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1 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A ČISTICÍ PROSTŘEDKY 

1.1 Povinné prvky odpovědného zadávání pro úklidové služby a čisticí prostředky 

1.1.1 Certifikace čisticích prostředků 

1.1.1.1 Tento prvek odpovědného zadávání se vztahuje na čisticí prostředky a mýdlo (dále jen 

„prostředky“), zejména: 

 čisticí prostředky na mytí nádobí, podlah, oken/skel, na utírání prachu a na 
desinfekci sociálních zařízení, 

 některé spotřební materiály: toaletní papír a skládané papírové ručníky, 

 mýdlo. 

1.1.1.2 Prostředky uvedené v předchozím odstavci musí splňovat kritéria pro získání „Ekoznačka 
EU“, přičemž uvedené lze prokázat i certifikací jinou rovnocennou ekoznačkou (např. 

„Ekologicky šetrný výrobek“, „Modrý anděl“, „Severská labuť“) nebo jiným způsobem, ze 
kterého bude splnění kritérií pro získání „Ekoznačka EU“ vyplývat (dále jen „certifikace 

prostředků“). 

1.1.1.3 V případě veřejné zakázky na dodávku prostředků SŽ: 

 Implementace: Zadavatel bude v rámci podmínek účasti v zadávacím řízení 
požadovat předložení dokladu prokazujících certifikaci prostředků a předložení 

seznamu prostředků. Zadavatel stanoví v technické specifikaci dodávaného zboží, 
která je součástí zadávací dokumentace, že prostředky musí splňovat certifikaci 
prostředků.  

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus kontroly obalů či technických listů u prostředků, případně chemický 
rozbor prostředků.  

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 

mechanismus pro případ dodání prostředků bez certifikace prostředků, včetně 
možnosti vrátit dodané nespotřebované výrobky, které nesplňují certifikaci 
prostředků. 

1.1.1.4 V případě veřejné zakázky na úklidy, v rámci které budou dodavatelem používány 
prostředky: 

 Implementace: Zadavatel stanoví v technické specifikaci pro provádění úklidů, která 
je součástí zadávací dokumentace, že dodavatelem používané prostředky musí 

splňovat požadovanou certifikaci prostředků a předložení seznamu prostředků.  

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus kontroly obalů a technických listů u prostředků používaných 
dodavatelem, případně chemický rozbor prostředků.  

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ, že dodavatel bude při úklidech používat prostředky bez 

certifikace prostředků, a to formou smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý i 
započatý den, kdy byly takové prostředky bez certifikace prostředků při úklidu 
v prostorách SŽ prokazatelně používány. V případě dlouhodobého a závažného 
porušování povinnosti dodavatele prostředků s certifikací prostředků zadavatel 

v obchodních podmínkách stanoví možnost odstoupení od smlouvy ze strany 
zadavatele. 

1.1.2 Povinnost dodavatele třídit odpad 

1.1.2.1 V případě stanovení povinnosti třídit odpad mimo prostory SŽ: 

 Implementace: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví 
povinnost dodavatele mít zaveden systém nakládání s odpadem a provádět jeho 
třídění nejméně v následující podobě: papír, plasty, barevné a čiré sklo a zbytkový 
odpad. Dle povahy veřejné zakázky lze přidat i třídění opadu o tyto odpady: kovy, 
biologicky rozložitelný odpad. 
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 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 

mechanismus spočívající v povinnosti dodavatele předložit interní dokumenty, jimiž 
zavedl systém nakládání s odpadem a jeho třídění v požadovaném rozsahu. 

 Sankce:  Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ, že dodavatel nepředloží interní dokumenty dle kontrolního 

mechanismu, a to formou smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení dodavatele s předložením interních dokumentů. V případě dlouhodobého a 
závažného porušování povinnosti dodavatele předložit tyto interní dokumenty 
zadavatel v obchodních podmínkách stanoví možnost odstoupení od smlouvy ze 
strany zadavatele. 

1.1.2.2 V případě stanovení povinnosti třídit odpad v prostorách SŽ: 

 Implementace: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví 

povinnost dodavatele dodržovat systém nakládání s odpadem a jeho třídění v 
rozsahu stanoveném zadavatelem pro daný prostor zadavatele. 

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 

mechanismus spočívající v oprávnění zadavatele kontrolovat dodržování systému 
nakládání s odpadem a jeho třídění v rozsahu stanoveném zadavatelem pro daný 
prostor zadavatele. 

 Sankce:  Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus formou smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý prokázaný případ 
nesplnění povinnosti třídit v jeho prostorách odpad ze strany dodavatele. V případě 
dlouhodobého a závažného porušování povinnosti dodavatele třídit odpad 
v prostorách SŽ zadavatel v obchodních podmínkách stanoví možnost odstoupení od 
smlouvy ze strany zadavatele. 

1.1.3 Povinnost dodávat či používat koncentrovaný prostředek 

 Implementace: Zadavatel v technických podmínkách veřejné zakázky stanoví 
povinnost dodavatele za účelem snížení množství obalů dodávat či používat 
koncentrované výrobky tak, že stanoví minimální objem či množství dodaného či 
používaného výrobku v jednom balení. Zadavatel vždy definuje minimální rozsah 
tohoto požadavku, tj. na které čisticí prostředky se tato povinnost vztahuje, a jaký 

minimální objem či množství dodaného či používaného výrobku musí být v jednom 
balení. 

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus spočívající v oprávnění zadavatele kontrolovat dodržování povinnosti 
používat koncentrovaný výrobek včetně způsobů nápravy tohoto neplnění této 
povinnosti ze strany dodavatele. 

 Sankce v dodání čisticích prostředků SŽ: Zadavatel v obchodních podmínkách 
veřejné zakázky stanoví sankční mechanismus pro případ dodání čisticích prostředků 

s menším objemem či množstvím v jednom balení, než stanovil zadavatel, včetně 
možnosti vrátit dodané čisticí prostředky s menším objemem či množstvím v jednom 
balení, než stanovil zadavatel. 

 Sankce v případě použití prostředků pro úklid dodavatelem: Zadavatel si 
v obchodních podmínkách veřejné zakázky možnost v případě dlouhodobého a 
závažného porušování povinnosti dodavatele používat koncentrovaný výrobek 

zadavatel v obchodních podmínkách stanoví možnost odstoupení od smlouvy ze 

strany zadavatele. 

1.1.4 Povinnost odebírat obalové materiály 

 Implementace: Povinnost odebírat obalové materiály lze kombinovat s povinností 
třídit odpad zejména tam, kde je součástí plnění smlouvy i dodávka zboží. Zadavatel 
v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví povinnost dodavatele veškeré 
použité obaly zboží dodaného zadavateli zpětně odebírat, a třídit nejméně v 
následující podobě: papír, plasty, sklo, kovy, zbytkový odpad, případně tyto 

materiály dále používat. Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky 
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stanoví povinnost dodavatele mít zaveden systém nakládání s odpadem a provádět 

jeho třídění nejméně v následující podobě: papír, plasty, zbytkový odpad. 

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus spočívající v povinnosti dodavatele předložit interní dokumenty, jimiž 
zavedl systém nakládání s odpadem a jeho třídění v požadovaném rozsahu. 

 Sankce:  Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ, že dodavatel nepředloží interní dokumenty dle kontrolního 
mechanismu, a to formou smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení dodavatele s předložením interních dokumentů. Zadavatel v obchodních 
podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční mechanismus pro případ, že dodavatel 
kdy v rámci poskytování plnění dle smlouvy nepřevezme od zadavatele použité 
obaly a/nebo neprovede v rozporu se svými povinnostmi po jejich převzetí jejich 

třídění. V případě dlouhodobého a závažného porušování povinnosti dodavatele 
předložit tyto interní dokumenty nebo porušení povinnosti převzít od zadavatele 
použité obaly a/nebo je třídit alespoň v pěti prokázaných případech zadavatel 
v obchodních podmínkách stanoví možnost odstoupení od smlouvy ze strany 

zadavatele. 

