
Technické služby Havlíčkův Brod, které hospodaří na 544 ha lesních poros-
tů, zadaly nadlimitní veřejnou zakázku na zajištění těžebních a pěstebních 
prací v lesních porostech. Veřejná zakázka byla rozdělena do 5 částí, při-
čemž první čtyři se týkaly spíše těžebních lesnických prací. Více viz https:// 
www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74f211ca-2bc1-4b2a-b371-df3d604a 
b3aa/zakazka/P15V00000020 .

Pátá část veřejné zakázky s názvem Pěstební práce – obnova lesa, úklid 
klestu, stavba oplocenek, opravy a likvidace starých oplocenek, ochrana 
mladých lesních porostů, ochrana lesa proti škůdcům, prořezávky a ostatní 
pěstební práce (dále jen „Pěstební práce“) byla poptávána s předpokláda-
nou hodnotou 2 785 000,- Kč bez DPH. Pěstební práce měly probíhat způ-
sobem a v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci, a to průběžně po 
celý kalendářní rok, podle operativních požadavků zadavatele. Uchazeči se 
mohli přihlásit do jedné či více částí veřejné zakázky, přičemž pro každou 
část měla být podána samostatná nabídka. 

Rozdělení veřejné zakázky na části je přitom jedním ze způso-
bů, jak může zadavatel podpořit účast malých a středních pod-
niků, včetně sociálních podniků, v zadávacích řízeních. Další 
možnosti, jak ulehčit přístup k veřejným zakázkám pro malé    
a střední podniky a sociální podniky, čímž dojde často i k pod-
poře místní zaměstnanosti, jsou uvedeny na webu http:// 
sovz.cz/temata-ovz/ .
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Jako nejvhodnější ve vztahu k pěstebním pracím zadavatel vyhodnotil na-
bídku, kterou podaly Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o., které se k tomu, 
že jsou sociálním podnikem, přihlásily už ve svých zakládacích dokumen-
tech.  

Zadavatel se podle slov ředitele Technických služeb Havlíčkův Brod, pana 
Ing. Karla Milichovského, snažil od začátku zpřístupnit veřejnou zakázku 
malým a středním podnikům, včetně sociálních podniků: „Při přípravě zadá-
vací dokumentace pro uvedenou veřejnou zakázku jsme se primárně zamě-
řili na to, abychom umožnili co nejširší možnou účast uchazečů poptáva-
ných služeb a zejména, abychom umožnili přístup k této zakázce malým     
a středním podnikům včetně těch neziskových se sociálním zaměřením. 
Tímto postupem byl vybrán nejen uchazeč  Chráněné dílny Fokus Vysoči-
na, s.r.o., ale i další malé podniky resp. živnostníci na ostatní části zakázky 
(Těžba dřeva, Soustřeďování dřeva a Odvoz dřeva).“  

Za vybraného dodavatele, Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. se k získá-
ní zakázky vyjádřila paní Mgr. Alena Šimonová, ředitelka: „O veřejnou 
zakázku Pěstební práce jsme se ucházeli již podruhé, napoprvé jsme totiž 
neuspěli z důvodu nedoložení potřebné praxe  v oboru - nebyli jsme schopni 
doložit 3 osvědčení prokazující Technické kvalifikační předpoklady. Během 
následujících let jsme však díky zakázkám pro soukromý sektor a drobným 
pracím pro obce získali potřebnou kvalifikaci a v této veřejné zakázce jsme 
již měli šanci. Byli jsme si vědomi, že práci v oblasti obnova lesa, úklid 
klestu, stavba oplocenek, sázení stromků a ostatních drobných pěstebních 
prací jsme schopni zvládnout. V případě, že by práce nebyly rozděleny na 
těžební a úklidové nemohli bychom se o zakázku ucházet, protože těžební 
práce je nad naše možnosti. 
Zakázku bychom dokázali realizovat jen s obtížemi, pokud bychom intenziv-
ně nespolupracovali s naší mateřskou organizací FOKUS Vysočina, a nevy-
užili podpory školeného personálu z oblasti sociálních služeb při zapracová-
ní nových pracovníků. Tým podpory v zaměstnávání sehrál významnou roli 
při zaškolení a adaptaci nových pracovníků, lidí především s duševním one-
mocněním.  
Zároveň je potřeba mít na paměti, že veřejnou zakázku jsme získali přede-
vším díky námi nabídnuté ceně. Nabídli jsme nejnižší cenu a to bylo hlavní 
kritérium i důvod, proč jsme ve veřejné zakázce obstáli. Zakázka nebyla 
nijak zvýhodněna, pokud dodavatel zaměstnává lidi se zdravotním postiže-
ním nebo má jiný společensky významný dopad, což je myslím škoda. 
Domnívám se, že právě veřejné zakázky by mohly společenskou odpověd-
nost firem nebo firmy se sociálním dopadem zvýhodňovat a upřednostňovat 
- řešilo by se tím více problémů najednou.   
Díky veřejné zakázce jsme získali práci na období 3 let pro dvě směny pra-
covníků se zdravotním postižením. Střídáme dvě party po 4 lidech, tak aby 
neměli jednotvárnou a fyzicky náročnou práci každý den a dokážeme tak 
plnit veškeré požadavky zakázky. Přijali jsme čtyři nové lidi se zdravotním 
postižením a zvýšili jejich kvalifikaci pro práci s motorovou pilou. Dílnu jsme 
vybavili novým zařízením a díky příspěvku Úřadu práce na zřízení pracovní-
ho místa jsme pořídili i ojetý vůz kvůli dopravě pracovníků do lesa.“ 

Co k tomu dodat? Někdy stačí jen rozdělit veřejnou zakázku na části 
a už tento krok umožní účast malých a středních či sociálních podni-
ků v soutěži a dá jim šanci uspět. Navíc má tento přístup potenciál 
rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení.
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