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Smluvní ustanovení k přímým platbám 

Někteří zadavatelé využili ustanovení k přímým platbám, zejména s cílem vyhradit si možnost tyto 

platby poddodavatelům uskutečnit, pokud by zhotovitel své závazky neuhradil.  

Nicméně v praxi tento nástroj nebyl dosud vyzkoušen, a proto detaily realizace nejsou dosud ověřeny.  

Ukázky ustanovení lze nalézt v zakázkách Královehradeckého kraje či Dopravního podniku hlavního 

města Prahy. 

Zadavatel, který se rozhodne pro využití institutu přímých plateb poddodavatelům, může 

začlenit do návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky následující vzorovou textaci: 

„Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 

části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 

poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel 

v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel 

oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele 

o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku 

a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel 

písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. 

Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude 

za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se 

za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem 

je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám 

z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud 

objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel 

povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň 

je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud 

zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok 

z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli 

příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení 

této smlouvy.“ 
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