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Informace k dodávkám do mezinárodních organizací 
 

 

S členstvím České republiky v mezinárodních organizacích souvisí možnost českých 

podnikatelských subjektů účastnit se výběrových řízení na dodávky zboží, služeb, 

investičních celků, apod. do těchto organizací. Z hlediska objemu nakupovaného zboží a 

služeb, který stále roste, se mezi největší zadavatele zakázek na světě řadí Organizace 

spojených národů (v roce 2010 dosáhl objem dodávek zboží a služeb v rámci celého systému 

OSN hodnoty 14,5 miliard USD). Další mezinárodní organizace rovněž nabízejí široké 

možnosti pro dodávky různých služeb či zboží (např. výdaje Evropské organizace pro jaderný 

výzkum na nákup zboží a služeb v roce 2010 činily 377 mil. CHF).  

Mezinárodní organizace představují spolehlivého obchodního partnera, u něhož 

nehrozí problémy s úhradou za poskytnuté zboží a služby. Obchodování s mezinárodními 

organizacemi má nicméně určitá specifika - např. nutnost předběžné registrace či plnění 

relativně přísných podmínek výběrových řízení. Firmy, kterým se podaří ve výběrových 

řízeních na dodávky do mezinárodních organizací uspět, mají pak zpravidla zajištěný 

pravidelný, dlouhodobý odbyt. Veřejné zakázky vypisují jednotlivé mezinárodní organizace 

v souladu se svými vnitřními předpisy a s legislativou země, ve které příslušná organizační 

složka mezinárodní organizace sídlí.  

Z hlediska typu dodávek tvoří jednu z hlavních skupin zakázky na zboží a služby 

určené na vlastní každodenní provoz mezinárodní organizace, další skupinou jsou projekty a 

tendry (zakázky většího rozsahu, určené např. na dodávky technologických zařízení) a 

investiční aktivity ve třetích zemích. 

Konkrétní nabídky jsou zveřejňovány na internetových stránkách mezinárodních 

organizací nebo mohou být zasílány kontaktním místům v členských státech. Nezřídka se 

stává, že v případě specifických zakázek disponuje příslušná mezinárodní organizace v daném 

poptávaném oboru seznamem vybraných potenciálních dodavatelů, kterým jsou nabídky 

zasílány přímo. 

 K dalšímu využití je níže uveden stručný přehled hlavních ekonomických, finančních, 

vědeckých, výzkumných, odborných a dalších mezinárodních organizací se základními 

informacemi a kontaktními údaji k zakázkám a výběrovým řízením v těchto organizacích. 
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Přehled vybraných mezinárodních organizací vypisujících tendry  
na dodávky zboží a služeb 

 
 
Systém OSN 
 

Název organizace: Organizace spojených národů 

Předmět činnosti: OSN je univerzální celosvětová organizace pokrývající široký okruh 
aktivit počínaje udržováním míru a bezpečnosti, hospodářského 
rozvoje, sociálního rozvoje, otázek životního prostředí, lidských práv, 
mezinárodního práva atd.  

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

Registrace firem:  

www.ungm.com 

Zvěřejňování tenderů a výzev:  

www.un.org/depts/ptd 

www.ungm.org 

 
 
 

Název organizace: Projekční kancelář OSN – UNOPS 

Předmět činnosti: zprostředkovává a spravuje dodávky zboží a služeb do 21 agentur a 
ústředí OSN  

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

Řídí společný internetový portál UN Global Marketplace 

www.ungm.org – zájemci se registrují do jednotné databáze dodavatelů 

 až 15 nových poptávek denně 

 registruje se až 1500 nových potenciálních dodavatelů měsíčně 

 partnerské organizace uvedeny na 
www.ungm.org/Info/About.aspx  

 
 
 

Název organizace: Světová zdravotnická organizace – WHO 

Předmět činnosti: podporuje mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, 
realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a 
usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života 

Kontaktní údaje www.who.int  
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pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
(viz UNOPS) 

 
 

 

Název organizace: Organizace OSN pro průmyslový rozvoj – UNIDO 

Předmět činnosti: podpora integrace rozvojových zemí do světové ekonomiky 
prostřednictvím budování kapacit v oblasti průmyslu, zemědělství a 
environmentálních technologií 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.unido.org/index.php?id=o10437  

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
(viz UNOPS) 

Procurement Services 

A. Safonova-Kravchenko 
tel.:  +43 (1) 26026 5168 
fax: +43 (1) 26026 6829 

 
 
 

