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PS 003 – Kvalifikace 
 

Certifikát zahrnuje prokázání splnění požadavků na kvalifikaci v rozsahu:  

1. prokázání splnění podmínek základní způsobilosti  

2. prokázání splnění profesní způsobilosti 

3. prokázání kritéria ekonomické kvalifikace 

4. prokázání kritéria technické kvalifikace 

5. případně prokázání jiných požadavků nad rámec kvalifikace. 

 

1) Základní způsobilost – požadavky podle § 74 zákona 

     Způsobilým je dodavatel, který  

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo 

obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží, 

Dodavatel prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů této právnické osoby a 

výpisem RT každého člena statutárního orgánu. 

Pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba pak prokazuje: 

a) výpisem RT této právnické osoby 

b) výpisem RT každého člena statutárního orgánu této právnické osoby 

Pokud se účastní zadávacího řízení pobočka závodu, pak také výpisem RT 

vedoucího pobočky závodu. 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek,  

Dodavatel prokazuje potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke 

spotřební dani čestným prohlášením. 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

Dodavatel prokazuje písemným čestným prohlášením. 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

Dodavatel prokazuje potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 
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e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele, 

Dodavatel prokazuje výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného 

čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 

74 odst. 1 písm. e). 

 

2) Profesní způsobilost – požadavky podle § 77 zákona 

(1) Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice 

předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný 

právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

Dodavatel prokazuje výpisem z Obchodního rejstříku nebo výpisem z jiné obdobné 

evidence. 
 

(2) Zadavatel může požadovat, aby dodavatel předložil doklad, že je 

     a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné 

právní předpisy takové oprávnění vyžadují, 

Dodavatel prokazuje výpisem z Živnostenského rejstříku nebo Živnostenským listem 

 

b) členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace 

    Není předmětem veřejné zakázky stavebních prací, v certifikátu se neuvádí. 

 

c) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými 

právními předpisy vyžadována. 

Dodavatel prokazuje osvědčením o autorizaci vydaným podle zákona 360/1992 Sb. 

 

3) Ekonomická kvalifikace – požadavky podle § 78 zákona 

Zadavatel může požadovat, aby minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený 

dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, dosahoval zadavatelem určené 

minimální úrovně, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže 

dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za 

všechna účetní období od svého vzniku. 

Dodavatel prokazuje celkový roční obrat výkazem zisku a ztrát. 

Dodavatel prokazuje roční obrat ve stavebnictví čestným prohlášením. 

 

4) Kritéria technické kvalifikace – požadavky podle § 79 zákona 

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel může požadovat: 

a) seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího 

řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z 

těchto prací;  
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Dodavatel prokazuje osvědčením objednatele. Rovnocenným dokladem je smlouva s 

objednatelem a doklad o uskutečnění plnění. 

V certifikátu budou vyznačeny stavby jmenovitě u každé certifikované činnosti.  

 

b) seznam významných dodávek nebo významných služeb 

Není předmětem veřejné zakázky stavebních prací, v certifikátu se neuvádí. 

 

c) seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné 

zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební 

práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu 

k dodavateli, 

V certifikátu bude uveden celkový počet techniků, nemusí být uváděn jmenovitě, 

dodavatel bude předkládat při požadavku zadavatele na konkrétní zakázku samostatně. 

 

d) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, 

službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou 

dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím 

pracovníkům, 

      V certifikátu bude uvedeno, na základě jakých dokladů, prokazujících vzdělání a 

odbornou kvalifikaci, byly vytvořeny jmenné seznamy, 

 

e) popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality nebo popis 

zařízení pro výzkum, 

V certifikátu bude uvedeno splnění norem pro zajištění jakosti. Dodavatel prokazuje 

předložením platného certifikátu. 

 

f) přehled o řízení dodavatelského řetězce a systémy sledování dodavatelského řetězce, 

které dodavatel bude moci uplatnit při plnění veřejné zakázky, 

V certifikátu nebude uvedeno. Dodavatel bude předkládat při požadavku zadavatele na 

konkrétní zakázku samostatně. 

 

g) provedení kontroly technické kapacity zadavatelem nebo jeho jménem příslušným 

úředním orgánem v zemi sídla dodavatele, a je-li to nutné, také provedení kontroly 

opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to vše za předpokladu, že služby, 

které mají být poskytnuty, jsou složité nebo jsou požadovány pro zcela zvláštní účely, 

V certifikátu nebude uvedeno.  

Dodavatel bude předkládat při požadavku zadavatele na konkrétní zakázku samostatně. 

 

h) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel 

schopen použít při plnění veřejné zakázky, 

V certifikátu bude uvedeno splnění norem systému environmentálního managementu. 

Dodavatel prokazuje předložením platného certifikátu. 

 

i) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky, 
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V certifikátu bude uvedeno konkrétně. 

 

j) přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít 

dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici, 

V certifikátu nebude uvedeno. Dodavatel bude předkládat při požadavku zadavatele na 

konkrétní zakázku samostatně. 

 

k) vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání,   

V certifikátu nebude uvedeno. Dodavatel bude předkládat při požadavku zadavatele na 

konkrétní zakázku a výrobek samostatně. 

 

l) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou 

nebo technickým dokumentem. 

V certifikátu nebude uvedeno. Dodavatel bude předkládat při požadavku zadavatele na 

konkrétní zakázku samostatně. 

 

5) Jiné požadavky, které může požadovat zadavatel – nad rámec kvalifikace 

Požadavek podle § 48 odst. 7  

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má 

právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.  

Pokud je dodavatel akciovou společností prokazuje předložením výpisu obchodního 

rejstříku. 

V certifikátu bude uvedena podoba vydaných akcií, která je zapsána v obchodním rejstříku.  

 

Obecné poznámky k PS 003: 

 Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dodavatele a výpis z obchodního 

rejstříku nesmí být ke dni podání žádosti o certifikaci starší 3 měsíce. Veškeré doklady se 

předkládají v originále či v úředně ověřené kopii. 

 Pokud bude mít zadavatel požadavky na prokázání dalších požadavků na kvalifikaci, 

které nejsou obsaženy v certifikátu, musí je uchazeč doložit samostatně. 

 V certifikátu lze uvést na přání dodavatele i další údaje, související s prokázáním 

kvalifikace nad rámec povinného rozsahu.  

 

 

 

 


