálnímu závazku 

snížit kolektivně antropogenní emise metanu do roku 2030 

nejméně o 30 % v porovnání s rokem 2020. Jde o velmi škodlivý 

skleníkový plyn, který se dostává do atmosféry převážně při těžbě 

a spalování fosilních paliv, ze živočišné výroby, hnojení a odpado-

vého hospodářství. Iniciativu Global Methane Pledge již podepsa-

lo 150 států světa.

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

Na tuto konferenci druhý den navázala již 7. ročníkem tradiční 

konference MPSV ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2022.

Témata konference OVZ se zaměřila na aktuální trendy a zkušenos-

ti ve strategickém zadávání veřejných zakázek v evropském kontex-

tu. 

Na konferenci téma strategického směřování veřejných nákupů 

mimo jiné podpořili náměstek ministra práce a sociálních věcí 

Stanislav Klik, náměstkyně ministra pro místní rozvoj Leona Gerge-

lová Šteigrová, společně s náměstkem ministra životního prostředí 

Janem Křížem.

„Nákupy státu ve výši stovek miliard korun formují český trh.            

V době, kdy je nutné dosáhnout efektivity a úspor, je nanejvýš 

důležité přijmout celoevropský trend ve veřejném zadávání – veřej-

né prostředky vynakládat strategicky, se zohledněním dopadů       

a příležitostí, které veřejné nákupy přinášejí.  Vnímám proto potře-

bu efektivního a funkčního nastavení Národní strategií veřejného 

nakupování v České republice, která by obsahovala jasné cíle         

a priority, akční plán udržitelného nakupování a zároveň nastavila 

řízení procesu zaměřeného na maximalizaci společenských příno-

sů se zvláštním zaměřením na velké strategické nákupy s výraz-

ným dopadem“, uvedla Leona G. Šteigrová.

„Věřím, že Akční plán udržitelného nakupování přinese v oblasti 

odpovědného veřejného zadávání jasná vodítka a právní jistotu      

i menším zadavatelům a nastaví systém podpory s přihlédnutím    

k jejich kapacitám a možnostem“, doplnil náměstek Klik.

V diskusích o potřebě změny v oblasti veřejných nákupů v ČR rezo-

novaly neoddělitelná témata jako veřejná debata aktérů, klíčových 

pro strategické veřejné zadávání při tvorbě strategie a naplňování 

akčního plánu, minimalizace administrativy – efektivnější využití 

elektronizace a digitalizace, rovněž podpora centralizace nákupů    

s využitím dlouhodobých pozitivních zkušeností v blízkém zahrani-

čí, profesionalizace a rozvoj systematického vzdělávání ve veřejných 

nákupech, evidence, monitoring a měření přínosů a harmonizace 

postupů na úrovni kontrolních orgánů.

Dalšími vybranými tématy konference bylo měření a data ve veřej-

ných zakázkách, udržitelnost při nákupu potravin, komunitní ener-

getika, zohlednění rovnosti žen a mužů ve veřejných zakázkách, 

příležitosti odpovědného veřejného zadávání ve zdravotnictví, 

evropská kompetenční centra pro udržitelné zadávání veřejných 

zakázek a další.

Na konferenci byla slavnostně předána zástupcům třech zadavate-

lů ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání       

v ČR. Tento rok se mezi oceněné organizace řadí Nejvyšší kontrolní 

úřad, Centrální nákup Plzeňského kraje a Úřad vlády České 

republiky. Za mimořádný osobní přínos a významnou roli v rozvoji 

odpovědného veřejného zadávání v České republice bylo předáno 

ocenění Leoně Gergelové Šteigrové.  

Na odkazu předkládáme záznam celého dne včetně všech ZDE 

prezentací.

Nabídka online seminářů 

1. prosince 9:00 – 11:30

Biopotraviny ve školním i institucio-

nálním stravování dávají smysl

Zajímá vás, co to vlastně jsou udržitelné potravinové systé-

my, co si představit pod pojmy ekologické zemědělství, 

ekologický produkt nebo biopotravina a co jejich nákupem 

ovlivníte v zemědělské krajině? Rádi byste nakupovali udrži-

telné potraviny ve vaší jídelně, menze, kantýně, ale máte za 

to, že právě biopotraviny si s omezeným rozpočtem určitě 

nemůžete dovolit?

Nabízíme online seminář, ve kterém se dozvíte nejen            

o ekologickém zemědělství v České republice a proč a jak 

můžete jako veřejný zadavatel nakupovat biopotraviny, ale 

také jak (ne)výrazně se nákupy ekologických produktů, při 

jejich správně zvoleném podílu a komoditě, projeví na ceně 

obědů. Myslíte si, že to není reálné? Pozvaní odborníci, 

Andrea Hrabalová a Jan Moudrý, Vám představí konkrétní 

data, čísla a modelace navýšení cen některých komodit. 

