
Město Kadaň

Co? Město Kadaň zaměstnává prostřednictvím stavebních veřejných zakázek zejména mladé lidi, kteří jsou 
absolventy po škole a nemají do dvou let po ukončení školy zaměstnání. Panu starostovi Jiřímu Kulhánkovi se 
společně s jeho kolegy podařilo uchopit téma společensky odpovědného zadávání inovativním způsobem a 
rozšířili podmínku tzv. 10 % o zaměstnávání absolventů. Zaměstnávání mladých lidí ze sociálně vyloučených 
lokalit je propojeno se sociální prací a s poskytováním sociálního bydlení. Vše je ukotveno ve Strategickém plánu 
sociálního začleňování na roky 2015–2018, který byl zpracován Lokálním partnerstvím Kadaň ve spolupráci 
s Agenturou pro sociální začleňování. Podle tohoto plánu má být ročně zaměstnáno 12 osob (z toho 10 
absolventů) prostřednictvím veřejných zakázek města s podmínkou 10 %. Na přístupu města Kadaň je třeba 
ocenit nejvíce to, že mají vše promyšlené a propojené do jednoho celku, který se vzájemně doplňuje.

Město dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s nestátní neziskovou organizací Světlo z. s., která pracuje s dětmi 
a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit a provozuje v Kadani dva nízkoprahové kluby. Součástí jejich práce 
je také pomoc mladým lidem dokončit školu a poté si sehnat práci. Dalším stavebním kamenem je spolupráce 
středních škol a zaměstnavatelů v průběhu studia, takže studenti 3. ročníku E-oborů (obory pro absolventy 
dřívějších zvláštních škol) vykonávají praxi u perspektivních zaměstnavatelů. Střední zemědělská škola v Kadani 
po dohodě s městem vytvořila nové obory jako např. zemědělec, zedník a zahradník a snaží se zapojovat mladé 
lidi již v průběhu školní docházky formou brigád do údržby společných prostor města. Město jim po ukončení 
školy vytváří prostřednictvím společensky odpovědného zadávání pracovní místa. Toto je propojeno s bytovou 
politikou města, které z vlastního bytového fondu přiděluje sociální a startovací byty. Startovacích bytů pro 
mladé lidi do 30 let přiděluje cca 20 ročně a přednost mají ti, kteří mají vzdělání a zaměstnání, aby si byli schopni 
našetřit na vlastní byt. V roce 2015 zaměstnali prostřednictvím veřejných zakázek celkem 16 osob, z toho 8 
dlouhodobě nezaměstnaných a 8 absolventů. V roce 2016 v tom budou pokračovat a plánují podobný počet 
výběrových řízení s podmínkou 10 %.

Město Kadaň se při práci s lidmi ze sociálně vyloučených lokalit drží principu „pomůžeme, ale zasluž se sám“. Pro 
zaměstnávání osob ze sociálně vyloučených lokalit také využívá sociální podnik - prádelnu BOK & LK s.r.o., který 
funguje bez veřejných zakázek. Za přínos v integraci Romů dostalo město v roce 2013 cenu Gypsy Spirit.

Do veřejných zakázek na investice, které jsou v rozmezí 1 až 6 milionů Kč a které vytipovali na začátku roku 2015, 
zapracovali jako povinnou podmínku zaměstnání 10 % absolventů po škole do 2 let od ukončení školní docházky 
nebo dlouhodobě nezaměstnaných osob. Tato podmínka je zakotvena v Pravidlech pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu (pravidlo platí pro všechny zakázky na stavební práce s finančním limitem do 6.000.000 
Kč).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů   www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. 

Příklad dobré praxe v odpovědném zadávání veřejných zakázek

Most Město Kadaň leží v severozápadní části České republiky v Ústeckém kraji.  Je to někdejší královské město s 
osmnácti tisíci obyvateli ležící jihozápadně od Chomutova na levém břehu řeky Ohře, důležité kulturní a turistické 
centrum severozápadních Čech. K historii město neodmyslitelně patří hornictví a elektrárenství, velké plochy po 
těžbě hnědého uhlí, v okolí Kadaně, jsou již zrekultivovány. Kadaň se zapojila do programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón a v roce 1995 získala titul Historické město roku.
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Doporučení:

Příklad:

Veřejná zakázka na stavební práce (oprava střechy radnice) vyhlášena v září 2015  

- doba plnění: 8,5 měsíců

- veřejná zakázka malého rozsahu s předpokládanou hodnotou 3.220.000 Kč bez DPH

- Z Výzvy k podání nabídky:

Čestné prohlášení o využití 10 % osob z řad nezaměstnaných absolventů škol – viz. Příloha.

Objednatel požaduje, aby alespoň 10 % z celkového počtu pracovníků dodavatel minimálně však 
jeden, kteří se budou podílet na plnění zakázky, přijme dodavatel do pracovního poměru či s nimi 
uzavře dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří 
jsou evidováni úřadem práce nebo absolventa škol do dvou let od ukončení přípravy na povolání, 
s nimiž uzavře pracovně právní vztah v souvislosti splněním uvedené veřejné zakázky formou 
zakládající ukončení jejich evidence na úřadě práce. Podrobně viz. Přiložené čestné prohlášení.

Město Kadaň tuto podmínku ale uplatňuje i na zakázky s vyšší hodnotou plnění. 

Příklad:

Veřejná zakázka na stavební práce („Kadaň, Studentské náměstí“) vyhlášena v září 2015  

- doba plnění: 9 měsíců

- podlimitní veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou 28.000.000 Kč bez DPH

- Zvláštní podmínka zadavatele:

Ve smyslu § 44 odst. 10 Zákona zadavatel požaduje, aby alespoň nejméně 10 % z celkového počtu 
pracovníků – minimálně však jeden, kteří se budou podílet na plnění shora uvedené veřejné zakázky, 
bude pocházet z řad nezaměstnaných absolventů škol. Bude se jednat absolventy škol do dvou let 
od ukončení přípravy na povolání, kteří jsou evidováni úřadem práce, s nimiž uzavřu pracovněprávní 
vztah v souvislosti s plněním uvedené veřejné zakázky formou zakládající ukončení jejich evidence 
na úřadu práce.

Je důležité, aby se celý tento komplexní systém práce s mladými lidmi ze sociálně 
znevýhodněných lokalit nastartoval, což bude trvat několik roků. Nelze očekávat okamžité 
výsledky. V praxi se zatím stává, že někteří absolventi nemají o práci zájem a stavební firmy 
pak o ně bojují. V zadávacích podmínkách je proto variantní možnost zaměstnat buď 
absolventa, nebo dlouhodobě nezaměstnanou osobu. Podle pana starosty Kulhánka je 
pro mladé lidi důležité vidět konkrétní výsledky, aby jim bylo možné říct: „Hele, tady ti kluci 
tím prošli a podívejte se - dělají.“ Toto je podle něj ten hlavní důvod, proč se do toho město 
pustilo.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů   www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. 

Město Kadaň se inspirovalo v Mostě a zavedlo s pomocí Agentury pro sociální začleňování 
tzv. podmínku 10 %. Vyzkoušelo si ji nejdříve v letech 2013 a 2014 na dvou zakázkách v 
sociálně vyloučené lokalitě Prunéřov. 

Odkdy: 


