Vzorová textace
Vzorovou textaci lze využít pouze pokud to je možné vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění
veřejné zakázky. Zadavatel také musí vždy zvážit, zda je vhodnější, účelnější či efektivnější aspekty
odpovědného veřejného zadávání uplatnit jako podmínku účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 37 ZZVZ
nebo formou hodnocení nabídek ve smyslu § 114 a násl. ZZVZ. Textace je nutné podle potřeby
přizpůsobit povaze a předmětu plnění konkrétní veřejné zakázky a jejímu rozsahu. I když byly textace
pečlivě promýšleny, autoři nepřebírají a ani nemohou přebírat odpovědnost v souvislosti s konkrétními
případy, ve kterých byly uvedeny nebo pro které budou textace využity.

Předmět plnění
Uplatněná příležitost

Stavební práce
Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu
práce (osob se záznamem v rejstříku trestů)

Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen „Povodí Vltavy“) podporuje zaměstnávání osob se záznamem
v rejstříku trestů již několik let. První pilotní zakázku s takovým požadavkem Povodí Vltavy zadalo již
v roce 2016. Z uvedené veřejné zakázky získalo Povodí Vltavy zkušenosti pro precizaci svých požadavků
v budoucích zakázkách. Níže proto uvádíme nejnovější verzi požadavku Povodí Vltavy na zaměstnávání
osob se záznamem v rejstříku trestů. Uvedená textace je však s úpravami použitelná i pro podporu
zaměstnávání jiných osob znevýhodněných na trhu práce.
Případovou studií k této odpovědné činnosti Povodí Vltavy naleznete na tomto odkazu.
Zaměstnávání osob vedených v evidenci Úřadu práce (s hodnocením)
Textace ze zadávací dokumentace:
„Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit, aby se na plnění veřejné
zakázky ve stanoveném rozsahu podíleli nejméně 3 jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho
poddodavatele provádějícího stavební práce při plnění veřejné zakázky, kteří mají ke dni
započetí své participace na plnění veřejné zakázky záznam v evidenci Rejstříku trestů nebo
obdobné evidenci vedené v zahraničí a kteří v souvislosti s tímto záznamem
a)
b)
c)
d)

byli propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody,
byli podmíněně propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody a jsou ve zkušební době,
byli podmíněně odsouzeni k trestu odnětí svobody a jsou ve zkušební době, nebo
jsou ve výkonu trestu domácího vězení.

Další podmínky týkající se této povinnosti jsou vymezeny zněním smlouvy. Za účelem splnění
této povinnosti může dodavatel požádat o podporu např. státní instituce nebo neziskové
organizace, jejichž seznam je uveden na str. 8 až 11 metodiky dostupné na adrese
https://www.vscr.cz/wpcontent/uploads/2017/02/Metodika-SOVZ.pdf.“
Ze smlouvy o dílo:
Definice
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„„Evidence Rejstříku trestů“ znamená evidenci Rejstříku trestů nebo obdobnou evidenci
vedenou v zahraničí.
„Předávací řízení“ znamená proces předání dokončeného Díla Objednateli a jeho převzetí
Objednatelem s výhradami nebo bez výhrad.
„Technická přejímka“ znamená proces technické kontroly Díla po dokončení stavebních a
montážních prací na Díle.
„Zaměstnanec se záznamem v Evidenci Rejstříku trestů“ znamená zaměstnance Zhotovitele
nebo jeho Poddodavatele provádějícího stavební práce při provádění Díla, který má ke dni
započetí své participace na provádění Díla záznam v Evidenci Rejstříku trestů a který
v souvislosti s tímto záznamem
a)
b)
c)
d)

byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody,
byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody,
byl podmíněně odsouzen k trestu odnětí svobody, nebo
byl či stále je ve výkonu trestu domácího vězení.“

Povinnosti dodavatele
„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na provádění Díla v dále sjednaném rozsahu podílel
nejméně X Zaměstnanci se záznamem v Evidenci Rejstříku trestů.
Za účelem splnění povinnosti podle předchozího odstavce může Zhotovitel požádat o podporu
např. státní instituce nebo neziskové organizace, jejichž seznam je uveden na str. 8 až 11
metodiky dostupné na https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/02/MetodikaSOVZ.pdf.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Zaměstnanci se záznamem v Evidenci Rejstříku trestů
podíleli na provádění Díla v celkovém rozsahu nejméně XX hodin za všechny takové
zaměstnance. Do tohoto rozsahu se započítávají i hodiny, ve kterých se dotčený zaměstnanec
nebo zaměstnanci nemohli podílet na provádění Díla z důvodu čerpání dovolené nebo překážek
v práci ve smyslu Zákoníku práce.
Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit Objednateli přehled Zaměstnanců se
záznamem v Evidenci Rejstříku trestů, kteří se podílejí nebo podíleli na provádění Díla, ve
kterém bude ke každému zaměstnanci uvedeno
a)
b)
c)
d)
e)

jméno a příjemní,
pracovní zařazení,
informace, zda je konkrétní osoba zaměstnancem Zhotovitele nebo jeho poddodavatele a
případná identifikace takového poddodavatele prostřednictvím názvu nebo jména a
příjmení (popřípadě obchodní firmy) a identifikačního čísla,
datum započetí a případně ukončení participace na provádění Díla a
odhadovaný počet hodin dosavadní participace na provádění Díla.

Výzva dle předchozího odstavce může být provedena zápisem do Stavebního deníku.
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději v době mezi ukončením Technické
přejímky a zahájením Přejímacího řízení
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a)

přehled Zaměstnanců se záznamem v Evidenci Rejstříku trestů, kteří se podíleli
na provádění Díla, ve kterém bude ke každému zaměstnanci uvedeno
i.
jméno a příjemní,
ii.
pracovní zařazení,
iii.
informace, zda je konkrétní osoba zaměstnancem Zhotovitele nebo jeho
poddodavatele a případná identifikace takového poddodavatele prostřednictvím
názvu nebo jména a příjmení (popřípadě obchodní firmy) a identifikačního čísla,
iv.
datum započetí a případně ukončení participace na provádění díla a
v.
přesný počet hodin dosavadní participace na provádění díla, a
b) doklady jednoznačně prokazující splnění povinnosti podle odst. Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů. tohoto článku, např. výpisy z Evidence Rejstříku trestů a mzdové listy; tyto doklady
mohou být částečně znečitelněny, není-li tím ovlivněna jejich průkaznost.“
Sankce
„Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za porušení
povinnosti provádět Dílo v souladu s čl. X odst. X této Smlouvy [pozn. autora: povinný hodinový
rozsah participace osob znevýhodněných na trhu práce] ve výši XX,- Kč za každou započatou
hodinu rozdílu mezi stanoveným a skutečným rozsahem.“
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