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Zapojení nezaměstnaných do plánovaných prací – 
roky 2009 - 2010 

 město Most se snažilo již v minulosti o zapojení nezaměstnaných či 
přímo obyvatel sídliště Chanov do prací probíhajících v dané lokalitě 

 v roce 2010 byly vyhlášeny dvě veřejné zakázky, ve kterých již bylo 
využito stejné podmínky, jakou zavádíme v rámci IPRM DEMOS – 
veřejná zakázka na „Úklid sídliště Chanov“ a veřejná zakázka na 
„Zajištění běžné údržby bytových domů na sídlišti Chanov“ 

 u obou veřejných zakázek byla podmínka splněna – u žádného z 
uchazečů nebyl s podáním nabídky a splněním dané podmínky problém 

 pro plnění veřejné zakázky na úklid sídliště Chanov byli vítěznou 
společností najati pouze obyvatelé předmětné lokality 

 podmínky byly plněny a s realizací veřejných zakázek je město 
spokojeno – viz další strana 
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Úklid sídliště Chanov 

Stav před úklidem 
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Úklid sídliště Chanov 



Stav po úklidu 

Úklid sídliště Chanov 



Úklid sídliště Chanov 



Úklid sídliště Chanov 



 Zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky v sociální oblasti 
 

      Nejméně 10 % osob, které se budou podílet na plnění zakázky, 
přijme dodavatel do pracovního poměru z řad dlouhodobě 
nezaměstnaných osob, a to minimálně na dobu celého trvání plnění 
veřejné zakázky.  

      Vítězný uchazeč předloží do 1 týdne od oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, 

nejpozději však před uzavřením smlouvy, seznam osob, s nimiž uzavřel 
pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním zakázky, potvrzený místně příslušným 
úřadem práce, a zároveň předloží prohlášení o celkovém počtu osob, které se budou 
na plnění zakázky podílet.  

       V případě nedoložení výše uvedených dokladů a nesplnění podmínky ve smyslu § 44 
odst. 10 zákona VZ, nebude s uchazečem uzavřen smluvní vztah a bude jednáno o 
uzavření smluvního vztahu s uchazečem druhým v pořadí v souladu se zněním § 82 
odst. 3 zákona VZ. 

 

Podmínka v rámci plnění veřejných zakázek 



Daná podmínka byla uplatněna u těchto veřejných zakázek v rámci 
IPRM DEMOS: 

 

 Rekonstrukce bytového domu bl. 2 

 Rekonstrukce bytového domu bl. 8 (vč. sociálních bytů) 

 Rekonstrukce bytového domu bl. 11 

 Rekonstrukce bytového domu bl. 13 (vč. výtahu) 

 Rekonstrukce veřejných prostranství sídliště Chanov 

 

Celková investice do těchto staveb činila cca 60 mil. Kč bez DPH. 
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Dlouhodobé výsledky uplatňování zvláštní podmínky v sociální oblasti: 

 
Akce 

Celkový počet 

pracovníků na 

zakázce 

Požadovaný počet 

(10%) 

V rámci podmínky vyjmuto 

z evidence UP 

Úklid sídliště Chanov (2010) 10 1 1 

Zajištění běžné údržby sídliště 

Chanov 
3 1 1 

Úklid budov magistrátu města  6 1 1 

Rekonstrukce bloku 2 a 11  30 3 4 

Rekonstrukce bloku 8 a 13  30 3 3 

Úklid sídliště Chanov  10 1 1 

Rekonstrukce veřejných prostranství 

na sídlišti Chanov  
10 1 1 

CELKEM 99 11 12 

BILANCE VZ S PODMÍNKOU 10 % 



• ÚOHS vydal souhlasné stanovisko k uplatňování zvláštní 
podmínky veřejných zakázek v sociální oblasti (§ 44 
odst. 10 zákona VZ) – není však možné tuto podmínku 
vztáhnout k určité lokalitě 

 

 

• praxe ukázala, že využíváním zvláštní podmínky 
veřejných zakázek v sociální oblasti nedochází k 
navýšení ceny zakázek 
 

 

 

 

 

 

BILANCE VZ S PODMÍNKOU 10 % 



Zvláštní podmínku v sociální oblasti budeme dále uplatňovat  v rámci 
veřejných zakázek vyhlašovaných statutárním městem Most – pouze 
zakázky vyhovujícího charakteru, kde je vhodné tuto podmínku využít. 

 

Tuto podmínku jsme také zahrnuli do Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu statutárního města Most a do Pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních (interní 
směrnice města). 

 

Máme v úmyslu předmětnou podmínku v rámci zadávací 
dokumentace zařadit do hodnotících kritérií → čím více osob bude 
vyjmuto z evidence ÚP, tím větší zvýhodnění. 

 

Hledáme způsob, jak podpořit místní podnikatele. 

 

 

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLÁNOVANÉ 



• IPRM DOPRAVA II. – Úprava řešení přednádražních prostor 
      47.915.847,- Kč 

• Rekonstrukce azylového domu    
      9.928.643,- Kč 

• Úprava veřejných prostranství bl. 95-100 – II.etapa  
      10.000.000,- Kč 

• Pěší propojení sídliště Chanov s lokalitou nádraží ČD v Mostě
      8.677.000,- Kč 

• Rekonstrukce zastávek MHD ve městě Most   
      20.397.537,- Kč 

• Úprava kanalizace v prostoru tramvajového křížení  
      6.852.000,- Kč 

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2014 



• Parkoviště v ul. Okružní     
      7.438.000,- Kč 

• Rozšíření odstavování vozidel v ul. J. Seiferta   
      4.000.000,- Kč 

• Parkoviště v ul. Československé armády   
      2.000.000,- Kč 

• Rekonstrukce veřejných prostranství před OD Rozkvět 
      5.000.000,- Kč 

• Parkoviště v ul. Moskevská u okresního soudu  
      3.719.000,- Kč 

• Opravy a údržba komunikací     
      8.264.000,- Kč 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2014 



• Zateplení MŠ ul. F. Kmocha     
      3.800.000,- Kč 

• Zateplení MŠ ul. Růžová     
      8.500.000,- Kč 

• Zateplení ZŠ ul. Rozmarýnová    
                 31.300.000,- Kč 

• Zateplení pavilonu bazénu ZŠ ul. U stadionu   
                 11.450.000,- Kč 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2014 



V roce 2014 se zvláštní podmínka v sociální oblasti uplatní v rámci 
veřejných zakázek na stavební práce v celkové hodnotě téměř 

 

190 mil. Kč 
bez DPH 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2014 



  

Za pozornost děkuje 

Ing. František Jirásek 
Vedoucí oddělení veřejných zakázek 
Odbor rozvoje a dotací 
Magistrát města Mostu 
Radniční 1/2 
434 69  MOST 
 
tel: 476448233 
MT: 774710611 
e-mail: Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz 


