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Vzorová textace  
 
Vzorovou textaci lze využít pouze pokud to je možné vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění 
veřejné zakázky. Zadavatel také musí vždy zvážit, zda je vhodnější, účelnější či efektivnější aspekty 
odpovědného veřejného zadávání uplatnit jako podmínku účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 37 ZZVZ 
nebo formou hodnocení nabídek ve smyslu § 114 a násl. ZZVZ. Textace je nutné podle potřeby 
přizpůsobit povaze a předmětu plnění konkrétní veřejné zakázky a jejímu rozsahu. I když byly textace 
pečlivě promýšleny, autoři nepřebírají a ani nemohou přebírat odpovědnost v souvislosti s konkrétními 
případy, ve kterých byly uvedeny nebo pro které budou textace využity. 
 

Předmět plnění Stavební práce 
Uplatněná příležitost Podpora důstojných pracovních podmínek 

 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ve svých veřejných zakázkách na stavební práce 
podporuje zejména zajištění důstojných pracovních podmínek a férových vztahů v dodavatelském 
řetězci. Za tímto účelem připravila Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci. 
Cílem uvedeného memoranda je v rámci příležitosti důstojných pracovních podmínek zajištění 
dodržování plnění zákonného minima v celé dodavatelském řetězci.  
Přestože se memorandum zabývá dvěma příležitostmi odpovědného veřejného zadávání, 
ponecháváme jeho textaci a všechny související textace v celé podobě, i když je tento dokument 
vypracovaný pouze pro jednu z uvedených příležitostí. 
Případovou studii zabývající se odpovědným přístupem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 
k veřejným zakázkám naleznete tomto odkazu.  
 
Textace ze zadávací dokumentace: 

 
„Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čistě ekonomické 
parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.  

Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky 
zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z 
nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky 
pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění 
finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění 
veřejné zakázky. Uvedené požadavky Zadavatele jsou zohledněny v textu Memoranda 
o férových podmínkách v dodavatelském řetězci, které tvoří přílohu této zadávací 
dokumentace. 
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S ohledem na výše uvedené upozorňuje Zadavatel dodavatele na čl. I. závazného vzoru 
smlouvy na plnění veřejné zakázky, který obsahuje povinnosti vybraného dodavatele při 
plnění veřejné zakázky ve vztahu k SOVZ. 

Vybraný dodavatel tak bude povinen zajistit dodržování závazků vyplývajících z uzavřeného 
Memoranda o férových podmínkách v dodavatelském řetězci i u svých poddodavatelů. Za 
účelem kontroly plnění závazků vyplývajících z Memoranda o férových podmínkách 
v dodavatelském řetězci si Zadavatel v textu závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné 
zakázky vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušných poddodavatelských smluv 
uzavřených mezi vybraným dodavatelem a jeho poddodavateli k nahlédnutí. Vybraný 
dodavatel bude v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní 
tajemství ve smyslu příslušného ustanovení OZ a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. Ze 
závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky vyplývají pro vybraného dodavatele i další 
povinnosti ve vztahu k SOVZ na tomto místě neuvedené.“  

 
Ze smlouvy o dílo: 

 
„V duchu Memoranda o férových podmínkách v dodavatelském řetězci, jehož vzor je přílohou 
č. 7 této smlouvy, se smluvní strany dohodly na následujícím: 

1. Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami 
společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při 
plnění této smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména 
pracovněprávní předpisy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na provádění 
díla dle této smlouvy v souladu se zásadami SOVZ. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 
trvání této smlouvy zajistit, aby byly při provádění díla dle této smlouvy dodržovány 
závazky vyplývající z  Memoranda o férových podmínkách v dodavatelském řetězci, které 
se Zhotovitel zavazuje Objednateli doručit podepsané jím a vybranými poddodavateli 
nejpozději 10 pracovní den ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Za účelem kontroly 
plnění závazků vyplývajících z Memoranda o férových podmínkách v dodavatelském 
řetězci si Objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušných 
poddodavatelských smluv uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli k 
nahlédnutí. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení 
obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení OZ a skutečnosti 
vztahující se k cenotvorbě. 

