
 

 
 

        
 
 
 

 
        

 
 

 
T I S K O V Á   Z P R Á V A  

 
 

POVODÍ VLTAVY OBDRŽELO OCENĚNÍ ZA PŘÍNOS 
K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 
 
Praha, 22. září 2017 – Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a ministr 
zemědělství Marian Jurečka, udělili státnímu podniku Povodí Vltavy ocenění za přínos 
k rozvoji společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Stalo se tak v rámci 
projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání, 
který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, a pilotního projektu 
zaměstnávání osob se záznamem v trestním rejstříku, který Povodí Vltavy realizuje při 
rekonstrukci jezu Městečko na řece Sázavě. 
  
„Od roku 2016 do současnosti se státnímu podniku Povodí Vltavy podařilo získat v 
souvislosti se stavebními zakázkami zaměstnání pro 46 osob se ztíženým přístupem na trh 
práce a osob dlouhodobě nezaměstnaných,“ upřesňuje generální ředitel Povodí Vltavy Petr 
Kubala, a doplňuje, „vážíme si tohoto ocenění, naší snahou je i do budoucna přispívat 
pomocí zadávání veřejných zakázek k naplňování jedné z priorit naší vlády, ale i celé naší 
společnosti, a to ke snižování nezaměstnanosti a k uplatnění zejména dlouhodobě 
nezaměstnaných spoluobčanů na trhu práce. Jedná se o jednu z možností, jak podat 
pomocnou ruku těm, kteří chtějí svým přičiněním zlepšit svou životní situaci a své postavení 
ve společnosti.“   
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Na území o celkové rozloze 28 708 km² spravuje Povodí Vltavy, státní podnik více než 23 000 km vodních toků v 
hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 503 km 
významných vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 5 600 km 
neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 110 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 
významných vodních nádrží, 20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 295 pevnými 
jezy a 19 malými vodními elektrárnami.  
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