1.2 Doporučené prvky odpovědného zadávání pro úklidové služby a čisticí 

prostředky 

1.2.1 Zapojení určitého počtu osob znevýhodněných na trhu práce do plnění veřejné zakázky 

1.2.1.1 Předmětem tohoto prvku odpovědného zadávání je zapojení určitého počtu osob 
znevýhodněných na trhu práce do plnění veřejné zakázky, přičemž se jedná zejména o 
osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby se záznamem v trestním rejstříku nebo osoby 
se zdravotním postižením a další. Možné cílové skupiny znevýhodněných na trhu práce je 
možné identifikovat na tomto odkazu: http://sovz.cz/temata/podpora-zamestnanosti-

osob-znevyhodnenych-na-trhu-prace/.  

1.2.1.2 Zadavatel může tento prvek odpovědného zadávání implementovat formou smluvní 
podmínky spočívající v požadavku na zapojení konkrétního počtu osob do plnění veřejné 
zakázky 

 Implementace: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví 

povinnost dodavatele zapojit konkrétní počet osob znevýhodněných na trhu práce 
do plnění veřejné zakázky. Zadavatel stanoví minimální počet osob, které mají být 

zapojeny, včetně uvedení cílové skupiny znevýhodněných osob, do které osoby patří 
(např. dlouhodobě nezaměstnané osoby). Zadavatel stanoví minimální časové 
období v hodinách v průběhu jednoho kalendářního týdne, po které se tyto osoby 
musí podílet na plnění veřejné zakázky ze strany dodavatele, a současně stanoví 
podmínky identifikace a evidence přítomnosti těchto osob na pracovišti a pravidla 
výměny těchto osob. 

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví povinnost 
dodavatele při zahájení zapojení určité osoby znevýhodněné na trhu práce na plnění 
veřejné zakázky předložit zadavateli identifikační údaje této osoby včetně vyjádření 
či přípisu organizace s působností v dané oblasti (inspektorát práce, úřad práce, 
vězeňská služba, probační a mediační služba), které bude potvrzovat skutečnost, že 
se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce. Dodavatel bude dále povinen 
předkládat zadavateli v pravidelných intervalech (zpravidla měsíčních) doklady 

prokazující prezenci požadovaných osob znevýhodněných na trhu práce na 
pracovišti. 

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ, že dodavatel nedodrží svou povinnost zapojení určitého 
počtu osob znevýhodněných na trhu práce do plnění veřejné zakázky, a to formou 
smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každou byť i započatou hodinu absence osoby 
z řad osob znevýhodněných na trhu práce na plnění veřejné zakázky z celkového 

počtu hodin stanovených zadavatelem. Za absenci ve smyslu výše uvedeného se 
nepovažuje období, po které je zaměstnanec nevykonává práci z důvodu překážky 
na straně zaměstnance (např. nemocenská, ošetřování člena rodiny, atd.). 

http://sovz.cz/temata/podpora-zamestnanosti-osob-znevyhodnenych-na-trhu-prace/
http://sovz.cz/temata/podpora-zamestnanosti-osob-znevyhodnenych-na-trhu-prace/
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1.2.1.3 Zadavatel může tento prvek odpovědného zadávání implementovat formou hodnotícího 

kritéria spočívajícího v bonifikaci dodavatelů, kteří se zavážou k zapojení konkrétního 
počtu osob (nebo nabídnou vyšší počet nad rámec minima stanoveného zadavatelem) do 
plnění veřejné zakázky 

 Implementace: Zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky vymezí v rámci 

hodnotících kritérií kritérium kvality zohledňující sociální aspekty plnění veřejné 
zakázky. Zadavatel může hodnotit: 

(i) počet osob znevýhodněných na trhu práce podílejících se na plnění veřejné 
zakázky včetně uvedení cílové skupiny znevýhodněných osob, do které osoby 
patří (např. dlouhodobě nezaměstnané osoby) při pevně stanoveném 
minimálním časovém období v hodinách, po které se tyto osoby musí podílet na 
plnění veřejné zakázky, nebo 

(ii) nabídnuté minimální časové období v hodinách, po které se osoby 
znevýhodněných na trhu práce musí podílet na plnění veřejné zakázky při 
pevně stanoveném počtu osob znevýhodněných na trhu práce, které se budou 

podílet na plnění veřejné zakázky včetně uvedení cílové skupiny 
znevýhodněných osob, do které osoby patří (např. dlouhodobě nezaměstnané 
osoby), nebo 

(iii) počet osob znevýhodněných na trhu práce podílejících se na plnění veřejné 
zakázky včetně uvedení cílové skupiny znevýhodněných osob, do které osoby 
patří (např. dlouhodobě nezaměstnané osoby) a nabídnuté minimální časové 
období v hodinách, po které se osoby znevýhodněných na trhu práce musí 
podílet na plnění veřejné zakázky. 

Zadavatel stanoví vždy minimální a maximální hodnoty, které mohou dodavatelé ve 
svých nabídkách nabídnout. Odpovědná osoba při stanovení váhy a způsobu výpočtu 

bodů v rámci daného hodnotícího kritéria ověří vhodnost nastavené váhy a způsobu 
výpočtu formou simulace hodnocení dle alespoň tří modelových nabídek, které 
budou obsahovat kombinaci minimálních a maximálních hodnot, které lze v 
předmětném hodnotícím kritériu nabídnout, a různou výši nabídkových cen 
stanovených odchylkou 5 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Nastavení 
hodnotícího kritéria včetně provedené simulace hodnocení předloží vedoucí 

Odpovědné osoby vedoucímu OPPMVZ k vyjádření. 

Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví povinnost dodavatele 
zapojit minimální počet osob znevýhodněných na trhu práce do plnění veřejné 
zakázky. Zadavatel vymezí pole pro uvedení počtu osob, které mají být zapojeny 
(dle nabídky dodavatele), případně stanoví minimální počet osob, pokud nejde o 
hodnocený parametr. Zadavatel stanoví minimální časové období v hodinách, po 
které se tyto osoby musí podílet na plnění veřejné zakázky ze strany dodavatele, 

případně pokud jde o hodnocený parametr, stanoví pole pro doplnění této hodnoty 
dle nabídky dodavatele. Zadavatel stanoví podmínky identifikace a evidence 
přítomnosti těchto osob na pracovišti a pravidla výměny těchto osob. 

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví povinnost 
dodavatele při zahájení zapojení určité osoby znevýhodněné na trhu práce na plnění 
veřejné zakázky předložit zadavateli identifikační údaje této osoby včetně vyjádření 
či přípisu organizace s působností v dané oblasti (inspektorát práce, úřad práce, 

vězeňská služba, probační a mediační služba), které bude potvrzovat skutečnost, že 

se jedná o osobu znevýhodněné na trhu práce. Dodavatel bude dále povinen 
předkládat zadavateli v pravidelných intervalech (zpravidla měsíčních) doklady 
prokazující prezenci požadovaných osob znevýhodněných na trhu práce na 
pracovišti. 

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ, že dodavatel nedodrží svou povinnost zapojení určitého 

počtu osob znevýhodněných na trhu práce do plnění veřejné zakázky, a to formou 
smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každou byť i započatou hodinu absence osoby 
z osob znevýhodněných na trhu práce na plnění veřejné zakázky z celkového počtu 
hodin stanovených zadavatelem. Výše smluvní pokuty uvedená v předchozí větě 
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bude zadavatelem přizpůsobena váze hodnotícího kritéria ve vazbě na 

předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. 

1.2.2 Důstojné pracovní podmínky 

1.2.2.1 Předmětem tohoto prvku odpovědného zadávání je zaručení zákonných standardů pro 
pracovní podmínky zaměstnanců: legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, 

odpovídající úroveň bezpečnosti práce, odpovídající mzda. 

1.2.2.2 Zadavatel může tento prvek odpovědného zadávání implementovat formou smluvní 
podmínky spočívající v povinnosti dodavatele dodržovat legislativní minima pracovních 
podmínek zaměstnanců.  

