
Jihomoravský kraj soutěžil dodavatele na výstavbu nové dvoupodlažní 

víceúčelové sportovní haly zaměřené především na atletiku a gymnastiku, 

tělesnou výchovu a všestrannou sportovní přípravu, která bude využívána 

pro výuku a trénink v rámci programu sportovního gymnázia.

Veřejná zakázka na stavební práce byla vyhlášena v únoru 2020 a kraj        

v souladu se schválenou Strategii odpovědného přístupu k veřejným zakáz-

kám proklamoval svůj záměr zadat veřejnou zakázku v  souladu se zásada-

mi sociálně odpovědného veřejného zadávání:
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Jihomoravský kraj: 
Eliminace uskladnění stavebních a demoličních 
odpadů, zapojení studenta a další sociálně 
odpovědné požadavky na dodavatele

Zadavatel:

 Jihomoravský kraj

Název VZ:

 Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Širší společenské zájmy: 

 

Předpokládaná hodnota VZ: 

117 500 000 Kč bez DPH

Hodnocení nabídek: 

Aspekty odpovědného zadávání 
nebyly zahrnuty do hodnocení

Zadavatel požadoval zajištění 
odborné studijní praxe, eliminaci 
uskladnění stavebních a demo-
ličních odpadů na skládky, 
legální zaměstnávání, férové 
a důstojné pracovní podmínky 
a odpovídající úroveň bezpeč-
nosti práce pro všechny osoby, 
které se budou na plnění před-
mětu veřejné zakázky podílet. 

„Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu 

veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a dů-

stojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti 

práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu 

veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen    

zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddo-

davatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání 

veřejných zakázek jsou zohledněny v textu obchodních pod-

mínek.“

Dále zadavatel požadoval zapojení studenta a zavázal dodavatele k maxi-

málnímu úsilí eliminovat uskladnění odpadů na skládky.

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_19459.html
https://krajbezkorupce.kr-jihomoravsky.cz/articles/2339-2-odpovedne+verejne+zadavani.aspx
https://krajbezkorupce.kr-jihomoravsky.cz/articles/2339-2-odpovedne+verejne+zadavani.aspx
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       „Zhotovitel v souladu se smlouvou zahrnul do managementu stavby na pozici asistent stavbyvedoucího     

po dobu tří měsíců studenta magisterského studijního programu Stavební inženýrství – realizace staveb. 

Praxe probíhala přímou účastí při řízení stavby na místě.

Pokud jde o nakládání s odpady, objednatel smluvně zavázal dodavatele k tomu, že ten v průběhu provádění 

stavby vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů. Je ovšem taktéž 

ve vlastním zájmu zhotovitele, obzvláště při provádění demolice, která byla rovněž součástí akce, učinit veškeré 

možné kroky vedoucí ke kvalitnímu třídění vytěženého odpadu, neboť skládkování je nejdražší formou likvidace 

odpadu. Při vlastní demolici byl tříděn odpad na odpad vykoupitelný, odpad zpětně použitelný, odpad zpracova-

telný a až v poslední řadě na odpad, se kterým již není možné nijak nakládat a je nutné ho uložit na skládku odpa-

dů. Pokud se jedná o odpad vznikající při provádění stavebních prací, ten je již ve většině případů tříděn na od-

pad energeticky využitelný (ve městě Brně spalitelný), a odpad ostatní, který poté končí na skládce odpadů.“

Mgr. Jana Zezulová a Ing. Jaroslav Vokál, odbor investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje

„Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství 

Jihomoravského kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády 

č. 352/ 2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republi-

ky pro ob-dobí 2015–2024) sleduje cíl definovaný v bodě 3.5 jeho 

závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti 

míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních     

a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik 

stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem    

na ochranu lidského zdraví a životního prostředí“ a „maximálně 

využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze sta-

vebních a demoličních odpadů“.“

Požadavek zadavatele na poskytnutí odborné studijní praxe  

Zadavatel požadoval od dodavatele povinnost zajistit, aby se na realizaci 

plnění veřejné zakázky podílel alespoň 1 student magisterského studia (pří-

padně navazujícího magisterského studia) v oboru pozemních staveb, příp.  

v dalších příbuzných oborech. Splnění tohoto požadavku dodavatel prokáže 

písemným čestným prohlášením s uvedením jména studenta včetně jeho 

studijního oboru a délky praxe, a to nejpozději při předání díla. 

Závazek dodavatele k eliminaci ukládání stavebních a demoličních 

odpadů na skládky

Zadavatel dále ve smluvních podmínkách zavázal dodavatele, že v průběhu 

provádění stavby vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání sta-

vebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajiš-

tění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů:

Podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce předcházela veřejná zakázka malého rozsahu na demolici, kde zada-

vatel rovněž jasně formuloval zájem na ochraně životního prostředí, a to, aby 

dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky vyvinul maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání sta-

vebních a demoličních odpadů vytvořených při odstranění předmětné stavby na skládky a k zajištění 

recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.“„
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