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Inovace 
ve veřejných 
zakázkách 
a 
odpovědné 
veřejné 
zadávání

 Odpovědné veřejné zadávání jako 
inovativní přístup                  k 
nákupům ve veřejné správě (I.)

 OVZ jako inovativní přístup        ve 
vztahu k dodavatelům (II.)

 OVZ a poptávání inovativních 
řešení (III.)

 Poptávání inovativních řešení         
a (kvalifikované) omezení trhu (IV.)

 OVZ a inovace – přenechání tvůrčí 
iniciativy trhu (V.)

 A jak na to? 



Odpovědné veřejné zadávání jako inovativní 
přístup k nákupům ve veřejné správě (I.)

 Strategický přístup k veřejným nákupům (viz pozice EU, OECD)

 Důraz na dopady nákupů (na společnost, ekonomiku a životní 
prostředí) 

 Odlišný celkový pohled na veřejné zakázky – oproti tradičnímu:  
strategické řízení nákupů vs. administrace zadávacího řízení

 Plánování, využití pokročilých nákupních metod, contract
management

 Profesionalizace nákupu, specializace

 Dopad na interní procesy v instituci
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Odpovědné veřejné zadávání jako inovativní 
přístup k nákupům ve veřejné správě (I.)

Příklady:

 Komplexní implementace OVZ v organizaci (Platforma OVZ) 

 Stavba nového sídla NKÚ

 Akce typu „Meet the Buyer/Seller“

 Jičín – koncept odpovědného úřadu

 Centralizace (SKL Kommentus, UK, CN Plzeňského kraje)

www.sovz.cz
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http://www.sovz.cz/
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OVZ jako inovativní přístup ve vztahu              
k dodavatelům (II.) 

 Otevřenost a komunikace ve vztahu k plánům nákupů –
podpora rozvoje inovativních řešení (mnohdy ve vazbě 
na udržitelnost)

 Diverzifikace dodavatelského portfolia (MSP, SP)

 Nepodstatné změny závazku v rámci promyšleného 
contract managementu
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OVZ jako inovativní přístup ve vztahu k 
dodavatelům (II.)

Příklady:

 Otevřenost a komunikace (web.prezentace JMK, obecně akce typu 
MTB, PTK)

 TS Havlíčkova Brodu: těžební a pěstební práce

 DNS (nově na sovz.cz i pozemní stavby Banskobystrického kraje)

 Nákup textilu pro armádu v Nizozemí

 NKU: webová prezenzace stavby, požární hlášení pro sluch.postiž.

www.sovz.cz
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http://www.sovz.cz/


OVZ a poptávání inovativních řešení (III.)

 Definice inovací ve Směrnici 2014/24/EU a v ZZVZ

 Zdroje EK: 

 Sdělení EK: Pokyny k zadávání veřejných zakázek na inovativní 
řešení (2018)

 Veřejné zakázky jako hybná síla inovací v malých a středních 
podnicích a ve veřejných službách (2014)

 Většinou spojené s hledáním udržitelných řešení (dle 
Směrnice vazba na strategii Evropa 2020 pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění)
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/CS/C-2018-3051-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
file:///C:/Users/leona.gergelova/Downloads/NBBN14003CSN.cs.pdf


OVZ a poptávání inovativních řešení (III.)

Příklady:

 Osvětlení (Londýn, Kodaň i čeká města)

 Využívání recyklátů 

 Cirkulární řešení (př. vybavení nových prostor 
nábytkem v NHC Wales)

 Ochlazování vzduchu v polské nemocnici

 Sdílení aut (a obecně městská mobilita) 
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Poptávání inovativních řešení a 
(kvalifikované) omezení trhu (IV.)

1999 - Concordia Bus – rozsudek ESD (autobusová 
doprava v Helsinkách, viz metodika OVZ s. 34)

Örebro – Lepší péče o pacienty v nemocnicích (nákup 
katetrů bez škodl.látek na bázi PVC, v dané době pouze 
jediný dodavatel na trhu – právní obtíže, do 8 let všichni 
dodavatelé nabízeli dané katetry)
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https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/09/sovz_metodika_2doplnene-vydani_web.pdf


OVZ a inovace – přenechání tvůrčí iniciativy 
trhu (V.)

 Detailní technická specifikace vs. inovativnost trhu

 Zadávací řízení a postupy podporující jednání s trhem 
(před zahájením ZŘ, v rámci ZŘ)

 Funkční specifikace

 Přidané hodnoty

 Best value approach (BVA, expertem přes inovace je 
dodavatel, nikoli zadavatel)
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