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CO SI POD TÉMATEM PŘEDSTAVIT? 

 „Proaktivní přístup zadavatele, který se za pomoci vhodných „nástrojů“ snaží 
ovlivnit nastavení podmínek a pravidel pro fungování dodavatelského řetězce 
tak, aby byly zcela transparentní a férové vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce.  

 Součástí tohoto přístupu musí být také následná kontrola dodržování nastavených 
podmínek při plnění veřejné zakázky a vyhodnocení jejich dopadu na plnění 
veřejné zakázky.“   
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CO LZE POVAŽOVAT ZA FÉROVÉ PODMÍNKY? 

 „Takové podmínky, které budou předpokladem pro vytvoření efektivního 
partnerství napříč celým dodavatelským řetězcem a současně přispějí k realizaci 
veřejné zakázky v požadovaném termínu, v nejvyšší možné kvalitě a při 
zohlednění aspektů společensky odpovědného veřejného zadávání.“ 
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JAK DOSÁHNOUT FÉROVÝCH PODMÍNEK V 
DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI? 

 Pomocí vhodných „nástrojů“, které jsou podrobně popsány v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky a následně uplatňovány při plnění smlouvy 
vybraným dodavatelem.  

  

 Přímé platby poddodavatelům 

 Transparentní účet 

 Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci 

 Ostatní nástroje 
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PŘÍMÉ PLATBY PODDODAVATELŮM (KRÁLOVÉHRADECKÝ 
KRAJ) 

 Nástroj dává poddodavateli možnost se v případě prodlení s úhradou 
oprávněně vystavené faktury obrátit s žádostí o zaplacení přímo na 
zadavatele (objednatele) a pokud se prokáže nárok poddodavatele jako 
oprávněný, je zadavatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit 
poddodavateli přímo, přičemž zhotovitel je v takovém případě povinen toto 
jednání strpět. K oprávněnosti nároku poddodavatele si objednatel vyžádá 
písemné stanovisko zhotovitele. 

 Zaplacenou částku je zadavatel následně oprávněn započíst proti 
zhotovitelem nárokovaným pohledávkám z této smlouvy či vyzvat zhotovitele k 
zaplacení této částky na účet zadavatele, a to včetně smluvní pokuty ve výši 
20% z dlužné částky. 
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TRANSPARENTNÍ ÚČET (POVODÍ VLTAVY) 

 Tento nástroj si klade za cíl zpřehlednění a kontrolu plateb mezi 
zadavatelem a vybraným dodavatelem a následně mezi vybraným 
dodavatelem a jeho poddodavateli, a to při minimální administrativní zátěži 
kladené na zaměstnance zadavatele odpovědné za dodržování smluvních 
podmínek při plnění veřejné zakázky.  

 Vybraný dodavatel je povinen zřídit (před uzavřením smlouvy) a po celou 
dobu provádění díla udržovat bankovní účet umožňující bezplatný a 
nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí 
na takovém účtu (tzv. „transparentní účet“) a využívat transparentní účet k 
bezhotovostním platbám poddodavatelům. 

 Zadavatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele sdělení účelu jakékoliv 
platební transakce vyplývající z přehledu transparentního účtu.  
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MEMORANDUM O FÉROVÝCH PODMÍNKÁCH 
V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI (VŠCHT PRAHA) 

 Komplexní „měkký“ nástroj, jehož cílem je vytvořit prostředí pro férové a 
efektivní partnerství, v rámci kterého budou dodržována veškerá zákonná, ale 
i smluvená pravidla, a to na všech úrovních dodavatelského řetězce.  

 Společnou snahou všech účastníků dodavatelského řetězce bude dosažení 
nejvyšší kvality plnění při současném zohlednění aspektů SOVZ.  

 Samotné provedení a „propis“ podmínek memoranda je již na jednotlivých 
účastnících dodavatelského řetězce. 

 Úkolem zadavatele je kontrola plnění podmínek memoranda při plnění veřejné 
zakázky a plnění role „mediátora“, pokud by byly podmínky nedodržovány. 
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OSTATNÍ NÁSTROJE (JIHOMORAVSKÝ KRAJ) 

 Povinnost zajistit dodržování pracovně-právních předpisů vůči všem osobám 
podílejícím se na plnění veřejné zakázky. 

 Povinnost zajistit provedení vstupního školení BOZP a PO pro všechny 
poddodavatele. 

 Povinnost řádného a včasného plnění finančních závazků poddodavatelů (do 5 
prac. dnů od obdržení platby za předmětné plnění) – vybraný dodavatel 
zajistí přenesení této povinnosti napříč celým dodavatelským řetězcem. 

 Oprávnění nahlížet do smluv s poddodavateli.  
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OTÁZKY NA ZÁVĚR (K DISKUZI?) 

 Jaké jsou dosavadní zkušenosti s využíváním zmíněných nástrojů?  

 Jakým způsobem sleduje zadavatel dodržování stanovených podmínek 
v praxi? 

 Je potřeba (vhodné) komunikovat využívání těchto nástrojů s dodavateli např. 
formou předběžných tržních konzultací či formou „představení plánovaných 
záměrů“ ve fázi před vyhlášením veřejné zakázky? 
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DĚKUJI ZA POZORNOST  
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