
S potřebou soutěžit úklidové služby se setkává většina zadavatelů.        

V oblasti veřejných zakázek (nejenom) na úklid lze snadno podpořit 

celou řadu širších společenských zájmů, od zaměstnávání dlouhodobě 

nezaměstnaných, dodržování férových pracovních podmínek, zapojení 

sociálních podniků až po ekologicky šetrné varianty úklidu. 

Výchozí situace (2014)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) se ke konceptu odpo-

vědného veřejného zadávaní (dál OVZ) přihlásilo v dubnu 2014 s ohle-

dem na trendy a inspirativní výsledky z řady zemí EU a snažilo se ve 

svých zakázkách hledat příležitosti, jak vhodné aspekty OVZ podpořit. 

Jednou z prvních zakázek, kde MPSV širší společenské zájmy užilo, se 

stala veřejná zakázka na „Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV 

na adrese Na Poříčním právu 1/376, Praha 2“, vyhlášená v září 2014 

formou otevřeného nadlimitního řízení. Předpokládaná hodnota byla 

určena ve výši 10 mil. Kč bez DPH. S vybraným dodavatelem byla uza-

vřena rámcová smlouva na 4 roky. V rámci OVZ MPSV podpořilo 

zaměstnanost, neboť požadovalo zaměstnat nejméně dvě osoby z řad 

dlouhodobě nezaměstnaných osob a dále hledalo způsoby jak snížit 

dopady na životní prostředí z úklidových prací.

Ve fázi přípravy zadávacích podmínek se zadavatel potýkal s tím, jak 

správně formulovat své požadavky do zadávací dokumentace a do 

smlouvy. Vyvážené a reálné nastavení bylo klíčové. V té době však nebyl 

znám jiný příklad dobré praxe v oblasti úklidu budov, kde by se zadavatel 

mohl inspirovat. Požadavek zadavatele na zaměstnání (nejméně) dvou 
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Širší společenské zájmy: 

požadavek na ekologické 
úklidové postupy a požadavky 
na dodání prostředků a spo-
třebního materiálu s nižším 
dopadem na životní prostředí, 
na energeticky šetrné zařízení, 
dodržováni důstojných pracov-
ních podmínek 

Hodnocení nabídek: 

Aspekty odpovědného zadávaní 
nebyly předmětem hodnocení

Druh zadávacího řízení: 

Veřejná zakázka na služby 
– otevřené řízení v nadlimitním 
režimu

Předpokládaná hodnota VZ: 

23.600.000 Kč bez DPH 
po dobu 48 měsíců
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osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných byl zapracován do zadávací dokumentace jednoduše a rychle, neboť díky 

činnostem Úřadu pro sociální začleňování se v praxi tento požadavek již pro jiné předměty plnění používal. 

Zapracování požadavku na ekologicky šetrné a zdravotně nezávadné úklidové prostředky, spotřební materiál    

a ekologické úklidové postupy po celou dobu plnění veřejné zakázky již snadné nebylo. Aby pracovníci MPSV řádně 

zpracovali technickou specifikaci předmětu plnění v rozsahu uvedeného požadavku, obrátili se na Ministerstvo životní-

ho prostředí a neziskovou organizaci, jejíž odborníci pomohli vymezit tzv. , která se stala Definici ekologického úklidu

samostatnou přílohou zadávací dokumentace.

V zadávací dokumentaci byly stanoveny požadavky na aspekty OVZ ve smyslu tzv. zvláštních podmínek plnění, a to:

Povinnou součástí nabídky bylo čestné prohlášení dodavatele o naplnění obou těchto požadavků (tj. na zaměstnání 

osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných i postupů dodavatele dle definice ekologického úklidu). Oba tyto požadavky 

byly promítnuty jako obchodní podmínka do smlouvy. Dodavatelé se tak k plnění požadavků zavázali v návrhu Smlou-

vy. 

Do zadávacího řízení bylo předloženo sedm nabídek. Nabídková cena se pohybovala v rozmezí od 5 418 266,59          

– 7 645 235,20 Kč bez DPH. Hodnoceno bylo 5 nabídek, dva uchazeči byli vyloučeni. Vysoutěžená cena sjednaná      

za plnění předmětu při splnění požadavku veřejné zakázky byla stanovena na základě modelového příkladu pro účely 

hodnocení nabídek a činila 5 773 874,59 Kč.

Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky.

zajištění zaměstnání nejméně dvou osob 

z celkového počtu pracovníků z řad dlou-

hodobě nezaměstnaných osob a 

zajištění úklidu ekologicky šetrnými 

a zdravotně nezávadnými úklidovými 

prostředky a materiálem.

1. 2.

Celková nabídková cena 
za úklidové práce v Kč 

bez DPH 

Dílčí hodnotící kritéria 

Celková nabídková cena 
za spotřební materiál a zboží 

v Kč bez DPH

Nabídková cena za mimořádné 
úklidové práce (odstranění 

následků havárie, úklidové práce 
po stavební rekonstrukci, malířích 

apod.) v Kč bez DPH

váha 80 % váha 15 % váha 5 %

A. B. C. 

Celkové hodnocení nabídek provedla hodnotící komise tak, že bodová hodnocení nabídek dle dílčích hodnotících 

kritérií vynásobila vždy váhou příslušného hodnotícího kritéria. Takto získané hodnoty hodnotící komise sečetla pro 

každou nabídku a stanovila pořadí úspěšnosti uchazečů, přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena 

nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 

Rámcová smlouva byla uzavřena na čtyři roky, přičemž kontrola plnění obou požadavků promítnutých do smlouvy, 

probíhala průběžné. 

https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/06/ovz_definice_ekologicky_uklid.pdf
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Zadavatel měl s plněním obou požadavků v zásadě dobrou zkušenost a v roce 

2018 opětovně vyhlásil zakázku na zajištění úklidových prací s ekologickými      

i sociálními aspekty.

Požadavek 

na zaměstnávání osob 

dlouhodobě nezaměstnaných 

se v době nízké nezaměstnanosti 

může jevit jako neaktuální, avšak 

zadavatel může podpořit jinou sociální 

skupinu, nebo podpořit důstojné 

pracovní podmínky, nebo může 

veřejnou zakázku vyhradit 

dle § 38/ZZVZ. V roce 2018 MPSV rozšířilo předmět plnění v zakázce „Zajištění ekologického 

úklidu v objektech MPSV“ i na další objekty, kromě hlavní budovy ministerstva       

na adrese Na Poříčním právu 1, měla zájem zajistit úklid i v objektech na Podskalské 19 

a Karlovo náměstí 1. Předmětem dodání byly opět dodávky ekologicky šetrného a zdravotně 

nezávadného spotřebního zboží a materiálu. Odhadovaná hodnota plnění byla ve výši 23 600 000 Kč bez DPH. Veřej-

ná zakázka byla vyhlášena formou otevřeného nadlimitního řízení.

Zajištění ekologického úklidu v roce 2018

Základní informace o zadávacím postupu | NEN (nipez.cz)

„Předmět plnění veřejné zakázky zahrnoval: 

a) běžný denní ekologický úklid kanceláří a všech ostatních místností užívaných zaměstnanci 

zadavatele (vyjma úklidu přístrojů výpočetní a hlasové techniky, tj. počítače, telefony apod), 

b) dodávku a rozmístění ekologicky šetrných a zdravotné nezávadných hygienických 

potřeb (spotřebního zboží a materiálu) na místa určení, 

c) zajištění speciálního, nepravidelného ekologického úklidu (mytí oken, praní záclon, čištění 

koberců, čištění čalouněného nábytku apod.) a 

d) zajištění mimořádného úklidu (odstranění následků havárie či úklidové práce po stavební 

rekonstrukci, malířích apod., a to dle skutečné potřeby zadavatele.“ 

„Dle vlastní  zadavatel  zadal zakázku v souladu s principy sociálně strategie odpovědného zadávání

odpovědného veřejného zadávání, zejména se zohledněním:

a) důstojných pracovních podmínek zúčastněných zaměstnanců,

b) ekologicky šetrných řešení.

