
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Co?
Krajský úřad je příkladem postupné a promyšlené implementace odpovědných prvků nejen do zadávacích 
procesů, ale i do jiných procesů v rámci úřadu. Odpovědné nakupování se na krajském úřadu odvíjí od 
společenské odpovědnosti, kterou se úřad snaží v rámci svého fungování uplatňovat. V problematice 
společenské odpovědnosti se úřad pohybuje již relativně dlouho, ale teprve od roku 2013 o věcech uvažuje v 
nových souvislostech. Na základě auditu dle Národního programu posuzování shody systému managementu 
společenské odpovědnosti byl Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v roce 2013 certifikován systém 
společenské odpovědnosti. Krajský úřad Jihomoravského kraje se stal prvním krajským úřadem a organizací 
veřejné správy vůbec, který má systém managementu společenské odpovědnosti v současnosti certifikován 
(a dodnes je zároveň jediným krajským úřadem s touto certifikací). Systém stanovuje tři základní oblasti 
rozvoje společenské odpovědnosti. Jednou z nich je odpovědné hospodaření, kde díky novým informacím a 
možnostem vzniká prostor pro zadávání veřejných zakázek odpovědným způsobem, tedy s přidanou hodnotou 
v podobě pozitivního dopadu na společenská témata a životní prostředí navíc.

Krajský úřad navázal spolupráci s nestátní neziskovou organizací Nová ekonomika o.p.s. (dále jen „Nová 
ekonomika“) a mimo jiné uspořádal seminář se zahraniční účastí, čímž se podařilo zvýšit zájem o tuto 
problematiku u vedení úřadu a volených orgánů Jihomoravského kraje. Dále probíhala školení - zvlášť byli 
školeni právníci a zvlášť úředníci, postupně se podařilo seznámit s principy odpovědného zadávání i většinu 
ostatních zaměstnanců krajského úřadu.

Spolupráce s Novou ekonomikou vyústila v praktickou příručku, která shrnuje principy a možnosti společensky 
odpovědného zadávání v podmínkách krajského úřadu a slouží jako návod jak pro vrcholový management, tak i 
pro jednotlivé referenty. Příručka je neveřejná, dostupná na intranetu úřadu. Z jejího obsahu:

Cíle, které chce krajský úřad Jihomoravského kraje v souladu se strategií dosáhnout v oblasti sociální/
ekonomické:

- Podpořit zaměstnanost v regionu podporou vytváření pracovních míst

- Podpořit hendikepované, znevýhodněné a občany ohrožené sociálním vyloučením

- Vytvářet vhodné pracovní podmínky

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů   www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. 

Příklad dobré praxe v odpovědném zadávání veřejných zakázek
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále také „krajský úřad“) je jedním z orgánů Jihomoravského kraje, který zajišťuje 
řadu činností v oblasti jeho samosprávy – už 15 let připravuje podklady pro jednání zastupitelstva a rady kraje, 
zpracovává strategie a koncepce pro všestranný rozvoj kraje a potřeby jeho občanů, vykonává zřizovatelské funkce 
vůči krajským organizacím, poskytuje granty a dotace a podle zákona vykonává také státní správu v nejrůznějších 
oblastech. Výkon těchto činností zabezpečuje přes 680 zaměstnanců kraje.
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Krajský úřad odpovědný přístup integruje do vlastní nákupčí politiky. Tak jako postupovalo zpopularizování 
tématu mezi managementem i zaměstnanci úřadu, i odpovědné prvky se aplikují postupně. V současnosti jsou 
zaváděny do vybraných druhů zakázek malého rozsahu. 

Krajský úřad prioritně vybírá z firem zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, příp. poskytujících 
náhradní plnění (např. úklidové služby, úprava zeleně, koupě kancelářského papíru a potřeb a drogistického 
zboží). 

