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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 Oděvy a obuv 
Uplatněná příležitost Etické nákupy (lidská práva) 

 
Zadavatel MPSV v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, realizované v nadlimitním režimu 
v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jejímž 
předmětem byly dodávky textilu (část 4 veřejné zakázky), podpořil etický způsob výroby, když jako 
podmínku plnění požadoval, aby při výrobě nabízeného textilu, byly splněny následující podmínky: 
zákaz nucené práce, zákaz dětské práce, bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky, platné 
pracovní smlouvy.  

 
Celou případovou studii naleznete zde: https://sovz.cz/wp-
content/uploads/2017/06/sovz_case_studies_potravinova-pomoc_170626.pdf. 
 
 
Textace do zadávacích podmínek: 
 
 Zadávací dokumentace: 
  

„V souladu s § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, usnesením vlády 
České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného 
přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy a v souladu 
s prioritami stanovenými Strategií … 1  zadavatel od účastníka při plnění veřejné zakázky 
vyžaduje zohlednit koncepci „etické výroby“. Zejména je kladen důraz na dodržení: zákazu 
nucené práce, zákazu dětské práce, bezpečných a zdravotně nezávadných pracovních 
podmínek, platných pracovních smluv.  
 

CO JE NEZBYTNÉ VE VŠECH FÁZÍCH VÝROBY NABÍZENÉHO TEXTILU DODRŽET:  

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014, 
zejména její přílohou X., jakož i standardy stanovenými úmluvami Mezinárodní organizace 

 
1 Zadavatel odkáže na své priority OVZ uvedené ve Strategii odpovědného veřejného zadávání, pokud takovou strategii 
přijal. 
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práce, zadavatel požaduje, aby výrobce nabízeného a dodávaného zboží dodržoval při výrobním 
procesu minimálně následující: zákaz nucené práce, zákaz dětské práce, bezpečné a zdravotně 
nezávadné pracovní podmínky, platné pracovní smlouvy. 

Výrobním procesem je míněna každá fáze výroby nabízeného textilu (tj. šití, pletení a jiné 
úpravy látek či jiných použitých materiálů nezbytné ke vzniku nabízeného finálního produktu). 
Požadované není zkoumáno ve vztahu k produkci použitého materiálu. (dále též jen „výrobní 
proces“). 

 
ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ DODRŽENÍ POŽADOVANÝCH PODMÍNEK: 
Dodržení uvedeného požadavku zadavatele prokáže dodavatel, který v nabídce ve vztahu 
k veškerému nabízenému plnění jako přílohu č. … smlouvy přiloží: 
- doklad prokazující členství v organizaci Fair Wear Foundation, nebo  
- čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o etické výrobě  - tj. o dodržování 

požadovaných podmínek - zákaz nucené práce, zákaz dětské práce, bezpečné a zdravotně 
nezávadné pracovní podmínky, platné pracovní smlouvy, a to při všech fázích výrobního 
procesu nabízeného textilu.  

 
Účastník může předložit též k části nabízeného plnění doklad prokazující členství ve výše 
uvedené organizaci a k části nabízeného plnění čestné prohlášení.  
 
Účastník je oprávněn využít vzor čestného prohlášení o etické výrobě, které je přílohou č. … 
těchto zadávacích podmínek – vzorové Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o etické 
výrobě. 
 
Účastník je dále povinen předložit vyplněnou přílohu č. … těchto zadávacích podmínek – 
Výrobce, značka a adresa továrny. Účastník vyplní u každé položky výrobce (obchodní firmu) a 
značku nabízeného plnění. 
 
Není-li nabízena značka, která je členem organizace Fair wear foundation, je účastník povinen 
vyplnit též adresu továrny (továren), v níž (v nichž) fakticky probíhá (bude probíhat) jakákoli 
fáze výrobního procesu nabízeného textilu. Podílí-li se na výrobním procesu ve výše 
definovaném smyslu více továren, musí být uvedena adresa každé takové továrny, a to bez 
ohledu na to, zda se jedná o továrnu výrobce či továrnu poddodavatele výrobce. 
 
Je-li nabízena značka, která je členem organizace Fair wear foundation, bude u dané položky 
ve sloupci „adresa továrny“ namísto adresy továrny uvedena tato organizace.  
 