Název organizace: Organizace OSN pro výživu a zemědělství – FAO 

Předmět činnosti: centrum informací a předávání know-how v oblasti zemědělství, boj 
proti světové chudobě a hladu, snaha o zvýšení úrovně výživy, zvýšení 
výnosů v zemědělství, o efektivnější distribuci potravin 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.fao.org/unfao/procurement/general-information/en/  

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
(viz UNOPS) 

Regina GAMBINO 
tel.: +39 06 5705 6324 
e-mail: Regina.Gambino@fao.org  

Donatella CASTELLUCCI 
Senior Contracts Officer 
tel.: +39 06 5705 5990 
e-mail: Donatella.Castellucci@fao.org  

Arslen BOUNEMRA 
Senior Purchasing Officer 
tel.: +39 06 5705 3987 
e-mail: Arslen.Bounemra@fao.org  

 
 



 4

Název organizace: Rozvojový program OSN – UNDP 

Předmět činnosti: zastřešující program systému OSN v oblasti rozvojové spolupráce, 
který se soustřeďuje zejména na následující témata: demokratické 
vládnutí, redukce chudoby, prevence krizí a překonávání jejich 
následků, životní prostředí a energie, HIV/AIDS 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.undp.org/procurement/index.shtml 

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
(viz UNOPS) 

Procurement Support Office 

e-mail: pso.info@undp.org 

Dominic Grace 

Director 

e-mail: dominic.grace@undp.org 

Takakazu Numata 

Senior Advisor, Strategy and Policy Support 

e-mail: takakazu.numata@undp.org 

 
 
 

Název organizace: Populační fond OSN – UNFPA 

Předmět činnosti: redukce dětské a mateřské mortality, zvýšení očekávání délky života, 
odstranění genderově podmíněné nerovnováhy v přístupu ke vzdělání a 
redukce počtu nakažených HIV 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.unfpa.org/public/procurement 

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
(viz UNOPS) 

 
 
 

Název organizace: Světový potravinový program – WFP 

Předmět činnosti: boj s hladem a podvýživou, poskytování potravinové humanitární i 
rozvojové pomoci, výživa; logistika (doprava, sklady) pro humanitární 
operace OSN 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 

www.wfp.org/procurement 

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
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zboží/služeb: (viz UNOPS) 

 
 

Název organizace: Dětský fond OSN – UNICEF 

Předmět činnosti: poskytování humanitární pomoci a ochrany především dětem a ženám, 
v rámci humanitárních operací OSN také odpovědnost za sektor vody a 
sanitace 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.unicef.org/supply/index_procurement_services.html 

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
(viz UNOPS) 

Procurement Services Centre 
e-mail: psid@unicef.org 
fax: +(45) 35 26 94 21 
tel: +(45) 35 27 31 35  

 
 

Název organizace: Agencie OSN pro genderovou rovnost a posílení postavení 

žen - UN WOMEN 

Předmět činnosti: podpora cílů OSN v genderové rovnosti 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.unwomen.org/about-us/procurement 

 

 
 
 
Ekonomické a finanční organizace 
 
 

Název organizace: Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj - OECD 

Předmět činnosti: tvorba standardů k udržování ekonomického růstu, zaměstnanosti a 
stoupající životní úrovně obyvatel členských států při udržení globální 
finanční stability 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.oecd.org/callsfortenders 

OECD vyhlašuje tendry zásadně a exkluzivně na svojí internetové 
stránce 

Kontakty na Central Purchasing Group - e-mail: 
PBF.CPGInfo@oecd.org, popř. Jerome.Reverchon@oecd.org, fax: +33 
1 45 24 85 00. 
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Název organizace: Skupina Světové banky - WB Group 

Předmět činnosti: zmírňování chudoby ve světě prostřednictvím podpory dlouhodobě 
udržitelného ekonomického rozvoje, poskytování zvýhodněných úvěrů, 
grantů a technické pomoci vládám rozvojových zemí na konkrétní 
projekty vycházející z jejich strategie omezování chudoby 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.worldbank.org 

Výběrových řízení na veřejné zakázky (zboží, konzultantské a jiné 
služby) v objemu cca 18 miliard USD se mohou zúčastnit firmy, 
univerzity, neziskové organizace i jednotlivci z členských zemí 
Světové banky. V rámci každého projektu může být vypsána celá řada 
výběrových řízení lišících se velikostí rozpočtu i dobou realizace.  