Pro minimalizaci negativních dopadu na životní prostředí byli účastníci zadávacího řízení opět vyzváni 

postupovat v souladu s  vypracovanou Českou asociací úklidu a čistění      Definicí ekologického úklidu

ve spolupráci se Sítí ekologických poraden (STEP).“ 

Definice ekologického úklidu byla součástí smlouvy (příloha č. 4) a její porušení je navázáno na sankční mechanismy 

ve smlouvě. Detailnější požadavky na ekologicky šetrné a zdravotně nezávadné úklidové prostředky a materiály jsou 

uvedeny v příloze 1 této případové studie. 

Součástí zadávací dokumentace byl i požadavek na zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky       

na výkon úklidových služeb k dispozici a jejich použití snižuje potřebu chemických prostředků. Přehled nástrojů nebo 

pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispo-

zici, je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou zastupovat 

dodavatele – příloha 2 této případové studie. Požadavek na důstojné pracovní podmínky je uveden v příloze 3 této 

případové studie.

Pro účely hodnocení nabídek bylo stanoveno předpokládané množství spotřebovaných služeb a dodávek spotřebního 

zboží a materiálu za období 48 měsíců. 

Předmětem hodnocení byla dodavatelem stanovená „Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 48 měsíců poskytova-

ní paušálních služeb a za předpokládaný počet dalších služeb vč. dodávek spotřebního zboží a materiálu spotřebova-

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45519331/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-45519331/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-477486276-45519330/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-477486276-45519330
https://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/08/strategie-ovz-na-mpsv-2019.pdf
https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2022/06/ovz_definice_ekologicky_uklid.pdf
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ného v průběhu 48 měsíců.“ Do zadávacího řízení bylo předloženo pět nabídek. Nabídková cena se pohybovala v roz-

mezí od 19 922 941,52 po 39 404 293,58 Kč bez DPH. Vysoutěžená cena sjednaná za plnění předmětu, při splnění 

požadavků veřejné zakázky byla stanovena na základě modelového příkladu pro účely hodnocení nabídek a činila     

19 922 941,52 Kč.

Doporučení a postřehy zadavatele

dle kritérií  týkající se úklidových služeb ve vnitřních prostorách (použití krité-EU pro zelené veřejné zakázky

rii je dobrovolné), které:

definují ekologické požadavky na čistící prostředky (kap. 3.2.1) (je možné využít kritérií z požadav-

ku na ekoznačky v kategoriích produktu pro úklid – čistících prostředků, hygienických potřeb, spo-

třebního materiálu, které mají splňovat kritéria pro obdržení evropské ekoznačky EU nebo národní 

ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek, nebo jiné národní ekoznačky Severská labuť (Nordic Swan), 

Modrý anděl (Blue Engel) nebo jiné ekoznačky (dle Programu ekoznačení Evropské unie (nařízení 

EP a Rady č. 66/2010). Kritéria pro kategorie produktů na EU Ecolabel je možné najít na stránkách 

České informační agentury životního prostředí zde (CENIE) nebo ,

definují možnosti, jak zadat se sníženým dopadem na životní prostředí pro dodávání spotřebního 

materiálu (mýdlo, textilní ručníky, papírové výrobky) (kap. 3.2.4),

definují ekologické požadavky spotřebního materiálu (mýdlo, textilní ručníky, papírové výrobky)  se 

sníženým dopadem na životní prostředí (kap. 3.2.4),

uvádějí zaškolení zaměstnanců dodavatele (jak používat ekologické prostředky, informace o pomě-

rech ředění při koncentrovaných prostředcích, o způsobu třídění odpadu již zavedeného systému  

v dané organizaci) jako důležitou podmínku dodržování ekologických požadavků, jenž vede k sni-

žovaní dopadu na životní prostředí a k ochraně zdraví při práci (kap. 3.3.2),

doporučují nákup koncentrovaných prostředků (kap. 3.2.1),

vyžadují používání úklidového příslušenství se sníženým dopadem na životní prostředí (včetně 

výrobků z mikrovlákna, mopů) (kap. 3.2.2),

definují kritéria používání energeticky účinných elektrických zařízení (včetně vysavačů) (kap. 

3.2.5).

