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Praktická ukázka SOVZ



Sociálně odpovědné

- obecný závazek dodržovat pracovněprávní předpisy

- minimální hodnota minimální zaručené mzdy pracovníků 
ostrahy,  kterou musí každý dodavatel nabídnout, je 1,3násobek 
minimální zaručené mzdy pro oblast bezpečnostních služeb

- hodnocení dílčího kritéria „Výše zaručené mzdy“



Sociálně odpovědné

„Výše zaručené mzdy“
Předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího kritéria bude výše 
násobku minimální zaručené mzdy pro oblast bezpečnostních 
služeb dle nařízení vlády, kterou se dodavatel zaváže v průběhu 
celého plnění smlouvy na veřejnou zakázku poskytovat každé osobě 
podílející se na plnění předmětu veřejné zakázky jako minimální, 
nepodkročitelnou výši mzdy 

Maximální hodnota 1,5násobek minimální zaručené mzdy

Za každou nabídnutou setinu procenta překračující minimální 
hodnotu získá dodavatel 1 bod.



Sociálně odpovědné

Sankce
V případě, že objednavatel zjistí, že poskytovatel porušuje pracovněprávní 
předpisy, zejména pak zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména pak 
ustanovení § 78 – 100 zákoníku práce vztahující se k pracovní době a době 
odpočinku, poskytovatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč za každé takové porušení

V případě porušení povinnosti hradit minimální výši mzdy dle čl. xx této 
smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ takového porušení. Jednotlivým případem se zde 
rozumí porušení předmětné povinnosti v období jednoho kalendářního 
měsíce u jedné osoby podílející se na plnění smlouvy.



Sociálně odpovědné

Vůči poddodavatelům
Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči 
svým poddodavatelům jaká je stanovena v čl. xx této Smlouvy. 
Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel 
povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům 
poddodavatelského řetězce.



Sociálně odpovědné

Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností 
namátkově, a to formou vyžádání si relevantních podkladů od 
Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a 
Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout 
nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy.

Sankce 
a) za porušení
b) za neposkytnutí dokladů



Environmentální

Ekologický provoz
Zhotovitel je povinen při realizaci díla zajistit, aby alespoň 50 % 
nákladních automobilů používaných na stavbě a při dopravě 
materiálu z a na stavbu splňovalo emisní limity minimálně dle 
standardu Euro VI, případně aby se jednalo o elektromobily či vozy 
na LPG či CNG.

Objednatel je oprávněn provádět namátkové kontroly k ověření 
této skutečnosti přímo na stavbě a vyžadovat si od Zhotovitele 
příslušné doklady.



Environmentální

Zachování zeleně
Jako vhodnější bude hodnoceno takové řešení, které v souvislosti s 
prováděním stavby zajistí zachování vyššího počtu zeleně, zejména 
vzrostlých stromů.



Environmentální

Ohleduplně
Dodavatel nesmí provádět jakékoli činnosti se zvýšenou hlučností 
(zejména razící a zbíjecí práce) ve dnech pracovního klidu jindy, než 
v době od 8h do 17h. Za porušení tohoto zákazu se považuje jedno 
každé porušení, které bylo Zhotoviteli prokázáno zejména na 
základě stížnosti občanů, šetření Policie ČR, Městské policie a 
podobně.



JISTOTA!!!



Základ úpravy

• § 41 odst. 8 ZZVZ
„Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných 
peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací 
lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 
7 nebo § 124 odst. 2.“

• smysl jistoty – důvodová zpráva:
„zajistit vázanost účastníka zadávacího řízení nabídkou a jeho 
součinnost při uzavírání smlouvy“



§ 122 – vyloučení vybraného dodavatele

§ 122
(7) Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil 
údaje, doklady nebo vzorky podle odstavce 3 nebo 5 nebo výsledek 
zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.



§ 122 – před uzavřením smlouvy

§ 122
(3) Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení

a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již 
nemá k dispozici, a
b) dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření 
smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104.

(5) Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, 
zadavatel ve výzvě podle odstavce 3 vyzve vybraného dodavatele rovněž k 
předložení (…) údajů o skutečných majitelích nebo

a) ke sdělení identifikačních údajů (…), a
b) k předložení dokladů (…)



Vyloučení účastníka dle § 48

§ 48 odst. 2
(2) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, 
vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení

a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve 
stanovené lhůtě nedoložil,
b) nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na 
základě žádosti podle § 46, nebo
c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení 
podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.



§ 48 nebo § 122?

• dodavatel předloží na výzvu dle § 122 neadekvátní doklad

• je to předložení dokladu/údaje podle § 122 odst. 7?

• vylučuje se dle § 122 odst. 7 (čerpání jistoty) nebo dle § 48 
odst. 2 (žádné právo na jistotu)?



Obsah vs. forma

• § 48 odst. 2 – zadavatel posuzuje/nenachází obsah
• § 122 odst. 7 – zadavatel posuzuje/nenachází formu

• OŘ, UŘ apod. – oddělené fáze posuzování kvalifikace a 
součinnosti, logika je zřejmá

• co když dodavatel předloží dle § 122 odst. 7 něco jiného, než 
čím prokazoval kvalifikaci dříve?



Nejasné odlišení obsahu a formy

• § 122 odst. 5 – údaje o skutečném majiteli

• ZPŘ
• až do fáze prověřování dle § 122 odst. 7 může mít 

zadavatel v ruce jen ČP, teprve ve fázi součinnosti 
posuzuje konkrétní dokumenty



Co s tím?

1. automatické čerpání z jistoty s odkazem na § 122 odst. 7 –
není proporcionální

2. práce s „vadným“ dokladem 
• nejprve výběr (posouzení obsahu), 
• pak teprve forma (součinnost)



Děkujeme za pozornost!
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