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Důstojné pracovní podmínky 
při úklidu



Standard úklidových služeb 

Sociálně odpovědný přístup

Poskytovatel služby je povinen zajistit důstojné a férové pracovní podmínky, 
bezpečnost  a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. 

Postupuje dle požadavků 
 směrnice č. 2014/24/EU v čl. 18 odst. 2 – Zásady zadávání veřejných zakázek
 ZZVZ  (§ 48 odst. 5 písm. a, § 113 odst. 4 písm. a)
 metodiky SOVZ  (ISBN 978-80-7421-134-8)

 Centrální nákup státu: http://sovz.cz/wp-
content/uploads/2019/06/smart_standard_2019-03-04_standard-na-
uklidove-sluzby.pdf

k dispozici i vzorová textace do zadávacích podmínek:
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/07/t3_textace-do-zd.pdf

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/06/smart_standard_2019-03-04_standard-na-uklidove-sluzby.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/07/t3_textace-do-zd.pdf


Důstojné pracovní podmínky při úklidu

• Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a 
sociálních věcí

• Název VZ: Zajištění ekologického úklidu v objektu 
MPSV

• Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na 
zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob a 
Požadavek na ekologicky šetrné plnění

• Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly 
předmětem hodnocení

• Předpokládaná hodnota VZ: 10 000 000 Kč bez DPH
• Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách (ZVZ)

• Celá případová studie: http://sovz.cz/praxe/praxe2/

http://sovz.cz/praxe/praxe2/


Důstojné pracovní podmínky 
při ostraze



Důstojné pracovní podmínky při ostraze

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Název VZ: Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV
Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek, BOZP 
Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení. Požadavky širšího společenského 
zájmu byly součástí obchodních a smluvních podmínek. Zadavatel se také snažil eliminovat rizika spojená s 
nepřiměřeně nízkými nabídkovými cenami.
Předpokládaná hodnota VZ: 19 000 000 Kč bez DPH
Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení
Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Celá případová studie: http://sovz.cz/praxe/poskytovani-sluzeb-
fyzicke-ostrahy-objektu-mpsv/

http://sovz.cz/praxe/poskytovani-sluzeb-fyzicke-ostrahy-objektu-mpsv/


Co rozumíme etickými nákupy?

Veřejný zadavatel nepodporuje: 

• dětskou práci

• nucenou práci, 

• práci v nebezpečných či zdravotně závadných podmínkách, 

• práci s nadměrnými přesčasy, 

• práci za mzdu pod životními náklady v dané oblasti a další.

Fair trade



Nákup etického textilu, MPSV

• Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci 
nejchudším osobám – II., část 4: Textil, PH 14 mil. Kč bez DPH

• standardy v úmluvách Mezinárodní organizace práce
- zákaz nucené práce 
- zákaz dětské práce 
- bezpečné a zdravotně nezávadné prac. podmínky 
- platné pracovní smlouvy

• Prokázání požadavků



Etické mikiny z organické bavlny, MUNI

Masarykova univerzita: VZMR na propagační předměty v rámci své kampaně 
„Be responsible“

• etické nakupování a ekologicky šetrné řešení

• kritéria hodnocení: 

• nabídková cena 45 %

• kvalita zpracování 40 % (vzorky)

• výrobní proces 15 %

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_81_Case_Stud
y_159_Masaryk.pdf

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_81_Case_Study_159_Masaryk.pdf


Propagační předměty Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj

Nákup látkových tašek z biobavlny, barvy pro potisk tašek ekologicky šetrné.

Nákup výrobků z recyklovaného papíru, ze dřeva 
z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Nákup triček vyrobených v souladu 
s certifikací GOTS, barvy pro potisk triček 
ekologicky šetrné. 



Udržitelné občerstvení, MPSV

Kombinace aspektů v DNS

Zvláštní podmínky plnění

1) etické nakupování: káva a čaj Fair Trade

2) biopotraviny: ovoce a zelenina pochází z ekologického zemědělství

3) další ekologicky šetrná řešení: minimalizace jednorázových plastů (nápoje, 
nádobí), minimalizace obalů, čerstvost potravin

Hodnocení

• zapojení sociálního podniku

Komunikace OVZ 



Udržitelné občerstvení, MPSV

„Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu 
prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti 
pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší 
části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité 
dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. “

Zdroj: Tessea, 2011

Rozpoznávací znaky integračního sociální podniku



Vyšší jakost potravin, MPSV

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci 
nejchudším osobám

Minimálně 10 druhů potravin z balíčku musí splňovat vyšší standard kvality 
potravin ve smyslu čl. 16/1 nařízení EP a Rady č. 1305/2013.  

Potraviny v tzv. režimech jakosti: KLASA, Regionální potravina, Produkt 
biologického zemědělství, zeměpisná označení a další. 



Další příležitosti při udržitelných akcích

Vyloučení jednorázových plastů

Ekologicky šetrné obaly potravin 
- podíl recyklovaných matriálů v obalu 
- obaly pro opakované využití / recyklovatelnost obalů 
- požadavek na redukci odpadů apod.

