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Jde-li zadavateli o dodržování důstojných pracovních podmínek v rozsahu zákonného minima, 

je vhodné spojit proklamaci o záměrech zadavatele v zadávací dokumentaci a nápravná, anebo 

sankční ujednání ve smluvních podmínkách. 

 

Příklad možné textace, kterou zadavatelé mohou zvolit: 

 

 

 

V zadávací dokumentaci: 

 

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání 

veřejných zakázek. Sociálně 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 účastníka zadávacího řízení vyžaduje při plnění předmětu veřejné 

zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti 

práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Účastník zadávacího řízení je 

povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů. 

 

 

 

Ve smlouvě:  

 

Texty vycházejí z interní metodiky k odpovědnému veřejnému zadávání Ministerstva práce a 

sociálních věcí.  

 

Variantní řešení: pro plnění v rámci stavebních prací (texty v levém sloupci - červeně) a služeb 

probíhajících na pravidelné bázi (v pravém sloupci - zeleně). Texty šedé jsou společné.  

 

V případě stavebních zakázek: V případě zakázek, kde se jedná o zajišťování 

pravidelné služby: 

 

Odst. 1. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy 

dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje 

při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, 

nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 

osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude 

předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem. 
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Odst. 2. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 

inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v 

souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 1 Smlouvy ze strany 

Dodavatele, … 

…má Objednatel právo na snížení ceny 

předmětu této Smlouvy o (XX) % (přiměřeně 

stanoví zadavatel).  

…bude na toto nahlíženo jako na porušení 

Smlouvy mající za následek výpověď této 

Smlouvy. 

 

Odst. 3. Bude-li s Dodavatelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 1Smlouvy ze 

strany Dodavatele v souvislosti s realizaci plnění dle této Smlouvy, je Dodavatel povinen zahájení 

takového řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do XX pracovních dnů) oznámit. Objednatel je 

oprávněn po Dodavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši (XX) Kč v případě, že Dodavatel 

bude v prodlení s plněním oznamovací povinnosti dle předchozí věty. 

Bude-li s Dodavatelem zahájeno řízení pro 

porušení předpisů dle odst. 1 Smlouvy ze strany 

Dodavatele v souvislosti s realizaci plnění dle 

této Smlouvy, Objednatel má dále právo 

pozastavit výplatu (XX) % ceny díla do 

okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po 

tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. 

 

 

Odst. 4. Dodavatel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli 

kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti dle 

předchozí věty, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

(XX) Kč. Bude-li v takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této 

Smlouvy porušení předpisů dle odst. 1 Smlouvy ze strany Dodavatele … 

… Objednatel jednostranně započte 

pozastavenou část ceny na závazek 

Dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve 

výši (XX) %. Pro případ, že nebude v řízení 

pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací 

plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle 

odst. 1 Smlouvy ze strany Dodavatele, zavazuje 

se Objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit 

Dodavateli do 15ti dnů ode dne převzetí kopie 

pravomocného rozhodnutí. 

… Objednatel zahájí kroky vedoucí k 

výpovědi Smlouvy. 
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