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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 Nakládání s odpady 

Uplatněná příležitost Ekologicky šetrné řešení; Podpora zaměstnanosti osob 
znevýhodněných na trhu práce; Inovativní řešení 

 
 
POŽADAVEK NA VÁŽENÍ ODPADU, MOTIVACE K TŘÍDĚNÍ 
  
Město Choceň v roce 2017 vyhlásilo otevřenou nadlimitní veřejnou zakázku Svoz a nakládání s 
odpadem města Choceň na období 4 let v rozsahu stanoveném v Projektu, který byl přílohou zadávací 
dokumentace. Již při přípravě zadávací dokumentace vycházelo město z Projektu, ve kterém byly mimo 
základních požadavků na zabezpečení logistiky svozu zahrnuty například i požadavky týkající se 
přehledu množství odpadů, či kontroly obsahu sběrných nádob. Předmětem zadávací dokumentace 
bylo komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se směsným komunálním odpadem, separovaným 
odpadem a zajištění mobilního svozu nebezpečných odpadů. Celou případovou studii naleznete zde. 
 
Smluvní podmínky 

Povinnosti dodavatele: 

 

„Vážit svozové vozidlo, případně převzatý odpad, na váze umístěné v areálu bývalé skládky na 

pozemku s parcelním číslem 1795/16 v k.ú. Choceň, případně na certifikované váze umístěné 

na svozovém vozidle, a to před zahájením svozu odpadů a po dokončení svozu odpadů na území 

města. Vážní lístky budou předávány objednateli společně s měsíční fakturou. V případě, že 

bude v rámci svozu svážen svozovým autem také odpad od podnikatelských subjektů, bude 

předáván přehled netto váhy svezeného odpadu bez odečtu odpadů od podnikatelského 

subjektu a také s odečtem odpadů od podnikatelských subjektů.“ 

„Upozorňovat občany, že sběrná nádoba nebude vyvezena, pokud do ní budou umístěny 

odpady, které do nádoby nepatří, a to formou článku, případně samostatného letáku 

distribuovaného současně s harmonogramem svozu. Zajistit fotodokumentaci a popis a 

uvědomit objednatele o závadném obsahu sběrné nádoby nebo o nemožnosti jejího vysypání, 

v takovém případě, nebude-li závada ihned odstraněna, nebude sběrná nádoba vyprázdněna. 

V případě nevyvezení nádoby, nebo nemožnosti uskutečnit jiné sjednané služby, zhotovitel 
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neprodleně předloží objednateli (oddělení životního prostředí městského úřadu) jmenný 

seznam (nebo seznam čísel popisných), kde a kdy tyto služby nebylo možno realizovat a uvede 

důvod, proč služby nebylo možné provést. Současně bude o důvodu nevyvezení nádoby 

informován občan (např. pomocí letáku, označení nádoby apod.).“ 

 
Statutární město Jihlava se snaží různými kroky nejen o snižování množství směsného komunálního 
odpadu, ale i o snižování celkového množství odpadů včetně tříděného. Cílem města je tedy 
propagovat tzv. zero waste přístup, který spočívá v cílené minimalizaci odpadů například i 
promyšleným omezováním spotřeby, či upřednostňováním bezobalových nákupů. Předmětem veřejné 
zakázky je komplexní zabezpečení odpadového hospodářství na území města Jihlavy a další služby 
týkající se údržby komunikací, provozu osvětlení apod. Dodavatel zajišťuje svoz směsného i tříděného 
odpadu, biologicky rozložitelného odpadu (včetně zahrádkářských kolonií), v rámci sběrných dvorů pak 
zajišťuje i sběr objemného odpadu, nebezpečného odpadu, textilu, kovů, jedlých olejů a tuků a taktéž 
zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení. Celou případovou studii naleznete zde. 
 