 Implementace: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví 
povinnost dodavatele dodržovat pracovněprávní předpisy (odměňování vč. 
minimální mzdy či nejnižší úrovně zaručené mzdy dle nařízení vlády č. 567/2006 

Sb., pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli). Dodavatel se také zaváže 

zajistit, že všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet (a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli), 
jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a 
mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus spočívající v oprávnění zadavatele kontrolovat dodržování legislativní 
minim pracovních podmínek zaměstnanců ze strany dodavatele, např. minimální 

mzdy či nejnižší úrovně zaručené mzdy dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. včetně 
způsoby nápravy tohoto neplnění této povinnosti ze strany dodavatele. V případě 
minimální mzdy či nejnižší úrovně zaručené mzdy dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 
bude kontrolní mechanismus zpravidla spočívat v povinnosti dodavatele předložit na 
písemnou žádost zadavatele písemný doklad o měsíčním vyúčtování mzdy za 
poslední 3 měsíce u konkrétně vybraných pracovníků zadavatelem. 

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 

mechanismus pro případ, že dodavatel poruší výše uvedená legislativní minima 
pracovních podmínek zaměstnanců, a to formou smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč 
za každé takovéto porušení, a v případě, že porušení je trvajícího charakteru, za 
každý započatý den trvání porušení dané povinnosti. V případě dlouhodobého a 
závažného porušování povinnosti dodavatele dodržování legislativní minima 
pracovních podmínek zaměstnanců v obchodních podmínkách stanoví možnost 

odstoupení od smlouvy ze strany zadavatele. 

1.2.2.3 Zadavatel může tento prvek odpovědného zadávání implementovat formou hodnotícího 
kritéria spočívajícího v bonifikaci dodavatelů, kteří se zavážou k dodržení odpovídajících 
mzdových podmínek zaměstnanců dodavatele použitých k plnění veřejné zakázky 

 Implementace: Zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky vymezí v rámci 
hodnotících kritérií kritérium kvality zohledňující sociální aspekty plnění veřejné 
zakázky. Zadavatel může hodnotit dodavatelem nabídnuté navýšení mzdy za 1 

hodinu práce zaměstnance na vybraných pozicích podílejících se na plnění veřejné 
zakázky oproti nejnižší úrovni zaručené mzdy pro danou kategorii prací dle nařízení 
vlády č. 567/2006 Sb. Odpovědná osoba při stanovení váhy a způsobu výpočtu bodů 
v rámci daného hodnotícího kritéria ověří vhodnost nastavené váhy a způsobu 
výpočtu formou simulace hodnocení dle alespoň tří modelových nabídek, které 
budou obsahovat kombinaci minimálních a předpokládaných maximálních hodnot, 
které lze v předmětném hodnotícím kritériu nabídnout, a různou výši nabídkových 

cen stanovených odchylkou 5 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 
Nastavení hodnotícího kritéria včetně provedené simulace hodnocení předloží 
vedoucí Odpovědné osoby vedoucímu OPPMVZ k vyjádření. 
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Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví povinnost dodavatele 

odměňovat zaměstnance na vybraných pozicích podílejících se na plnění veřejné 
zakázky vyšší hodinovou mzdou než nejnižší úrovní zaručené mzdy pro danou 
kategorii prací dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., přičemž zadavatel vymezí pole 
pro doplnění výše tohoto navýšení (dle nabídky dodavatele). Zadavatel si dále 

v zadávacích a obchodních podmínkách vyhradí změnu výše ceny za plnění veřejné 
zakázky v případě, že dojde ke změně  nařízení vlády č. 567/2006 Sb., kterým k 
navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy pro danou kategorii prací tak, přičemž 
zadávací dokumentace a obchodní podmínky budou obsahovat jednoznačný způsob 
určení výše tohoto navýšení ceny s ohledem na změnu nařízení vlády č. 567/2006 
Sb. 

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 

mechanismus spočívající v  povinnosti dodavatele předložit na písemnou žádost 
zadavatele písemný doklad o měsíčním vyúčtování mzdy za poslední 3 měsíce u 
konkrétně vybraných pracovníků zadavatelem. V případě, že zadavatel zjistí, že 
dodavatel odměňuje zaměstnance v rozporu se smlouvou, zašle dodavateli 
písemnou výzvu k nápravě a uplatní sankce. Dodavatel je povinen zjednat nápravu 

počínaje příštím kalendářním měsícem po obdržení výzvy zadavatele k nápravě. 

Zjednání nápravy prokáže dodavatel předložením měsíčního vyúčtování mzdy u 
zadavatelem konkrétně vybraných pracovníků a to do 15 dní od konce kalendářního 
měsíce, v kterém měla být sjednána náprava. 

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ, že dodavatel nedodrží svou povinnost odměňovat 
zaměstnance na vybraných pozicích podílejících se na plnění veřejné zakázky ve výši 
uvedené ve smlouvě, tedy nedodrží navýšení hodinové mzdy ve výši uvedené ve 

smlouvě oproti nejnižší úrovni zaručené mzdy pro danou kategorii prací dle nařízení 
vlády č. 567/2006 Sb., a to formou smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč byť i započatý 
den, kdy má zadavatel dle předložených měsíčních vyúčtování mzdy prokázáno, že 
u kteréhokoliv zaměstnance postupoval dodavatel při jeho odměňování v rozporu se 
smlouvou. Smluvní pokuta dle předchozí věty bude účtována vždy měsíčně do 25. 
den po skončení kalendářního měsíce, za který je účtována, a to až do sjednání 
nápravy ze strany dodavatele dle kontrolního mechanismu. V případě dlouhodobého 

a závažného porušování povinnosti dodavatele odměňovat zaměstnance na 
vybraných pozicích podílejících se na plnění veřejné zakázky ve výši uvedené ve 
smlouvě zadavatel v obchodních podmínkách stanoví možnost odstoupení od 
smlouvy ze strany zadavatele. Za dlouhodobé a závažné porušování povinnosti 
dodavatele dle předchozí věty se považuje případ, kdy dodavatel nesjedná nápravu, 
ačkoliv k tomu byl zadavatelem vyzván, anebo pokud zadavatel opakovaně při 

kontrole měsíčních vyúčtování mzdy za poslední 3 měsíce u konkrétně vybraných 
pracovníků dodavatele zjistí, že dodavatel nedodržel svou povinnost odměňovat 
zaměstnance na vybraných pozicích podílejících se na plnění veřejné zakázky ve výši 
uvedené ve smlouvě. 
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2 KANCELÁŘSKÝ PAPÍR 

2.1 Povinné prvky odpovědného zadávání pro kancelářský papír 

2.1.1 Certifikace kancelářského papíru 

2.1.1.1 Kancelářský papír dodávaný SŽ musí splňovat alespoň jednu z níže uvedených 

podmínek: 

 bude bělen bez pomocí chlóru (certifikace TFC), nebo bez pomocí elementárního 
chlóru (certifikace EFC), anebo 

 je vyroben ze sběrových vláken, nebo  

 je vyroben na bázi primárního vlákna, přičemž alespoň 50 % primárních vláken ve 
výrobku pochází ze šetrně obhospodařovaných lesů, přičemž zároveň nesmí jít o 
nelegální těžbu. 

Splnění výše uvedených požadavků lze prokázat (dále jen „certifikace papíru“):  

• požadavky dle písm. a), b) a c) lze prokázat prostřednictvím ekoznaček „Ekoznačka 

EU“, „Ekologicky šetrný výrobek“, „Modrý anděl“, „Severská labuť“ nebo jiným 
rovnocenným způsobem (např. technickou dokumentací, ze které vyplývá splnění 
stanovených požadavků), 

• splnění požadavků dle písm. a) lze rovněž prokázat prostřednictvím technické 

dokumentace výrobce, ze které bude vyplývat, že papír je bělen bez elementárního 
chlóru,  

• splnění požadavků dle písm. b) a c) lze rovněž prokázat prostřednictvím certifikátu 
FSC (Forest Stewardship Council), Certifikátu PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification), částečně (pokud jde o zákonnost těžby dřeva 
také licencí FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) a to za 
předpokladu, že dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou partnerskou 

dohodu v rámci tohoto programu licencování. 

