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PROGRAM

1. Právní rámec

2. Sociálně odpovědné zadávání

3. Environmentální zadávání

4. Zavedené aspekty

5. Projekt „Meet the Seller“ a ukázka výsledků

6. Další strategie ŘSD ČR
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NOVELA ZZVZ - § 6 ODST. 4

V rámci přijetí zákona o odpadech a zákona o výrobcích
s ukončenou životností (z. č. 543/2020 Sb.) byl s
účinností od 1.1.2021 do § 6 ZZVZ doplněn odstavec
4, který stanovuje:

„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.“
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DALŠÍ PŘEDPISY

• 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

• navazující vnitřní předpis ŘSD - povinné komodity
(úklidové a čistící prostředky, HW, papír, catering,
nábytek – ekoznačky, třídění a eliminace odpadu)

• srpen 2021 - pokyn ministra dopravy – doporučující
charakter X u sociálně odpovědného zadávání – 5 %
počtu VZ (od půl milionu u D/S a 4 mil. u SP)



www.rsd.cz

PRVKY SOCIÁLNĚ 

ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ 
• Osoby se zdravotním postižením

• Osoby evidované na úřadech práce

• Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací

• Osoby starší 55 let

• Absolventi a mladí do 24 let

• Osoby po skončení rodičovské dovolené

• Osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody/
se záznamem v evidenci rejstříku trestů

• Podpora vzdělávání – exkurze, stáže

• Účast specifických subjektů na trhu, sociální podniky
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PRVKY SOCIÁLNĚ 

ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ 
• Důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce

• Komunikace s dodavateli (PTK apod.)

• Podpora vzdělávání - praxe a rekvalifikace

• Exkurze a přednášky

• Podpora malých a středních podniků – rozdělení VZ
na menší části, vzory požadovaných čestných
prohlášení a jiných dokumentů předkládaných
v rámci nabídek

• Férové dodavatelské vztahy (podpora
poddodavatelů)
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PRVKY ENVIRONMENTÁLNÍHO  

ZADÁVÁNÍ
• Metodika EU pro silniční stavby, osvětlení a značení,

další metodiky k využití

• Ekoznačky, EMAS, ISO 14001, podpora ekologicky
šetrných řešení

• Suroviny z obnovitelných zdrojů, spotřeba energie a
vody, trvanlivost a životnost výrobku, možnosti
recyklace / opětovného využití, balení a přeprava

• Použití vozidel splňujících emisní normu euro V a
vyšší

• Použití materiálů s menším dopadem na ŽP

• Snižovaní dopadů přepravy materiálu

• Množství použitého R-materiálu u stavebních prací
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ZAVEDENÉ INSTITUTY

• Důstojné pracovní podmínky - dodržování
pracovněprávních předpisů (BOZP, o
zaměstnanosti, zákoníku práce)

• Dodržování environmentálních předpisů

• Férové dodavatelské vztahy

• Minimalizace administrativní náročnosti ZŘ

• Komunikace s dodavateli

• Oslovování specifických subjektů v rámci
VZMR

• ISO 14001
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FIDIC RED BOOK

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v
oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými
Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a
cenu plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky
sjednané ve Smlouvě,

b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům,
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné
uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a
Zhotovitelem odsouhlasených faktur za plnění
poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10
pracovních dnů od obdržení platby ze strany
Objednatele za konkrétní plnění.
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FIDIC RED BOOK

Jsou-li uvedeny detailní podrobnosti a
požadavky v Příloze k nabídce, Zhotovitel musí
v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo
střední školy v oboru relevantním k Dílu,

b) na základě požadavku Objednatele umožnit
exkurzi skupině studentů vysoké nebo
střední školy v oboru relevantním k Dílu,

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na
trhu práce.
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PROJEKT MEET THE SELLER 

- CÍL

• získat od dodavatelů relevantní informace

o ekologických, sociálních a ekonomických

dopadech jimi poskytovaného plnění, resp.

zjistit možnosti aplikace odpovědného

zadávání (OVZ) v ZŘ

• snaha nezavádět aspekty OVZ „uměle“

• využití pro tvorbu další strategie v oblasti

OVZ v prostředí ŘSD ČR
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CO JSME ZÍSKALI?

 102 vyplněných dotazníků od 99 dodavatelů
se 147 konkrétními otázkami k aspektům
OVZ

 42 oblastí činností dodavatelů

 odpovědi největších dodavatelských subjektů
ŘSD ČR na trhu v ČR

 data pro budoucí analýzy možností a názoru
dodavatelů při nastavování zásad OVZ v
rámci přípravy budoucích zadávacích
podmínek ŘSD ČR
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UKÁZKA ZÍSKANÝCH DAT

• 61 % dodavatelů se zařadilo do kategorie malých a
středních podniků

• dle 79 % odpovědí jsou dodavatelé schopni
realizovat exkurze nebo odborné přednášky, které by
mohly podpořit zájem o studium oborů pojících se
k poskytovanému plnění veřejné zakázky

• dle 73 % odpovědí jsou dodavatelé schopni do
poskytovaného plnění veřejné zakázky zapojit
studenty či učně vhodného studijního oboru
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DALŠÍ STRATEGIE ŘSD ČR

• Realizace exkurzí/odborných přednášek

• Komunikace s veřejností (např. dny otevřených dveří)

• Zapojení studentů či učňů vhodného studijního oboru

• Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

• Použití vozidel splňující emisní normy Euro V a vyšší

• Přítomnost způsobilé laboratoře v areálu obalovny
asfaltových směsí

• Množství použitého R-materiálu do asfaltových směsí

• Inovativní technika: 3D navádění frézy/finišeru; finišer

s lištou s vysokou mírou předhutnění (min. 85 %) pro

pokládku asf. směsí v tloušťkách 80mm a více
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