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Vzorová textace  

 
Vzorovou textaci lze využít pouze pokud to je možné vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění 
veřejné zakázky. Zadavatel také musí vždy zvážit, zda je vhodnější, účelnější či efektivnější aspekty 
odpovědného veřejného zadávání uplatnit jako podmínku účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 37 ZZVZ 
nebo formou hodnocení nabídek ve smyslu § 114 a násl. ZZVZ. Textace je nutné podle potřeby 
přizpůsobit povaze a předmětu plnění konkrétní veřejné zakázky a jejímu rozsahu. I když byly textace 
pečlivě promýšleny, autoři nepřebírají a ani nemohou přebírat odpovědnost v souvislosti s konkrétními 
případy, ve kterých byly uvedeny nebo pro které budou textace využity. 
 

Předmět plnění Stavební práce 

Uplatněná příležitost Podpora férových podmínek v dodavatelském řetězci 
 
Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen „Povodí Vltavy“) dále uvedené Čestné prohlášení k sociálně 
odpovědnému plnění veřejné zakázky využívá u všech svých veřejných zakázek na stavební práce nad 
předpokládanou hodnotu ve výši 300 tisíc Kč bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že převažujícím 
druhem veřejných zakázek jsou zakázky na stavební práce, jedná se o poměrně velké množství 
veřejných zakázek zadaných s tímto požadavkem. Uvedené čestné prohlášení stanoví kromě 
povinností v oblasti podpory férových podmínek v dodavatelském řetězci také povinnosti ve vztahu 
k podpoře důstojných pracovních podmínek. V oblasti příležitosti podpory férových podmínek 
v dodavatelském řetězci je předmětným čestným prohlášení zajištěno dodržování stejných smluvních 
podmínek v poddodavatelských smlouvách s vybranými podmínkami investorské smlouvy a včasné 
platby poddodavatelům. 
Přestože se předmětné čestné prohlášení zabývá dvěma příležitostmi odpovědného veřejného 
zadávání, ponecháváme jeho textaci a všechny související textace v celé podobě, i když je tento 
dokument vypracovaný pouze pro jednu z uvedených příležitostí. 
Vedle Čestného prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky vypracovalo Povodí Vltavy 
také kontrolní mechanismus plnění části čestného prohlášení směřující k zajištění včasných plateb 
poddodavatelům. Tímto kontrolních mechanismem je požadavek na generálního dodavatele k založení 
transparentního účtu k platbám poddodavatelům. 
Pro přehlednost uvádíme vzorová ustanovení ze smlouvy o dílo samostatně pro Čestné prohlášení 
k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky a pro transparentní účet. 
 
Textace ze zadávací dokumentace: 

 
„1. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění 

veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na 

legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u svých 

poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit 

srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy 

a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel předloží 

v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky 
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v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky, který tvoří přílohu č. 1 nabídkové 

dokumentace. Uvedené čestné prohlášení bude jakožto součást nabídky samostatně 

uloženou přílohou smlouvy. 

2. Vybraný dodavatel bude povinen zřídit, do smlouvy před jejím podpisem uvést a, bude-li 
s ním uzavřena smlouva, po celou dobu plnění veřejné zakázky udržovat transparentní 
bankovní účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování 
přehledu platebních transakcí na takovém účtu. Další podmínky týkající se této 
povinnosti jsou vymezeny zněním smlouvy.“ 

 
Text Čestného prohlášení k sociálně odpovědnému plnění VZ: 
 

„Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí 
po celou dobu plnění veřejné zakázky 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění 
těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na 
veřejnou zakázku, 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do dle volby zadavatele, v praxi obvykle 3 

až 5 pracovních dnů; může ale být i déle pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
zadavatele za konkrétní plnění.“ 

 
Ze smlouvy o dílo: 

 
Definice 

„Čestné prohlášení“ znamená Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné 
zakázky, které zavazuje Zhotovitele k plnění stanovených podmínek a které Zhotovitel předal 
Objednateli v zadávacím řízení Veřejné zakázky. 