Prevenci a nedílnou součástí ekologického úklidu je zařazení generálního úklidu do požadavku na úklido-

vé služby, a to nejméně 1x ročně. Generální uklid není součástí běžných úkli-

dových prací a jeho rozsah je definován zadavatelem.

Pro technická zařízení, jako vysavače, bateriové mycí stroje, či 

jiná technické zařízení užívaná při úklidu je vhodné stanovit 

minimální technické parametry (sací výkon, hlučnost, kW).  

Je vhodné stanovit kvalifikační požadavky na složení 

úklidového realizačního týmu a vyžadovat předložení 

seznamu klíčových osob a vedoucího pracovního úklido-

vého týmu.

Pro kontrolu kvality poskytovaných služeb je vhodné zave-

dení měření kvality prostřednictvím systému indikátoru 

KPI v provázání na fakturaci za úklidové služby.

Pro potřeby řádného a včasného úklidu, kategorizaci prostor 

či určení použití vhodné technologie nebo-li čistících prostřed-

Pro zmírnění nebo snížení dopadu úklidových prací na životní prostředí je možné zadat zakázku: 

V Národní soustavě kvalifikací ČR 

je profesní kvalifikace Úklidový pracovník/

úklidová pracovnice v oblastí institucí, admini-

strativních a profesní kvalifikace administrativních 

ploch (69-008-E), dále speciální práce (69-011-H), 

v oblasti potravinářství – v potravinářských provozech 

(69-009-E), v oblasti zdravotnictví – ve zdravotnických 

a nemocničních zařízeních (69-010-E).Tyto kvalifikace jsou 

vyžadovány z důvodu absence prvotního vzdělávání v úklido-

vém průmyslu a odbornost vedoucích pracovních týmů 

a jejich zástupců/ zástupkyň má přímý dopad jak na 

správně prováděné technologické postupy, tak na 

správné používání a dávkování chemických 

prostředků, vhodné používání pomůcek 

a strojů, a v neposlední řadě na orga-

nizaci práce a dopady na kon-

trolní systémy KPI.  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ekoznacka-emas.cz/kriteria
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home/product-groups-and-criteria_en
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2ků doporučujeme vypracování pasportizace prostor s uvedením výměry a typů podlahových ploch v m     

a vybavení prostor (osvětlení, typů oken).

Výkon samotného úklidu je fyzicky náročná práce a je nutno dodržovat důstojných pracovních podmí-

nek.

Aktuální je požadavek na zabezpečení důstojných pracovních podmínek a stanovení minimální nabídko-

vé ceny.

Pokud zadavatel požaduje předložení Ceníku poskytovaných služeb a dodávek doporučujeme rozdělení 

ceny u poskytovaných služeb na (1) náklady na lidský faktor – mzdy, (2) náklady na úklidové prostředky        

a spotřební materiál. 

Celkový odhadovaný obrat odvětví úklidových služeb za rok 2010 činil 81 miliard EUR za EU27 (státy EU včetně České 

republiky) (zdroj: Eurostat, 2010). 50 % obratu představuje úklid kanceláří. 

Struktura úklidového průmyslu v Evropě je charakterizována velkým podílem velmi malých společností. V Evropě půso-

bí 202 000 úklidových společností, z nichž 75 % zaměstnává méně než 10 osob (Eurostat, 2010; EFCI, 2012). Velké 

společnosti, které zaměstnávají více než 500 osob, tvoří pouze 1,5 % z celkového počtu (EFCI, 2012). 

Odhadovaný objem profesionálních čistících prostředků používaných v EU28, Norsku a Švýcarsku se odhaduje        

na 590 000 tun ročně, přičemž odhadovaná hodnota je 886 milionů EUR. Odhaduje se, že celková hodnota výroby 

čistících prostředků v EU28, Norsku a Švýcarsku činí 572 milionů EUR, přičemž více než 75 % této hodnoty se týká 

prostředků na čištění podlah.

