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od počátečních jednoduchých pokusů 
ke komplexním a efektivním řešením

od zelených priorit ke společenským 
a strategickým cílům

od individuálních snah zadavatelů         
k evropskému trendu



Maximální hodnota za peníze 

Prospěch pro společnost a ekonomiku

Minimum negativních dopadů na životní prostředí 



Vliv zadavatelů na trh prostřednictvím nákupů

Potenciál firem (dodavatelů) v inovacích a 
udržitelnosti

Důvěra, komunikace, sdílení cílů 
udržitelnosti/společenské odpovědnosti



Společenská odpovědnost

Zadavatelé: odpovědné/udržitelné/strategické využití 
své nákupní síly

Dodavatelé: CSR/CSV

Stakeholders: odbornost                                                        
v dílčích tématech



Aktuální situace

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, 
o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání 
veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy



prospěch pro společnost

důstojné pracovní podmínky

příležitosti pro znevýhodněné

praxe a zvyšování kvalifikace



Příklady

Lesy ČR - Provádění lesnických činností s prodejem dříví - legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky 
a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. 
Také u svých subdodavatelů.

MPSV - Dodávky textilu pro nejchudší osoby - zákaz nucené práce, zákaz dětské práce, bezpečné a 
zdravotně nezávadné pracovní podmínky, platné pracovní smlouvy. Předběžné tržní konzultace.  Fair Wear
Foundation nebo  identifikovat výrobce, značku a uvést adresu továren, kde se vyrábí.

MPSV - Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV - zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných 
osob a osob se zdravotním postižením.

Povodí Moravy - Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodního díla Letovice - odborná 
studijní praxe - alespoň jeden student magisterského stupně studia např. v oboru vodních staveb a dalších 
příbuzných oborů.



prospěch pro ekonomiku

malé a střední podniky

sociální podniky

dodavatelský řetězec



Příklady

TS Havlíčkův Brod - Těžební a pěstební práce v lesních porostech – rozdělení zakázky na části – jedna 
z nich na pěstební práce ( obnova lesa, úklid klestu, stavba oplocenek, opravy a likvidace starých 
oplocenek, ochrana mladých lesních porostů, ochrana lesa proti škůdcům, prořezávky a ostatní) –
Fokus Vysočina - sociální podnik

VŠCHT – Zateplení fasády a výměna oken - Memorandum - zajistit poddodavatelům na všech 
úrovních dodavatelského řetězce férové podmínky pro platby, důstojné pracovní podmínky pro 
zaměstnance účastníků dodavatelského řetězce na všech jeho úrovních.

Povodí Vltavy – čestné prohlášení - včasné platby subdodavatelům, využití transparentního účtu



Preference ekologicky 
šetrných řešení 



ISO 20400 
Udržitelné nakupování

Udržitelné nakupování je nakupování, které má 
nejpříznivější environmentální, sociální a ekonomický 
dopad v rámci celého životního cyklu a které se snaží 

minimalizovat negativní dopady. 

guidelines



www.iso20400.org

http://www.iso20400.org/


7 core subjects of ISO 20400

Social Responsibility – ISO 26000
7 Core Subjects

Since 2010

• řízení organizace: rozhodovací 
procesy a struktury

• lidská práva
• pracovní postupy a podmínky
• životní prostředí
• spravedlivé provozní postupy: boj 

proti korupci, hospodářská soutěž, 
atd.

• spotřebitelské otázky
• zapojení a rozvoj komunity
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