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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 Úklidové služby 
Uplatněná příležitost Ekologicky šetrné plnění 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve veřejných zakázkách na zajištění ekologického úklidu 
dříve podporovalo zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce, nyní spíše podporuje důstojné 
pracovní podmínky pracovníků podílejících se na úklidu. Vedle toho v zakázkách na úklid již od roku 
2014 podporuje také ochranu životního prostředí. Z hlediska podpory ochrany životního prostředí byl 
kladen důraz na naplnění tzv. Definice ekologického úklidu a také na používané úklidové prostředky a 
spotřební materiál. Na základě úklidových a čisticích prostředků dostupných na trhu, si MPSV 
definovalo 4 kategorie, které musely být ekologicky šetrné – viz níže vzorové textace z dané veřejné 
zakázky. Celou případovou studii naleznete zde. 
 
Textace do zadávací dokumentace: 
 

„Účastník zadávacího řízení je při plnění veřejné zakázky povinen minimalizovat negativní dopady 
na životní prostředí zejména tím, že bude postupovat v souladu s Definicí ekologického úklidu 
(vypracovanou Sítí ekologických poraden ve spolupráci s Českou asociací úklidu a čištění, viz příloha 
xx zadávací dokumentace) a používat vždy, když je to možné, ekologicky šetrné postupy při úklidu 
uvedené v Definici ekologického úklidu. Nepoužít ekologicky šetrné postupy při úklidu je možné 
pouze v odůvodněných a ze strany zadavatele písemně odsouhlasených případech.  

Minimálně úklidové prostředky na 1) mytí nádobí, 2) mytí podlah, 3) mytí oken a skel, 4) prach, 5) 
dezinfekci sociálních zařízení a minimálně spotřební materiál: 1) toaletní papír, 2) papírové ručníky, 
3) hygienické papírové sáčky musí splňovat kritéria stanovená pro obdržení Ekoznačky EU (tzv. EU 
květina) nebo pro propůjčení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek, pro danou produktovou 
skupinu. Splnění těchto požadavků je možné prokázat i jiným vhodným způsobem než shora 
uvedenými ekoznačkami.  

Dále musí účastník zadávacího řízení zajistit řádné ekologické třídění všech vzniklých odpadů. 
Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídce předložit čestné prohlášení, z jehož obsahu bude 
zřejmé, že má v úmyslu dostát požadavkům zadavatele na používání ekologicky šetrných a 
zdravotně nezávadných postupů při úklidu, úklidových prostředků a na dodávky ekologicky šetrného 
a zdravotně nezávadného spotřebního materiálu a na zajištění ekologického třídění odpadu, a to po 
celou dobu plnění veřejné zakázky. 
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Poznámka: Nepředložení čestného prohlášení bude důvodem k možnému vyloučení účastníka 
zadávacího řízení a důvodem k vyloučení vybraného dodavatele v souladu s ustanovením § 48 ZZVZ.“  

 
Textace do smlouvy: 

• do PRÁV A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN 

„Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této smlouvy v souladu se všemi podmínkami a 
požadavky Objednatele uvedenými v příloze č. xx této smlouvy a v souladu s přílohou č. xx této 
smlouvy, kde jsou definovány základní standardy ekologického úklidu (tj. v souladu s Definicí 
ekologického úklidu) a které tvoří rovněž její nedílnou součást. Nepoužít základní standardy 
ekologického úklidu je přípustné pouze v odůvodněných a ze strany objednatele písemně 
odsouhlasených případech. 

Dodací listy či jiné dokumenty prokazující soulad s požadavkem na ekologicky šetrná řešení předloží 
poskytovatel před uzavřením smlouvy a poté je bude předkládat zadavateli pravidelně v průběhu 
plnění ve vztahu k dodávkám spotřebního materiálu a k úklidovým prostředkům použitým při úklidu, 
a to vždy k prvnímu pracovnímu dni v měsíci.  

Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat plnění dle této smlouvy a jeho kvalitu po celou 
dobu trvání této smlouvy a zaznamenávat do Úklidového deníku - knihy reklamací zjištěné 
nedostatky plnění a požadovat po Poskytovateli odstranění takto zjištěných nedostatků plnění či 
případně, v souladu s odst. xx této smlouvy, žádat slevu z fakturované částky. Za účelem kontroly 
plnění povinnosti dle předchozí věty se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli veškerou 
potřebnou součinnost.“  

• do SMLUVNÍCH POKUT 

„V případě nesplnění povinností uvedených v čl. … této smlouvy a v příloze č. xx této smlouvy se 
Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši xx,- Kč (slovy: ….) za každý 
jednotlivý případ porušení dané povinnosti.“ 

 

• PŘÍLOHA (zadávacích podmínek i smlouvy) – Definice ekologického úklidu 

„Definici vypracovala Síť ekologických poraden ve spolupráci s Českou asociací úklidu a čištění 
(CAC). Ekologicky šetrnější způsob úklidu je takový, při kterém je z důvodu snížení negativních 
dopadů na životní prostředí a zdraví úklidového personálu a osob v uklízených prostorách 
přebývajících minimalizováno použití chemických a desinfekčních prostředků na míru nezbytnou 
pro splnění hygienických standardů a je maximalizován důraz na využití působení teploty, 
mechanického působení a doby působení. 
 