Smluvní podmínky: 

„Dodavatel je povinen předat objednateli přehled četnosti svozu, počet sběrných nádob u 

jednotlivých uživatelů, výši úhrady za svoz a předání k dalšímu využití vytříděných odpadů za 

vymezené období. Dodavatel je povinen předávat podklady pro vedení evidence odpadů 

objednateli nejpozději patnáctého dne každého měsíce následujícího po měsíci, v němž 

dodavatel podklady nabyl a záznamy v evidenci vznikly.“ 

Smluvní podmínky k vytříděnému odpadu: 

„Dodavatel eviduje zaplněnost sběrných nádob včetně přeplněnosti a do 15 dnů po skončení 

čtvrtletí předá objednateli podklady s údaji o využívání kapacity sběrných nádob. Podklady 

mohou být předávány i měsíčně formou dat pro import do GIS systému.“ 

 
HODNOCENÍ KVALITY PLNĚNÍ A KOMPLEXNÍHO PŘÍSTUPU 
 
Město Litvínov v roce 2014 dle zákona č. 137/2006 Sb. vyhlásilo otevřenou nadlimitní zakázku na 
komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s odpady. Základním hodnotícím kritériem byla 
ekonomická výhodnost, přičemž zadavatel stanoval dílčí hodnotící kritéria: výše celkové nabídkové 
ceny a výhodnost návrhu smlouvy. Druhé kritérium bylo dělené na subkritéria, kterých předmětem 
hodnocení bylo komplexnost, technické řešení, zohlednění ekologické prevence a propagace, termíny 
plnění vybraných úkolů, operativnost a další. Celou zadávací dokumentaci naleznete zde. 
 
Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií: 

Zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria s váhou pro hodnocení: 
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1. Výše celkové nabídkové ceny s vahou hodnotícího kritéria 60 % bude předmětem 
hodnocení celková nabídková cena stanovená v souladu s přílohou č. 3 zadávací 
dokumentace, a to cena včetně DPH. 

 

2.  Výhodnost návrhu smlouvy (dle přílohy č.6) s vahou kritéria 40 %, dělené na subkritéria:  
a) Kvalita plnění veřejné zakázky zajištěná smlouvou s vahou 60 %; v rámci subkritéria 

budou předmětem hodnocení následující skutečnosti: 
1. komplexnost a technické řešení nabízené služby ve vztahu k záruce 

jakosti plnění veřejné zakázky vůči zadavateli, 
2. zohlednění ekologických způsobů – řešení využití a odstranění odpadů, 

řešení a zohlednění svozu odpadů, 
3. zohlednění ekologické prevence a propagace nakládání s odpady při 

plnění veřejné zakázky – návrh spolupráce na poli environmentální 
výchovy, vzdělávání a osvěty, soutěže pro školy, články, letáky do 
domácností atd. 

Jednotlivé posuzované skutečnosti mají pro zadavatele stejnou hodnotu (tj. 

každá v rozsahu 1/3 z celku). 

b) Termíny plnění vybraných úkonů, operativnost řešení mimořádných událostí s vahou 
kritéria 25 %, v rámci subkritéria budou předmětem hodnocení následující skutečnosti: 

1. zajištění výměny a oprav svozových nádob v případě jejich poškození či 
odcizení, 

2. zabezpečení výměn a oprav svozových nádob na příslušnou komoditu 
separovaného odpadu v případě jejich poškození či odcizení. 

Zadavatel považuje za nejvýhodnější takovou nabídku uchazeče, v rámci které 

budou sledované služby zajištěny v co nejkratším termínu. Jednotlivé 

hodnocené skutečnosti mají pro zadavatele stejnou hodnotu (tj. každá 

v rozsahu 1/2 z celku). 

 
ZAPOJENÍ OSOB SE ZTÍŽENÝM PŘÍSTUPEM NA TRH PRÁCE  
 
Statutární město Děčín v roce 2015 vyhlásilo otevřenou nadlimitní zakázku na zajištění systému 
činností souvisejících se sběrem, svozem a s využitím nebo odstraňováním odpadů s požadavkem 
zadavatele na zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce. Celou případovou studii naleznete zde. 
 
 
Hodnotící kritéria: 
 

Základním hodnoticím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích 
hodnoticích kritérií:  

• 80 % zahrnuje celkovou cenu za provedení předmětu veřejné zakázky za celou dobu 
plnění 
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•  počet (max. 5) zapojených osob se ztíženým přístupem na trh práce (tj. uchazeč o 
zaměstnání, který byl bezprostředně před započetím plnění zakázky veden v evidenci 
uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců na Úřadu práce České republiky) 
pak tvoří 20 % z celkového hodnocení  
 