V České republice 50 největších zadavatelů za roky 2017-2021 zadalo 62,5 % ze všech veřejných zakázek, z toho 85 

procent tvořily zakázky na úklidové služby. Kromě toho, se v České republice ročně spotřebuje přes 80 000 tun chemic-

kých čistících a úklidových prostředků. I tato čísla naznačují, že úklidové služby a nákupy čistících prostředků mají znač-

ný podíl na trhu, a  je nutné zvažovat dopady na životní prostředí a podpořit trh směrem k ekologizaci. Je na zadavate-

lích správně a co nejpřesněji formulovat technické specifikace a jít i do zkoušení nových technik a produktů a využít 

získaných poznatků v dalších výběrových řízeních.

Trochu čísel na závěr:

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

sovz@mpsv.cz, www.sovz.cz
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Ekologicky šetrná řešení 

 

Příloha 1

Textace ze zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel při plnění veřejné zakázky minimalizoval negativní dopady na život-

ní prostředí, zejména tím, že bude postupovat v souladu s Definicí ekologického úklidu (která byla vypracována 

Sítí ekologických poraden ve spolupráci s Českou asociací úklidu a čištění (CAC) a která tvoří přílohu č. 7 ZD). 

Bližší požadavky viz odst. 6.3 Smlouvy. V případě plnění části zakázky prostřednictvím poddodavatele doda-

vatel smluvně zaváže poddodavatele k témuž.

Účastník zadávacího řízení prokáže splnění podmínky zadavatele předložením podepsaného návrhu 

smlouvy v nabídce, resp. předložením Přílohy č. 6 Návrhu smlouvy - Seznamu úklidových prostředků     

a spotřebního materiálu (který zadavatel označil za klíčový). Vybraný dodavatel dále v souladu s § 104 

písm. a) ZZVZ předloží dodací listy či jiné dokumenty (např. fotografie výrobků, obalů) prokazující sou-

lad s požadavkem na ekologicky šetrná řešení ve vztahu k dodávkám spotřebního materiálu a k úklido-
1vým prostředkům.

1Úklidové prostředky a spotřební materiál splňující kritéria stanovená pro obdržení Ekoznačky EU (tzv. EU květina) jsou uváděny na např.: 

http://ec.europa.eu/ecat/

Úklidové prostředky a spotřební materiál splňující kritéria stanovená pro propůjčení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) jsou 

uváděny např. na: https://www.ekoznacka.cz/produkty

Současně platí, jak je uvedeno v odst. 6.3 Smlouvy, že splnění ekologických požadavků je možné prokázat i jiným vhodným způsobem než 

shora uvedenými ekoznačkami (EU květina či EŠV).

Textace ze smlouvy

Za účelem minimalizace negativních dopadů plnění této smlouvy na životní prostředí se Poskytovatel zavazuje 

po celou dobu plnění smlouvy:

 nakládat šetrně se zdroji (voda, energie);

 postupovat v souladu s Definicí ekologického úklidu, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy;

 v souladu s Definicí ekologického úklidu (viz příloha č. 4) používat vždy, když je to možné, ekologicky 

šetrné postupy;

 používat úklidové prostředky (minimálně prostředky na mytí nádobí, podlah, oken / skel,  na úklid pra-

chu, čistící prostředky pro hygienická zařízení pro běžné odstraňování, včetně drhnutí, nečistot nebo 

usazenin v hygienických zařízeních) a dodávat spotřební materiál (minimálně toaletní papír a skládané 

papírové ručníky) splňující kritéria stanovená pro obdržení Ekoznačky EU (tzv. EU květina) nebo pro 

http://ec.europa.eu/ecat/
http://ec.europa.eu/ecat/
https://www.ekoznacka.cz/produkty
https://www.ekoznacka.cz/produkty
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propůjčení ochranné známky Ekologicky 

šetrný výrobek, pro danou produktovou 

skupinu, přičemž splnění ekologických 

požadavků je možné prokázat i jiným vhod-

ným způsobem než shora uvedenými 

ekoznačkami. Závazný seznam úklidových 

prostředků a souvisejícího spotřebního 

materiálu splňující definici dle tohoto 

odstavce tvoří přílohu č. 6 této smlouvy;

 zajistit (ekologické) třídění veškerých odpa-

dů; 

 za účelem dosažení výše uvedených cílů 

řádně informovat a školit zaměstnance, 

kteří se budou vlastní prací na úklidu přímo 

podílet;

