
Lesy ČR 

Co?
Společensky odpovědnému zadávání veřejných zakázek je v Lesích ČR, s.p. („Lesy ČR“)  věnována velká pozornost. Zahrnuto bylo i 
do Koncepce strategického rozvoje podniku 2015-2019, ve které si Lesy ČR mezi základními cíli stanovily přispět ke zlepšení sociální 
situace ve státě, a to mj. „uplatňováním principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek u investiční činnosti“. 

Státní podnik Lesy ČR konkrétně:

A. Uplatňuje podmínku zaměstnat v souvislosti s plněním veřejné zakázky osoby z řad dlouhodobě nezaměstnaných

Podmínka je v praxi Lesů ČR uplatňována u vybraných veřejných zakázek na stavební práce. Dosud byla uplatněna u 28 veřejných 
zakázek, což vedlo k zaměstnání 31 osob dlouhodobě nezaměstnaných.

Postup uplatnění podmínky:

- Uchazeč jako součást nabídky předkládá čestné prohlášení se závazkem, že pokud bude vybrán pro plnění veřejné zakázky, prokáže 
před uzavřením smlouvy, že pro plnění zakázky zaměstnal požadovaný počet dlouhodobě nezaměstnaných (v podmínkách Lesů ČR 
se jedná o 1-2 osoby).

- Jako podmínku pro uzavření smlouvy pak vybraný uchazeč předá seznam dlouhodobě nezaměstnaných, které pro plnění zakázky 
zaměstnal, a doloží i potvrzení vydané Úřadem práce. Je nutno počítat s tím, že ve fázi poskytování součinnosti k uzavření smlouvy 
působí uplatnění podmínky určité zdržení, protože nalezení vhodné osoby z řad dlouhodobě nezaměstnaných může být pro 
budoucího smluvního partnera obtížné – zvlášť to platí v současných podmínkách poměrně nízké míry nezaměstnanosti. Seznam je 
v průběhu plnění veřejné zakázky aktualizován prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku.

- Konkrétní formulace zadávacích a smluvních podmínek souvisejících s uplatněním podmínky zaměstnání dlouhodobě 

nezaměstnaných.

Příklad:

Formulace v zadávací dokumentaci - podmínky zadavatele na plnění veřejné zakázky v oblasti zaměstnanosti:

- Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 10 ZVZ požaduje, aby nejméně 1 osoba, která se bude podílet na plnění veřejné zakázky, 
pocházela z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění 
veřejné zakázky evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 (pěti) měsíců, a to minimálně na celou dobu plnění veřejné zakázky. 
Podmínku uchazeč splní, pokud tyto osoby prokazatelně ukončí evidenci na úřadu práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního 
vztahu s uchazečem.

- Součástí nabídky musí být čestné prohlášení uchazeče o výše uvedené skutečnosti, tj. že nejméně 1 osoba, která se bude podílet 
na plnění veřejné zakázky, bude uchazečem přijata do pracovněprávního vztahu (pracovní poměr nebo dohoda o pracích konaných 
mimo pracovní poměr) z řad dlouhodobě nezaměstnaných, kteří byli bezprostředně před započetím plnění veřejné zakázky 
evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 (pěti) měsíců. Vzor tohoto čestného prohlášení je přílohou zadávací dokumentace.  

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
Hlavní náplní činnosti podniku Lesy ČR je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % 
rozlohy všech státních lesů) a péče o více než 38 tisíc km určených vodních toků a bystřin. Podnik sídlí v Hradci Králové a jeho 
organizační struktura má tři stupně. První stupeň tvoří ředitelství, druhý 12 regionálních pracovišť - krajských ředitelství (KŘ), čtyři 
lesní závody (LZ), jeden semenářský závod (SZ) a sedm správ toků (ST). Třetí stupeň organizační struktury se skládá ze 72 lesních 
správ (LS).
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Doporučení:

Proč:

- Vítězný uchazeč předloží nejpozději před uzavřením smlouvy o dílo seznam osob, s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním veřejné 
zakázky, potvrzený místně příslušným úřadem práce dokládající, že osoby na seznamu uvedené byly bezprostředně před přijetím alespoň 5 měsíců v 
evidenci uchazečů o zaměstnání.

