
TÉMA CÍLE OPATŘENÍ ČESTNOST REPORTU DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE ZPŮSOB DOLOŽENÍ

Hmotnost v kg
Podíl z celkového 

množství v %

Podrobnější popis toho, jak bylo s odpady 

naloženo

Celkové množství odpadu Každé 3 měsíce

Množství materiálově využitého odpadu Každé 3 měsíce

Množství energeticky využitého odpadu Každé 3 měsíce

Množství odpadu uloženého na skládku Každé 3 měsíce

Jiné nakládání s odpadem Každé 3 měsíce

Celkové množství obalů Každé 3 měsíce

Množství opakovaně použitelných nebo vratných obalů Každé 3 měsíce

Množství obalů z recyklovaného materiálu Každé 3 měsíce

Množství obalů z recyklovatelného materiálu Každé 3 měsíce

Hmotnost v kg
Podíl z celkového 

množství v %

Podrobnější popis jaké suroviny, jakým 

způsobem a v jakých výrobcích byly využity

Množství druhotných surovin využitých v rámci realizace díla Každé 3 měsíce

Doklady, ze kterých bude vyplývat jaké 

druhotné suroviny a v jakém množství byly 

využity, např. produktové listy

Množství surovin z udržitelných zdrojů využitých v rámci realizace díla Každé 3 měsíce

Doklady, ze kterých bude vyplývat jaké  

suroviny, z jakých zdrojů a v jakém množství 

byly využity, např. produktové listy

Podrobnější popis realizce opatření

Opatření k minimálnímu omezení běžného provozu v místě plnění při 

provádění prací nadměrným hlukem, prachem, zápachem, vibracemi, 

emisemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, 

nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení a dalšími 

negativními vlivy

Každé 3 měsíce

Opatření přijatá za účelem neobtěžování třetích osob a okolních prostor místa 

plnění nadměrným hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 

exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, nebezpečím úrazu, 

výpadkem funkce instalací a technických zařízení a dalšími negativními vlivy 

Každé 3 měsíce

Opatření k usměrňování dopravy a parkování vozidel dodavatele včetně 

vozidel poddodavatelů a jiných osob podílejících se na realizaci stavby tak, aby 

nedocházelo k parkování, či znemožnění přístupu a příjezdu k místu plnění ani 

k nemovitostem sousedním

Každé 3 měsíce

Report plnění opatření a postupů odpovědného přístupu

Doklady dle zákona odpadech

Doklady dle zákona o obalech

Reportované období (od - do):
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Minimalizace odpadů vznikajících 

z obalů

Minimalizace dopadů veškerých 

prováděných prací na okolí - hluk, 

prach, vibrace a další negativní 

vlivy, minimalizace omezení 

dopravy v okolí místa plnění, 

minimalnizace omezení běžného 

provozu v místě plnění

Pokyny pro doplnění reportu ze strany 

dodavatele v rámci zpracování a podání 

nabídky (ve finální verzi bude vymazáno)

Dodavatel je oprávněn v návaznosti na to, co 

nabídne v rámci hodnotících kritérií, doplnit 

do reportu konkrétní závazky (např. že 

materiálově využije minimálně určité 

procento z celkového množství odpadu). 

Dodavatel je oprávněn doplnit do reportu 

další řádky vztahující se ke konkrétnímu 

materiálovému využití (např. příprava k 

opětovnému použití, recyklace, zasypávání).

Dodavatel je oprávněn doplnit i další 

opatření, která bude během realizace 

veřejné zakázky plnit a sledovat a která 

povedou k naplnění vymezených cílů.

Dodavatel je oprávněn upravit četnost 

reportu v souladu s pokyny v zadávací 

dokumentaci.

Dodavatel je oprávněn v návaznosti na to, co 

nabídne v rámci hodnotících kritérií, doplnit 

do reportu konkrétní závazky (např. že v 

rámci realizace veřejné zakázky využije určité 

procento druhotných surovin). Dodavatel je 

oprávněn doplnit do reportu další řádky 

vztahující se ke konkrétním surovinám (např. 

sklo, plasty, dřevo).

Dodavatel je oprávněn doplnit i další 

opatření, která bude během realizace 

veřejné zakázky plnit a sledovat a která 

povedou k naplnění vymezeného cíle.

Dodavatel je oprávněn upravit četnost 

reportu v souladu s pokyny v zadávací 

dokumentaci.

