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KONTROLNÍ SEZNAM 

Oblast podpory OTÁZKY ZADAVATELE PŘI PŘÍPRAVĚ ZAKÁZKY Posouzeno/neposouzeno 
Uveďte, jaké konkrétní 

opatření bylo do zadání VZ 
implementováno 

Pracovní a lidská práva 
(etika) 

Existuje riziko, že při plnění veřejné zakázky bude docházet 
k porušování pracovněprávních a lidskoprávních předpisů?   

  

Pracovní podmínky 
Je relevantní se v rámci této zakázky snažit o co nejlepší pracovní 
podmínky pro lidi, kteří se podílí na jejím plnění, tedy nad rámec 
zákonného minima? 

  

  

Zaměstnanost Mohly by při plnění této zakázky získat práci osoby 
znevýhodněné na trhu práce?   

  

Praxe a kvalifikace Mohly by při plnění této zakázky získat praxi nebo si zvýšit 
kvalifikaci studenti UK nebo osoby znevýhodněné na trhu práce?   

  
Možnost výzkumu a 
vývoje 

Bylo by možné v rámci plnění této zakázky poskytnout některé 
části UK možnost k výzkumu?    

  

Malé a střední podniky Mohly by danou zakázku nebo její část dobře plnit malé či střední 
podniky?   

  

Sociální podniky Mohly by tuto zakázku dobře plnit sociální podniky nebo se na ní 
alespoň z části podílet?   

  

Dodavatelský řetězec 

Existuje riziko problémů v dodavatelském řetězci? (např. 
neplacení faktur poddodavatelům, ilegální práce u koncových 
poddodavatelů, porušování bezpečnosti práce, nedodržování 
ochrany životního prostředí) 
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Životní prostředí 
Je možné najít taková řešení, která budou šetrnější k životnímu 
prostředí – úspora energie, méně škodlivých emisí, ekologické 
materiály, recyklace, minimum odpadu apod.? 

  

  

Fair Trade Bylo by možné a účelné požadovat v rámci zakázky na dodávky 
zboží s certifikací Fair Trade?  

 

A další… 
Jaký dopad má tato zakázka na lokalitu a její obyvatele? Existují 
jiná významná rizika nebo příležitosti z pohledu společenské 
odpovědnosti či udržitelnosti? 

  

  

Postup: 

1. Při přípravě konkrétní zakázky si klaďte otázky z tohoto seznamu. Pokud Vás napadnou, můžete přidat i další otázky relevantní pro posouzení 
udržitelnosti, společenské odpovědnosti či šetrnosti k životnímu prostředí. 

2. Zohledněte ty oblasti, které jsou pro vás, jako zadavatele, prioritní, strategické a ve kterých lze očekávat signifikantní dopad. Vaše požadavky musí 
být přiměřené a v souladu s principem 3E. 

3. O vaší odpovědně zadané zakázce informujte OVZ RUK. 

 

V Praze dne  

Fakulta/součást/zadávající útvar:  

Jméno osoby, která Kontrolní seznam vyplnila: 

Email, telefon:  

 