Po posouzení jednotlivých nabídek probíhala elektronická aukce. Z 3 nabídek byl vybrán 
uchazeč, jehož nabídka získala plných 100 bodů na základě nejnižší nabídkové ceny a nejvyššího 
počtu osob se ztíženým přístupem na trh práce, které se budou podílet na realizaci této veřejné 
zakázky. Zhotovitel prokázal zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce příslušnou 
pracovní smlouvou a osvědčením z Úřadu práce o době trvání evidence a to nejpozději v 1. den 
plnění této smlouvy, a následně každý rok trvání smlouvy nejpozději k 31. 3. Přitom po celou 
dobu je povinen zapojit 5 osob se ztíženým přístupem (v případě, že dojde k ukončení 
pracovněprávního vztahu, je zhotovitel povinen nahradit výše uvedenou osobu jinou osobou se 
ztíženým pracovním uplatněním, a to nejpozději do 1 měsíce po skončení pracovněprávního 
vztahu). 

 
 

Smluvní podmínky: 

„Zhotovitel se zavazuje, že zaměstná ____ osob se sníženým pracovním uplatněním, tj. 
uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR, kteří byli bezprostředně před započetím 
plnění této smlouvy vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. 
Zhotovitel se zavazuje, že výše zmíněné osoby se budou přímo podílet na plnění této smlouvy.  
 
Zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat nejpozději v 1. den plnění této smlouvy a to 
příslušnou pracovní smlouvou a osvědčením z Úřadu práce o době trvání evidence. Tuto 
skutečnost výše uvedeným způsobem je zhotovitel povinen prokazovat každý rok trvání 
smlouvy vždy k nejpozději k 31.3. V případě, že si objednatel prokázání této skutečnosti písemně 
vyžádá, je zhotovitel povinen této výzvě vyhovět do 3 pracovních dnů a příslušnou pracovní 
smlouvu a osvědčení Úřadu práce objednateli předložit. V případě, že dojde k ukončení 
pracovněprávního vztahu mezi výše uvedenou osobou a zhotovitelem, je zhotovitel tuto 
skutečnost povinen nahlásit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení vztahu.  
Zhotovitel se dále zavazuje nahradit výše uvedenou osobu jinou osobou, která je uchazečem o 
zaměstnání evidovaná na Úřadu práce ČR, která byla bezprostředně před uzavřením 
pracovněprávního vztahu vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 
měsíců, a to nejpozději do 1 měsíce po skončení pracovněprávního vztahu.“ 

 
ČIPOVÁNÍ POPELNIC, SLEDOVÁNÍ VÝSYPŮ 
 
Město Jablonec nad Nisou v roce 2020 vyhlásilo nadlimitní otevřenou veřejnou zakázku Nakládání s 
komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou s požadavky na čipování nádob. Město tak získá 
přehled o jednotlivých výsypech. Rovněž požaduje vážení vozidla a možnost kontroly jednotlivých 
výsypů, sledování vozidel a další. Celou zadávací dokumentaci (včetně úprav a doplnění) naleznete 
zde. 

mailto:sovz@mpsv.cz
http://www.sovz.cz/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-856630322-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-856630322-74627817/


 
 
 
 
 

 

 

 
Projekt Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek je spolufinancován Evropskou unií.  
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727 
sovz@mpsv.cz 
www.sovz.cz   
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 

 

Smluvní podmínky: 

„Nádoby budou označeny nízkofrekvenčním čipem a samolepkou s uvedením adresy objektu, 
ke kterému je nádoba určena, a s uvedením četnosti vývozu. Poškozené nebo chybějící 
samolepky musí dodavatel vyměnit nejpozději do 5 pracovních dní od zjištění dodavatelem 
nebo nahlášení poškození objednatelem elektronickou formou (e-mail). Označení nádob čipy 
dodavatel provede i u nádob, které jsou v majetku třetích osob. Dodavatel je povinen označit 
nádoby čipy do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy vzniklé na základě veřejné zakázky.  
V případě nádob v majetku třetích osob zajistí objednatel písemný souhlas majitele nádoby s 
označením nádoby čipem a k případným budoucím opravám a tento souhlas předloží 
dodavateli nejpozději do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Přístup k nádobě bude dodavateli 
umožněn v den svozu, v případě umístění nádoby na veřejném prostranství kdykoliv. Objednatel 
není nijak oprávněn reálně zajistit dodavateli přístup k nádobám, které nejsou na veřejně 
přístupných místech (tzn. nemůže svévolně nádobu zpřístupnit), proto v případě neposkytnutí 
součinnosti třetích osob těchto nádob za účelem splnění povinnosti dodavatele k čipování 
nebude toto považováno za nesplnění povinností dodavatele a dodavatel nebude čelit postupu 
ze strany objednatele. Dodavatel bude mít povinnost svážet odpad i z těchto nádob a bude 
odpovědný za neplnění smlouvy v případě neprovedení svozu odpadů. Provedení svozu 
dodavatel zadavateli prokáže zasláním seznamu nádob ve vlastnictví třetích osob 
neoznačených čipy, a to bezprostředně po provedení daného svozu.  V případě ukončení 
Smlouvy je dodavatel povinen čipy na nádobách ve vlastnictví třetích osob odinstalovat. 
 
