
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Zadavatel:

 Povodí Vltavy, státní podnik

Název VZ:

 SÁZAVA říční kilometr 29,230
MĚSTEČKO – REKONSTRUKCE JEZU 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE (červenec 2017)

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Městečko – rekonstrukce jezu

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ
VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Povodí Vltavy, s.p. je státní podnik, který spravuje vodní toky a díla (zejm. 
nádrže) v povodí řeky Vltavy včetně jejích přítoků. Zřizovatelem zadavatele 
je Česká republika - Ministerstvo zemědělství. Tento ústřední orgán státní 
správy postupnými kroky usiluje o zavedení aspektů sociálně odpovědného 
veřejného zadávání do praxe jím zřizovaných organizací (mj. Povodí Mora-
vy, s. p. či Lesy ČR, s. p.).

Zadavatelem poptávané stavební práce poskytovaly (a i jiné obvykle posky-
tují) možnost pracovního zapojení osob, které se potýkají se znevýhodnění-
mi na trhu práce. Takovouto skupinou mohou být i osoby po výkonu trestu 
odnětí svobody.

Zadavatel vyhlásil otevřené zadávací řízení na stavební práce, a přitom 
využil možnosti jemu dané ustanovením § 44 odst. 10 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dnes obdobně 
§ 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, ve znění pozdějších předpisů) a jako zvláštní podmínku stanovil, že se 
na plnění veřejné zakázky má podílet nejméně jeden pracovník, který „musí 
být z řad osob, které byly minimálně po dobu 90 dnů před uzavřením smlou-
vy o dílo vedeny na úřadu práce […] jako uchazeči o zaměstnání nebo 
zájemci o zaměstnání, a které jsou po výkonu trestu odnětí svobody se 
záznamem v trestním rejstříku.“

V hodnotící fázi zadávacího řízení byla podmínka zadavatele považována 
za splněnou předložením čestného prohlášení dodavatele. Po podpisu 
smlouvy (resp. až po předání staveniště) měl dodavatel 30 dní nato, aby 
stanovenou podmínku splnil a prokázal příslušnými dokumenty (potvrzení 
Úřadu práce, pracovněprávní smlouva, výpis z evidence Rejstříku trestů).

Uvedená podmínka byla promítnuta rovněž do smluvní dokumentace, jme-
novitě do čl. IV. odst. 13-16 a čl. IX. odst. 1. Zadavatel předvídal možnost, že 
se pracovněprávní vztah nemusí zadavateli podařit udržet po celou dobu 
realizace zakázky, a proto ošetřil možnost nápravy při nesplnění podmínky. 

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Širší společenské zájmy:
Požadavek zadavatele na 
zaměstnávání osob znevýhod-
něných na trhu práce 
(jmenovitě osob po skončení 
výkonu trestu).

Hodnocení:

Aspekty odpovědného 
zadávání byly zohledněny 
jako zvláštní podmínka.

Předpokládaná hodnota VZ:

40.000.000,- Kč bez DPH

Počet uchazečů:

8 (z toho 2 vyloučeni)

Nabídková cena vybraného 
uchazeče:

23.710.000,- Kč bez DPH

Právní předpis:

Zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů
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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. 

sovz@mpsv.cz www.sovz.cz,  

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Na případ porušení podmínky však pamatoval rovněž ustanovením o smluvní pokutě ve výši 2.000 Kč za každý zapo-
čatý den prodlení s plněním uvedené podmínky.

V rámci sledování obecně prospěšného cíle vyšel zadavatel dodavatelům vstříc, když jim přímo v zadávací dokumen-
taci poskytl namátkou kontakty na instituce, které mohly dodavateli napomoci s plněním uložené zvláštní podmínky 
(jmenovitě, jakkoli s výhradou namátkovosti) - Probační a mediační služba a z. s. Liga vězňů.

Tedy ještě předtím, nežli tento aspekt doporučila zohledňovat svým usnesením č. 75/2017 z ledna t. r. Vláda ČR, jeden 
ze státních podniků iniciativně využil možnost, jak v rámci jím vynaložených prostředků podpořit sociálně prospěšný cíl.

      A jaký je pohled zadavatele?

      Odpovídá ředitel investiční sekce Ing. Tomáš Havlíček, MBA

 „Máme dobrý pocit z toho, že se dodavateli podařilo podmínku naplnit       
a v rámci této zakázky skutečně získal zaměstnání člověk, který se vrátil   
z výkonu trestu. Neprokázalo se, že by požadavky v rámci odpovědného 
zadávání měly vliv na nabídkové ceny či na počet podaných nabídek 
nejen v rámci této zakázky, ale i v rámci dalších zakázek zadávaných Povo-
dí Vltavy, státním podnikem.“

Jaká byla vaše zkušenost s touto podmínkou?
„Ukázalo se, že je tato podmínka vhodná na obdobné akce. V rámci 

prokazování zaměstnání této osoby jsme však narazili na situace, které 
jsme při psaní zadávací dokumentace zcela nedomysleli. Zpětná vazba je 
pro nás proto důležitá.“

Jaká byla reakce dodavatele a nastaly nějaké potíže?
„Dodavatel to bral zpočátku na lehkou váhu a myslel si, že když přinese potvrzení o tom, že místně příslušný úřad 

práce takového člověka v evidenci nemá, že se s tím spokojíme a vyhne se smluvní pokutě. Bohužel tak začal plnit naši 
podmínku až se zpožděním. Nyní je však požadovaná osoba zaměstnána na stavbě více jak rok a budeme doufat, že si 
tuto osobu dodavatel ponechá i po dokončení akce.“

Opakovali byste tento požadavek? 
„Určitě budeme tento požadavek opakovat. Texty upravíme dle získané zpětné vazby z této pilotní zakázky, ale 

smysl zůstane stejný. Zároveň chceme tuto podmínku uvádět na více místech a v rámci zadávací dokumentace ji zvý-
raznit tak, aby ji nikdo nepřehlédl a dostala se jí patřičná pozornost. Rovněž jsme v rámci letošního představení plánu 
veřejných zakázek zařadili blok odpovědného zadávání, aby se tato informace dostala i k managementu dodavatelů    
a nezůstávala pouze na úrovni techniků realizujících předmětné zakázky.“ 

Městečko 
(Nespeky)

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_3722.html
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_14802.html
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