
KONTROLNÍ LIST  

Aspekty odpovědného veřejného zadávání 

či inovací, které je možné zohlednit ve 

veřejné zakázce 

Vyhodnocení možnosti 

zohlednění OVZ a 

inovací 

Jaká opatření budou přijata? 

 

Případně proč aspekt OVZ či inovace 

zadavatel nevyužil? 

Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné 

zakázky bude docházet k porušování 

zákonného standardu pracovních podmínek 

dle zákoníku práce, právních předpisů v 

oblasti zaměstnanosti a BOZP? Případně je 

relevantní v rámci veřejné zakázky hodnotit 

lepší pracovní podmínky osob podílejících 

se na plnění, nad rámec zákonného 

standardu pracovních podmínek? 

 

ANO 

Zadavatel požaduje při plnění předmětu plnění 

veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, 

férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň 

bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 

na plnění veřejné zakázky podílejí, a to včetně 

subdodavatelů 

 

 

Mohou plnění veřejné zakázky (nebo její 

části) poskytnout sociální podniky, případně 

se na plnění podílet jako poddodavatelé? 

ANO 

 

 

Zadavatel v hodnocení zvýhodňuje účastníky 

zadávacího řízení, kteří prokáží, že se věnují 

sociálnímu podnikání. 

Mohou veřejnou zakázku nebo její část plnit 

malé a střední podniky (případně se na 

plnění podílet jako poddodavatelé)? Je 

vhodné přijmout taková opatření, aby se 

zlepšil jejich přístup k účasti ve veřejné 

zakázce? 

ANO 

 

 

Zadavatel při zadání veřejné zakázky zohledňuje 

přístupnost malých a středních podniků. 

Zadavatel v uzavřené výzvě oslovil lokální malé 

a střední podniky.  

 

Existuje zvýšené riziko problémových 

vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro 

malé a střední podniky, jako např. opožděná 

splatnost faktur, nelegální zaměstnávání 

osob, porušování BOZP, nedodržování 

právních předpisů o ochraně životního 

prostředí apod.? 

 

NE 

Zadavatel stanovuje možnost přímých plateb 

poddodavatelům. 

. 

 

 

 

Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které 

umožní získat plnění šetrnější k životnímu 

prostředí, zejména které povede k omezení 

spotřeby energií, vody, surovin, produkce 

znečišťujících látek uvolňovaných do 

ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové 

stopy apod.? 

ANO 

 

 

Zadavatel při definování předmětu plnění 

zohledňuje ekologicky šetrná řešení vyplývající 

z principů cirkulární ekonomiky s preferencí 

výrobků z recyklovaných materiálů, 

recyklovatelnosti po dosloužení, využití energie 

z obnovitelných zdrojů atd. 

 

Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které 

umožní využití obnovitelných zdrojů, 

recyklovaných surovin, snížení množství 

odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu 

či zapojení jiných aspektů cirkulární 

ekonomiky? 

 

NEVYUŽIJEME 

S ohledem na povahu a smysl předmětného 

plnění zadavatel při výběru dodavatele využití 

tohoto aspektu odpovědného zadávání 

vyplývajícího z ust. § 6 odst. 4 ZZVZ považuje 

za nevhodné k povaze zakázky a neefektivní, to 

vše s přihlédnutím k ostatním zásadám 

uvedeným v § 6 ZZVZ a s přihlédnutím na 

zásady 3E. 

Existuje ekonomicky přijatelné řešení pro 

inovaci, tedy pro implementaci nového nebo 

značně zlepšeného produktu, služby nebo 

postupu souvisejícího s předmětem veřejné 

zakázky? 

 

NEVYUŽIJEME 

S ohledem na povahu a smysl předmětného 

plnění zadavatel při výběru dodavatele využití 

tohoto aspektu odpovědného zadávání 

vyplývajícího z ust. § 6 odst. 4 ZZVZ považuje 

za nevhodné k povaze zakázky a neefektivní, to 

vše s přihlédnutím k ostatním zásadám 

uvedeným v § 6 ZZVZ a s přihlédnutím na 

zásady 3E. 

 

 

V Kamýku nad Vltavou dne 9.6.2021 
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