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Kvalita řízení nákupního procesu

Důraz na plánování a přípravu

Plán veřejných zakázek Povodí Vltavy - případ. studie | SOVZ

Organizační zajištění

Otázka personálních kapacit

Profesionalizace zadávání veřejných zakázek | Evropská 
komise (europa.eu)

https://www.sovz.cz/praxe/komunikace-s-potencialnimi-dodavateli-verejnych-zakazek/
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/professionalisation-public-buyers_cs


Kvalita dodavatelského prostředí

Rozšiřování okruhu potenciálních dodavatelů

Těžební a pěstební práce v lesních porostech (Technické 
služby Havlíčkův Brod) | SOVZ

Preference kvalitnějších dodavatelů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Sbírky rozhodnutí 
(uohs.cz)

Kvalita v dodavatelských řetězcích domácích i globálních

https://www.sovz.cz/praxe/tezebni-a-pestebni-prace-v-lesnich-porostech-technicke-sluzby-havlickuv-brod/
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15082.html


Kvalita předmětu plnění

Materiální kvalita předmětů plnění (mj. i jejich trvanlivost a 
opravitelnost) a kvalita v širším smyslu

Kvalitní předmět plnění v čase (TCO, LCC)

Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu 
(NKÚ) | SOVZ

Odbornost na straně dodavatele (funkční specifikace, BVA)

https://www.sovz.cz/praxe/vystavba-noveho-sidla-s-nejnizsimi-naklady-zivotniho-cyklu-nku/


Kvalita „pro každého“

Zapojení stakeholderů

Provádění zakázky a kvalita života

Zhotovení stavby koncertní sál, Konzervatoř Brno II (Jihomoravský 
kraj) | SOVZ

Kvalita pro budoucí generace

Firms must commit to net zero to win major government contracts -
GOV.UK (www.gov.uk)

https://www.sovz.cz/praxe/zhotoveni-stavby-koncertni-sal-konzervator-brno-ii-jihomoravsky-kraj/
https://www.gov.uk/government/news/firms-must-commit-to-net-zero-to-win-major-government-contracts


Kvalita obchodních vztahů

Dosahování kvality v rámci contract managementu

Úklid veřejných prostranství (Městská část Praha 2) | SOVZ

Supplier management

https://www.sovz.cz/praxe/uklid-verejnych-prostranstvi-mestska-cast-praha-2/


Novinky v OVZ



Kvalita jako povinnost
§ 6 ZZVZ

(4) Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích 
podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to 
bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve 
smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit 52).

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 30. ledna 2020 C-395/18 - Tim SpA -
Direzione e coordinamento Vivendi SA v. Consip SpA a Ministero dell'Economia e 
delle Finanze CURIA - Seznam výsledků vyhledávání (europa.eu)

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-395/18


Kvalita v nákupu potravin
§ 37a ZZVZ Podmínka účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin

Veřejný zadavatel může v zadávacím řízení na dodávku potravin stanovit jako podmínku
účasti v zadávacím řízení dodání

a) místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce,

b) potraviny splňující certifikovaná schémata kvality nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin53),
nebo

c) potraviny produkované v systému ekologického zemědělství.

____________________

53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti

zemědělských produktů a potravin, v platném znění.



„Nová“ témata

- Klima ve veřejných zakázkách

- Lidská práva v dodavatelských řetězcích

- Gender ve veřejných zakázkách
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