 

 poskytovat Objednateli součinnost za úče-

lem prokázání naplňování dané podmínky 

(zejména předkládat písemné doklady 

atp.) a to po celou dobu plnění smlouvy;

 předkládat dodací listy či jiné dokumenty 

(např. fotografie výrobků, obalů) prokazují-

cí soulad s požadavkem na ekologicky 

šetrná řešení ve vztahu k dodávkám spo-

třebního materiálu a k úklidovým prostřed-

kům, a to vždy k prvnímu pracovnímu dni    

v měsíci, bude-li se jednat o úklidové pro-

Pozn. Je třeba rozlišovat mezi pojmy čistící prostředky (nazýva-

né detergenty) a dezinfekčními prostředky (biocidními výrobky). 

Dle zelených kritérií pro úklid do skupiny čistících prostředků 

(detergentů) nespadají dezinfekční čistící prostředky (biocidní 

prostředky), sanitární činnosti ani úklidové služby, které používa-

jí biocidní výrobky dle Nařízení EP č. 528/2012.

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY 

(DETERGENTY)

Detergentem je každá 

látka nebo směs obsahující 

mýdla nebo jiné povrchově 

aktivní látky určené pro prací 

a čistící procesy. Detergenty 

mohou být v jakékoliv formě 

(kapalina, prášek, pasta, 

tyčinky, hrudky, tvarované 

kusy, kostky atd.) a mohou 

být uváděny na trh nebo 

používány pro potřeby 

domácností, institucí 

nebo průmyslu.

DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY 

(BIOCÍDNÍ VÝROBKY) 

Biocidní přípravek (= biocid) 

je jakákoliv látka nebo směs 

určená k hubení, odpuzování 

nebo omezování škodlivých 

organismů. „Škodlivým orga-

nismem“ je každý organismus, 

který má nepříznivý účinek na 

člověka nebo jehož přítomnost 

je nežádoucí, nepříznivě 

ovlivňuje činnost lidí nebo 

předměty, které užívají nebo 

vyrábějí, nebo působí nepříz-

nivě na ostatní živé organismy 

nebo na životní prostředí. 

Biocidní přípravky, SZÚ 

(szu.cz)

Ve smyslu hlavních znaků ekologicky šetrného úklidu (definice 

ekologického úklidu) je nutno minimalizovat používání chemicky 

účinných látek na míru nezbytnou pro splnění hygienických 

standardů (jedná se zejména o dezinfekční výrobky na bázi 

chlornanu sodného) a víc klást důraz na účelné využití technolo-

gií, strojní techniky a pracovních postupů.

V případě porušení uvedených povinností stanovených v ustanovení, zejména bude-li postupováno v rozporu   

s postupem podle Definice ekologického úklidu (příloha č. 4 smlouvy), budou používány čisticí prostředky nebo 

související spotřební materiál jiný, nežli stanovený touto smlouvou) je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Pět takových porušení 

během šesti kalendářních měsíců trvání této smlouvy se považují za podstatné porušení této smlouvy, které je 

důvodem pro odstoupení od této smlouvy postupem uvedeným v čl. 14 Smlouvy.

Základem je prevence vzniku odpadů. Upřed-

nostňovány jsou vratné láhve, opakovaně plni-

telné obaly, velká balení. Obaly z recyklovaných 

surovin, materiálů. Když již odpady vzniknou 

musí být zajištěno správné nakládání a třídění.

Pro inspiraci

Pro ekologické zajištění úklidových služeb vnitřních prostor je možné se řídit  na stránkách EK. GPP

Požadavky na ekoznačku pro úklidové služby nebo kategorii čistící prostředky, produkty osobní hygieny, produkty        

z papíru jsou dostupné na stránkách  nebo .CENIE zde

i

i

středky a související spotřební materiál, který není součástí přílohy č. 6 této smlouvy, přičemž používa-

né mohou být v následujícím plnění pouze takové úklidové prostředky a související spotřební materiál, 

které budou Objednatelem odsouhlaseny jako splňující ekologické požadavky dle odst. 6.3.4 této 

smlouvy. 