Vozidla, kterými bude dodavatel provádět svozy směsného komunálního odpadu, budou 
vybaveny bezkontaktní čtečkou nízkofrekvenčních čipů. Dodavatel bude vybaven vhodným 
softwarovým systémem pro ukládání dat o jednotlivých výsypech a bude správcem celého 
systému. Tento systém bude zprovozněn nejpozději do 6 měsíců od zahájení plnění veřejné 
zakázky. Městu bude umožněno nahlížení do systému v reálném čase v rozsahu uvedeném v 
bodě ____ této smlouvy. 
 
Vozidla, kterými bude dodavatel provádět svozy využitelných složek komunálního odpadu, 
budou vybavena integrovaným systémem určování polohy vozidla na bázi GPS nebo jiného 
srovnatelného systému určování polohy. Vozidla, kterými bude dodavatel provádět svozy 
nádob s horním výsypem, budou navíc vybavena systémem pro zaznamenání výsypu 
jednotlivých nádob. Dodavatel bude vybaven vhodným softwarovým systémem pro ukládání 
dat o jednotlivých výsypech. V elektronické podobě bude data o provedených výsypech ukládat 
a předávat na vyžádání objednateli (v běžném datovém formátu, např. excel). Dodavatel 
umožní městu od okamžiku plnění smlouvy on-line nahlížení do systému určování polohy 
vozidla na bázi GPS a pro zaznamenání výsypu jednotlivých nádob. 
 
Před předáním využitelných složek komunálního odpadu oprávněné osobě např. do zařízení k 
využití odpadů bude zajištěno vážení odpadu na certifikovaném vážním zařízení, a to i v 
případě, kdy provozovatelem tohoto zařízení bude sám dodavatel. V rámci svozové trasy 
nebudou sváženy odpady jiných subjektů, pouze odpad od občanů města, tj. z nádob uvedených 
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v seznamu stanovišť. V případě, že bude nutné (např. z ekologických či ekonomických důvodů) 
svézt i odpad z nádob jiných subjektů, bude tato skutečnost nejprve odsouhlasena 
objednatelem a následně dodavatel předloží objednateli jednoznačný způsob evidence a 
fakturace ceny za poskytnuté služby, včetně odpovídajícího systému kontroly, který vyloučí 
možnost fakturace cizích služeb objednateli. 
 
Dodavatel se zavazuje: zajistit, aby svozová vozidla, která provádí svoz směsného komunálního 
odpadu, byla vybavena bezkontaktní čtečkou nízkofrekvenčních čipů a GPS jednotkou s 
ukládáním elektronických záznamů v běžném datovém formátu o času a pohybu vozidla v rámci 
provádění jednotlivých svozů komunálního odpadu, a to v rozsahu minimálně datum, přesný 
čas a poloha svozového vozidla, záznam svozové trasy, monitoring činnosti nástavby (tj. 
zaznamenání jednotlivých výsypů), stanoviště nádoby, objem nádob, četnost svozu, přesný čas 
výsypu nádoby, identifikace uživatele nádoby, neoprávněný výsyp či výsyp neoznačené nádoby. 
Umožnit objednateli dálkový elektronický přístup do systému (tedy k originálním datům 
generovaným přímo uvedeným systémem), a to včetně přístupu do archivu záznamů za období 
min. 3 měsíce zpětně. Umožněním dálkového elektronického přístupu objednateli se rozumí 
zejména předání veškerých potřebných přístupových údajů do uvedeného systému a zajištění 
veškerých licenčních a souvisejících oprávnění pro objednatele, pokud jsou pro požadovaný 
přístup nezbytná.“ 
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