Hlavními znaky ekologicky šetrného úklidu jsou: 
 
Prevence znečištění: Využívání opatření, která brání znečištění (např. rohože a čisticí zóny na 
frekventovaných místech – vchody do budov, místa před nápojovými automaty, přechody mezi 
jednotlivými prostory – např. výroby a administrativní části, vchody na WC a podobně), což 
snižuje frekvenci úklidu a množství potřebných chemických prostředků. Důraz na mechanické 
působení, čas působení a teplotu, což vede k omezení používání chemických prostředků. 
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Chemické prostředky je nutné používat dle správně zvolených účinných látek a míry znečištění. 
Omezení škály používaných výrobků, centrální skladování a přesné instrukce, jak čisticí 
prostředky používat úsporně a efektivně (včetně jejich dokumentace a především správného 
dávkování a kontroly skutečné spotřeby) pro personál při rozdělování čisticích prostředků. 
 
Z chemických prostředků jsou upřednostňovány ty splňující maximum kritérií ekologické šetrnosti. 
Mezi tato kritéria patří absence či nízká koncentrace látek škodlivých pro zdraví i životní prostředí 
v rozředěném stavu (dle směrnic pro environmentální značení výrobků), vyšší koncentrace 
účinných látek v koncentrátu určeném k ředění, recyklovatelnost obalu. Kritéria ekologické 
šetrnosti splňují výrobky s certifikátem „Ekologicky šetrný výrobek“ (ČR), „The Flower“ 
(Ekoznačka EU) nebo jiného nezávislého systému environmentálního značení výrobků. K takto 
preferovaným prostředkům se počítá i čistá voda, 8% roztok kyseliny octové (kuchyňský ocet) 
nebo roztok kyseliny citrónové. 
 
Nepoužívání produktů, které nejsou nezbytně nutné (např. speciální desinfekční prostředky, 
zejména na bázi chlornanu sodného a dezodoranty na WC). Přesné dávkování používaných 
čisticích prostředků: jen tolik, kolik je skutečně potřebné, a tak málo, jak je možné pro zajištění 
dostatečného čisticího účinku a splnění hygienických standardů. S tím souvisí používání 
přesných dávkovacích pomůcek (dávkovací lahve, dávkovací uzávěry, uzavřené dávkovací 
systémy). 
 
Používání takových pomůcek, které napomáhají nižší spotřebě a potřebě chemických přípravků, 
jako jsou např. mikrovláknové utěrky a mopy. Dále uzavírání pórů materiálů v pravidelných 
intervalech (voskování, impregnace, krystalizace, vyplňování pórů atd.), aby nebylo nutné v rámci 
úklidu používat hloubkové čističe či radikální odstraňovače a na běžnou údržbu, bylo možné 
používat jen minimální množství chemických prostředků. Úklidový personál má přehled o dopadu 
různých účinných látek a přísad na životní prostředí a lidské zdraví (jak uklízečů a uklízeček tak i 
dalších osob včetně managementu, který pracovníky přímo řídí). 
 
Při veškerých činnostech je nezbytné šetřit úklidovými prostředky (včetně těch ekologických) 
upřednostněním fyzikálních a mechanických úklidových prostředků (mikrovláknové utěrky 
a mopy, horká voda) před chemickými. Pro všechny úklidové prostředky musí být stanoveno 
optimální dávkování a pro dávkování musí být používány přiměřené dávkovací pomůcky. 
Dávkování odhadem není přípustné. 
 
Všechny úklidové prostředky musí být nakupovány přednostně ve velkých baleních (kanystrech, 
pytlích) nebo náhradních baleních, ze kterých budou přelévány do přiměřených nádob pro běžné 
použití, které musí být opakovaně doplňovány. Úklidové prostředky musí být nakupovány 
přednostně ve vratných (znovunaplnitelných) obalech. Pokud takové nejsou na trhu k dispozici, 
musí být upřednostněny výrobky v obalech z recyklovatelných materiálů (polyetylen, 
polypropylen, papír apod.). Obaly z PVC nejsou přípustné. Dodavatel zajistí správné třídění všech 
vzniklých odpadů. 
 
Úklidový personál musí být řádně proškolen o principech ekologického úklidu, správném 
dávkování a ochraně zdraví při práci. Personál bude mít neustále k dispozici potřebné ochranné 
pomůcky.“ 
 