• U necertifikovaných primárních vláken musí dodavatel uvést druhy, množství a 
původ vláken používaných při výrobě papírenské buničiny a papíru společně 

s prohlášením jejich zákonnosti. Vlákna musí být sledovatelná celým výrobním 
řetězcem od lesa až k výrobku. 

2.1.1.2 Při aplikaci tohoto prvku odpovědného zadávání bude zadavatel postupovat následovně: 

 Implementace: Zadavatel bude v rámci podmínek účasti v zadávacím řízení 

požadovat předložení dokladu prokazujících certifikaci papíru. Zadavatel stanoví 
v technické specifikaci dodávaného zboží, která je součástí zadávací dokumentace, 
že dodávaný kancelářský papír musí splňovat certifikaci papíru.  

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus kontroly obalů u dodaného papíru, případně chemický rozbor papíru.  

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 

mechanismus pro případ dodání kancelářského papíru bez certifikace papíru, včetně 
možnosti vrátit dodané nespotřebované papíry, které nesplňují certifikaci papíru. 

2.1.2 Bělost kancelářského papíru 

2.1.2.1 Zadavatel při stanovení technické specifikace dodávaného kancelářského papíru zváží, 
jaká úroveň bělosti papíru a jakosti je nezbytná pro účel, na který má být daný 
kancelářský papír použit (nebude tedy požadovat pro všechny papíry bělost CIE 168, ale 
rozliší papír vyšší a nižší jakosti například pro vnitřní oběh dokumentů, kde bude 

dostatečná i bělost CIE 146). 
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3 PC SESTAVY A NOTEBOOKY 

3.1 Povinné prvky odpovědného zadávání pro PC sestavy a notebooky 

3.1.1 Certifikace PC sestav a notebooků 

3.1.1.1 PC sestavy a notebooky dodávané musí splňovat parametry pro obdržení certifikace 

nejnovější verze Energy Star. Splnění výše uvedených požadavků lze prokázat (dále jen 
„certifikace ICT“):  

 výpisem z databáze výrobků Energy Star, nebo 

 prostřednictvím „Ekoznačky EU“, „Ekologicky šetrný výrobek“, nebo jiným 
rovnocenným způsobem, který splňuje požadované parametry, nebo 

 prohlášením o naplnění parametrů spolu s technickou dokumentací výrobce či 
zkušebním protokolem, ze kterých bude naplnění parametrů pro obdržení certifikace 

nejnovější verze Energy Star vyplývat. 

3.1.1.2 Při aplikaci tohoto prvku odpovědného zadávání bude zadavatel postupovat následovně: 

 Implementace: Zadavatel bude v rámci podmínek účasti v zadávacím řízení 
požadovat předložení dokladu prokazujících certifikaci ICT. Zadavatel stanoví 
v technické specifikaci dodávaného zboží, která je součástí zadávací dokumentace, 
že prostředky musí splňovat certifikaci ICT.  

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus kontroly obalů u dodaných PC sestav a notebooků.  

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ dodání PC sestav a notebooků bez certifikace ICT, včetně 
možnosti vrátit dodané nepoužité PC sestavy a notebooky, které nesplňují certifikaci 
ICT. 

3.2 Doporučené prvky odpovědného zadávání pro PC sestavy a notebooky 

3.2.1 Záruka dodavatele za dostupnost náhradních dílů a jejich snadnou vyměnitelnost 

3.2.1.1 Zadavatel může požadovat, aby záruka dodavatele za dostupnost náhradních dílů a 

jejich snadnou vyměnitelnost trvala přinejmenším po dobu 3 let od data dodání PC 
sestav či notebooků, a to zejména u dílů: pevný disk či SSD, paměť, akumulátorové 
baterie, sestava obrazovky a podsvícení LCD, napájecí a řídící desky plošných spojů, 
stojany. 

3.2.1.2 Při aplikaci tohoto prvku odpovědného zadávání bude zadavatel postupovat následovně: 

 Implementace: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví, že 
dodavatel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů a jejich snadnou 
vyměnitelnost po dobu nejméně 3 let od data dodání PC sestav či notebooků, a to 
zejména u těchto dílů: pevný disk či SSD, paměť, akumulátorové baterie, sestava 
obrazovky a podsvícení LCD, napájecí a řídící desky plošných spojů, stojany.  

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 

mechanismus pro případ, že po dobu nejméně 3 let od data dodání PC sestav či 
notebooků, nebude zajištěna dostupnost náhradních dílů a jejich snadná 
vyměnitelnost. V případě, že v období 3 let od dodání PC sestavy či notebooku dojde 
k poruše dodané PC sestavy či notebooku, kterou nebude možné s ohledem na 

objektivní nedostupnost náhradního dílu na českém trhu či objektivní nemožnost 
tento díl vyměnit bez nákladů převyšujících dvojnásobek ceny dílu (s ohledem na 
konstrukci PC sestavy či notebooku), je zadavatel oprávněn dodané zboží dodavateli 

vrátit a dodavatel povinen zadavateli vrátit kupní cenu dodaného zboží poníženou o 
2 % za každý započatý kalendářní měsíc od data dodání zboží. Kupní cena dle 
předchozí věty bude vrácena do 30 dnů ode dne vrácení dodaného zboží dodavateli. 
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4 OSTRAHA 

4.1 Doporučené prvky odpovědného zadávání pro služby ostrahy 

4.1.1 Zapojení určitého počtu osob znevýhodněných na trhu práce do plnění veřejné zakázky 

4.1.1.1 Předmětem tohoto prvku odpovědného zadávání je zapojení určitého počtu osob 

znevýhodněných na trhu práce do plnění veřejné zakázky, přičemž se jedná zejména o 
osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením a další (vyjma osob 
se záznamem v evidenci rejstříku trestů a osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí 
svobody). Možné cílové skupiny znevýhodněných na trhu práce je možné identifikovat na 
tomto odkazu: http://sovz.cz/temata/podpora-zamestnanosti-osob-znevyhodnenych-na-
trhu-prace/.  

4.1.1.2 Zadavatel může tento prvek odpovědného zadávání implementovat formou podmínky 

účasti spočívající v požadavku na zapojení konkrétního počtu osob do plnění veřejné 
zakázky 

 Implementace: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví 

povinnost dodavatele zapojit konkrétní počet osob znevýhodněných na trhu práce 
do plnění veřejné zakázky. Zadavatel stanoví minimální počet osob, které mají být 
zapojeny, včetně uvedení cílové skupiny nebo cílových skupin znevýhodněných 

osob, do které osoby patří (např. dlouhodobě nezaměstnané osoby). Zadavatel 
stanoví minimální časové období v hodinách, po které se tyto osoby musí podílet na 
plnění veřejné zakázky ze strany dodavatele, a současně stanoví podmínky 
identifikace a evidence přítomnosti těchto osob na pracovišti a pravidla výměny 
těchto osob. Uvedené osoby musí splňovat všechny požadavky vyplývající 
z právních předpisů pro výkon předmětu veřejné zakázky (služby charakteru 
ostrahy majetku a osob).    

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví povinnost 
dodavatele při zahájení zapojení určité osoby znevýhodněné na trhu práce na plnění 
veřejné zakázky předložit zadavateli identifikační údaje této osoby včetně vyjádření 
či přípisu organizace s působností v dané oblasti (inspektorát práce, úřad práce, 
vězeňská služba, probační a mediační služba), které bude potvrzovat skutečnost, že 
se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce. Dodavatel bude dále povinen 

předkládat zadavateli v pravidelných intervalech (zpravidla měsíčních) doklady 

prokazující prezenci požadovaných osob znevýhodněných na trhu práce na 
pracovišti. 

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ, že dodavatel nedodrží svou povinnost zapojení určitého 
počtu osob znevýhodněných na trhu práce do plnění veřejné zakázky, a to formou 
smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každou byť i započatou hodinu absence osoby z 

osob znevýhodněných na trhu práce na plnění veřejné zakázky z celkového počtu 
hodin stanovených zadavatelem. 

