
  

Příležitost odpovědného veřejného zadávání: 

 
DŮSTOJNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 

 

 

 

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 

dodavatele vyžaduje při plnění předmětu plnění veřejné zakázky zajistit legální 

zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro 

všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit 

splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty společensky 

odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu závazného vzoru 

smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

 

Smlouva 

 

1. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci 

Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 

zakázek.  

 

2. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(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 činnosti prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli). 

Dodavatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky 

podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem či jeho 

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 

ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel je dále povinen zajistit, že 

 Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných a férových pracovních 

podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 Použití: Použito v kombinaci proklamace v Zadávací dokumentaci a jako smluvní podmínky ve 

smlouvě. Dodavatelé, kteří plní řádně, tyto smluvní podmínky nijak nezatíží.  

 Vhodné použití:  Vhodné použití je zejména u veřejných zakázek, kde riziko porušování 

pracovněprávních předpisů je zvýšeno a veřejná zakázka je plánována na delší časové období (několik 

let).   

NÁVRH MOŽNÉ TEXTACE     SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 



všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou 

činnosti prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z 

problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 

účinné legislativy.  

 

+ 

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Dodavatele dle 

odst. 2 tohoto článku Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), 

přičemž Dodavatel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli 

nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

 

4. Dodavatel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli 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. 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 Dodavatele bude též informace o datu 

doručení oznámení o zahájení řízení. 

 

5. Dodavatel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení 

ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode 

dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí 

Dodavatel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

 

6. V případě, že Dodavatel (či jeho poddodavatel) 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 Dodavatel povinen přijmout 

nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a 

to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.  

 

+  

7. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši:  

i XXX,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti 

oznámit Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 4 

Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den 

prodlení 

ii XXX,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit Objednateli 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.  

iii V případě porušení povinnosti dle tohoto 7 bodu i) a ii) však celková výše 

smluvní pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše XXX,- 

Kč. 

 

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Dodavatel nebo jeho 

poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 

dle odst. 4 Smlouvy.  
 

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání je spolufinancován Evropskou 
unií. Registrační číslo projektu je CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732.  
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