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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE 

V roce 2016 vyhlásil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně zadávací řízení na 

ostrahu a úklid sídla Úřadu a péči o zeleň, a to na období 2016 až 2020. O zakázku se soutěžilo 

v otevřeném nadlimitním řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Předpokládaná hodnota zakázky byla 13.500.000,- Kč bez DPH.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže chtěl podpořit zaměstnání osob se zdravotním postižením, 

proto využil možnosti stanovit zvláštní podmínku, že možnost soutěžit o tuto veřejnou zakázku bude 

vyhrazena dodavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. 

O zakázku soutěžilo celkem 5 

uchazečů, z čehož vyplývá, že 

splnění podmínky zaměstnávání 50 

% osob se zdravotním postižením 

nepředstavovalo pro trh problém. 

Jediným hodnotícím kritériem pak 

byla cena. Ačkoliv se zadávací řízení 

prodloužilo z důvodu podání námitek 

a následně z důvodu odstoupení 

uchazeče s nejnižší nabídkovou 

cenou od podpisu smlouvy, Úřad 

podepsal smlouvu o dílo 

s uchazečem druhým v pořadí, jehož 

nabídková cena činila 12.899.856,- 

Kč bez DPH.  

Dokumenty k veřejné zakázce 

najdete na profilu zadavatele.  

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 
 

Zadavatel   
  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže   

 
Název VZ 

Ostraha a úklid sídla Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže a péče 
o zeleň na období 2016 až 2020 

Širší společenské zájmy 
  

Zaměstnání OZP – požadavek 
zadavatele, aby dodavatel zaměstnával 
více než 50 % osob se zdravotním 
postižením  

Předpokládaná hodnota 13.500.000,- Kč bez DPH 

Hodnocení Aspekty odpovědného zadávání nebyly 
předmětem hodnocení 

 Odkaz na profil zadavatele 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/65349423 

 
 

Ze zadávací dokumentace 

„Plnění této veřejné zakázky je vyhrazeno v rámci programu 

chráněných zaměstnání 

Zadávacího řízení se může účastnit pouze dodavatel, na nějž se 

vztahuje program zaměstnanosti, na jehož základě dodavatel 

zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle 

zvláštního právního předpisu z celkového počtu zaměstnanců 

dodavatele. 

Podle § 101 odst. 2 zákona skutečnost, že dodavatel zaměstnává více 

než 50 % osob se zdravotním postižením, musí být dodavatelem 

uvedena v nabídce společně s potvrzeními nebo rozhodnutími orgánu 

sociálního zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním postižením. 

Uvedený požadavek je možné rovněž prokázat předložením 

rozhodnutí příslušného úřadu práce o poskytnutí příspěvku na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Je vyloučena možnost prokazovat skutečnosti podle § 101 odstavce 2 

zákona prostřednictvím jiných osob.“ 
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