4.1.1.3 Zadavatel může tento prvek odpovědného zadávání implementovat formou hodnotícího 
kritéria spočívajícího v bonifikaci dodavatelů, kteří se zavážou k zapojení konkrétního 
počtu osob (nebo nabídnou vyšší počet nad rámec minima stanoveného zadavatelem) do 
plnění veřejné zakázky 

 Implementace: Zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky vymezí v rámci 

hodnotících kritérií kritérium kvality zohledňující sociální aspekty plnění veřejné 

zakázky. Zadavatel může hodnotit: 

(i) počet osob znevýhodněných na trhu práce zapojených do plnění veřejné 
zakázky včetně uvedení cílové skupiny znevýhodněných osob, do které osoby 
patří (např. dlouhodobě nezaměstnané osoby) při pevně stanoveném 
minimálním časovém období v hodinách, po které se tyto osoby musí podílet na 
plnění veřejné zakázky, nebo 

(ii) nabídnuté minimální časové období v hodinách, po které se osoby 
znevýhodněné na trhu práce musí podílet na plnění veřejné zakázky při pevně 
stanoveném počtu osob znevýhodněných na trhu práce, které se budou podílet 

http://sovz.cz/temata/podpora-zamestnanosti-osob-znevyhodnenych-na-trhu-prace/
http://sovz.cz/temata/podpora-zamestnanosti-osob-znevyhodnenych-na-trhu-prace/
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na plnění veřejní zakázky včetně uvedení cílové skupiny znevýhodněných osob, 

do které osoby patří (např. dlouhodobě nezaměstnané osoby), nebo 

(iii) počet osob znevýhodněných na trhu práce zapojených do plnění veřejné 
zakázky včetně uvedení cílové skupiny znevýhodněných osob, do které osoby 
patří (např. dlouhodobě nezaměstnané osoby) a nabídnuté minimální časové 

období v hodinách, po které se osoby znevýhodněné na trhu práce musí podílet 
na plnění veřejné zakázky. 

Zadavatel stanoví vždy minimální a maximální hodnoty, které mohou dodavatelé ve 
svých nabídkách nabídnout. Odpovědná osoba při stanovení váhy a způsobu výpočtu 
bodů v rámci daného hodnotícího kritéria ověří vhodnost nastavené váhy a způsobu 
výpočtu formou simulace hodnocení dle alespoň tří modelových nabídek, které 
budou obsahovat kombinaci minimálních a maximálních hodnot, které lze v 

předmětném hodnotícím kritériu nabídnout, a různou výši nabídkových cen 
stanovených odchylkou 5 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Nastavení 
hodnotícího kritéria včetně provedené simulace hodnocení předloží vedoucí 
Odpovědné osoby vedoucímu OPPMVZ k vyjádření. 

Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví povinnost dodavatele 
zapojit minimální počet osob znevýhodněných na trhu práce do plnění veřejné 

zakázky. Zadavatel vymezí pole pro uvedení počtu osob, které mají být zapojeny 
(dle nabídky dodavatele), případně stanoví minimální počet osob, pokud nejde o 
hodnocený parametr. Zadavatel stanoví minimální časové období v hodinách, po 
které se tyto osoby musí podílet na plnění veřejné zakázky ze strany dodavatele, 
případně pokud jde o hodnocený parametr, stanoví pole pro doplnění této hodnoty 
dle nabídky dodavatele. Zadavatel stanoví podmínky identifikace a evidence 
přítomnosti těchto osob na pracovišti a pravidla výměny těchto osob. 

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví povinnost 
dodavatele při zahájení zapojení určité osoby znevýhodněné na trhu práce na plnění 
veřejné zakázky předložit zadavateli identifikační údaje této osoby včetně vyjádření 
či přípisu organizace s působností v dané oblasti (inspektorát práce, úřad práce, 
vězeňská služba, probační a mediační služba), které bude potvrzovat skutečnost, že 
se jedná o osobu znevýhodněné na trhu práce. Dodavatel bude dále povinen 

předkládat zadavateli v pravidelných intervalech (zpravidla měsíčních) doklady 

prokazující prezenci požadovaných osob znevýhodněných na trhu práce na 
pracovišti. 

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ, že dodavatel nedodrží svou povinnost zapojení určitého 
počtu osob znevýhodněných na trhu práce do plnění veřejné zakázky, a to formou 
smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každou byť i započatou hodinu absence osoby 

z osob znevýhodněných na trhu práce na plnění veřejné zakázky z celkového počtu 
hodin stanovených zadavatelem. Výše smluvní pokuty uvedená v předchozí větě 
bude zadavatelem přizpůsobena váze hodnotícího kritéria ve vazbě na 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. 

4.1.2 Důstojné pracovní podmínky 

4.1.2.1 Předmětem tohoto prvku odpovědného zadávání je zaručení zákonných standardů pro 
pracovní podmínky zaměstnanců: legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, 

odpovídající úroveň bezpečnosti práce, odpovídající mzda. 

4.1.2.2 Zadavatel může tento prvek odpovědného zadávání implementovat formou podmínky 
účasti spočívající v povinnosti dodavatele dodržovat legislativní minima pracovních 
podmínek zaměstnanců.  

 Implementace: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví 
povinnost dodavatele dodržovat pracovněprávní předpisy (odměňování vč. 
minimální mzdy či nejnižší úrovně zaručené mzdy dle nařízení vlády č. 567/2006 

Sb., pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a to vůči 
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všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou 

činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli). Dodavatel se také zaváže 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet (a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli), 
jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a 

mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus spočívající v oprávnění zadavatele kontrolovat dodržování legislativní 
minim pracovních podmínek zaměstnanců ze strany dodavatele, např. minimální 
mzdy či nejnižší úrovně zaručené mzdy dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. včetně 
způsoby nápravy tohoto neplnění této povinnosti ze strany dodavatele. V případě 
minimální mzdy či nejnižší úrovně zaručené mzdy dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 

bude kontrolní mechanismus zpravidla spočívat v povinnosti dodavatele předložit na 
písemnou žádost zadavatele písemný doklad o měsíčním vyúčtování mzdy za 
poslední 3 měsíce u konkrétně vybraných pracovníků zadavatelem. 

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 

mechanismus pro případ, že dodavatel poruší výše uvedená legislativní minima 
pracovních podmínek zaměstnanců, a to formou smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč 

za každé takovéto porušení, a v případě, že porušení je trvajícího charakteru, za 
každý započatý den trvání porušení dané povinnosti. 

4.1.2.3 Zadavatel může tento prvek odpovědného zadávání implementovat formou hodnotícího 
kritéria spočívajícího v bonifikaci dodavatelů, kteří se zavážou k dodržení odpovídajících 
mzdových podmínek zaměstnanců dodavatele použitých k plnění veřejné zakázky 

 Implementace: Zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky vymezí v rámci 
hodnotících kritérií kritérium kvality zohledňující sociální aspekty plnění veřejné 

zakázky. Zadavatel může hodnotit dodavatelem nabídnuté navýšení mzdy za 1 
hodinu práce zaměstnance na vybraných pozicích podílejících se na plnění veřejné 
zakázky oproti nejnižší úrovni zaručené mzdy pro danou kategorii prací dle nařízení 
vlády č. 567/2006 Sb. Odpovědná osoba při stanovení váhy a způsobu výpočtu bodů 
v rámci daného hodnotícího kritéria ověří vhodnost nastavené váhy a způsobu 
výpočtu formou simulace hodnocení dle alespoň tří modelových nabídek, které 

budou obsahovat kombinaci minimálních a předpokládaných maximálních hodnot, 

které lze v předmětném hodnotícím kritériu nabídnout, a různou výši nabídkových 
cen stanovených odchylkou 5 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 
Nastavení hodnotícího kritéria včetně provedené simulace hodnocení předloží 
vedoucí Odpovědné osoby vedoucímu OPPMVZ k vyjádření. 

Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví povinnost dodavatele 
odměňovat zaměstnance na vybraných pozicích podílejících se na plnění veřejné 

zakázky vyšší hodinovou mzdou než nejnižší úrovní zaručené mzdy pro danou 
kategorii prací dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., přičemž zadavatel vymezí pole 
pro doplnění výše tohoto navýšení (dle nabídky dodavatele). Zadavatel si dále 
v zadávacích a obchodních podmínkách vyhradí změnu výše ceny za plnění veřejné 
zakázky v případě, že dojde ke změně  nařízení vlády č. 567/2006 Sb., kterým k 
navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy pro danou kategorii prací tak, přičemž 
zadávací dokumentace a obchodní podmínky budou obsahovat jednoznačný způsob 

určení výše tohoto navýšení ceny s ohledem na změnu nařízení vlády č. 567/2006 
Sb. 

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus spočívající v  povinnosti dodavatele předložit na písemnou žádost 
zadavatele písemný doklad o měsíčním vyúčtování mzdy za poslední 3 měsíce u 
konkrétně vybraných pracovníků zadavatelem. V případě, že zadavatel zjistí, že 
dodavatel odměňuje zaměstnance v rozporu se smlouvou, zašle dodavateli 

písemnou výzvu k nápravě a uplatní sankce. Dodavatel je povinen zjednat nápravu 
počínaje příštím kalendářním měsícem po obdržení výzvy zadavatele k nápravě. 
Zjednání nápravy prokáže dodavatel předložením měsíčního vyúčtování mzdy u 
zadavatelem konkrétně vybraných pracovníků a to do 15 dní od konce kalendářního 
měsíce, v kterém měla být sjednána náprava. 
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 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 

mechanismus pro případ, že dodavatel nedodrží svou povinnost odměňovat 
zaměstnance na vybraných pozicích podílejících se na plnění veřejné zakázky ve výši 
uvedené ve smlouvě, tedy nedodrží navýšení hodinové mzdy ve výši uvedené ve 
smlouvě oproti nejnižší úrovni zaručené mzdy pro danou kategorii prací dle nařízení 

vlády č. 567/2006 Sb., a to formou smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý byť i 
započatý den, kdy má zadavatel dle předložených měsíčních vyúčtování mzdy 
prokázáno, že u kteréhokoliv zaměstnance postupoval dodavatel při jeho 
odměňování v rozporu se smlouvou. Smluvní pokuta dle předchozí věty bude 
účtována vždy měsíčně do 25. den po skončení kalendářního měsíce, za který je 
účtována, a to až do sjednání nápravy ze strany dodavatele dle kontrolního 
mechanismu. V případě dlouhodobého a závažného porušování povinnosti 

dodavatele odměňovat zaměstnance na vybraných pozicích podílejících se na plnění 
veřejné zakázky ve výši uvedené ve smlouvě zadavatel v obchodních podmínkách 
stanoví možnost odstoupení od smlouvy ze strany zadavatele. Za dlouhodobé a 
závažné porušování povinnosti dodavatele dle předchozí věty se považuje případ, 
kdy dodavatel nesjedná nápravu, ačkoliv k tomu byl zadavatelem vyzván, anebo 

pokud zadavatel opakovaně při kontrole měsíčních vyúčtování mzdy za poslední 3 

měsíce u konkrétně vybraných pracovníků dodavatele zjistí, že dodavatel nedodržel 
svou povinnost odměňovat zaměstnance na vybraných pozicích podílejících se na 
plnění veřejné zakázky ve výši uvedené ve smlouvě. 
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5 CATERING A STRAVOVÁNÍ 

5.1 Povinné prvky odpovědného zadávání pro catering a stravování 

5.1.1 Zákaz používání nádobí a příborů určených k jednorázovému použití 

5.1.1.1 Při realizaci služeb cateringu a stravování pro SŽ i v prostředí SŽ (např. na 

sekretariátech GŘ) se nesmí používat nádobí, příbory a další obdobné výrobky určené k 
jednorázovému použití. 

5.1.1.2 Při aplikaci tohoto prvku odpovědného zadávání bude zadavatel postupovat následovně: 

 Implementace: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky (anebo ve 
specifikaci objednávky) stanoví, že dodavatel nesmí při realizaci služeb používat 
nádobí, příbory a další obdobné výrobky určené k jednorázovému použití.  

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky (anebo ve specifikaci 

objednávky) stanoví kontrolní mechanismus opravňující zadavatele provést v 
průběhu realizace služeb cateringu a stravování kontrolu splnění povinnosti 
dodavatele nepoužívat nádobí, příbory a další obdobné výrobky určené k 

jednorázovému použití. 

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky (anebo ve specifikaci 
objednávky) stanoví sankční mechanismus pro případ použití nádobí, příborů a 

dalších obdobných výrobků určených k jednorázovému použití, a to formou nároku 
zadavatele na slevu 10 % z celkové ceny služeb cateringu a stravování dle smlouvy. 

5.1.2 Povinnost minimalizace obalového materiálu a třídění odpadu 

5.1.2.1 Při realizaci služeb cateringu a stravování pro SŽ i v prostředí SŽ (např. na 
sekretariátech GŘ) se postupuje tak, aby byl minimalizován obalový materiál v co 
nejvyšší možné míře a byl dodržován systém nakládání s odpadem a jeho třídění. 

5.1.2.2 Při aplikaci tohoto prvku odpovědného zadávání bude zadavatel postupovat následovně: 

 Implementace: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky (anebo ve 
specifikaci objednávky) bude požadovat, aby měl dodavatel zaveden systém 
nakládání s odpadem a prováděl jeho třídění nejméně v následující podobě: papír, 

plasty, sklo a kovy. Pakliže takový systém nakládání s odpadem a jeho třídění dosud 
nemá, zaváže se dodavatel namísto tohoto prohlášení jej nejpozději k účinnosti 
smlouvy závazně zavést ve výše uvedeném rozsahu.  

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky (anebo ve specifikaci 

objednávky) stanoví kontrolní mechanismus spočívající v povinnosti dodavatele při 
plnění činností ze smlouvy postupovat tak, aby minimalizoval obalový materiál v co 
nejvyšší možné míře, a kontroloval dodržování systému nakládání s odpadem a jeho 
třídění ze strany osob, které se na straně dodavatele podílí na plnění smlouvy. 

5.2 Doporučené prvky odpovědného zadávání pro catering a stravování 

5.2.1 Ekologická likvidace biologicky rozložitelného odpadu 

5.2.1.1 Při realizaci služeb cateringu a stravování pro SŽ může zadavatel požadovat, aby 
dodavatel zajistil ekologickou likvidaci biologicky rozložitelného odpadu v zařízení 
k biologicky rozložitelnému odpadu. 

 Implementace: Zadavatel bude v obchodních podmínkách veřejné zakázky (anebo 

ve specifikaci objednávky) stanoví, že dodavatel je povinen zajistit ekologickou 
likvidaci biologicky rozložitelného odpadu v zařízení k biologickému zpracování 
rozložitelného odpadu.  

 Kontrola: Zadavatel bude v obchodních podmínkách veřejné zakázky (anebo ve 
specifikaci objednávky) stanoví kontrolní mechanismus spočívající v povinnosti 
předložit zprávu o zkompostování biologického odpadu, která bude potvrzená 
poskytovatelem těchto služeb (kompostárnou). Tato zpráva bude přílohou faktury za 
každé provedené plnění. 

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky (anebo ve specifikaci 
objednávky) stanoví sankční mechanismus pro případ nesplnění povinnosti předložit 
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zprávu o zkompostování biologického odpadu, která bude potvrzená poskytovatelem 

těchto služeb (kompostárnou), a to formou nároku zadavatele na slevu 10 % 
z celkové ceny služeb cateringu a stravování dle smlouvy (bude-li se jednat o 
rámcovou dohodu, tak z ceny dílčí smlouvy). V případě nepředložení zprávy o 
zkompostování biologického odpadu jako přílohy faktury, bude faktura vrácena jako 

neúplná dodavateli, a zadavatel bude nárokovat slevu 10 % z celkové ceny služeb 
cateringu a stravování dle smlouvy ceny (bude-li se jednat o rámcovou dohodu, tak 
z ceny dílčí smlouvy). 

