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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 Lesnictví a Stavební práce 

Uplatněná příležitost Podpora důstojných pracovních podmínek 
 
Lesy ČR v rámci veřejné zakázky s názvem Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – 
rok 2017+ stanovily dodatečné podmínky pro dodavatele nad rámec svých obvyklých obchodních 
podmínek. Dodavatelé předkládají pravidelně po každém čtvrtletí čestné prohlášení, v němž uvádějí 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků   a dalších osob, se 
kterými se na realizaci zakázky podíleli, a čestně prohlašují, že všechny tyto osoby jsou vedeny v 
příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti, včetně toho, že tyto osoby byly proškoleny z 
problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 
legislativy.  
Uvedené povinnosti tak směřují k zajištění dodržování zákonného minima v rámci důstojných 
pracovních podmínek. 
Přestože byly uvedené podmínky vypracovány v rámci lesnických činností, jsou použitelné i v rámci 
veřejných zakázek na stavební práce. 
Případovou studii k přístupu Lesů ČR naleznete na tomto odkazu.  
 
Textace ze zadávací dokumentace: 

 
„Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu 

na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti 

zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od uchazeče 

vyžaduje při plnění předmětu plnění veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na 

plnění veřejné zakázky podílejí. Uchazeč je povinen zajistit splnění tohoto požadavku 

zadavatele i u svých subdodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných 

zakázek jsou zohledněny v textu závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky (dále též 

jen „závazný vzor smlouvy.“  

 
Ze smlouvy o dílo: 

mailto:sovz@mpsv.cz
http://www.sovz.cz/
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/07/dp_cs_lesy_pripni2017.pdf
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Obecná ustanovení 

„1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na 
realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem. 

. 

2. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po 
uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení,  v němž uvede jmenný 
seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, 
se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že 
všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR 
a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky 
BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 
legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny 
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem. 
Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu – Vzor čestného prohlášení. 

3. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního partnera 
dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

4. Smluvní partner je povinen oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho Subdodavateli bylo 
orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními 
inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních 
předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a k 
němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od 
doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního partnera bude též 
informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

5. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode 
dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí 
Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

6. V případě, že Smluvní partner (či jeho Subdodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle 
odst. 4 tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen 
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přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Lesy 
ČR, a to  v přiměřené lhůtě stanovené Lesy ČR.“ 

 

Sankce a odstoupení od smlouvy 

„1. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši: a) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí 
příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle 
odst. 2 Smlouvy; b) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním 
povinnosti oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 4 
Smlouvy; c) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí,      a uvést datum 
právní moci, dle odst. 5 Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen 
započatý den prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. b) nebo písm. c) však 
celková výše smluvní pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 
60.000,- Kč. 

2. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud: a) Smluvní partner přes 
opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné prohlášení podle odst. 2 Smlouvy 
nebo pokud čestné prohlášení podle tohoto odstavce Smlouvy je nebo se ukáže být 
nepravdivým; b) Smluvní partner nebo jeho Subdodavatel bude orgánem veřejné moci 
opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 4 Smlouvy“ 
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