Dodavatel do reportu promítne konkrétní 

opatření k minimalizaci dopadů realizace 

veřejné zakázky na okolí, která uvede ve své 

nabídce. Pokud budou měřitelná konkrétními 

jednotkami, dodavatel uvede tyto jednotky v 

příslušném sloupci. Pokud ne, sloupce 

"JEDNOTKA" budou označeny černě a plnění 

opatření bude vykazováno pouze formou 

popisu.

Dodavatel je oprávněn doplnit i další 

opatření, která bude během realizace 

veřejné zakázky plnit a sledovat a která 

povedou k naplnění vymezeného cíle.

Dodavatel je oprávněn upravit četnost 

reportu v souladu s pokyny v zadávací 

dokumentaci.

Omezení spotřeby primárních 

surovin

JEDNOTKA

Maximální možné materiálové 

využití odpadu vzešlého z 

realizace díla



Počet

Podíl z celkového 

počtu přímých 

poddodavatelů v %

Celková částka uhrazená přímým 

poddodavatelům dodavatele v Kč vč. DPH

Přímí poddodavatelé dodavatele podílející se na realizaci díla Každých 12 měsíců

Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou mikro podnikem (do 10 

zaměstnanců a s ročním obratem do 2 mil. EURO)
Každých 12 měsíců

Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou malým podnikem (do 50 

zaměstnanců a s ročním obratem do 10 mil. EURO)
Každých 12 měsíců

Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou středním podnikem (do 250 

zaměstnanců a s ročním obratem do 50 mil. EURO)
Každých 12 měsíců

Podpora místních dodavatelů
Přímí poddodavatelé dodavatele se sídlem či pobočkou na území 

Jihomoravského kraje
Každých 12 měsíců

Počet

Podíl z celkového 

počtu faktur přímých 

poddodavatelů v %

Souhrnná hodnota faktur v Kč vč. DPH

Přímými poddodavateli oprávněně doručené faktury zaplacené do 10 dnů od 

doručení dodavateli
Každých 12 měsíců

Přímými poddodavateli oprávněně doručené faktury zaplacené do 30 dnů od 

doručení dodavateli
Každých 12 měsíců

Počet studentů
Celkový rozsah 

stáží/praxí ve dnech

Bližší popis průběhu stáží/praxí, pracovní 

náplň studenta

Stáže či praxe pro studenty středních škol Každých 12 měsíců

Stáže či praxe pro studenty vysokých škol Každých 12 měsíců

Počet osob
Celková doba trvání 

zaměstnání ve dnech
Typ pracovního poměru, druh práce

Osoby se ztíženým přístupem na trh práce, které získaly práci na realizaci díla Každých 12 měsíců

Nezaměstnané osoby - evidované více než 3 měsíce před zahájením práce u 

dodavatele na úřadu práce, které získaly práci na realizaci díla
Každých 12 měsíců

Absolventi - ukončení školní docházky v období 12 měsíců před zahájením 

práce u dodavatele, které získaly práci na realizaci díla
Každých 12 měsíců

Osoby starší 55 let, které získaly práci na realizaci díla Každých 12 měsíců

Osoby se zdravotním postižením, které získaly práci na realizaci díla Každých 12 měsíců

Potvrzení školy či zhodnocení průběhu a 

přínosů stáže/praxe přímo studentemZ
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Podpora zaměstnanosti osob se 

ztíženým přístupem na trh práce

Zajištění férových 

poddodavatelských vztahů v 

dodavatelském řetězci

Podpora malých a středních 

dodavatelů

Podpora vzdělávání a 

studentských praxí
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Pokyny pro vyplňování reportu v průběhu realizace veřejné zakázky

V rámci témat "PODDODAVATELÉ"  a 

"ZAMĚSTNANOST" zadavatel sbírá informace 

o bežném fungování trhu. Jedná se o témata, 

kterými se zadavatel zabývá a v jejich rámci 

o cíle, které zadavatel sleduje.

Dodavatel je oprávněn i v těchto tématech 

doplnit další opatření, která povedou k 

naplnění stanovených cílů. Tato opatření 

však nebudou předmětem hodnocení 

nabídek v rámci veřejné zakázky.

Zhotovitel předkládá vyplněný report dle stanovené četnosti vždy za příslušné období uvedené v hlavičce v elektronické podobě objednateli. Opatření s četností 12 měsíců budou při reportování opatření s vyšší četností ponechána prázdná a budou reportována pouze po uplynutí stanovené doby. V 

případě, že zhotovitel v průběhu realizace díla přijme další opatření k naplňování stanovených cílů nad rámec opatření vymezených v reportu, informuje o nich objednatele společně s předložením reportu.


