
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Co?

Příklad: 

MPSV se již od dubna 2014 hlásí ke konceptu odpovědného veřejného zadávání.  Za 
tímto účelem MPSV přijalo Strategii odpovědného veřejného zadávání pro resort práce 
a sociálních věcí, kterou naleznete zde. Tato strategie je naplňována prostřednictvím 
následujících tří priorit:

1. Diverzifikace dodavatelského řetězce: podpora soutěže, otevřenosti vůči dodavatelům 
a zvýšení diverzity dodavatelského řetězce (tj. včetně zajištění adekvátního přístupu 
sociálních podniků, firem zaměstnávajících zdravotně znevýhodněné, atd.).

2. Podpora a rozvoj sociálně odpovědného veřejného zadávání: zohledňování sociálních 
aspektů při zadávání veřejných zakázek, a to jak s ohledem na sociální začleňování a 
podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob, tak s důrazem na potírání nelegální práce, 
resp. dodržování pracovněprávních podmínek a bezpečnosti práce.

3. Zohledňování celkové udržitelnosti a dopadů na životní prostředí: hledání ekologicky 
šetrných řešení, které jsou v rovnováze s důrazem na ekonomickou výhodnost a aktuální 
hospodářskou situaci.

Zakázka na zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV, vyhlášena září  2014

•	 doba plnění: 4 roky

•	 nadlimitní řízení s předpokládanou výší 10.000.000 Kč

•	 předmět plnění: ekologické úklidové služby a s nimi spojené dodávky ekologicky 
šetrného spotřebního zboží a materiálu pro budovu MPSV. 

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
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Doporučení:

Proč?

Ze zadávací dokumentace… (v „Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky“):

„Ve smyslu § 44 odst. 10 zákona zadavatel požaduje, aby nejméně 2 osoby z celkového počtu pracovníků 
vybraného uchazeče, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, pocházely z řad dlouhodobě 
nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění veřejné zakázky 
evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

Podmínku vybraný uchazeč splní, pokud dané osoby prokazatelně ukončily evidenci na úřadě práce v souvislosti 
s uzavřením pracovněprávního vztahu (hlavní pracovní poměr) s vybraných uchazečem. Uchazeč je oprávněn 
prokázat splnění dané povinnosti i prostřednictvím subdodavatele, tj. v případě, že osoby pocházející z řad 
dlouhodobě nezaměstnaných osob budou v pracovněprávním vztahu (hlavní pracovní poměr) k subdodavateli 
uchazeče.“

Požadavek na ekologicky šetrné a zdravotně nezávadné úklidové prostředky a materiál:

„… veškeré výrobky používané uchazečem při plnění předmětu veřejné zakázky splňovaly kritéria ekologické 
šetrnosti definovaná buď Ministerstvem životního prostředí v požadavcích pro propůjčení ochranné známky 
„Ekologicky šetrný výrobek“ (např. č. 07-2012 pro univerzální čisticí přípravky a č. 72 -2013 Prací prostředky 
používané v průmyslu a institucích či 3- 2012 Prací prostředky apod.) zveřejněných na stránce http://www.
ekoznacka.cz/seznam, nebo rovnocennými směrnicemi jiných národních systémů ekoznačení v Evropě pro tyto 
kategorie produktů.“

Celou zadávací dokumentaci naleznete na profilu zadavatele zde, tiskovou zprávu pak zde. 

Každý veřejný zadavatel, který poptává úklidové služby, se může zakázkou MPSV na 
zajištění ekologického úklidu inspirovat. 

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek na MPSV je příkladem nejúčinnějšího 
modelu. Pro změnu tohoto druhu je stěžejní politické rozhodnutí, které na MPSV učinila 
ministryně Michaela Marksová.

MPSV si uvědomuje potenciál, kterým prostřednictvím veřejných zakázek disponuje z 
hlediska svého vlivu na trh - a přirozeně potažmo na zaměstnanost. Proto si v souladu s 
výše zmíněnou strategií odpovědného zadávání vytyčilo i další konkrétní kroky:

- všechny zakázky na stavební práce v resortu práce a sociálních věcí s předpokládanou hodnotou vyšší než 5 mil. 
Kč bez DPH a dobou plnění delší než 6 měsíců, které jsou k tomu vhodné, posuzovat z hlediska sociálních aspektů 
(např. využívat požadavek na zaměstnávání určitého procenta osob dlouhodobě nezaměstnaných podílejících se 
na realizaci veřejné zakázky);  

- při plnění zakázek (zejm. na stavební práce) dbát na netolerování nelegální práce či jakékoli porušování zákoníku 
práce;

- analyzovat další příležitosti na zapojení sociálních kritérií u veřejných zakázek na dodávky a služby;

- zohledňovat i aspekty etického nakupování.

MPSV současně připravuje velký systémový projekt na podporu sociálně odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Cílem projektu je zajištění poradenské a konzultační podpory 
směřující k zadavatelům ve veřejné správě (tj. obce, kraje, příspěvkové organizace…), kteří 
dospějí k rozhodnutí zadávat zakázky sociálně odpovědně. 

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