Obdržíte i jednoduchou textaci pro nákup biopotravin do 

zadávací dokumentace, která vychází z GPP kritérií Evrop-

ské komise. V rámci semináře bude prostor i pro Vaše dota-

zy.

8. prosince 13:00 – 15:00

Komplexní servis prádla jako 

příležitost OVZ ve zdravotnictví

Komplexní servis prádla nebo také tzv. pronájem prádla je 

druhem služeb, které poskytují prádelny mnoha subjek-

tům, a to nejen z řad veřejných zadavatelů.

Nabízíme praktický seminář, ve kterém Vám ukážeme jak 

stále častěji využívaný typ služeb, jejichž základem je tzv. 

nevlastnický přístup zajištění zboží a služeb naplňuje princi-

py cirkulární ekonomiky. Tento přístup otevírá prostor pro 

zefektivnění procesu, ale také ke snižování negativních 

dopadů na životní prostředí.

Jaké další výhody přináší zadavatelům ve zdravotnictví 

využití komplexního servisu prádla a oděvů? 

Své zkušenosti Vám představí také Mgr. Klára Látalová, 

LL.M. z fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Na semináře se registrujte . ZDE

OSTRAHA A ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ  

Ostraha, jakožto předmět plnění veřejné zakázky, doslova vybízí    

k uplatnění aspektů odpovědného veřejného zadávání, zejména   

k uplatnění sociálně odpovědných aspektů. Sektor bezpečnost-

ních služeb/ostrahy je ve veřejných zakázkách v současné době 

provázen neadekvátně nízkými nabídkovými cenami. Jsou 

uzavírány smlouvy, v nichž jsou za službu sjednány odměny stěží 

pokrývající náklady na bezpečnostní pracovníky a nezbytné 

vybavení, což má významný dopad na pracovní podmínky a platy 

zaměstnanců v tomto odvětví, infrastrukturu a fungování 

dodavatelských společností a poddodavatelských řetězců a v dů-

sledku toho i na kvalitu poskytovaných služeb. Je třeba zmínit,     

že se jedná o situaci, která vznikla jak dlouhodobým chováním 

veřejných zadavatelů poptávajících službu ostrahy, tak dodavate-

lů nabízejících službu ostrahy. 

Počínání obou stran (zadavatelů i dodavatelů) má své jednoduché 

vysvětlení. Zadavatelé chtějí mít průběh zadávacího řízení co 

nejrychlejší, nejjednodušší a bez komplikací, a proto se snaží 

vyhnout kritériím hodnocení spočívající v kvalitě (soutěží pouze 

na cenu) a vylučování ze zadávacího řízení z důvodu mimořádně 

nízké nabídkové ceny či z důvodu nabídky směřující k nedodržo-

vání právních předpisů (§ 48 odst. 5 písm. a) ZZVZ), zatímco 

dodavatelé se snaží získat zakázku snižováním ceny. V současné 

době je mnohým zadavatelům i dodavatelům již zřejmé, že             

v tomto trendu nelze nadále pokračovat a že bude nutné vynaložit 

úsilí směřující ke změně zadávání veřejných zakázek na ostrahu a 

fungování trhu. Současně nelze pochybovat o tom, že většina 

dodavatelů takové úsilí zadavatelů ocení a je připravena na něj 

adekvátně reagovat.

Publikace mj. obsahuje užitečné nástroje pro zadávání zakázek na 

ostrahu včetně příkladů dobré praxe. Publikace Ostraha a OVZ je 

ke stažení .zde

Komplexní servis prádla pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Komplexní servis prádla nebo také tzv. pronájem prádla je 

druhem služeb, které poskytují prádelny mnoha subjektům, a to 

nejen z řad veřejných zadavatelů. Jde o stále častěji využívaný typ 

služeb, jejichž základem je tzv. nevlastnický přístup zajištění zboží 

a služeb, jako jeden z hlavních principů cirkulární ekonomiky. 

Současně dochází ke snižování poptávky po produktech a spo-

třebě materiálů. Tento přístup rovněž otevírá prostor pro 

automatizovaný a digitalizovaný systém objednávání a tím i větší 

efektivitu a snižování negativních dopadů na životní prostředí. 