5.2.2 Dodávka produktů z ekologicky šetrného zemědělství 

5.2.2.1 Při realizaci služeb cateringu a stravování pro SŽ může zadavatel požadovat, aby určitá 
část dodávaných produktů pocházela z ekologicky šetrného zemědělství: 

 Implementace: Zadavatel bude ve specifikaci předmětu veřejné zakázky (anebo ve 

specifikaci objednávky) požadovat, aby určitá část dodávaných produktů pocházela 
z ekologicky šetrného zemědělství. Zadavatel vždy vymezí, kterých potravin se 
tento požadavek týká. 

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky (anebo ve specifikaci 
objednávky) stanoví kontrolní mechanismus spočívající v povinnosti předložit jako 
přílohou faktury za každé provedené plnění zprávu o spolupráci s provozovatelem 

ekologicky šetrného zemědělství, ve které bude tímto provozovatelem potvrzeno, že 
určitá část dodávaných produktů pocházela z ekologicky šetrného zemědělství 
včetně potvrzení označení dané části plnění grafickým znakem loga označujícím 
ekologickou produkci, který je definován v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o 
ekologické produkci a označování ekologických produktů, tzv. biozebrou nebo jiným 
rovnocenným způsobem (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=CS). Tato zpráva bude 

přílohou faktury za každé provedené plnění. 

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky (anebo ve specifikaci 
objednávky) stanoví sankční mechanismus pro případ nesplnění povinnosti předložit 
zprávu o spolupráci s provozovatelem ekologicky šetrného zemědělství, a to formou 
nároku zadavatele na slevu 10 % z celkové ceny služeb cateringu a stravování dle 
smlouvy. V případě nepředložení kompletní zprávy o spolupráci s provozovatelem 

ekologicky šetrného zemědělství jako přílohy faktury, bude faktura vrácena jako 

neúplná dodavateli, a zadavatel bude nárokovat slevu 10 % z celkové ceny služeb 
cateringu a stravování dle smlouvy (bude-li se jednat o rámcovou dohodu, tak 
z ceny dílčí smlouvy). V případě, že zadavatel prokáže, že informace uvedené 
zprávy o spolupráci s provozovatelem ekologicky šetrného zemědělství jsou 
nepravdivé, či že namísto části plnění uvedeného ve zprávě zprávy o spolupráci 
s provozovatelem ekologicky šetrného zemědělství bylo dodáno jiné plnění, které 

nepocházelo z ekologicky šetrného zemědělství, má zadavatel nárok na slevu 30 % 
z celkové ceny služeb cateringu a stravování dle smlouvy.  

5.2.3 Dodávka Fair Trade produktů  

5.2.3.1 Při realizaci služeb cateringu a stravování pro SŽ může zadavatel požadovat, aby 
dodávané kávové a/nebo čajové produkty byly vyrobeny v souladu s parametry Usnesení 
Evropského parlamentu o Spravedlivém obchodu a rozvoji 2005/2245 (INI): 

 Implementace: Zadavatel bude ve specifikaci předmětu veřejné zakázky (anebo ve 

specifikaci objednávky) požadovat, aby dodávané kávové a/nebo čajové produkty 
byly vyrobeny v souladu s parametry Usnesení Evropského parlamentu o 
spravedlivém obchodu a rozvoji 2005/2245 (INI). Zadavatel vždy vymezí, kterých 
produktů se tento požadavek týká. 

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky (anebo ve specifikaci 
objednávky) stanoví kontrolní mechanismus spočívající v povinnosti předložit jako 
přílohou faktury za každé provedené plnění zprávu o použití Fair Trade produktů, ve 

které bude tímto provozovatelem potvrzeno, že při realizaci služeb cateringu a 
stravování byly použity kávové a/nebo čajové produkty byly vyrobené v souladu s 
parametry Usnesení Evropského parlamentu o spravedlivém obchodu a rozvoji 
2005/2245 (INI) včetně deklarace značkou Fair Trade na výrobku, či že je výrobek 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=CS
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distribuován prostřednictvím Fair Trade organizací nebo jiným rovnocenným 

způsobem. Tato zpráva bude přílohou faktury za každé provedené plnění. 

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky (anebo ve specifikaci 
objednávky) stanoví sankční mechanismus pro případ nesplnění povinnosti předložit 
zprávu o použití Fair Trade produktů, a to formou nároku zadavatele na slevu 10 % 

z celkové ceny služeb cateringu a stravování dle smlouvy. V případě nepředložení 
kompletní zprávy o použití Fair Trade produktů jako přílohy faktury, bude faktura 
vrácena jako neúplná dodavateli, a zadavatel bude nárokovat slevu 10 % z ceny. 
V případě, že zadavatel prokáže, že informace uvedené ve zprávě o použití Fair 
Trade produktů jsou nepravdivé, či že namísto kávových a/nebo čajových produktů 
uvedených ve zprávě o použití Fair Trade produktů byly použity jiné produkty, které 
nejsou vyrobené v souladu s parametry Usnesení Evropského parlamentu o 

spravedlivém obchodu a rozvoji 2005/2245 (INI), má zadavatel nárok na slevu 30 
% z celkové ceny služeb cateringu a stravování dle smlouvy.  
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6 STAVEBNÍ PRÁCE 

6.1 Doporučené prvky odpovědného zadávání pro stavební práce 

6.1.1 Studentské exkurze 

6.1.1.1 Zadavatel může požadovat, aby dodavatel provedl při realizaci stavebních prací pro 

zadavatele exkurzi pro studenty. Uplatnění tohoto prvku odpovědného zadávání je 
vhodné u technologicky zajímavých stavebních prací, u kterých je možné bez větších 
obtíží na straně dodavatele a zadavatele dodržet bezpečnost prováděných prací i 
účastníků exkurze. 

6.1.1.2 Při aplikaci tohoto prvku odpovědného zadávání bude zadavatel postupovat následovně: 

 Implementace: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví 
povinnost dodavatele provést studentské exkurze přímo na staveništi zadavatelem 

stanovený počet studentských exkurzí přímo na staveništi. Exkurze musí být 
provedeny v minimálním, zadavatelem stanoveném, rozsahu hodin a o celkovém 
minimálním počtu účastníků, a to v součtu, bez ohledu na počet provedených 

exkurzí. Podpořenou skupinou, která se exkurze bude účastnit, musí být studenti 
vysokých, středních a učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského 
nebo dopravního zaměření.  

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus spočívající v doložení provedení exkurze evaluační zprávou se zpětnou 
vazbou podpořených osob, prezenční listina podepsaná účastníky exkurze a 
potvrzením vzdělávacího ústavu, že účastníci exkurze jsou jeho studenty.  

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ porušení povinnosti dodavatele realizovat studentskou 
exkurzi v rozsahu stanoveném zadavatelem, a to ve formě smluvní pokuty ve výši 

20.000 Kč za každého chybějícího účastníka exkurze, maximálně však ve výši 
100.000 Kč. 

6.1.2 Odborná praxe studentů 

6.1.2.1 Zadavatel může požadovat, aby dodavatel při realizaci stavebních prací pro zadavatele 

zajistil odbornou praxi studentů. Uplatnění tohoto prvku odpovědného zadávání je 
vhodné u déle trvajících stavebních prací, u kterých je možné bez větších obtíží na straně 
dodavatele a zadavatele dodržet bezpečnost prováděných prací i účastníků odborné 

praxe. 

6.1.2.2 Při aplikaci tohoto prvku odpovědného zadávání bude zadavatel postupovat následovně: 

 Implementace: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví 
povinnost dodavatele v průběhu lhůty pro dokončení stavebních prací umožnit v 
souvislosti se stavbou realizaci odborné praxe studentů po minimální počet týdnů 
stanovených zadavatelem.  Zadavatel stanoví minimální počet účastníků odborné 

praxe a celkový počet hodin odborné praxe pro každého účastníka. Podpořenou 
skupinou, která se bude praxe účastnit, musí být studenti vysokých, středních a 
učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 
zaměření.  

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus spočívající v doložení provedení praxe evaluační zprávou se zpětnou 

vazbou podpořených osob, záznamů o docházce podpořených osob do odborné 

praxe a potvrzení vzdělávacího ústavu, že účastníci odborné praxe jsou jeho 
studenty.  