- V případě, že uchazeč nedoloží  před uzavřením smlouvy o dílo výše uvedené doklady a nesplní podmínky dle ust. § 44 odst. 10 ZVZ, bude toto jednání 
zadavatelem posuzováno jako neposkytnutí součinnosti potřebné pro uzavření smlouvy o dílo, s uchazečem tak nebude smluvní vztah uzavřen a bude 
dále postupováno v souladu s ust. § 82 ZVZ.

B. Vytváří sezónní pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané 

V rámci velkého tématu zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných realizují Lesy ČR rovněž „nezakázkové“ řešení – ve spolupráci s Úřadem práce 
podnik realizuje dlouhodobý projekt vytváření sezónních pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané přímo u Lesů České republiky. Dlouhodobě 
nezaměstnaní, kteří v rámci projektu získávají u Lesů ČR pracovní poměr na dobu určitou od dubna do října, provádějí v pracovních četách zejména 
sezónní pěstební práce, likvidace malých černých skládek a práce na údržbě a menších opravách lesních cest. Míra fluktuace se pohybuje okolo 25 %. 

Rozsah projektu bude postupně narůstat – přes 285 (v roce 2016), až na 500 sezónních pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané (od roku 2019). 

C. Vyžaduje účast stanoveného počtu technicko-hospodářských pracovníků s odborným lesnickým vzděláním na plnění lesnické zakázky

Podmínka je uplatňována u veřejných zakázek na lesnické činnosti. Opatření sleduje dva cíle  zvýšení kvality plnění veřejné zakázky a podporu 
zaměstnávání absolventů a odborného lesnického školství. Požadováno je „po celou dobu trvání smluvního vztahu zajistit pro komunikaci s Lesy ČR 
stanovený počet technicko-hospodářských pracovníků“, jimiž se rozumí osoby s „alespoň úplným středoškolským vzděláním lesnického nebo dřevařského 
směru“.

D. Vytváří podmínky pro účinnou kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů o zaměstnanosti 

Opatření je uplatňováno u veřejných zakázek na lesnické činnosti a na stavební práce. Směřuje proti postupům šedé ekonomiky v oblasti 
pracovněprávních i subdodavatelských vztahů při realizaci veřejných zakázek. Tak zahrnují výslovný požadavek dodržování veškerých pracovněprávních 

předpisů a předpisů o zaměstnanosti, dále požadavek pravidelně předkládat jmenný seznam veškerých zaměstnanců podílejících se na realizaci zakázky.      

Zobecnění zkušeností s uplatňováním sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek:

- výchozím bodem je vždy konkrétní veřejná zakázka (konkrétní nákupní potřeba zadavatele) 

- ke konkrétní veřejné zakázce by měl být podle jejího předmětu a vlastností vybrán takový vedlejší sociální cíl,  
jehož sledování je vhodné s realizací zakázky spojit

- ke zvolenému vedlejšímu sociálnímu cíli pak je nutno najít odpovídající nástroj sociálně odpovědného zadávání 
veřejných zakázek, který zároveň musí odpovídat vlastnostem zadávané veřejné zakázky

Jen správně sestavená kombinace zmíněných prvků, ve které je zejména respektována povaha veřejné zakázky, 
může přinést synergický efekt v podobě dosažení kvalitního nákupu a současně i dosažení zvoleného vedlejšího 
sociálního cíle.

Odpovědné zadávání Lesů ČR bylo iniciováno a je podporováno jak ze strany vedení samotného podniku, tak i 
díky zakladateli (MZe) prosazujícímu v resortních organizacích realizaci pilotních projektů, zaměřených především 
na otázku zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob (více viz příklad dobré praxe „Ministerstvo 
zemědělství“). 

Užívání dalších zmíněných nástrojů odpovědného zadávání pak vyplynulo přímo z povahy veřejných zakázek 
zadávaných Lesy ČR a problémů, se kterými se při jejich realizaci podnik setkává.

Inspirací byly také publikované příklady zahraniční i domácí dobré praxe v oblasti sociálně odpovědného 
zadávání veřejných zakázek.   

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