Celé znění případové studie je k dispozici ke stažení .zde

Projekt: Nemocniční strava – zlepšení stravy v nemocnicích 

(Globopol)

Projekt „Nemocniční strava – zlepšení stravy v nemocnicích“ byl 

zahájen v roce 2018 pod záštitou tehdejšího ministra zdravotnictví 

Adama Vojtěcha. Garantem projektu je Sekce nutričních 

terapeutů České asociace sester a vedoucím projektu je ředitel FN 

Olomouc prof. Roman Havlík. Cílem tohoto projektu je z hlediska 

stravování v nemocnicích nejprve zmapovat aktuální situaci          

a možnosti v rámci ČR i v zahraničí, najít prostory ke zlepšení 

stravování hospitalizovaných pacientů a zejména navrhnout 

praktické postupy k zavedení změn. V rámci realizační fáze – 

praktického testování pak umožnit rozšířenou volbu jídel, 

podpořit edukaci ke zdravé výživě a uspokojit poptávku po 

zdravém jídle. 

Výstupem projektu spuštěného ve Fakultní nemocnici Olomouc 

je Metodické doporučení MZ ČR pro zajištění stravy a nutriční 

péče. Postupně se k projektu přidala další zdravotnická zařízení – 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Léčebna dlouhodobě 

nemocných v Rybitví a Fakultní nemocnice Ostrava. V roce 2022 

se nově zapojila Nemocnice Havířov a Odborný léčebný ústav 

Metylovice pro děti do 18 let. Více se dočtete ve zpracované 

případové studii . zde

Jak se vyvíjí zajištění ekologického úklidu na MPSV

Jednou z prvních zakázek MPSV na uplatnění aspektů odpověd-

ného veřejného zadávání byla v roce 2014 zakázka na „Zajištění 

ekologického úklidu”. Definovat požadavky na ekologicky šetrné 

a zdravotně nezávadné úklidové prostředky, spotřební materiál    

a postupy v roce 2014 nebylo snadné. MPSV oslovilo odborníky        

z této oblasti a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí    

a neziskových organizací se povedlo vymezit hlavní znaky 

ekologického úklidu, jež jsou popsány v dokumentu Definice 

ekologického úklidu. S plněním požadavků mělo MPSV v zásadě 

dobrou zkušenost a také v roce 2018  byla vyhlášená zakázka  na 

výkon úklidových prací s ekologickými požadavky, nicméně 

ekologické požadavky na základě získaných zkušeností byly 

modifikovány. V roce zpracování případové studie (2022) je 

situace v ekologizaci úklidových služeb zase o kousek dál, vše je 

popsáno v doporučeních zadavatele v textaci případové studie 

zde. 

Systémy environmentálního řízení jako požadavek 

pro úklidové služby na MŽP ČR 

Ministerstvo životního prostředí jde příkladem v uplatňování 

ekologického provozu i v rámci vlastního úřadu. Organizace se řídí 

programem systému environmentálního opatření a auditu 

(EMAS), nakupuje zelenou energii a využívá environmentálně 

šetrných výrobků, či produktů s ekoznačkou. V roce 2020 

nakupovali úklidové služby a cílem veřejné zakázky bylo zabezpe-

čit jejich kvalitní a ekologické provedení. 

Celá případová studie je ke stažení . zde

BIM a veřejné zakázky

Tento seminář představí dobrou praxi velkých státních organizací 

ve veřejném zadávání na stavební a infrastrukturní projekty sdíle-

ním získaných poznatků a osvědčených postupů týkajících se 

implementace BIM prostřednictvím veřejných zakázek. Mj. 

budou zmíněny veřejné projekty využívající BIM pro nákup             

a správu životního cyklu vybudovaných aktiv a infrastruktury         

a také při zavádění otevřeného BIM. Registrace pro zájemce .zde

Nabídka online semináře 6. prosince 2022

https://institut.sovz.cz/seminar/zaznam-konference-inovace-ve-verejnych-zakazkach-a-strategicke-zadavani-verejnych-zakazek/
https://www.veronica.cz/priklady-dobre-praxe?i=6677
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/publikace_zdravotnictvi_zkracena_verze_final.pdf
https://faktaoklimatu.cz/
https://institut.sovz.cz/seminar/zaznam-konference-odpovedne-verejne-zadavani-2022/
https://institut.sovz.cz/seminar/odpovedne-verejne-zadavani-v-praxi/
https://institut.sovz.cz/seminare/seznam/#pripravujeme
https://institut.sovz.cz/seminare/seznam/#pripravujeme
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/publikace_ostraha.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_case_studies_fn_brno_komplexni-servis-pradla_final.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_case_studies_nemocnicni-strava_globopol_final.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_case_studies_mpsv_uklid-003.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/09/sovz_case_studies_mzp_uklid_f.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLCF_registrations_UpcomingWebinars2022
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