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ porušení povinnosti dodavatele zajistit odbornou praxi 
studentů v rozsahu stanoveném zadavatelem, a to ve formě smluvní pokuty ve výši 
500 Kč za každou byť i započatou hodinu absence podpořené osoby na odborné 
praxi z celkového počtu hodin odborné praxe účastníka. 

6.1.3 Rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce 

6.1.3.1 Zadavatel může požadovat, aby dodavatel při realizaci stavebních prací pro zadavatele 
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zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány dodavatel se zadavatelem. 

6.1.3.2 Při aplikaci tohoto prvku odpovědného zadávání bude zadavatel postupovat následovně: 

 Implementace: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví 
povinnost dodavatele ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři dodavatele“), stejnou 

nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána ve smlouvě 
dodavatele se zadavatelem na realizaci veřejné zakázky.  

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus spočívající v povinnosti dodavatele na písemnou výzvu předložit 
zadavateli smluvní dokumentaci se smluvními partnery dodavatele uvedenými ve 
výzvě zadavatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti dodavatele zajistit 
rovnocenné platební podmínky smluvním partnerům dodavatele, jako má sjednány 

dodavatel se zadavatelem.  

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ porušení povinnosti dodavatele zajistit rovnocenné platební 

podmínky smluvním partnerům dodavatele, jako má sjednány dodavatel se 
zadavatelem, a to ve formě smluvní pokuty výši 10.000 Kč za každý byť i započatý 
den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 

nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána ve smlouvě 
dodavatele se zadavatelem na realizaci veřejné zakázky.  
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7 NÁBYTEK 

7.1 Povinné prvky odpovědného zadávání pro dodávku nábytku 

7.1.1 Alternativně se uplatní pouze jedna z variant čl. 14.1.2 nebo čl. 14.1.3 

7.1.2 Zadání podlimitní veřejné zakázky Vězeňské službě České republiky 

Zadavatel před zahájením zadávacího řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na 
dodávku nábytku nejprve zváží možnost analogického postupu dle § 30 písm. b) zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, tj. přímé zadání podlimitní veřejné 
zakázky Vězeňské službě České republiky. V takovém případě bude postupovat 
odpovědná osoba v souladu s částí II. článkem 7. písm. a. bod i. přílohy č. 1 Pokynu 
ministra dopravy č. j. 19/2018-810-VZ/1 ze dne 18. 9. 2018 o odpovědném zadávání a 
podle článku 25.8 Směrnice č. 53 o zadávání veřejných zakázek (Výjimka oslovení 

jednoho dodavatele). V případě, že žádost o výjimku schválena bude, a oslovena 
k podání nabídky bude pouze Vězeňská služba České republiky, není zadavatel povinen 
použít jiný povinný prvek odpovědného zadávání dle této kapitoly Pokynu. V případě, že 
žádost o výjimku nebude schválena, anebo zadavatel se rozhodne o takovou výjimku 

nezažádat, použije zadavatel jiný povinný prvek odpovědného zadávání dle této kapitoly 
Pokynu. 

7.1.3 Certifikace nábytku 

7.1.3.1 Nábytek dodávaný SŽ musí splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek: 

 dodávaný dřevěný nábytek musí splňovat požadavky na udělení značky „Ekoznačka 
EU“, „Ekologicky šetrný výrobek“, „Modrý anděl“, „Severská labuť“ nebo rovnocenné 
značky, nebo 

 dřevo použité na dodávaný nábytek musí pocházet z trvale udržitelné produkce. 

Splnění výše uvedených požadavků lze prokázat (dále jen „certifikace nábytku“):  

(i) požadavky dle písm. a) příslušným certifikátem, nebo dokumentací k výrobku, 
ze které vyplývá soulad s požadavky na udělení ekoznačky, 

(ii) požadavky dle písm. b), certifikátem FSC (Forest Stewardship Council), PEFC 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification), nebo dokladem o 
původu dřeva, ze kterého vyplývá splnění požadavku.  

7.1.3.2 Při aplikaci tohoto prvku odpovědného zadávání bude zadavatel postupovat následovně: 

 Implementace: Zadavatel bude v rámci podmínek účasti v zadávacím řízení 

požadovat předložení dokladu prokazujících certifikaci nábytku. Zadavatel stanoví 
v technické specifikaci dodávaného zboží, která je součástí zadávací dokumentace, 
že dodávaný nábytek musí splňovat certifikaci nábytku.  

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus, dle něhož bude v případě pochybností oprávněn požadovat při 
akceptaci dodávaného zboží předložení požadované certifikace nábytku ke každému 

dodanému kusu.  

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ dodání nábytku bez certifikace nábytku, včetně možnosti 
vrátit nepoužitý nábytek, které nesplňuje certifikaci nábytku. 
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8 KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 

8.1 Doporučené prvky odpovědného zadávání pro dodávku kancelářských potřeb 

8.1.1 Papírenské výrobky 

U veřejných zakázek na dodávky kancelářských potřeb z papíru může zadavatel 

postupovat analogicky dle kapitoly 9 tohoto pokynu věnující se prvkům odpovědného 
zadávání u kancelářského papíru.  

8.1.2 Plastové produkty 

8.1.3 U veřejných zakázek na dodávky kancelářských potřeb obsahující plasty může zadavatel 
požadovat, aby dodané produkty nebyly vyrobeny ani částečně z polyvinylchloridu 
(PVC). 

8.1.3.1 Při aplikaci tohoto prvku odpovědného zadávání bude zadavatel postupovat následovně: 

 Implementace: Zadavatel stanoví v technické specifikaci dodávaného zboží, která je 
součástí zadávací dokumentace, že dodané zboží nesmí být vyrobeno ani částečně z 

polyvinylchloridu (PVC). Zadavatel umožní dodání produktů vyrobených z 
polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) nebo polyethylentereftatálu (PET). 

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus, dle něhož bude v případě pochybností oprávněn požadovat při 

akceptaci dodávaného zboží předložení dokladu o složení výrobku ke každému 
dodanému kusu.  

 Sankce: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ dodání kancelářských potřeb nesplňující technickou 
specifikaci, včetně možnosti vrátit nepoužité kancelářské potřeby, které nesplňují 
technickou specifikaci. 

8.1.4  Obalové materiály 

8.1.5 U veřejných zakázek na dodávky kancelářských potřeb může zadavatel požadovat, aby 
byl dodavatel povinen odebírat obalové materiály s povinností třídit odpad. 

8.1.5.1 Při aplikaci tohoto prvku odpovědného zadávání bude zadavatel postupovat následovně: 

 Implementace: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví 
povinnost dodavatele veškeré použité obaly zboží dodaného zadavateli zpětně 
odebírat, a třídit nejméně v následující podobě: papír, plasty, sklo, kovy, biologicky 
rozložitelný odpad. Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví 

povinnost dodavatele mít zaveden systém nakládání s odpadem a provádět jeho 
třídění nejméně v následující podobě: papír, plasty, sklo, kovy, biologicky 
rozložitelný odpad. 

 Kontrola: Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví kontrolní 
mechanismus spočívající v povinnosti dodavatele předložit interní dokumenty, jimiž 
zavedl systém nakládání s odpadem a jeho třídění v požadovaném rozsahu. 

 Sankce:  Zadavatel v obchodních podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční 
mechanismus pro případ, že dodavatel nepředloží interní dokumenty dle kontrolního 
mechanismu, a to formou smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení dodavatele s předložením interních dokumentů. Zadavatel v obchodních 

podmínkách veřejné zakázky stanoví sankční mechanismus pro případ, že dodavatel 
v rámci poskytování plnění dle smlouvy nepřevezme od zadavatele použité obaly 
a/nebo neprovede v rozporu se svými povinnostmi po jejich převzetí jejich třídění. 

V případě dlouhodobého a závažného porušování povinnosti dodavatele předložit 
tyto interní dokumenty nebo porušení povinnosti převzít od zadavatele použité obaly 
a/nebo je třídit alespoň v pěti prokázaných případech zadavatel v obchodních 
podmínkách stanoví možnost odstoupení od smlouvy ze strany zadavatele. 


