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„Nábytek do multimediální učebny“ 
Zdůvodnění rozsahu (ne) použití zásad dle § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

ZADAVATEL:   Obec Středokluky 
Právní forma: územně samosprávný celek 
se sídlem:   Lidická 61, 252 68 Středokluky  
IČO:   00241695  
zast.:   Ing. Jaroslavem Paznochtem, starostou  
 
 
 
K použití zásad podle § 6 odst. 4 ZZVZ při přípravě a vytváření zadávacích podmínek zadavatel ve 
smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 
veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, Usnesení vlády č. 531 ze dne 24. července 2017 
o pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní 
správy a samosprávy, a Pravidel pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných 
zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, část III materiálu čj. 781/17, schválených vládou na 
základě návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva životního prostředí, uvádí 
následující skutečnosti. 
 
K použití zásady sociálně odpovědného zadávání 
 
Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, předmětem veřejné zakázky je výroba, dodání a instalace 
nábytku do multimediální učebny do základní školy, jejímž zřizovatelem je zadavatel. 
Zadavatel předpokládá, že při nákupu materiálů využije vybraný dodavatel poddodavatele, a z tohoto 
důvodu zapracoval do zadávacích podmínek jako jednu ze zásad sociálně odpovědného zadávání 
povinnost vybraného dodavatele zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům. Současně zadavatel vymezil podmínky, za kterých bude považovat stanovenou 
povinnost za splněnou. 
 
K přihlédnutí k zásadě sociálně odpovědného zadávání zadavatel stanovil vybranému zadavateli 
rovněž povinnost při realizaci díla postupovat v souladu s příslušnými platnými právními předpisy 
vztahujícími se k zaměstnanosti a zaměstnávání cizinců. Přestože to vyplývá ze samotných právních 
předpisů, zadavatel považoval při uplatnění předmětné zásady sociálně odpovědného zadávání klást 
důraz na dodržování mzdových předpisů, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placení 
přesčasů a provádění montážních prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilými a řádně 
proškolenými v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   
 
K použití zásady environmentálně odpovědného zadávání  
 
Při stavebních pracích je povinností zhotovitelů podle obecně platných právních předpisů vztahujících 
se k životnímu prostředí dodržet veškeré předpisy upravující zachování neporušeného životního 
prostředí. I přesto zadavatel v souladu se zásadou environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 
odst. 4 ZZVZ zapracoval do zadávací dokumentace povinnost vybraného dodavatele po celou dobu 
trvání smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo zajistit dodržování právních předpisů z oblasti 
práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, 
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využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho 
činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly 
hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy. 
 
Při prokazatelně zjištěném porušení sjednaných povinností dodržování zásad sociálně odpovědného 
zadávání, resp. zásady environmentálně odpovědného zadávání, uvedl zadavatel v návrhu SOD 
povinnost vybraného dodavatele uhradit zadavateli/objednateli smluvní pokutu, a to za každý 
zjištěný případ. 
 
 
K nepoužití zásady inovací 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o standartní výrobu a dodání nábytkových prvků a jedná se o zakázku 
malého rozsahu nižší o předpokládané hodnotě, nezapracoval zadavatel do zadávací dokumentace 
povinnost vybraného dodavatele zavádět inovativní prvky, procesy či technologie. 
 
 
Ve Středoklukách dne 11.5.2021 

  

 

Ing. Jaroslav Paznocht, starosta v.r. 

 