Nedoložení přílohy č. … (čestné prohlášení o etické výrobě/ doklad prokazující členství v 
organizaci Fair Wear Foundation) těchto zadávacích podmínek a přílohy č. … (Výrobce, značka 
a adresa továrny) těchto zadávacích podmínek bude důvodem pro vyloučení účastníka ze 
zadávacího řízení. V příloze č. … (Výrobce, značka a adresa továrny) těchto zadávacích 
podmínek musí být vyplněny požadované údaje u každé položky. Předložené dokumenty (čestné 
prohlášení o etické výrobě/ doklad prokazující členství v organizaci Fair Wear Foundation) musí 
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pokrývat veškeré položky uvedené v příloze č. … (Výrobce, značka a adresa továrny) těchto 
zadávacích podmínek.“ 
 

 
Vzorové čestné prohlášení k etické výrobě: 
„V souladu s § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, usnesením vlády 
České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného 
přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy a v souladu s 
prioritami stanovenými Strategií …2 zadavatel od účastníka zadávacího řízení při plnění veřejné 
zakázky vyžaduje zohlednit koncepci „etické výroby“. Zejména je kladen důraz na dodržení: - 
Zákazu nucené práce, - Zákazu dětské práce, - Bezpečných a zdravotně nezávadných pracovních 
podmínek, - Platných pracovních smluv. 
 
Účastník zadávacího řízení, tj. ……../identifikace účastníka zadávacího řízení/ tímto čestně 
prohlašuje, že při výrobním procesu textilu (tj. šití, pletení a jiné úpravy látek či jiných použitých 
materiálů nezbytné ke vzniku nabízeného finálního produktu), který je nabízen k dodání a bude 
dodáván (konkrétní produkty blíže specifikovány níže) jsou ve všech fázích výrobního procesu 
dodržovány minimálně následující podmínky: zákaz nucené práce, zákaz dětské práce, 
bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky, platné pracovní smlouvy v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014, zejména její přílohou 
X., jakož i standardy stanovenými úmluvami Mezinárodní organizace práce.  
 
Prohlášení se vztahuje k následujícímu konkrétnímu plnění: /účastník zadávacího řízení vybere 
části plnění, k němuž se čestné prohlášení vztahuje/ ……  
 

� /účastník zadávacího řízení zakřížkuje, souhlasí-li s následujícím/ Účastník zadávacího 
řízení prohlašuje, že údaje uvedené v příloze č. … Smlouvy ve sloupci „adresa továrny“ 
jsou považovány za obchodní tajemství a má s nimi být tímto způsobem nakládáno.“ 

 
 
Do smlouvy: 
„Kupující je oprávněn provést (a to i prostřednictvím zmocněné třetí strany) audit dodavatelské 

továrny, která se podílí na výrobním procesu dodávaného Zboží za účelem prověření plnění 
podmínek deklarovaných v prohlášení o etické výrobě dle přílohy č. … této Smlouvy (doklad 
prokazující členství ve Fair Wear Foundation/ čestné prohlášení o dodržování požadovaných 
podmínek). Prodávající je povinen poskytnout k tomuto součinnost. Totéž platí pro jeho 
poddodavatele.“  

 
„Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení ze 
strany Prodávajícího. Za takové podstatné porušení se považuje zejména, nikoli však výlučně: 
………………………. pokud Prodávající poruší povinnosti Prodávajícího dle přílohy    č. … této 

 
2 Zadavatel odkáže na své priority OVZ uvedené ve Strategii odpovědného veřejného zadávání, pokud takovou strategii 
přijal. 
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Smlouvy (doklad prokazující členství ve Fair Wear Foundation/ čestné prohlášení o etické 
výrobě).“ 
 
 
 
 
 
Dokument „Výrobce, značka a adresa továrny“ obsahoval krom výčtu veškerých položek k 
dodání následující sloupce: 
 
„ 

Obchodní 
firma 

(výrobce) 
Značka 

* adresa továrny (Je-li při výrobním procesu oděvu využito 
více továren, je uvedeno více továren. Je nezbytné uvést 

veškeré továrny, které se na výrobním procesu oděvu - ve 
smyslu definovaném v bodě … ZD -  podílejí) 

 
* adresu továrny není nutno uvádět za předpokladu, že je v daném řádku nabízen 
produkt značky, která je členem Fair Wear Foundation (v takovém případě je uvedena 
příslušná organizace)“ 

 
 

 