„Transparentní účet“ znamená bankovní účet umožňující neomezený a neomezitelný dálkový 
přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na takovém účtu. 

„Přehled Transparentního účtu“ znamená přehled všech platebních transakcí uskutečněných na 
Transparentním účtu za Smlouvou stanovených podmínek.“ 

Závaznost čestného prohlášení 

„Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat povinnosti stanovené Čestným 
prohlášením. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení 
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kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 
pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i 
zápisem do Stavebního deníku.“ 

Sankce k čestnému prohlášení 

„Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení, je 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši dle 

volby zadavatele, mělo by však být přiměřené zajišťované povinnosti,- Kč za každý zjištěný 
případ.“ 

Smluvní ustanovení k transparentnímu účtu – platební podmínky 

„Řádně vystavená faktura bude Objednatelem uhrazena pouze na účet Zhotovitele, který je 
správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH a splňuje podmínky stanovené následujícími 
odstavci. Pokud je k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu úhrady v registru plátců 
DPH o Zhotoviteli zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, nebo Zhotovitel ve 
zmíněném registru nemá zveřejněn žádný účet, bude Objednatel postupovat v souladu 
s účinnými právními předpisy. 

Zhotovitel je povinen zřídit, v hlavičce Smlouvy uvést a po celou Dobu pro dokončení Díla 
udržovat Transparentní účet. Transparentní účet musí být veden u banky, spořitelního nebo 
úvěrního družstva nebo u zahraniční banky s pobočkou umístěnou na území České republiky. 
Přehled Transparentního účtu musí zobrazit informace o platebních transakcích v rozsahu dle 
následujícího odstavce alespoň po dobu jednoho roku zpětně od okamžiku zobrazení Přehledu 
Transparentního účtu třetí osobou. 

Z Přehledu Transparentního účtu musí být u odchozích platebních transakcí bez pochybností 
patrné následující: 

a) výše platební transakce, 
b) datum provedení platební transakce, 
c) číslo bankovního účtu protistrany a 
d) IČO protistrany, nebo, nemá-li protistrana IČO přiděleno, jméno protistrany. 

Zhotovitel se zavazuje užívat Transparentní účet výlučně k platebním transakcím souvisejícím 
s prováděním Díla, a to zejména k platbám Poddodavatelům. Veškeré platební transakce 
z Transparentního účtu musí probíhat bezhotovostně, výběr hotovosti z Transparentního účtu 
je zakázán. 

Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele ke sdělení účelu jakékoliv platební transakce 
vyplývající z Přehledu Transparentního účtu. Zhotovitel není oprávněn výzvu Objednatele 
odmítnout. Tato výzva může být provedena zápisem do Stavebního deníku. Objednatel je 
v rámci této výzvy oprávněn si vyžádat i veškeré relevantní doklady prokazující pravdivost účelu 
platební transakce.“ 

Sankce k transparentnímu účtu 

„Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit následující smluvní pokuty: 
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a) smluvní pokuta pro případ porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele vztahující se 
k Transparentnímu účtu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení, nejedná-li se o případ 
dle následujícího písmene, 

b) smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti Zhotovitele zřídit a udržovat Transparentní 
účet ve výši 10.000 Kč za každý započatý kalendářní den porušení této povinnosti až do 
dne prokazatelného zjednání nápravy.“ 

Odstoupení od smlouvy – ustanovení k transparentnímu účtu 
„Poruší-li jedna ze Smluvních stran Smlouvu podstatným způsobem, je druhá Smluvní strana 
oprávněna bez zbytečného odkladu od Smlouvy odstoupit. Porušením Smlouvy podstatným 
způsobem je nad rámec zákonných skutečností opakované včasné nezaplacení splatného 
finančního závazku Zhotovitele byť jen jedinému Poddodavateli, zjistil-li Objednatel toto 
porušení podmínek Čestného prohlášení.“ 
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