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Vzorová textace – zapojení sociálního podniku do veřejné zakázky 

 

V českém právním řádu v současnosti neexistuje legální definice sociálního podniku, a tak je třeba 
hledat v jiných zdrojích (například OP Zaměstnanost). Zadavatel musí napřed definovat, který subjekt 
splňuje kritéria sociálního podniku (například odkazem na WISE). Takto formulovaná definice je 
součástí zadávací dokumentace: 

 „Pro potřeby tohoto zadávacího řízení se má za to, že sociální podnikání provozuje každý integrační 
sociální podnik ve smyslu užívaném Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Výzvách z Evropského 
strukturálního fondu, a který splňuje všechny ze sady rozpoznávacích znaků, (sada rozpoznávacích 
znaků je přílohou této zadávací dokumentace č. XX) a prokáže to způsobem stanoveným v této 
zadávací dokumentaci.“ 

Požadavek na zapojení sociálního podniku do plnění veřejné zakázky je možné uplatnit formou 
zvláštní podmínky plnění nebo kritéria hodnocení. V obou případech může být stanoven požadavek 
zapojení sociálního podniku podle příslušné definice do plnění veřejné zakázky v určitém procentním 
rozsahu z nabídkové ceny (je přitom lhostejné, jestli dodávku jako celek splní sociální podnik, nebo 
bude plnit jen příslušnou část ve formě poddodávky). Zapojení sociálního podniku se prokazuje 
v první řadě čestným prohlášením. Před podpisem smlouvy pak doložením potřebných dokumentů 
jako jsou zakladatelské dokumenty sociálního podniku, případně smlouva. 

Obchodní příležitost pro sociální podnik (a tedy resocializace pro klienty podniku) umožňují i jiné typy 
soutěží, jako byla veřejná soutěž na provozovatele kantýny při MPSV: http://sovz.cz/praxe/vyber-
provozovatele-kantyny-mpsv/.  

Praktické informace k prokazování splnění podmínky: 

Součástí nabídky je čestné prohlášení potvrzující, že účastník zadávacího řízení je sociálním podnikem 
nebo do plnění veřejné zakázky sociální podnik zapojí. Zadavatel může využít například definici 
integračního sociálního podniku užívanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Výzvách v 
rámci Evropského sociálního fondu, přičemž by měl dodavatel (resp. dotčený podnik) splňovat 
všechny ze sady rozpoznávacích znaků. 

Text čestného prohlášení pro účely podání nabídky: 

„Účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že se podrobně seznámil se sadou 
rozpoznávacích znaků, které užívá Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Výzvách z Evropského 
strukturálního fondu a způsobem naplnění těchto znaků, a ekonomický subjekt, který je splňuje v 
plném rozsahu, zapojí do plnění veřejné zakázky.“ 

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá tyto dokumenty (to 
nevylučuje vyžádání jiných vhodných dokumentů): 

1. Zakládací dokumenty prokazující, společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního 
začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. 

2. Uvedení počtu všech osob, které integrační sociální podnik zaměstnává, včetně % a seznamu 
osob z cílových skupin, náplní jejich práce a informace o pracovněprávním vztahu. 

3. Výkaz zisku a ztrát (výsledovka podniku) /peněžní deník za posledních 12 měsíců prokazující, 
že tržby z prodeje výrobků/služeb tvoří min. 30 % z celkových výnosů podniku. 

4. Smlouvu s integračním sociálním podnikem, jejímž předmětem je podíl plnění veřejné zakázky 
– v případě, že účastník zadávacího řízení není sám integračním sociálním podnikem. 
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