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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 Stavební práce 
Uplatněná příležitost Exkurze pro žáky základních škol a studenty technických 

oborů středních odborných nebo vysokých škol 
 
Exkurze pro žáky základních škol 
Požadavek na exkurze pro žáky základních škol ve své praxi použilo Město Jičín, a to například v rámci 
veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. 
etapa“. Cílem uvedeného ustanovení zvýšení zájmu žáků základních škol o technické vzdělávání. 

Vzorové dokumenty k uvedené veřejné zakázce lze nalézt na tomto odkazu.  

Ze smlouvy o dílo: 

„Dále se zhotovitel zavazuje, že umožní exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům základních škol 
s cílem podpořit zájem o studium/ práci v technických oborech, maximální možný počet je 
omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech, počet žáků max. 15.“ 

 

Dalším zadavatelem, který ve své praxi stanovil požadavek na zajištění exkurzí pro žáky základních škol 
byla Univerzita Karlova v rámci veřejné zakázky s názvem „RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – 
Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části“. Účelem předmětných exkurzí byla propagace řemesel. 

Vzorové dokumenty jsou dostupné na profilu zadavatele na tomto odkazu.  

Textace ze zadávací dokumentace: 

„S ohledem na potřebu seznámení s možným pracovním uplatněním v rámci obecného vzdělávání 
zadavatel bude po domluvě s vybraným dodavatelem organizovat exkurze žáků základních škol. 
Vybraný dodavatel bude povinen zajistit pro účastníky exkurze výklad ohledně prací na předmětu 
plnění. Maximální počet účastníků exkurze určí pravidla BOZP stavby, nepředpokládá se však počet 
vyšší než 15 osob v jedné skupině.  Maximální četnost exkurzí je stanovena v počtu 2 za kalendářní 
měsíc.“ 

Ze smlouvy o dílo: 

„Zhotovitel	 bere	 na	 vědomí,	 že	 Objednatel	 bude	 po	 předchozí	 domluvě	 se	 Zhotovitelem	
organizovat	 exkurze	 žáků	 základních	 škol	 (dále	 jen	 „Exkurze“),	 a	 to	 za	 účelem	 propagace	
řemesel,	 a	 v	souladu	 se	 svým	 záměrem	 sociálně	 odpovědného	 veřejného	 zadávání,	 přičemž	
Zhotovitel	se	v	souvislosti	s	těmito	Exkurzemi	zavazuje	poskytnout	plnou	součinnost.	
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Iniciátorem	 a	 organizátorem	 Exkurze	 je	 Objednatel.	 Objednatel	 navrhne	 termín	 a	 program	
Exkurze	a	poskytne	informaci	o	počtu	účastníků	a	jejich	přibližném	věkovém	složení	technikovi	
BOZP	a	Zhotoviteli	alespoň	1	týden	před	plánovaným	termínem	Exkurze.	Organizační	průběh	a	
případná	omezení	(popřípadě	alternativní	termín	Exkurze)	určí	odpovědný	technik	BOZP	bez	
zbytečného	 odkladu,	 přičemž	 BOZP	 zohlední	 aktuální	 intenzitu	 stavebních	 prací	 a	 jejich	
aktuální	průběh	v	prostorách	Exkurzí	dotčených.	Exkurze	s	počtem	účastníků	větším	než	15	a	
Exkurze	delší	než	1	h	se	nepředpokládají.	

Zhotovitel	se	zavazuje	v	místě	a	čase	dohodnutém	s	Objednatelem	provést	účastníky	Exkurze	po	
dotčených	prostorách	dle	podmínek	a	omezení	 stanovených	BOZP,	 a	poskytnout	účastníkům	
Exkurze	odborný	výklad	k	aktuálně	prováděným	stavebním	pracím.	

Strany	sjednaly,	že	četnost	Exkurzí	nepřesáhne	počet	1	Exkurze	za	kalendářní	měsíc.	

Kontaktními	 osobami	 pro	 účely	 Exkurzí	 jsou:	 za	 Objednatele	 __________________________,	 tel.	
_____________________,	e-mail:	_____________________________,	za	Zhotovitele:	_______________________,	tel.	
___________________,	 e-mail:	 __________________________	 (vyplní	 se	Koordinátor	 SOVZ	 (udržitelnosti)	
dle	čl.	XX	ZD).“ 

 

Exkurze pro studenty technických oborů vysokých škol nebo technických oborů středních odborných 
škol 
Požadavek na tyto exkurze stanovil státní podnik Povodí Vltavy ve své veřejné zakázce s názvem „VD 
Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“. Předmětná veřejné zakázka je velmi složitou a 
technicky zajímavou stavbou. Cílem požadavku tohoto zadavatele je zajištění možnosti pro studenty 
technických oborů vidět, na jakých projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat 
oboru, který vystudovali. 

Odkaz na profil zadavatele se vzorovými dokumenty naleznete zde.  

Textace ze zadávací dokumentace: 

„Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen na své náklady v každém roce plnění 
veřejné zakázky umožnit alespoň jednu prohlídku předmětu plnění veřejné zakázky studentům 
technických oborů vysokých škol nebo technických oborů odborných středních škol. Další podmínky 
týkajcí se této povinnosti jsou vymezeny zněním smlouvy.“ 

Ze smlouvy o dílo: 

„Zhotovitel je na své náklady povinen v každém roce provádění Díla umožnit alespoň jednu 
prohlídku provádění Díla studentům technických oborů vysokých škol nebo technických oborů 
středních odborných škol. Součástí prohlídky bude technický popis Díla a činností konaných při 
provádění Díla. 

Prohlídku dle předchozího odstavce povede Stavbyvedoucí nebo jiná Zhotovitelem pověřená 
odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní 
dotazy studentů. 

Zhotovitel je oprávněn zajistit si studenty dle odst. 0 tohoto článku k provedení prohlídky provádění 
Díla. Zajištění studentů dle odst. 0 tohoto článku může Zhotoviteli pokynem uložit i Objednatel. 
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V případech dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k odsouhlasení 
seznamu takových studentů a termínu prohlídky provádění Díla.“ 

 

 


