
Slovensko

Co? Na Slovensku se o sociálním aspektu v rámci veřejného zadávání hovoří již poměrně dlouhou dobu, a 
to především v souvislosti s integrací Romské části obyvatel.

Východiskem pro operační programy v programovém období 2007-2013 na Slovensku je Národní 
strategický referenční rámec (zkratka NSRR). Jednou z horizontálních priorit tohoto rámce jsou 
„Marginalizované rómské komunity“, jehož koordinačním orgánem je Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity (dále jen „Úrad“). Specifickým nástrojem implementace zmíněné horizontální 
priority měly být tzv. Lokální strategie komplexního přístupu. Na realizaci těchto strategií bylo v rámci 
NSRR vyčleněno celkem 200 mil. Eur. 

Nestátní nezisková organizace EPIC spolu s Úradom spustily pilotní projekt. Cílem bylo, aby 
samosprávy (se schválenou Lokální strategií komplexního přístupu), které se v jedné konkrétní výzvě 
na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek vyhlášené v roce 2014 ucházely o finanční 
prostředky z EU na výstavbu mateřských škol v sociálně vyloučených lokalitách, povinně při zadávání 
veřejných zakázek na tyto stavby zohlednily sociální aspekt. 

Úrad a EPIC zmapovaly situaci odpovědného zadávání a uspořádaly pracovní skupinu, které se 
zúčastnili stavební podnikatelé, nestátní neziskové organizace, Úřad práce a Úrad verejného 
obstaravania. Ze spolupráce vznikla vzorová dokumentace pro odpovědné zadávání, která obsahuje 
podmínku zaměstnat po dobu realizace zakázky osoby z místní komunity, které jsou ochotny a 
připraveny pracovat. Tyto osoby museli splnit minimálně dvě z tří stanovených podmínek, které jsou 
definované níže. 

Příklad: 

Vzorová dokumentace, článek 11.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby plnenia zákazky zamestná minimálne dve osoby, ktoré 
spĺňajú nasledovné predpoklady: 

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
Na Slovensku byl realizován příkladuhodný projekt, díky němuž se odpovědné zadávání veřejných zakázek rozšiřuje mezi územní 
samosprávné celky. Koordinátorem projektu je nezisková organizace EPIC, která na Slovensku působí od roku 2012 a je dceřinou 
organizací EPIC Assist se sídlem v australském Brisbane. Navazuje na hodnoty a poslání své mateřské organizace, je členem 
Americké obchodní komory a sítě Social Innovation Europe. Jejím cílem je přispívat ke zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 
marginalizovaných skupin. Nepostradatelným aktérem projektu je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, který 
byl zřízen v roce 2001, navrhuje, koordinuje a kontroluje činnosti směřující k řešení problémů romské menšiny na Slovensku a po 
odsouhlasení vládou SR realizuje systémová řešení s cílem dosáhnout jejich rovnoprávnosti.
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11.2.1  žijú v obci, v ktorej je realizované dielo, 

11.2.2  po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak ako prácou vykonávanou pri aktivačnej 
činnosti alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce alebo dohody o 
pracovnej činnosti a 

11.2.3 patria k rómskemu etniku.

Z celkového počtu 36 veřejných zakázek realizovaných v rámci výzvy, byl sociální aspekt uplatněný v 11 
případech a díky vypsaným zakázkám bylo vytvořeno celkem 27 pracovních míst pro Romy z místních 
komunit. Aktéři původně zamýšleli zavést podmínku odpovědného zadávání do všech výzev z ERDF, 
nakonec z toho však sešlo.   

V době realizace iniciativy vycházela možnost odpovědně zadávat na Slovensku z ustanovení § 34 odst. 
17 zákona o verejnom obstarávaní, který povoluje určit „osobitné podmienky plnenia zmluvy, které se 
mohou „týkať najmä sociálnych a environmentálnych hľadísk…“. Slovenským specifikem je, že se sociální 
aspekt odvolává i na antidiskriminační zákon (č. 365/2004 Z. z.), konkrétně § 8a a v něm upravená tzv. 
dočasné vyrovnávací opatření. 

Nezisková organizace EPIC ve spolupráci s Úradom zvolili postup jako proromské opatření, proto se navíc 
pojistil názorem Úradu verejného obstaravania, který vzorovou dokumentaci posoudil jako „nekonfliktní“. 
Byl také vypracován právní výklad „dočasných vyrovnávacích opatření“ (DVO). Advokátka ve svém textu 
mj. argumentuje: „Povinný subjekt resp. ten, ktorý sa rozhodne pre prijatie DVO, nie je nevyhnutne ten, 
ktorý spôsobil diskrimináciu. Ide o subjekt, ktorý je najvhodnejšie situovaný na to, aby ju mohol napraviť.“ 

Díky projektu se uplatňování sociálního aspektu stalo povinným v rámci projektů financovaných 
z prostředků ERDF, operačního programu Lidské zdroje na období 2014-2020. Cílem je rozšířit 
uplatňování sociálního aspektu na co možná největší množství veřejných zakázek financovaných z 
veřejných zdrojů.

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

Odkdy: Iniciativa vznikla na podzim 2013, první veřejné zakázky, které uplatňovaly sociální aspekt, byly 
realizovány v létě 2014.

Podle zástupců EPIC jsou „pracovní příležitosti pro osoby z prostředí marginalizovaných romských 
komunit velmi limitované, proto je potřebné využít každou příležitost, která má potenciál situaci 
pozitivně ovlivnit.“ Iniciativa byla inspirována především příručkou Evropské komise o sociálních 
aspektech a praxí v zahraničí. 

Nezisková organizace EPIC, Úrad splnomocněnca pro Rómské komunity, Úrad verejného obstaravania, 
řídící orgán Regionálního operačního programu, samospráva, stavební podnikatelé, nestátní 
neziskové organizace.
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