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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 Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce 

 
„Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jako centrální zadavatel vyhlásilo veřejnou zakázku na 
zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV, ve které se rozhodlo podpořit zaměstnanost osob 
znevýhodněných na trhu práce a také ochranu životního prostředí. V rámci podpory zaměstnanosti 
osob znevýhodněných na trhu bylo požadováno po celou dobu plnění zaměstnání minimálně 2 osob 
z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných, z hlediska podpory ochrany životního prostředí bylo 
kladen důraz na použité úklidové prostředky a spotřební materiál, které musely být ekologicky šetrné. 
Na základě zadávacího řízení byla uzavřena rámcová smlouvy na dobu plnění 4 roky. Celou případovou 
studii naleznete zde. 
 
V rámci podpory osob znevýhodněných na trhu práce je vhodné pro srozumitelnost a transparentnost 
zadávacích podmínek stanovit resp. definovat pro plnění předmětu plnění vhodnou případně naopak 
nevhodnou cílovou skupinu osob (k vymezení je možné použít tento přehled skupin). V zadávací 
dokumentaci je dále vhodné nastavit i další související podmínky a požadavky – viz níže konkrétní 
vzorové textace. Je ale třeba upozornit, že při jejich nastavení je třeba mít na paměti povinnost 
zadavatele dodržovat při svém postupu zásadu přiměřenosti. 
 
Textace do zadávací dokumentace: 

„V souladu s § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ zadavatel požaduje, aby po celou dobu plnění předmětu veřejné 
zakázky nejméně 2 osoby z celkového počtu pracovníků účastníka zadávacího řízení, kteří se budou 
podílet na plnění veřejné zakázky, pocházely z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů 
o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění veřejné zakázky evidováni Úřadem práce 
po dobu alespoň 5 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.  

Podmínku účastník zadávacího řízení splní, pokud dané osoby prokazatelně ukončily evidenci na Úřadě 
práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu (hlavní pracovní poměr) s účastníkem 
zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení je oprávněn prokázat splnění dané povinnosti i 
prostřednictvím poddodavatele, v tom případě osoby pocházející z řad dlouhodobě nezaměstnaných 
osob budou v pracovněprávním vztahu (hlavní pracovní poměr) k poddodavateli účastníka zadávacího 
řízení.  
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Povinnou součástí nabídky je čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o tom, že nejméně 2 osoby, 
které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, pochází či budou pocházet z řad dlouhodobě 
nezaměstnaných osob, a účastník zadávacího řízení je přijal či přijme do hlavního pracovního poměru, 
případně prohlášení účastníka zadávacího řízení, že tak učinil či učiní poddodavatel a uvedení 
identifikačních údajů takového poddodavatele účastníka zadávacího řízení.  

Poznámka: Nepředložení čestného prohlášení bude důvodem k možnému vyloučení účastníka 
zadávacího řízení a důvodem k vyloučení vybraného dodavatele v souladu s ustanovením § 48 ZZVZ.“ 

 
Do smlouvy: 

• do PRÁV A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN 

„Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím vyškolených osob, z 
nichž minimálně 2 osoby musí být v hlavním pracovním poměru k Poskytovateli.  

Poskytovatel se zavazuje, ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ, že za účelem zajištění předmětu 
plnění dle odst. xx této smlouvy bude mít k dispozici po celou dobu trvání této smlouvy členy 
realizačního týmu, z jejichž celkového počtu budou nejméně 2 pocházet z řad dlouhodobě 
nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění 
dle této smlouvy evidováni Úřadem práce po dobu alespoň 5 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 
Poskytovatel splňuje závazek dle předchozí věty, pokud tyto osoby prokazatelně ukončily evidenci 
na Úřadě práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu s Poskytovatelem (hlavní 
pracovní poměr). Poskytovatel je oprávněn prokázat splnění povinnosti dle první věty tohoto 
odstavce i prostřednictvím poddodavatele, tj. v případě, že členové realizačního týmu pocházející z 
řad dlouhodobě nezaměstnaných osob budou v pracovněprávním vztahu (hlavní pracovní poměr) k 
poddodavateli Poskytovatele.  

V případě, že v době podání nabídky Poskytovateli nebyli známi členové realizačního týmu 
pocházející z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy, 
zavazuje se Poskytovatel předložit do 10 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, nejpozději však 
1 pracovní den před zahájením plnění dle odst. xx této smlouvy Seznam členů realizačního týmu 
doplněný o osobu či osoby pocházející z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Společně se Seznamem 
dle předchozí věty se Poskytovatel zavazuje předložit potvrzení příslušného pracoviště Úřadu práce, 
prokazující, že osoby pocházející z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob byly bezprostředně před 
přijetím na hlavní pracovní poměr vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu min. 5 po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců.  

Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této smlouvy pouze prostřednictvím členů 
realizačního týmu uvedených v nabídce Poskytovatele v Seznamu členů realizačního týmu 
doplněného o osoby pocházející z řad dlouhodobě nezaměstnaných dle odst. xx této smlouvy. V 
případě, že dojde ke změně osob poskytujících plnění dle této smlouvy (realizační tým) v průběhu 
trvání této smlouvy, zavazuje se Poskytovatel předložit aktualizovaný Seznam členů realizačního 
týmu a pracovní smlouvu dle zákoníku práce uzavřenou s každým novým členem realizačního týmu, 
a to bez zbytečného odkladu. Předložení pracovní smlouvy dle zákoníku práce uzavřené s novým 
členem realizačního týmu a souhlas Objednatele s provedením změny ve složení realizačního týmu 
dle odst. xx této smlouvy je podmínkou, aby jeho prostřednictvím mohlo být poskytováno plnění. 
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Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat, zda Poskytovatel plní povinnosti dle této 
smlouvy, a to i bez předchozího upozornění. Za účelem kontroly plnění povinnosti dle předchozí věty 
se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost.“  

• do SMLUVNÍCH POKUT 

„Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli při nesplnění povinností dle čl. xx této smlouvy 
smluvní pokutu ve výši xx,- Kč (slovy: ……), a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.“ 


