
Městská část Praha 12

Co? Městská část Praha 12 je průkopníkem ve společensky odpovědném zadávání. Jako první veřejný 
zadavatel v ČR použila v roce 2013 sociální podmínku ve výběrových kritériích.

Do nadlimitní veřejné zakázky „Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství ve dvou 
lokalitách městské části Praha 12“ zapracovala podmínku zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Na zakázce spolupracovala Agentura pro sociální začleňování.   V zakázce nešlo pouze 
o pouhé zaměstnání osob se zdravotním postižením, ale také o způsob práce s těmito osobami z 
hlediska naplňování zakázky, což bývá silnou stránkou sociálních podniků. Zakázku vyhrál Fokus 
Praha, resp. jeho sociální firma Zahrada, spolu s komerční úklidovou firmou. V zadávací dokumentaci 
městská část použila ustanovení § 101 zákona o veřejných zakázkách a omezila toto zadávací řízení 
pouze na zvýhodněného dodavatele, který musel tuto podmínku splňovat po celou dobu realizace 
veřejné zakázky. Zvýhodněným dodavatelem je dodavatel, který zaměstnává více než 50 % osob 
se zdravotním postižením dle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů. Nabídky byly hodnoceny podle kritéria: ekonomická výhodnost nabídky s níže uvedenými 
dílčími kritérii (subkritérii) hodnocení:

1. nabídková cena – 60 %

2. podíl realizace veřejné zakázky osobami se zdravotním postižením – 20 %

V rámci tohoto subkritéria uchazeč stanoví finanční objem činností vykonávaných OZP v 
procentech u každé položky předmětu veřejné zakázky zvlášť, který bude odpovídat činnostem 
zabezpečovaným osobami se zdravotním postižením, a tento finanční objem náležitě zdůvodní 
konkrétním popisem činností, které budou, příp. nebudou fakticky při plnění veřejné zakázky 
vykonávat osoby se zdravotním postižením.

Výše uvedené finanční objemy vč. odůvodnění uchazeč vyplní do tabulky pro hodnocení, která 
je přílohou Zadávací dokumentace, přičemž je uchazeč povinen tímto způsobem popsat každou 
položku tabulky pro hodnocení – nedodržení tohoto požadavku povede k vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení.

3. způsob realizace veřejné zakázky – 20 %

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
Praha 12 je městská část na jihu hlavního města Prahy, o rozloze 2333 ha, rozkládající se na pravém břehu 
Vltavy. Tvoří ji celá katastrální území Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná. Praha 12 vznikla 
v listopadu 1994 přejmenováním městské části Praha-Modřany (1990-1994). Správní obvod městské 
části Praha 12 v rámci rozšířené přenesené působnosti zahrnuje také území městské části Praha-Libuš. 
Městská část Praha 12 má 35členné zastupitelstvo a 9člennou radu. Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti 
přístupná a konají se zhruba 5x ročně. Jednání rady jsou neveřejná a konají se zpravidla každých 14 dní. 
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Plány:

Uchazeč zpracuje metodiku řešení veřejné zakázky se zaměřením na níže uvedené parametry v rozsahu max. 10 normostran:

1) popis procesu seznamování pracovníků s  jednotlivými pracovními úkony, technologiemi apod.,

2) popis jak bude uchazeč podporovat prohlubování dovedností zaměstnanců a zajišťovat jejich bezpečnost při používání 
strojů a materiálů, včetně popisu používaných pracovních pomůcek, oděvů a další péče o ně, s důrazem na osoby se zdravotním 
postižením - popisy se musí vztahovat k předmětu veřejné zakázky, nikoliv pouze k běžným administrativním a jiným činnostem.

Městská část Praha 12 vypsala další obdobnou zakázku se sociální podmínkou, kterou tentokrát modifikovala. Součástí smlouvy 
o dílo je povinnost výlučně zaměstnat na určitý typ prací osoby se zdravotním postižením (jedná se o ruční čištění chodníků, 
ruční výběr kusových nečistot, odstranění náletové zeleně z chodníků a sběr psích exkrementů). Zakázka byla v listopadu 2015 
ve fázi předběžného oznámení a v  únoru 2016 byly otevřeny obálky s nabídkami jednotlivých uchazečů. 

Příklad : „Zimní údržba a blokové čištění pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12“

- doba plnění: 26 měsíců

- otevřené nadlimitní řízení s předpokládanou výší 8.000.000 Kč bez DPH

- předmět plnění: zimní údržba a blokové čištění pozemních komunikací

- kritériem je nejnižší nabídková cena

- ze Smlouvy o dílo (článek VII Práva a povinnosti smluvních stran, body 18 a 19):  

„18. Po dobu účinnosti této smlouvy je povinností zhotovitele zajistit realizaci činností specifikovaných v Příloze č. 6 této 
smlouvy, a to položek 22, 26, 34 a 35 (ruční čištění chodníků, ruční výběr kusových nečistot, odstranění náletové zeleně z 
chodníků, sběr psích exkrementů) v plném rozsahu osobami se zdravotním postižením, kterým byl na základě rozhodnutí 
orgánu sociálního zabezpečení přiznán invalidní důchod.

Podmínka zaměstnat osoby se zdravotním postižením je zajištěna povinností zhotovitele tyto skutečnosti dokládat a možností 
kontroly ze strany městské části jako zadavatele. Způsob dokládání a kontroly je stanoven velmi detailně.

19. Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději do 15 dne každého kalendářního čtvrtletí dokládat příslušnými doklady splnění 

povinnosti dle odst. 18 tohoto článku, a to předáním čestného prohlášení se seznamem osob se zdravotním postižením...¨  

Každé případné nedodržení povinností zhotovitele bude sankcionováno smluvní pokutou.

čl. X odst. 1 písm. e)

„Objednatel je oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu v případě nedodržení povinností uvedených v čl. VII. odst. 13, 

14, 16, 18, 19 a 23 této smlouvy, a to ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.“

Rozhodnutí o společensky odpovědném zadávání by mělo vzejít z úrovně politické reprezentace 
a je důležité, aby se za to postavila osobnost, která o prospěšnosti této myšlenky přesvědčí kolegy. 
V Městské části Praha 12 byla touto osobou Daniela Rázková, která se stala v současném volebním 
období starostkou. Další zakázka již byla vypsaná bez jejího osobního přispění, protože si úřad 
vyzkoušel, že to jde. Rozhodujícími faktory jsou tedy politické rozhodnutí a nastavení systému.

Daniela Rázková, která je starostkou a v době přípravy první zakázky byla radní pro sociální oblast, se inspirovala 
na konferenci Fokusu Praha o sociálním podnikání. Svou osobní angažovaností přesvědčila kolegy a podařilo se 
jí tuto myšlenku v roce 2013 prosadit. MČ Praha 12 si byla vědoma toho, že se vydává na neprošlapanou cestu, 
neodradilo jí to a podstoupila vědomě určité riziko.

Vedení městské části Praha 12 má v úmyslu používat sociální podmínky ve veřejných zakázkách i v budoucnu. 
Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek zapracovala Praha 12 do svého komunitního plánu rozvoje 
sociálních služeb na léta 2015 – 2020, kde je u dílčího cíle Podpora uplatnění OZP na trhu práce uvedena 
aktivita „vytváření možností a podpory při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (např. formou zadávání 
veřejných zakázek)“. 
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