 
 
  

Název organizace: Světová obchodní organizace - WTO 

Předmět činnosti: Stanovení pravidel obchodu mezi členskými zeměmi s cílem zvýšit 
životní standard, zajistit plnou zaměstnanost, vysoký a stále rostoucí 
objem reálného příjmu, zvýšení produkce a obchodu zbožím a službami 
při umožnění optimálního užívání světových zdrojů v souladu s cílem 
trvale udržitelného rozvoje. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.wto.org 

Zakázky vypisované WTO na dodávky zboží a služeb se týkají 
především počítačového software a hardware, bezpečnostních služeb či 
zařízení, reprografických a vydavatelských materiálů a vybavení, 
různých konzultačních služeb a veškerého zboží a služeb souvisejících 
s fungováním budovy, v níž WTO sídlí. Potenciální dodavatelé tohoto 
zboží či služeb se mohou na internetových stránkách WTO 
zaregistrovat či přímo reagovat na konkrétní požadavky/příležitosti 
zveřejňované na těchto stránkách.  

 
 
   
Odborné, vědecké a výzkumné organizace  
 

Název organizace: Evropská organizace pro jaderný výzkum - CERN 

Předmět činnosti: spolupráce evropských států v oblasti základního jaderného a 
souvisejícího výzkumu 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.cern.ch 

http://public.web.cern.ch/public 

http://procurement.web.cern.ch/ 
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http://procurement.web.cern.ch/who-to-contact-at-cern 

Systém poptávek CERN po dodávkách zboží (zejména specializované 
technologie, speciální materiály, nová konstrukční řešení apod.) a 
služeb je zcela transparentní, všechny relevantní informace jsou 
dostupné na webu CERN, jediné omezení se vztahuje na zemi/země 
původu (dodávky by měly pocházet z členských zemí CERN, 
s výjimkou případů, kdy poptávané zboží či služby nejsou v členských 
zemích dostupné, a rovněž v případech obsluhy projektů s geograficky 
širším záběrem zapojených zemí).  

 
 
 

Název organizace: Evropská organizace pro astronomický výzkum na jižní 

polokouli - ESO 

Předmět činnosti: výzkum, konstrukce a provoz výkonných pozemních pozorovacích 
zařízení pro astronomii a průzkum vesmíru s cílem umožnit významné 
vědecké objevy  

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.eso.org 

contact cp@eso.org. 
 
Potenciální uchazeči se mohou na internetových stránkách ESO 
zaregistrovat do databáze dodavatelů,  kterou ESO využívá pro přímé 
oslovení jednotlivých firem. Informace o veřejných zakázkách a 
obchodních podmínkách jsou přístupné rovněž na těchto internetových 
stránkách. 

 
 
  

Název organizace: Evropská organizace pro využívání meteorologických družic 

- EUMETSAT 

Předmět činnosti: EUMETSAT zajišťuje nepřetržitý tok dat z meteorologických družic 
vyvíjených a provozovaných touto organizací nejen pro potřeby 
národních meteorologických služeb členských států, ale také globálního 
pozorovacího systému Světové meteorologické organizace. 
EUMETSAT je rovněž jednou z klíčových složek nově budovaného 
evropského programu Globálního monitoringu životního prostředí a 
bezpečnosti, který je příspěvkem EU při budování Globálního 
pozorovacího systému Země. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.eumetsat.int 

EUMETSAT provozuje speciální registr, prostřednictvím kterého se 
registrované firmy ihned dozvídají na příslušné webové stránce o 
nových vypsaných tendrech (https://eumits.eumetsat.int/EUMITS). 
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Informace o možnostech přihlášení do vypisovaných tendrů 
EUMETSAT a odkaz na příslušnou stránku EUMETSAT jsou 
zveřejněny na internetových stránkách České kosmické kanceláře, která 
sdružuje informace o kosmických aktivitách ČR. Stejný odkaz je také 
uveden na stránkách ČHMÚ. 

 

 

Název organizace: Mezinárodní telekomunikační unie - ITU 

Předmět činnosti: ITU usiluje o podporu mezinárodní spolupráce mezi členskými státy s 
cílem zlepšení a racionálního využívání telekomunikací všeho druhu. 
Nabízí technickou pomoc rozvojovým zemím, podporuje rozvoj 
technických zařízení za účelem zlepšení účinnosti telekomunikačních 
služeb, jejich užitečnosti a co nejširší dostupnosti. Usiluje o 
celosvětové rozšiřování přínosu nových telekomunikačních technologií 
s cílem udržování mírových vztahů. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.itu.int 

Financial Resources Management Department 

Alassane Ba 

 

 


