
 

 
 

        
        

 
 

 
 
 

T I S K O V Á   Z P R Á V A 
 

Podílíme se na společensky odpovědném zadávání zakázek 
 

Praha, 18. února 2017 – Povodí Vltavy, státní podnik, vypsal v roce 2016 pět veřejných zakázek 
v celkové předpokládané hodnotě 204 mil. korun způsobem sociálně odpovědného přístupu vůči 
osobám se ztíženým přístupem na trh práce. Při jejich plnění musí vybraný zhotovitel zaměstnat 
zadavatelem požadovaný počet osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných, případně osob po 
výkonu trestu, a to po celou dobu realizace předmětné zakázky. Na plnění těchto zakázek se tak 
bude podílet pět osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných, evidovaných na Úřadu práce, a jedna 
osoba po výkonu trestu.   
 
Jde o následující investiční akce: rekonstrukce jezu na řece Sázavě u obce Městečko, rekonstrukce 
koryta Hájevského potoka v Hořesedlech, rekonstrukce koryta Únětického potoka, oprava kamenných zdí 
Losinského potoka ve Štěnovicích a realizace opatření na ochranu před povodněmi ve městě Sázavě.  
 
Zároveň, jednotlivé závody státního podniku Povodí Vltavy vypsaly v roce 2016 dalších dvanáct 
veřejných zakázek malého rozsahu s celkovou předpokládanou hodnotou převyšující 4 mil. korun, kdy 
k podání nabídky byly vyzvány firmy, které zaměstnávají osoby se ztíženým přístupem na trh práce.  
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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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