
Lesy ČR, s.p. (dále jen „Lesy ČR“) dlouhodobě využívají aspekty odpověd-
ného zadávání ve svých veřejných zakázkách a přispívají tak k řešení pro-
blémů, se kterými se státní podnik setkává. Veřejné zakázky na provádění 
lesnických činností s prodejem dříví se dlouhodobě soutěží podle kritéria 
hodnocení nejnižší nabídkové ceny. Dlouhodobý tlak na cenu však nepři-
spívá k udržení a rozvoji podmínek osob pracujících v lesích. O práci v le-
sích proto stojí stále méně lidí. Odpovědné veřejné zadávání je vhodným 
nástrojem jak tento trend změnit, neboť podporuje důstojné pracovní pod-
mínky a bezpečnost práce osob podílejících se na plnění veřejných zakázek 
a vytváří podmínky pro účinnou kontrolu dodržování předpisů pracov-
ního práva, předpisů o zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

Lesy ČR pokračují v ověřené praxi a ve vyhlášené veřejné zakázce s ná-
zvem Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 
2017+ dále zpřísnily podmínky pro dodavatele. Dodavatelé předkládají pra-
videlně po každém čtvrtletí čestné prohlášení, v němž uvádějí jmenný se-
znam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků   
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podíleli, a čestně prohla-
šují, že všechny tyto osoby jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti, včetně toho, že tyto osoby byly 
proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky dle účinné legislativy. Nově do zadávací dokumenta-
ce a zejména do smlouvy dodavatelům přibyla povinnost oznámit, že proti 
nim samotným nebo jejich subdodavatelům bylo orgánem veřejné moci (ze-
jména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení o porušení předpisů pracovně-
právních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb.,       
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Oznamovací povinnosti 
podléhá také výsledek takového řízení. Dodavatelé jsou povinni kopii 
pravomocného rozhodnutí předat Lesům ČR nejpozději do 7 dnů ode dne, 
kdy rozhodnutí nabylo plné moci. Porušení stanovených povinností Lesy 
ČR sankcionují smluvními pokutami a v některých případech i odstoupením 
od smlouvy. 

Lesy ČR jsou přesvědčeny, že správné nastavení veřejné zakázky může 
přinést požadované výsledky a kromě kvalitního plnění bude dosaženo i po-
žadovaných sociálních cílů, tedy zlepšení podmínek osob pracujících         
v lesích.
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Požadavek zadavatele na 
zajištění důstojných a férových 
pracovních podmínek, 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 
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Aspekty odpovědného 
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VZOROVÉ TEXTACE ZE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – INSPIRUJTE SE: 

Zadávací dokumentace

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související 
dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od uchazeče 
vyžaduje při plnění předmětu plnění veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovída-
jící úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Uchazeč je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých subdodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek jsou zohledněny v textu závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky (dále též jen „závazný vzor smlou-
vy.“)

Smlouva

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na realizaci Veřejné zakázky v souladu se 
zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněpráv-
ních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda 
budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem.

2. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou předkládat čtvrtletně, vždy do 
každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení,       
v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se 
kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené 
jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato 
prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na 
to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří 
Přílohu – Vzor čestného prohlášení.

3. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního partnera dle odst. 1 a odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto 
kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

4. Smluvní partner je povinen oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho Subdodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména 
Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro 
porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při 
plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí 
oznámení Smluvního partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

5. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího 
odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií 
pravomocného rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

6. V případě, že Smluvní partner (či jeho Subdodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
Smluvní partner povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Lesy ČR, a to  
v přiměřené lhůtě stanovené Lesy ČR.

+ 

7. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty ve výši: a) 5.000,- Kč v případě, 
že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném 
prohlášení podle odst. 2 Smlouvy; b) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 4 Smlouvy; c) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní 
partner bude v prodlení s plněním povinnosti předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí,      
a uvést datum právní moci, dle odst. 5 Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení. 
V případě porušení povinnosti dle písm. b) nebo písm. c) však celková výše smluvní pokuty za každý jednotlivý případ 
porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

8. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud: a) Smluvní partner přes opakovanou výzvu poruší povinnost 
předložit čestné prohlášení podle odst. 2 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle tohoto odstavce Smlouvy je nebo 
se ukáže být nepravdivým; b) Smluvní partner nebo jeho Subdodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a více) 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v ří-
zení dle odst. 4 Smlouvy.
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Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání je spolufinancován Evropskou unií. 
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