
Povodí Moravy s.p. 

Co? Povodí Moravy s.p. (dále také „PM“) od roku 2014 intenzívně usiluje o transparentní 
a sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek.  Zveřejňuje proto přehled 
připravovaných veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 200.000 Kč 
bez DPH (dříve PM tyto údaje veřejnosti nezpřístupňovalo). Již několikrát byl před 
samotným vyhlášením zakázky využit institut předběžné tržní konzultace.

Příklad:
Veřejná zakázka na dodávky (na rámcovou smlouvu) vyhlášena v srpnu 2015  
- doba plnění: 36 měsíců
- nadlimitní veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou 8.500.000 Kč bez DPH
- Z Výzvy k účasti na předběžné tržní konzultaci: 

Povodí Moravy, s.p. připravuje veřejnou zakázku (…). Před vyhlášením veřejné zakázky 
budou představeny předpokládané zadávací podmínky veřejné zakázky potenciálním 
dodavatelům a veřejnosti v rámci předběžné tržní konzultace, která se bude konat ve (…).

Účastnit se mohou všichni potenciální zájemci o veřejnou zakázku.

Do vybraných zakázek byla zahrnuta podmínka podporující pracovní integraci 
„osob se ztíženým přístupem na trh práce“. Pod tímto pojmem PM rozumí nejen 
osoby, které byly alespoň 5 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu 
práce, ale i absolventy bez praxe. Již u dvou nadlimitních zakázek a u tří stavebních 
zakázek byla stanovena podmínka zaměstnání minimálně jedné z řad těchto osob. 
U zakázek na dodávky projektové dokumentace aplikuje PM povinnost realizovat 
akci s podílem studenta (v podobě odborné praxe). Tato povinnost je zahrnována 
přímo do smluv o dílo a podmíněna smluvní pokutou.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů   www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. 

Příklad dobré praxe v odpovědném zadávání veřejných zakázek
Povodí Moravy s.p. se sídlem v Brně spravuje vodní toky a vodohospodářské objekty na území 21 137 km2. To je 
rozhloha, která odpovídá území cca. ¼ České republiky. Působnost podniku sahá do území 7 krajů Moravskoslezského, 
Pardubického, Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského, Vysočiny a Jihočeského. Stará se o téměř 11 000 km 
vodních toků, 28 významných přehrad (z toho 14 vodárenských) a více než 200 vodních nádrží a rybníků, 189 
jezů, 83 stupňů a 13 plavebních komor. Povodí Moravy je členěno na 3 závody a 17 provozů a zaměstnává 674 lidí. 
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Doporučení:

Plány:

Příklad:
Veřejná zakázka na dodávky vyhlášena v dubnu 2015
- doba plnění: maximálně 390 dnů
- podlimitní veřejná zakázka na dodávky s předpokládanou hodnotou 4.000.000 Kč bez DPH
- předmět plnění: zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení
- Ze zadávací dokumentace / smlouvy o dílo:  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel 
alespoň 1 student magisterského stupně studia např. v oboru vodních staveb a dalších 
příbuzných oborů. Podmínky zařazení této osoby jsou podrobně popsány v čl. V návrhu 
smlouvy o dílo.

Příklad dobré praxe Povodí Moravy s.p. je jeden z mála, který využívá institut 
předběžné tržní konzultace. Připomínky a poznatky z předběžných konzultací 
využívá k získání relevantních a objektivních informací o možnostech na trhu, tím 
pak optimálně specifikuje nastavení daného zadávacího řízení. 

Podmínku zaměstnávání osob se ztíženým přístupem na trh práce zdaleka nelze 
zahrnout do jakékoli zadávací dokumentace. Pro použití podmínky doporučuje 
Povodí Moravy s.p. vybírat především akce probíhající delší dobu, které nejsou v 
průběhu realizace přerušovány. Pokud je pro akci nezbytná odbornost osob se na 
ní podílejících, lze aplikovat podmínku účasti studenta. 

„Zatím jsme nezaznamenali žádný negativní vliv na počet podaných nabídek“, říká 
Petr Foltýn, vedoucí útvaru přípravy a administrace zakázek, a dodává: „naopak 
jsme u jedné stavební zakázky dostali dokonce 24 nabídek!“. V současné době 
probíhá monitoring pilotních akcí s cílem v budoucnu aplikovat odpovědné 
zadávání u vybraných zakázek zcela automaticky.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů   www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. 

Odkdy: 

Generální ředitel PM je odpovědnému zadávání veřejných zakázek velmi nakloněn. 
Impulsem pro realizaci konkrétních kroků v odpovědném zadávání byly pro PM 
také strategické dokumenty na úrovni MZe a na ně navazující aktivity ministerstva, 
včetně seminářů organizovaných s odbornou podporou Agentury pro sociální 
začleňování. 

S účinností k 15. 9. 2014 vydalo Povodí Moravy s.p. strategický dokument Interní 
protikorupční program (vychází ze strategie vlády v boji s korupcí a z navazujícího 
„Resortního interního protikorupčního programu“ MZe). PM tím zahájilo intenzívní 
proces postupného zavádění inovativních prvků do zadávání veřejných zakázek.