Ekologicky udržitelné hotely – zatím poskrovnu 
(http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/EC%20Guide%20Sustainable
%20Meetings%20and%20Events.pdf ), doporučení hromadné veřejné dopravy

Komunikace o udržitelnosti

http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/EC%20Guide%20Sustainable%20Meetings%20and%20Events.pdf


Ekologický úklid, MPSV

MPSV, ekologický úklid

• ekologický úklid a ekologické čistící 
prostředky

• Konzultace s odborníky - výsledkem Definice 
ekologického úklidu

• Kategorie čistících prostředků: na mytí 
nádobí, podlah, oken/skle, na utírání prachu 
a na desinfekci sociálních zařízení a na 
spotřební materiál



Kancelářský papír, MPSV

Zajištění dodávky kancelářského papíru pro resort MPSV

• požadavek na ekologicky šetrné plnění

– bělení bez elementárního chloru

– dřevo pro výrobu z legálně a udržitelně obhospodařovaných lesů



Ekologicky šetrné kancelářské potřeby, MPO

 u plastových výrobků není přípustné PVC

 papírenské zboží (šanony, pořadače, archivační boxy, desky) - z recyklovaného 
papíru/s podílem recyklovaného papíru (např. min. 50%)

 inkousty a tuhy nesmí obsahovat (vysoce) toxické látky, látky klasifikované jako 
škodlivé životnímu prostředí a některé další specifikované látky

 výrobky sestávající z více materiálů - z takových materiálů, aby byly snadno 
oddělitelné pro recyklaci



Nábytek do mateřské školy

Středisko volného času Lužánky (JMK)

Nábytek pro MŠ vyrobený ze dřeva 
nebo materiálů na bázi dřeva:
- neobsahuje nebezpečné látky
- obsahuje nejvýše stanovené množství formaldehydu a těkavých látek
- obsahuje určené složení použitých změkčovadel  
- obsahuje nejvýše stanovené množství těkavých organických sloučenin

Obaly - ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, 
nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. 



Údržba veřejné zeleně, MČ Praha 12

MČ Praha 12, Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství ve 2 lokalitách 
městské části Praha 12 

• VZ vyhrazena pouze pro dodavatele, který zaměstnává více než 50% OZP z celkového 
počtu zaměstnanců dodavatele

• podmínka: minimálně 30% faktického plnění prostřednictvím OZP z celkového plnění 
zakázky 

• hodnocení podílu účasti OZP na celkovém plnění - váha 20%
• zpracování metodiky řešení veřejné zakázky (ukáže, zda umí dodavatel pracovat s 

OZP) - váha 20%



Implementace OVZ v organizaci

Jak přistoupit k implementaci OVZ 

v organizaci strategicky?



Principy OVZ

Odpovědnost veřejné správy
strategické zadávání, hledání udržitelných řešení, zlepšování postupů a řízení, 
participace se zainteresovanými stranami

Udržitelné náklady
Zadavatel je řádný hospodář, postupuje v souladu s principy 3E, hledá nejlepší 
hodnotu za peníze

Důstojné pracovní podmínky
Zohledňování lidí a dopadů veřejné zakázky na lidi 

Férová soutěž a dodavatelské vztahy
Otevřenost a transparentnost, férová soutěž, zohledňování poddodavatelů a 
dopadů na ně 

Ekologicky udržitelná řešení 



Příležitosti OVZ

 Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, vč. osob s trestní minulostí
 Podpora praxe, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace
 Důstojné pracovní podmínky 
 Podpora účasti sociálních podniků na veřejných zakázkách
 Podpora účasti malých a středních podniků na veřejných zakázkách
 Přínos pro místní ekonomiku, komunitu 
 Etické nakupování
 Férové podmínky v dodavatelském řetězci
 Ekologicky šetrné příležitosti, včetně oběhové ekonomiky a ekoinovací



Kroky k implementaci OVZ

KROK 1: Přijměte principy odpovědného veřejného zadávání

na úrovni top managementu

v komplexním strategickém dokumentu organizace

určete odpovědnosti za implementaci OVZ

komunikujte přijetí principů, proškolte zaměstnance



Kroky k implementaci OVZ

KROK 2: Strategicky zvolte (individuální) příležitosti OVZ

využijte potenciál veřejných zakázek pro prosazení vašich politik 
a získejte maximální hodnotu za vynaložené finanční prostředky

spolupráce s dalšími úřady a odborníky

konkrétní, dosažitelné a měřitelné cíle (SMART)

komunikace o zvolených příležitostech



Kroky k implementaci OVZ

KROK 3: Uveďte OVZ do praxe 

důležité je včasné plánování (plán zakázek)

začněte v malém a dobrou praxi rychle rozšiřte

využití kontrolního listu k vyhodnocení příležitostí  OVZ na úrovni veřejné zakázky

transparentně komunikujte OVZ navenek (PTK, Meet the buyer)



Kroky k implementaci OVZ

KROK 4: Monitoring, evaluace a stálé zlepšování

pravidelná evaluace, resp. monitoring klíčových dat procesu zadávání

vyhodnocování dat a následná revize zavedených postupů

= stálé zlepšování

komunikace o výsledcích OVZ, sdílení dobré praxe



Kroky k implementaci OVZ


