
Ministerstvo zemědělství ČR

Co? V rámci resortu Ministerstva zemědělství (dále MZe) jsou od roku 2014 realizovány 
pilotní projekty na odpovědné zadávání veřejných zakázek, zejména zaměstnávání 
nezaměstnaných, v několika státních podnicích, které MZe zřídilo – Lesy ČR, Povodí Ohře, 
Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Vltavy a Povodí Labe. Odbor veřejných zakázek MZe 
jim poskytuje metodickou podporu. 

Odpovědné zadávání bylo zapracováno do Směrnice o veřejných zakázkách, která je 
interním dokumentem MZe, ve formě možnosti uplatnění sociálně odpovědných kritérií 
nebo požadavků na zadání šetrné k životnímu prostředí. Před vyhlášením vlastní veřejné 
zakázky musí být zpracován tzv. záměr veřejné zakázky, v němž je možné zvážit možnost 
uplatnění sociálně odpovědného zadávání. Odbor veřejných zakázek MZe zpracovává 
interní přehled pilotních sociálně odpovědných zakázek, který průběžně aktualizuje. 

V podniku Lesy ČR  se pravidelně schází pracovní skupina, která se zabývá sociálními 
podmínkami v lesnických tendrech včetně toho, zda a jak by bylo možné zapojit sociální 
podniky, jak uplatňovat tzv. podmínku 10 % a zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané 
osoby apod. Lesy ČR šly i cestou zřizováním vlastních pracovních čet z řad dlouhodobě 
nezaměstnaných, výsledky tohoto pilotního projektu jsou nyní vyhodnocovány. Podmínka 
zaměstnání aspoň 10 % nezaměstnaných byla uplatněna při veřejné zakázce na zateplení 
budovy Lesů ČR v Teplicích. 

Státní podniky Povodí dostaly za úkol proinvestovat v pilotních projektech min. 50 milionů 
Kč s tím, že o vybraných zakázkách budou předem informovat Ministerstvo. Podmínka 
zaměstnání min. 10 % nezaměstnaných byla využita při rekonstrukcích či stavbách 
provozních budov nebo opravě vodních děl (rekonstrukce jezu). 

Povodí Moravy uplatňuje při zakázkách na projektové přípravy rekonstrukcí malých 
vodních elektráren ještě podmínku stáže pro studenta vysoké školy technického směru 
po dobu minimálně 2 měsíců. Spolupracuje přitom s Vysokým učením technickým Brno. 
Ve spolupráci s  Přerovem zajišťují údržbu břehů vodních toků na území města technické 
služby města Přerov, na práci jsou využíváni nezaměstnaní. Projekt hodnotí jako velmi 
úspěšný vedení města Přerova i na Povodí Moravy. 

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
Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a 
pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků. V každé oblasti jsou určité výjimky, které do kompetence 
ministerstva zemědělství nepatří jako například: ochrana přirozené akumulace vod, ochrana vodních zdrojů a ochrana jakosti vod. 
V roce 2013 byl počet zaměstnanců MZe téměř 5 500 osob.  Ministerstvo zemědělství je také ústředním orgánem státní správy ve 
věcech komoditních burz, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesnické výroby, včetně výrobků vznik
lých jeho zpracováním. Dále je ústředním orgánem státní správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, 
péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.
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Doporučení:

Proč?

Jiří Šimon doporučuje, aby byla do vládních strategických dokumentů zapracována 
možnost propojení veřejného zadávání se sociálními a environmentálními cíli. Zatím je 
veřejné zadávání nastaveno tak, aby došlo k plnění konkrétních cílů zakázek, tj. k nákupu 
zboží a služeb, a není nikde stanoveno, že má veřejné zadávání plnit strategické potřeby 
státu v dalších oblastech. Pokud by se vláda ve svém strategickém dokumentu přihlásila 
k tomu, že se mají veřejné zakázky využívat také např. ke snižování nezaměstnanosti, 
usnadnilo by to širší používání konceptu odpovědného zadávání. 

Na výše uvedeném příkladu je vidět, jak je důležité, aby odpovědné zadávání prosazovala 
na úřadu osoba, která má kompetence realizovat změny. Zavedení odpovědného zadávání 
do praxe úřadu by měla předcházet informovanost, osvěta a vysvětlení jeho možných 
přínosů. Je třeba hledat vhodné typy zakázek a vše ověřit nejprve v malém rozsahu. Až 
MZe tuto pilotní fázi vyhodnotí, rozhodne podle výsledků o dalším postupu.

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

Klíčové pro uplatňování odpovědného zadávání je přesvědčit o smysluplnosti požadavků 
odpovědného zadávání vedoucí pracovníky managementu i pracovníků, kteří zakázku 
připravují. Pokud pochopí potenciál možnosti požadovat v rámci plnění zakázky více, než „jen“ 
splnit to, co potřebují jako zadavatelé, je základ postaven. 

Impulsů pro začátky společensky odpovědného zadávání na Ministerstvu zemědělství bylo 
více. Jednak zde byla  iniciativa přímo  ministra Mariana Jurečky, který chtěl tento koncept 
začít v  resortních organizacích. Druhým hybatelem byl Jiří Šimon, který se s konceptem 
společensky odpovědného zadávání seznámil již dříve, když působil na pozici vedoucího 
metodiky na odboru práva veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj. 
O skutečném potenciálu a smyslu tohoto konceptu jej přesvědčily až zahraniční zkušenosti 
představené v rámci semináře Agentury pro sociální začleňování začátkem roku 2014. Když se 
pak záhy stal ředitelem odboru pro veřejné zakázky na Ministerstvu zemědělství, vzal si toto 
téma za vlastní.

Do budoucna chce Ministerstvo zemědělství vyzkoušet podporu osob znevýhodněných 
na trhu práce, zejména s důrazem na osoby pečující o děti, osoby v předdůchodovém věku 
a absolventy. Řeší se státními podniky Povodí možnosti uplatnění podmínek společensky 
odpovědného zadávání i ve větších projektech, zejména v protipovodňových opatřeních a 
při likvidacích povodňových škod. Do pilotních projektů chce zapojit i další velké resortní 
organizace, zejména Státní pozemkový úřad a Státní zemědělský intervenční fond. „Mým 
cílem je, aby až se za pár roků bude soutěžit realizace nové vodní nádrže Nové Heřmínovy 
na Opavsku, aby tato zakázka byla zadána společensky odpovědně. Aby neznamenala příliv 
stovek levných pracovních sil z východu, ale rozvojový a investiční impulz pro celý region, 
práci pro tamní firmy a příležitost prací a vzdělání pro studenty technických oborů,“ uzavírá Jiří 
Šimon. 


