
Odpovědné veřejné zadávání pro obce a zástupce veřejné správy
13.01.2022 Hradec Králové

Odpovědné veřejné zadávání města Jičín

Lenka Hollerová | vedoucí oddělení veřejných zakázek

Městský úřad Jičín

Žižkovo nám. 18 | 506 01 | Jičín | Česká republika

tel.: 493 545 184 

e-mail: hollerova@mujicin.cz | www.mujicin.cz

mailto:hollerova@mujicin.cz
https://www.mujicin.cz/


Kudy vedla cesta k OVZ v Jičíně
teoretická část

semináře, workshopy, konference, školy pořádané MPSV, publikace… http://sovz.cz/

implementace OVZ do dokumentů v návaznosti na usnesení vlády č. 531:

Směrnice o zadávání VZ   (2018) RM
Strategický plán města   (2019) ZM

osvěta (seminář na míru od MPSV) (2019)
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Kudy vedla cesta k OVZ v Jičíně
praxe

A) Předběžné tržní konzultace § 33 ZZVZ

otevřená – transparentní - individuální komunikace s dodavateli 
(prezenční, on line, korespondenční)

ověření správnosti nastavení podmínek

zpětná vazba trhu
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Kudy vedla cesta k OVZ v Jičíně
praxe

B) Zefektivnění podávání nabídek 

VZMR (dvojkolejnost) – listinná, elektronická podoba

ZZVZ i VZMR jen vyplnění formuláře = čestné prohlášení

vlastní vzory smluv

eliminace listin v nabídce /formulář + vyplněný výkaz výměr
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Kudy vedla cesta k OVZ v Jičíně
praxe

C) Vedení zakázek

samostatné oddělení veřejných zakázek
- pro všechny odbory, oddělení MěÚ
- metodicky pro všechny PO

profil zadavatele u stejného poskytovatele, 1 IČ=jeden profil, jednotná správa

- jednotné vedení zakázek
- specializace – sledování aktuální legislativy, nejen OVZ
- vývoj
- centralizace (energie, mobilní, datové služby, stravenkové karty, kancel. potřeby)
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Kudy vedla cesta k OVZ v Jičíně
praxe po 1. 1. 2021

informace RM (prosinec 2020)

průběžná interní osvěta

úprava vnitřní Směrnice

odůvodnění OVZ v písemné podobě u každé zakázky

ve formuláři nabídky u každé VZ - obecné přihlášení města k OVZ
- ustanovení k sociálním a enviromentálním aspektům 

(inovace?) propis do smluv

od 1. 1. 2022
ustanovení v ZD – čl. 1.6 Odpovědné zadávání a inovace při plnění veřejné zakázky 
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NE JEN NAVENEK vystupovat odpovědně… 

Odpovědný úřad

maximalizovat užitek s pozitivním dopadem na lidi, ekonomiku, životní  prostředí

důležité začít uvnitř, pak požadovat i navenek      ZTOTOŽNĚNÍ SE

efektivnější využití STÁVAJÍCH finančních zdrojů

posílení reputace veřejné správy, jak v očích veřejnosti, tak zaměstnanců

vytváření pozitivní image úřadu

být příkladem = vlajkovou lodí
filozofie



Systém včelích pláství

Kancelářské 
potřeby

Vzdělávání

Úklidové, 
hygienické 
prostředky

Informační 
jednotnost

Občerstvení/ 
catering

„Úředníci sobě“

Ekologická 
podpora akcí

Propagační/ 
reklamní 
předměty



Deklarace 

Městského úřadu



Aspekty OVZ ve VZ města - příklady
Catering pro Konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

- ne jednorázové plasty (sklo, porcelán, látkové ubrusy…)

- bezobal, velká balení (ne jednotlivá malá balení cukru, mléka, medu…)

- sezónnost (kořenová zelenina, houby, jablka, hrušky, švestky…)

- lokálnost (kohoutková voda, lažanské mošty, rožďalovické koláče, maso, vejce)

- udržitelné dárkové předměty (potraviny, látkové tašky, flash)

VZ: Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa

VZ: Stavební úpravy bytového domu Na Jihu 541-544

- exkurze 



Aspekty OVZ ve VZ města - příklady
VZ: Sazba, tisk a distribuce Jičínského zpravodaje na tři roky

- PTK

- sociálně odpovědná distribuce

- FSC certifikace celé tiskárny, popř. ČSN EN ISO 14001 (Enviromentální management) nebo 
obdobné

VZ: Zásobování kancelářským materiálem 2022-2023

- snaha o centralizaci, eliminace uhlíkové stopy

- testování vzorků

- ekologické požadavky 



VZ: Kasárna Jičín – výstavba dopravní a technické infrastruktury



Meet the buyer uveřejnění všech PD vč. slepých výkazů výměr 
vyzdvihnutí důležitosti lokality  
technické, obchodní podmínky
aspekty odpovědného veřejného zadávání

11 největších dodavatelů v ČR

PTK korespondenční reakce 7 dodavatelů  
úprava ZD
bez požadavků na změnu OVZ 

VZ: Kasárna Jičín – výstavba dopravní a technické infrastruktury



VZ: Kasárna Jičín – výstavba dopravní a technické infrastruktury

Odpovědné veřejné zadávání v zakázce

A) manager odpovědného přístupu

B) etický kodex dodavatele veřejné zakázky

C) bankovní účet přístupný zadavateli k nahlížení

D) exkurze pro základní školy

E) eliminace negativních dopadů stavby

F) monitorovací zpráva



VZ: Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
– činnosti TDS a koordinátora BOZP

PTK prezenční

Hodnocení:

50 % nabídková cena

30 % kvalita realizačního týmu

20 % pohovor s vedoucím týmu TDS

OVZ:

praxe alespoň jednoho studenta VOŠ/VŠ vzdělání technického směru v délce minimálně

5 měsíců, který by se podílel v průběhu realizace díla, na výkonu TDS, po skončení

praxe tento student zhodnotí přínos této stáže pro něho a předloží závěrečnou zprávou.
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