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
Uplatněná příležitost

Stavební práce
Podpora férových podmínek v dodavatelském řetězci –
přímé platby poddodavatelům

Požadavek na přímé platby poddodavatelům ve svých veřejných zakázkách v ČR zatím stanovil pouze
Královehradecký kraj a Dopravní podnik hl. m. Prahy.
Textace ze zadávací dokumentace:
Dopravní podnik hl. m. Prahy
„Zadavatel je v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést
platby přímo konkrétnímu poddodavateli dodavatele, a to dle § 106 ZZVZ. Předpokladem
provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že dodavatel
je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě příslušné
smlouvy o více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný
daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení dodavateli.
Blíže viz závazné návrhy smluv.“
Ze smlouvy o dílo:
Královehradeckých kraj
„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
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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.“
Dopravní podnik hl. m. Prahy
„Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je v souladu s principy
sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu
poddodavateli Poskytovatele, a to dle § 106 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o
tom, že Poskytovatel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na
základě této Smlouvy o více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude
příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení
Poskytovateli.
Poskytovatel výslovně prohlašuje, že Objednatel provedením přímé platby poddodavateli se
nemůže dostat do prodlení s platbou cen, neboť provedením přímé platby poddodavateli
závazek Objednatele v rozsahu částky fakturované poddodavatelem Poskytovateli zaniká
splněním.“
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