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TRANSPARENTNÍ ÚČET 



• Nadstavba Čestného prohlášení o zajištění sociálně 
odpovědného plnění předmětu VZ 

• Cílem je kromě aspektu odpovědného zadávání a 
pozitivní snahy o ovlivnění podnikatelského prostředí 
ve stavebnictví zejména možnost kontroly plnění 
uvedeného ČP 

• Povinnost založit a identifikovat transparentní účet 
má pouze vybraný dodavatel, a to až před podpisem 
smlouvy (lze řešit jako podmínku uzavření smlouvy - 
§ 104 písm. e) ZZVZ). 



Čestné prohlášení o zajištění sociálně 
odpovědného plnění veřejné zakázky 

Závazek vybraného dodavatele k: 

• plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky podílejí; plnění 
těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů; 

• sjednání smluvních podmínek se svými poddodavateli, které budou srovnatelné 
s podmínkami ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a 
délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky; 

• řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
Povodí Vltavy, státní podnik jako zadavateli veřejné zakázky, a to vždy do 3 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění; a 

• dodržování na základě písm. b) a c) tohoto čestného prohlášení sjednaných smluvních 
podmínek. 



Specifická smluvní ustanovení – platební 
podmínky 

Obecné a platební podmínky: 

• Zhotovitel je povinen zřídit, v hlavičce této smlouvy uvést a po celou dobu provádění díla udržovat bankovní účet 
umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na takovém 
účtu (dále jen „transparentní účet“). Přehled platebních transakcí na transparentním účtu (dále jen „přehled 
transparentního účtu“) musí zobrazit informace o platebních transakcích v rozsahu dle odst. 14. tohoto článku 
(další bod) alespoň po dobu jednoho roku zpětně od okamžiku zobrazení přehledu transparentního účtu třetí 
osobou. Transparentní účet musí být veden u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva nebo u zahraniční banky 
s pobočkou umístěnou na území České republiky. 

• Z přehledu transparentního účtu musí být u odchozích platebních transakcí bez pochybností patrné následující: 

– výše platební transakce; 

– datum provedení platební transakce; 

– číslo bankovního účtu protistrany; 

– IČO protistrany, má-li jej protistrana přiděleno; nebo 

– nemá-li jej protistrana přiděleno, jméno protistrany. 

• Zhotovitel se zavazuje užívat transparentní účet výlučně k platebním transakcím souvisejícím s prováděním díla dle 
této smlouvy, a to zejména k platbám poddodavatelům. Veškeré platební transakce z transparentního účtu musí 
probíhat bezhotovostně, výběr hotovosti z transparentního účtu je zakázán. 

• Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele sdělení účelu jakékoliv platební transakce vyplývající z přehledu 
transparentního účtu. Zhotovitel je povinen objednateli účel platební transakce sdělit do 3 pracovních dnů od 
prokazatelného doručení výzvy objednatele. Taková výzva může být provedena i zápisem do stavebního deníku, 
přičemž za doručenou se považuje dnem provedení zápisu. Objednatel je v rámci této výzvy oprávněn si vyžádat i 
veškeré relevantní doklady prokazující pravdivost účelu platební transakce. 



Specifická smluvní ustanovení – smluvní 
pokuty a odstoupení od smlouvy 

Smluvní pokuty 

• při porušení kterékoliv povinnosti uvedené v čl. III. odst. 13. až 16. této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý případ takového porušení, nejedná-li se o případ 
podle písm. d) tohoto odstavce (další bod); 

• při porušení povinnosti zřídit a po celou dobu provádění díla udržovat transparentní účet dle 
čl. III. odst. 13 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. 
této smlouvy za každý započatý kalendářní den porušení uvedené povinnosti, a to až do dne 
prokazatelného zjednání nápravy. 

 

Odstoupení od smlouvy 

• zjistí-li objednatel, že zhotovitel v rozporu s jeho závazkem z ČPSO opakovaně včasně 
nezaplatil splatný finanční závazek byť jen jedinému poddodavateli. 



PŘEDSTAVENÍ PLÁNU VZ 



• Účelem je seznámení potencionálních dodavatelů o záměru zadat 
konkrétní podlimitní a nadlimitní VZ v průběhu určitého kalendářního 
roku. 

• Cílem je zvýšit šanci, že si dodavatelé rezervují kapacity a PVL obdrží v 
rámci zadávacích řízení jednotlivých VZ nabídky (ideálně více než jednu). 

• Vhodné je stanovit cílový okruh dodavatelů, na něž budou jednotlivé VZ 
cílit – např. formou oprávnění k podnikání nebo rozdělením některých VZ 
do společných okruhů (např. v případě dodávek) 

• Způsob uveřejnění závisí na jednotlivých poskytovatelích profilů 
zadavatelů – v E-ZAK prostřednictvím nového zadávacího řízení. 

• Osobní setkání proběhlo formou prezentace zástupců PVL; k jednotlivým 
VZ byly sděleny druh VZ, předpokládaná hodnota, místo plnění a stručné 
shrnutí předpokládaného předmětu. 

• Dodavatelům nebylo umožněno dotazovat se na zadávací podmínky VZ 
(zejména kvalifikace) a přesný předmět plnění VZ. 



Děkuji za Vaši pozornost! 