3. Zhotovitel je nad rámec výše uvedené povinnosti v odst. 2 tohoto článku smlouvy povinen 
po dobu trvání smlouvy předkládat, vždy v rámci prvního kontrolního dne stavby každého 
kalendářního měsíce, čestné prohlášení o plnění podmínek SOVZ, jehož vzor tvoří Přílohu 
č. 6 této smlouvy – Čestné prohlášení o plnění podmínek SOVZ. Takové čestné prohlášení 
současně Objednateli předá ke dni protokolárního předání díla. 
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4. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této smlouvy podstatným 
způsobem se všemi navazujícími souvislostmi. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle 
odst. 1 a odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na 
provádění díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, 
strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To 
nijak neovlivňuje povinnost Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování 
podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní 
správy (zejm. místně příslušný Oblastní inspektorát práce). 

6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o všech významných skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pracovní podmínky při provádění díla dle této smlouvy.“ 

 
Textace z Memoranda o férových podmínkách v dodavatelském řetězci: 
 

„Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (dále jen 
„memorandum“) 

Úvod 

Účel a cíl memoranda 

Účelem memoranda je nastavení obecných pravidel pro plnění veřejné zakázky s názvem 
„VŠCHT Praha – Propojení budov A a B dvěma můstky„ (dále jen „veřejná zakázka“) 
prostupujících dodavatelským řetězcem za účelem dosažení férových vztahů mezi vybraným 
dodavatelem (zhotovitelem) a jeho poddodavateli (dále společně jako „účastníci 
dodavatelského řetězce“) na všech úrovních dodavatelského řetězce, jakož i v rámci 
organizačních struktur jednotlivých účastníků dodavatelského řetězce (zejména ve vztahu k 
jejich zaměstnancům). 

Cílem memoranda je vytvořit prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského 
řetězce vytvářet férové a efektivní partnerství, kdy budou dodržovat veškerá zákonná i 
sjednaná pravidla (zejména pravidla platebního styku a práva a povinnosti zaměstnanců 
podílejících se na plnění veřejné zakázky) a jejich společnou snahou bude dosažení nejvyšší 
kvality plnění (včetně zohlednění sociálních, environmentálních i ekonomických aspektů) za 
vynaložené veřejné prostředky. 

Adresáti a praktické fungování memoranda 

Memorandum je určeno všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění 
veřejné zakázky, bez ohledu na pozici v tomto řetězci nebo objem realizovaného plnění. 
Břemeno praktického naplňování pravidel leží na každém dotčeném účastníkovi 
dodavatelského řetězce. 

Kontrola plnění podmínek memoranda 

Zadavatel hodlá kontrolovat, zda jsou podmínky v tomto memorandu stanovené skutečně 
naplňovány. Za tím účelem hodlá získávat potřebné informace od účastníků dodavatelského 
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řetězce formou rozhovorů, dotazníků či evaluačních setkání. Účastníci dodavatelského řetězce 
budou při této kontrole poskytovat zadavateli součinnost a aktivně spolupracovat. 

Výhrada 

Z tohoto memoranda nevznikají jakékoli přímé finanční nároky. Smyslem a účelem 
memoranda je vymezit prostor a základní principy pro smluvní vztahy v souvislosti s plněním 
veřejné zakázky, které jsou účastníci dodavatelského řetězce připraveni uvést v život tak, že 
je jako vymahatelné povinnosti zahrnou do vlastních smluvních závazkových vztahů 
souvisejících s plněním veřejné zakázky. 

 

Podmínky v dodavatelském řetězci 

Podmínky pro platby 

Jednotliví účastníci dodavatelského řetězce mají právo na férové platební podmínky a řádné 
a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností 
při plnění veřejné zakázky. Svévolné a neoprávněné neplacení či zdržování plateb je 
nepřípustné. 

Pravidla řádného a včasného placení musí fungovat jak ve vztahu mezi zadavatelem 
(objednatelem) a vybraným dodavatelem (zhotovitelem), tak i na všech úrovních 
dodavatelského řetězce, tedy na všech úrovních plnění veřejné zakázky.  

Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci 
dodavatelského řetězce musí obsahovat úpravu podmínek placení, která stanoví placení ve 
lhůtě nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury anebo ode dne zhotovení 
stavebních prací či obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. 
Bylo-li však ujednáno převzetí stavebních prací či zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda 
bylo řádně splněno, pak ode dne převzetí, popřípadě ověření. 

Každý účastník dodavatelského řetězce by měl s určitostí vědět, kolik a kdy mu bude 
zaplaceno. 

Důstojné pracovní podmínky 

Zadavatel má zájem na zadání a provedení veřejné zakázky plně v souladu se 
závaznými pravidly pro výkon závislé práce.  

Po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky musí být dodržovány veškeré relevantní právní 
předpisy, zejména pak pracovněprávní, jako například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci odměňování zaměstnanců, 
dodržování délky pracovní doby, délky odpočinku a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem k regulaci zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí), a to vůči všem osobám, které 
se na plnění veřejné zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně vybraným dodavatelem či jeho poddodavatelem. 

 

Podpisy 
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Podpisem tohoto memoranda stvrzujeme zájem o férové vztahy mezi účastníky 
dodavatelského řetězce, jakož i mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při plnění veřejné 
zakázky. Naším cílem je vytvářet prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského 
řetězce pracovat ve férovém a efektivním partnerství, kdy budou dodržována veškerá 
zákonná i sjednaná pravidla a naší společnou snahou bude dosažení nejvyšší kvality plnění 
(včetně zohlednění sociálních, environmentálních i ekonomických aspektů) za vynaložené 
veřejné prostředky. 

Příslušná ustanovení smluv upravujících naše vzájemná práva a povinnosti v souvislosti 
s plněním veřejné zakázky, zejména pak ve vztahu k podmínkám placení a ve vztahu k úpravě 
pracovních podmínek a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci budeme formulovat tak, aby 
byly cíle tohoto memoranda prakticky naplňovány. Zároveň v těchto smlouvách upravíme 
možnosti kontroly a adekvátní sankce pro případ porušení práv a povinností. 

S ohledem na oprávněný zájem zadavatele průběžně kontrolovat dodržování pravidel plnění 
veřejné zakázky vymezených v tomto memorandu projevujeme vůli takovouto kontrolu 
dodržování podmínek umožňovat, strpět ji a poskytovat si vzájemně veškerou součinnost 
nezbytnou k jejímu provedení, zejména k včasnému informování zadavatele o okolnostech 
pro něj v tomto ohledu významných a ke sdílení zjištěných nedostatků. 

Memorandum je vyhotoveno v listinné podobě v jednom originále a po dobu plnění veřejné 
zakázky bude uloženo u Zadavatele.“ 

 

Zadavatel (objednatel): 
 
… 

  
Zástupce: 
Funkce: 
Datum a podpis: 
 

 
 

Vybraný dodavatel (zhotovitel): 
 

 

 

 

  
Zástupce: 
Funkce: 
Datum a podpis: 
 

 
Poddodavatelé 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
Projekt Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek je spolufinancován Evropskou unií.  
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727 
sovz@mpsv.cz 
www.sovz.cz   
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 

 

 

Zástupce: 
Funkce: 
Datum a podpis: 
 

  
Zástupce: 
Funkce: 
Datum a podpis: 
 

 

 

 

 
Zástupce: 
Funkce: 
Datum a podpis: 
 

  
Zástupce: 
Funkce: 
Datum a podpis: 
 

 
Textace Čestného prohlášení o splnění podmínek SOVZ: 

„Já, 

…, sídlem …, IČ: …, zastoupený: … tímto v souvislosti s plněním veřejné zakázky s názvem „……“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“) činím čestné prohlášení, že v průběhu …kalendářního čtvrtletí: 

a) byly veškeré práce na plnění Veřejné zakázky prováděny v souladu s pracovněprávními 
předpisy (zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, 
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, splňují podmínky 
pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná 
povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.), 

c) všechny osoby podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně vedeny v příslušných 
registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení), 

d) jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či 
fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání, 

e) všichni zaměstnanci Dodavatele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

všichni zaměstnanci Dodavatele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, 
vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu 
kontrolováni.“ 

 


