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POKYN PRO ČESKÉ KONEČNÉ UŽIVATELE A PROJEKTOVÉ PARTNERY MIKROPROJEKTŮ 

K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 

Nové zásady odpovědného zadávání VZ jsou vymezeny definicemi a platí pro všechny zadavatele u 
všech druhů zadávacího řízení i na veřejné zakázky malého rozsahu a na postupy mimo zadávací řízení:  
 

1) zásada sociálního zadávání – okruh není uzavřený, jde o nutnost respektování 
sociálního začleňování, vytváření nových pracovních míst atd. 
 
2) zásada environmentálního zadávání – nutné brát v potaz dopad na ŽP apod. 
 
3) zásada inovativního zadávání – zadáváním by se mělo něco zlepšit, inovovat. 
 

o Platí, že zadavatel musí sám vyhodnotit, jestli je vůbec „možné“ tyto nové zásady v jeho případě 
uplatňovat a to u každé veřejné zakázky individuálně. 

o Platí, že zadavatel musí svůj postup řádně odůvodnit a to v případě, že to možné je a zásady 
aplikovat bude, ale i v případě, že to z jeho úhlu pohledu možné není a nové zásady se rozhodne 
neuplatňovat. Zadavatel má zákonnou povinnost toto odůvodnit, ale není již uvedeno, jakým 
způsobem a jakou formou (ovšem písemně).  

o Na webu MPSV je zveřejněno výkladové stanovisko a byla zřízena skupina odborníků, která se 
odpovědnému zadávání věnuje. Tuto skupinu je možno oslovit s jakýmkoli dotazem ohledně této 
problematiky  https://www.sovz.cz/    

o Jelikož nové zásady dopadají na všechny zadavatele, kteří se řídí zákonem o zadávání veřejných 
zakázek, nebudou zohledněny v Metodickém pokynu zadávání zakázek vydávaném MMR-NOK 

o Správce FMP nezavádí nové kontroly. Správce FMP jako kontrolor nebude vstupovat do 
odůvodnění rozhodnutí zadavatele zásady nepoužít, ale bude toto odůvodnění vyžadovat. V rámci 
kontrol je vždy zásadní zejména uplatnění zásady přiměřenosti. 

o Nedodržení nových zásad při přípravě zadávacích podmínek není porušením povinností, to by bylo 
až v okamžiku zahájení zadávacího řízení. 

o Nové zásady nepředstavují předmět zadání zakázky. 
 

Rozhodné termíny 

Nové zásady musí být uplatňovány u všech veřejných zakázek vyhlášených po 1. 1. 2021.  

 

Prokazování splnění podmínek 

Zadavatel je povinen doložit Správci FMP písemné odůvodnění, proč uplatnil či neuplatnil zásadu 

sociálního zadávání, zásadu environmentálního zadávání a zásadu inovativního zadávání. Toto 

zdůvodnění bude nahráno jako příloha v modulu veřejné zakázky v monitorovacím systému MS2014+ 

v rámci vyúčtování ukončeného projektu. 

 

 

V Českém Těšíně dne 30. 3. 2021 

https://www.sovz.cz/

