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▪ Generální finanční ředitelství (od 5/2019)

▪ Ministerstvo zemědělství (od 2014)

• ředitel Odboru pro veřejné zakázky

▪ Ministerstvo pro místní rozvoj (od 2010)

• referent a vedoucí oddělení metodiky ZVZ

▪ Best Value Procurement – B-certificate
(2018)

▪ Certified Public Procurement Expert 

• Executive Academy Wien (2019)

Mgr. Jiří Šimon
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Nemáme čas přemýšlet o tom, co skutečně 
potřebujeme …

… jsme příliš zaneprázdnění
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V hodnocení „jen na cenu“ jsme nejlepší v EU
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Soustředíme se výhradně na 
pořizovací cenu …



6

▪ Usnesení vlády 531/2017 
(uplatňování odpovědného přístupu 
při zadávání veřejných zakázek)

▪ Využívání nákupní příležitosti 
k prospěchu společnosti 

▪ Zelené-, společensky odpovědné-, fair trade, eko-, bio-, 
udržitelné-, uhlíková stopa …

▪ Možnost vyhrazení v rámci předmětu zakázky, kvalifikace, 
hodnocení

Odpovědné veřejné zadávání
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▪ Zohledňování environmentálních aspektů, 
usilování o: 

• omezení spotřeby energií; 

• omezení spotřeby vody; 

• omezení spotřeby surovin;

• omezení produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, 
vody a půdy;

• omezení produkce odpadů;

• omezení uhlíkové stopy.

Odpovědné zadávání –
environmentální aspekty
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▪ Usilování o: 

• podporu zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce; 

• podporu vzdělávání, praxe a rekvalifikací;

• podporu důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce;

• podporu přístupu sociálních podniků a malých a středních podniků, které 
mají vliv na místní zaměstnanost, k veřejným zakázkám;

• podporu férových dodavatelských vztahů;

• respektování principů etického nakupování.

Odpovědné zadávání – sociální, 
širší společenské aspekty
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▪ České: 

• www.sovz.cz – web projektu MPSV
− Tipy, dobrá praxe, možnost bezplatné podpory přípravy projektů
− Školení, pořádání letní a zimní školy – sdílení dobré praxe zadavatelů

• INCIEN – Institut pro cirkulární ekonomiku

• Zadavatelé
− Povodí Vltavy (transparentní účet), Lesy ČR (férové pracovní podmínky)
− Jihomoravský kraj (přidaná hodnota stavby), Masarykova univerzita, Univerzita Palackého 

Olomouc, Liberecký kraj, Město Jičín, Město Třebíč

▪ Zahraniční: 

• Weby: Socialvalueportal.com (GB), socialvalueuk.org, socialvalueint.org (síť dobré 
praxe v GB, měření, template)

• ISO 20400:2017 (Udržitelné nakupování)

Odpovědné zadávání – příklady, tipy

http://www.sovz.cz/
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▪ Komunikace s trhem – zdroj poznatků i inspirace

▪ Příprava dodavatelů na soutěž 

▪ Možnost individuálních konzultací i setkání s dodavateli 

• Prezentace záměrů, představ i zamýšlených zakázek

▪ Důležité (§ 36/4 ZZVZ): 

• Informace, které jsou výsledkem PTK označit v zadávací dokumentaci

• Identifikace osob zúčastněných na PTK + uvedení podstatných 
skutečností PTK

Předběžné tržní konzultace
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„Nové DNA veřejného zadávání“ (CCS UK)
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„Nové DNA veřejného zadávání“ (CCS UK)
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„Nové DNA veřejného zadávání“ (CCS UK)
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„Nové DNA veřejného zadávání“ (CCS UK)
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▪ Provedení: 

• Setkání s dodavateli (meet the buyer), workshop

• Individuální setkání

▪ Tipy: 

• metodika „Public Procurement - Guidance for Practitioners (2018), česky: 
„Pokyny k zadávání veřejných zakázek určené aplikujícím odborníkům“

• Metodika MMR 

• www.predbeznatrznikonzultace.cz

Předběžné tržní konzultace
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▪ Ucelená metoda kvalitativního hodnocení

• Hodnocení odborné úrovně, opatření ke zmírnění rizik zadavatele, 
přidaná hodnota, kvalita projektového manažera a cena

▪ Důraz na vymezení potřeb a cílů

• Relativně obecné zadání, relativně obecná nabídka, detaily řešeny 
před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem na základě 
zadávací dokumentace a nabídky

▪ Dodavatel není motivován k „podseknutí“
své nabídkové ceny

Best value approach
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▪ Otevřené řízení

▪ Nabídka: 
• 3x2 A4 strukturovaných informací – „dominantní informace“ 

• anonymizovaná forma sdělení

• dvouobálková metoda – bez znalosti ceny jsou posuzována 
kvalitativní kritéria

▪ Fáze ověření 
• vybraný uchazeč dokládá veškerá tvrzení detailními informacemi

• před podpisem smlouvy začíná projektové řízení v přípravné fázi 
projektu. 

Best value approach - proces
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Hodnoticí kritéria

• Odbornost dodavatele vztahující se k předmětu VZ, 
která je prokazatelně přínosná pro naplnění účelu VZOdborná úroveň

• Opatření k minimalizaci vzniku či negativního dopadu 
rizik na naplnění účelu VZRizika

• Soubor vylepšení zpracovaný dodavatelem nad 
minimální rámecPokročilé řešení 

• Bodovaný rozhovor hodnotící vlastnosti a schopnosti 
projektového manažera, popř. klíčových osob realizace.

Projektový manažer, 
klíčové osoby realizace

• Cena za realizaci vč. nabízených vylepšeníNabídková cena
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▪ informace, která je ověřitelná a prokazuje splnění 
relevantního předpokladu nebo vybavenost a zkušenost 
v číselně, či jinak vyjádřitelných hodnotách

• důkazy a jiné skutečnosti

• prokazují pravdivost, správnost, přesnost a relevantnost údajů 
uvedených dodavatelem

• ověřovány v ověřovací fázi

Best value – dominantní informace
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▪ Správa železniční dopravní cesty

• VZ na Studii proveditelnosti vysokorychlostní trati - 26. 11. 2019 
– prezentace úspěšné zakázky: www.ceskainfrastruktura.cz

▪ Masarykova univerzita

• Veřejné zakázky inspirované metodikou BVA

▪ Město Brno

• Zakázka na nový web

Best value approach – příklady, tipy

http://www.ceskainfrastruktura.cz/


Jaké jsou možnosti, čím začít? 

… nebát se, přemýšlet, získávat informace, 
komunikovat, začít …



Děkuji Vám za pozorné 
naslouchání

jiri.simon.kpy@gmail.com


