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Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadáváníProfil člena Platformy OVZ 

- organizace aktivně implementující OVZ

Povodí Vltavy, 

státní podnik

Odpovědnému veřejnému zadávání se 

Povodí Vltavy intenzivně věnuje již od 

roku 2016, kdy začalo v rámci vybra-

ných veřejných zakázek po dodavate-

lích požadovat zejména zaměstnávání 

osob z řad dlouhodobě nezaměstna-

ných, osob se ztíženým přístupem na 

trh práce, ale také podporu studentů 

formou praxe, která by jim měla sloužit 

jako základ k úspěšnému vstupu na trh 

práce po dokončení studia.

Zkušenosti získané těmito prvotními 

přístupy pak sloužily k rozvoji dalších 

snah Povodí Vltavy v rámci odpověd-

ného veřejného zadávání.

Povodí Vltavy od začátku vidělo v odpo-

vědném veřejném zadávání smysl, jelikož 

jeho pomocí kromě samotného plnění 

zakázky získalo i určité společensky přínos-

né plnění. Nadto je jedním z hlavních 

poslání Povodí Vltavy „vytváření podmí-

nek pro racionální, šetrné a ekologicky 

únosné využívání vodních toků“. A z toho 

pohledu dávala činnost Povodí Vltavy v od-

povědném veřejném zadávání smysl.

V dnešní době má Povodí Vltavy své zaměření a cíle v odpověd-

ném veřejném zadávání zahrnuty v zadávacím řádu, několika 

pokynech ředitele sekce investiční,   a hlavně ve Strategii rozvoje 

podniku pro léta 2020 až 2024.

Jak shrnul investiční ředitel Tomáš Havlíček: „Snažíme se získat     

v rámci zadávání veřejných zakázek co největší prospěch pro 

společnost. Máme dobrý pocit z toho, pokud se podaří kromě 

základního účelu veřejné zakázky, dosáhnout i jiných cílů, které 

možná nejsou tak viditelné, ale jejichž význam není rozhodně 

zanedbatelný. Věříme, že se v budoucnu stane společensky 

odpovědné zadávání veřejných zakázek naprostým standardem, 

který bude využíván napříč zadavateli.“

Aktualizovali 

jste vaše vnitřní 

zakázkové dokumenty 

po zavedení zásad 

OVZ v § 6 odst. 4 

ZZVZ?

ANO, uvedené zásady a jejich dodr-

žování jsme uvedli přímo v zadávacím 

řádu a odkázali jsme na ně v rámci již 

existujících ustanovení k OVZ.

Pokud využíváte 

plán veřejných 

zakázek, představu-

jete ho na setkání 

s dodavateli typu 

Meet the buyer?

Od roku 2018 Povodí Vltavy provádí každoroční 

představení plánu veřejných zakázek pro po-

tencionální dodavatele. Záměr představení 

plánovaných veřejných zakázek je každý rok       

s dostatečným předstihem zveřejněn na profilu 

zadavatele a dodavatelé, kteří projeví zájem      

o účast zasláním přiložené přihlášky, se jej pak 

mohou účastnit.

V rámci předmětného představení se však 

zástupci Povodí Vltavy věnují i některých dalším 

prezentacím, zejména seznámení dodavatelů    

s činností Povodí v oblasti OVZ a prezentací         

s tipy k usnadnění podávání nabídek.

Významné/typické 

zakázky využívající 

odpovědné veřejné 

zadávání

Jednou z cest využívaných již několik let Povodím Vltavy je důraz 

na legální zaměstnávání a důstojné pracovní podmínky u svých 

dodavatelů. Za tím účelem dodavatelé předkládají do nabídek 

zvláštní čestné prohlášení, jímž se deklaratorně zavazují k do-

držování právních předpisů ČR, přičemž se plnění tohoto závazku 

zavazují zajistit i u svých poddodavatelů. Závaznost tohoto 

čestného prohlášení je pak propsána smlouvou i do plnění 

veřejné zakázky.

Povodí Vltavy se však soustředí i na férové vztahy v dodavatel-

ském řetězci, proto je součástí čestného prohlášení dle předcho-

zího odstavce také závazek dodavatelů ke 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.

A vzhledem k neustále se vyskytující problematice pozdních pla-

teb ve stavebnictví je součástí výše uvedeného čestného prohlá-

šení také závazek dodavatelů k řádnému a včasnému plnění 

finančních závazků svým poddodavatelům. Za účelem kontroly 

tohoto závazku pak Povodí Vltavy v rámci vybraných akcí poža-

duje po dodavatelích zřízení a udržování již jednou výše předsta-

veného transparentního účtu k provádění plateb souvisejících     

s plnění veřejné zakázky.

?
Odkdy 

využívá vaše 

organizace 

OVZ?

Název VZ: SÁZAVA ř. km 29,230, Městečko – rekonstrukce jezu (odkaz na profil zadavatele)

Název VZ: Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice výstavba rybího přechodu a vodácké propusti 

(odkaz na profil zadavatele)

Název VZ: VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod (odkaz na profil zadavatele)

Název VZ: MVN Olešná – odstranění sedimentů (odkaz na profil zadavatele)

Název VZ: VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod (odkaz na profil zadavatele

Jiné doplňující 

informace/zajíma-

vosti ve vztahu 

k implementaci OVZ 

ve vaší organizaci

i

Projekt Odpovědný přístup k veřejným nákupům 

– Strategické zadávání veřejných zakázek,CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727

?

Jaká byla 

motivace 

k využívání 

OVZ ve vaší 

organizaci?

?
Byla přijata 

top managementem 

strategie OVZ / zahr-

nuto OVZ do jiného 

strategického 

dokumentu?

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_7429.html
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11136.html
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_13639.html
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_15436.html
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_13639.html
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