Úřad se snaží skloubit nakupování s takovými aspekty jako např. ochrana životního prostředí. Příkladem 
může být nákup propagačních materiálů a předmětů s certifikátem FSC včetně pořízení kancelářského papíru 
(tzv. „zelené nakupování“). Mezi propagačními předměty nechybí trička či tašky z bio bavlny a ekologickým 
potiskem log Jihomoravského kraje. 

V rámci odpovědného přístupu úřad využívá nabídek sociálních podniků. Krajský úřad navázal spolupráci se 
společností EcoCentury s.r.o. Tato společnost úřadu pomohla snížit cenu za papírový odpad, k tomu přináší 
dvojí prospěch tím, že na třídění odpadu zaměstnává zdravotně postižené osoby a způsob skartace probíhá 
v rámci ekologických požadavků, což potvrzuje eko-certifikátem. Firma tak krajskému úřadu zajišťuje svoz 
odpadu, který následně skartuje. 

Jako zřizovatel středních škol krajský úřad často využívá i studentů ze specializovaných škol z regionu, tak jsou 
poptávány např. úprava zeleně či květinová výzdoba, grafické a tiskové práce, na zajištění občerstvení na akce 
úřadu oslovují většinou několik středních škol, čímž se studenti učí zdravé tržní konkurenci. 

Úřad téma prosazuje interně mezi vlastními zaměstnanci a příspěvkovými organizacemi kraje a pořádá také 
různé akce, čímž dochází i k propagaci navenek, např. směrem do podnikatelské sféry. Nepřímo podporuje i 
prodej výrobků neziskových organizací, vč. sociálních podniků. Také se v budově krajského úřadu několikrát 
do roka pořádají jarmarky, které jsou spojovány s charitativními akcemi - příspěvkové organizace kraje mají 
možnost v budově vystavovat a prodávat své výrobky.

Odpovědné nakupování se do dodavatelských smluv projevuje rovněž zahrnutím klauzule, že organizace, se 
kterou je uzavřen obchod, ctí etické zásady apod.:

„Prodávající prohlašuje, že neporušuje lidská práva, principy společenské odpovědnosti a základní lidská 
práva.“

Krajský úřad se odpovědnému zadávání veřejných zakázek chce hlásit jako celek, aby se tomu tak stalo, cítí 
potřebu přesvědčit všechny aktéry, především vedení úřadu. Myšlenku šířilo pár nadšenců, kteří své počty 
postupně zvyšují. Ke zpopularizování tématu jim slouží zcela jednoduché údaje, např. porovnání nákladnosti 
odpovědně a běžným způsobem zadané zakázky: Úřad na vlastní zkušenosti ověřil, že dodavatelé jsou schopni 
plnit nadstandardní požadavky v podobě environmentálních kritérií a tato kritéria nemusí nutně znamenat 
navýšení pořizovací ceny. Uchazeči o veřejnou zakázku na dodání kancelářského papíru bez problémů 
doložili všechny potřebné dokumenty a nové ekologické požadavky navíc nezvýšily cenu nabízeného papíru, 
naopak byla cena o desítky tisíc nižší než cena předpokládaná. Svou činností a komplexním přístupem chce 
jít příkladem zainteresovaným stranám (tzv. stakeholderům), mezi které patří nejen občané, volené orgány 
Jihomoravského kaje a zaměstnanci Jihomoravského kraje zařazení do krajského úřadu, ale i obce a jejich 
orgány, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, ostatní orgány státní správy, podnikatelské subjekty, 
neziskové organizace, vysoké školy, profesní organizace či média.

Snahou příkladu dobré praxe je postupně odpovědné zadávání zahrnout i do pod/nadlimitních veřejných 
zakázek. Úřad by skrze odpovědné zadávání rád podpořil i sociální podniky, v současnosti se zajímá o šíři 
nabídek (výrobky a služby) sociálních podniků.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů   www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. 

Inspirací pro krajský úřad byly nejen zkušenosti Nové ekonomiky, o.p.s. a odborníků, se kterými organizace 
spolupracuje, ale i dobré praxe např. MPSV.Proč: 