http://www.szu.cz/tema/biocidni-pripravky
http://www.szu.cz/tema/biocidni-pripravky
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/cs.pdf
https://ekoznacka-emas.cz/kriteria
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home/product-groups-and-criteria_en
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Vzor čestného prohlášení o splnění technické 

způsobilosti

 

Příloha 2

přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení

tímto pro účely veřejné zakázky s názvem „Zajištění ekologického úklidu v objektech MPSV – Na Poříčním 

právu 1, Podskalská 19 a Karlovo náměstí 1“ čestně prohlašuje, že bude mít při plnění veřejné zakázky dispo-

zici minimálně následující nástroje nebo pomůcky, provozní nebo technická zařízení:

a) profesionální extraktor na čištění koberců mokrou cestou

b) kotouč na koberce

c) profesionální vysavač s klepací hlavou na koberce

d) min. 3 ks výkonného podlahového mycího stroje pro středně velké plochy 1. 000 – 3. 000 m² 

e) profesionální úklidový vozík s plnou výbavou, včetně kvalitních mopů a podlahového vysavače       

na koberce pro každého člena realizačního týmu

f) automatická pračka min. na 5 kg prádla

g) sušička min. na 5 kg prádla

Dodavatel zároveň čestně prohlašuje, že disponuje dostatečných počtem daných zařízení pro zajištění 

veškerých úklidových prací specifikovaných v Příloze č. 3 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu 

plnění.

Toto čestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků ply-

noucích z uvedení nepravdivých údajů.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

V  dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

 [Jméno oprávněné osoby / označení funkce] [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Podpis osoby zastupující dodavatele: ………………………………

1obchodní firma / jméno a příjmení  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

se sídlem ; IČO: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

zastoupená: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jen „dodavatel“)

 1Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu. 
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Požadavek na podporu důstojných pracovních 

podmínek a bezpečnosti práce v zakázce na 

Zajištění ekologického úklidu v objektech MPSV

 

Příloha 3

Textace ze Zadávací dokumentace:

„Zadavatel požaduje, aby byla dodavatelem dodržována pracovněprávní práva, jakož i povinnosti – mj. platné 

pracovní smlouvy, pravidla odměňování, pracovní doby a doby odpočinku, bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (zejména před případným škodlivým působením chemikálií nebo elektrických zařízení), a to vůči všem 

osobám, které se na plnění zakázky podílejí. Bližší požadavky viz odst. 6.2. Smlouvy. V případě plnění části 

zakázky prostřednictvím poddodavatele dodavatel smluvně zaváže poddodavatele k témuž.

Účastník zadávacího řízení prokáže splnění podmínky zadavatele předložením podepsaného návrhu smlouvy   

v nabídce“.

Textace ze Smlouvy (odst. 6.2 Smlouvy)

Poskytovatel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních pod-

mínek svých zaměstnanců, kteří se na jejím plnění budou podílet, jmenovitě, že bude:

 plnění zakázky zajišťovat zaměstnanci s řádně uzavřenými pracovními smlouvami,

 ve vztahu k zaměstnancům důsledně dodržovat pracovněprávní práva a povinnosti vyplývající z obecně 

závazných právních předpisů a smluv, zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní podmínky, dbát na 

bezpečnost a o ochranu zdraví zaměstnanců při práci, poskytovat vhodné a dostatečné pracovní 

pomůcky a ochranné prostředky, dodržovat pravidla pro stanovování pracovní doby a doby odpočinku,

 zaměstnancům poskytovat pracovněprávní odměnu v souladu s právní úpravou odměňování v pracov-

něprávních vztazích a rovněž odpovídající odměnu (příplatek) za případnou práci přesčas, práci ve svá-

tek atp.,

 na výzvu Objednatele za účelem kontroly předkládat (či zajistí předložení) příslušné doklady (zejména, 

nikoli však výlučně pracovněprávní smlouvy) a to bez zbytečného odkladu od výzvy Objednatele, nej-

později však do 2 pracovních dnů.

Pozn.

Národní dokumenty, jenž upravují zadávání úklidových služeb s jinými požadavky, např. se sociálními aspekty nebo zaměřením na kvalitu 

naleznete na stránkách sovz.cz zde.

https://www.sovz.cz/predmety/uklidove-sluzby/
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