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PS 004 - Postup při posouzení kvalifikace
a při vydání certifikátu
1) Účastníci certifikace
Certifikací stavebních dodavatelů se rozumí činnost, při které akreditovaný certifikační orgán
pro kvalifikaci posuzuje, zda a jak žadatel o certifikaci splňuje prokázání kvalifikace,
stanovené v zákoně č.134/2016 a v Pravidlech systému certifikovaných stavebních
dodavatelů, definovaných v dokumentu PS 003 Kvalifikace.
Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která usiluje o získání certifikátu od
certifikačního orgánu pro kvalifikaci k prokázání kvalifikace pro veřejné zakázky na stavební
práce.
Certifikační orgán pro kvalifikaci (COK) je subjekt, který je uznán jako odborně způsobilý a
spolehlivý pro provádění kvalifikačního řízení. Pro svoji činnost má vydané osvědčení o
akreditaci od Českého institutu pro akreditaci. Se správcem systému má uzavřenou smlouvu
o náležitostech, souvisejících s Pravidly systému. Před započetím své činnosti je povinen
oznámit získání akreditace správci systému a doložit ji platným osvědčením o akreditaci s
přílohou jako důkaz jeho způsobilosti, že jeho postupy jsou v souladu s Pravidly systému a
s evropskými požadavky na certifikační orgány. Osvědčení s přílohou předloží COK Radě
pro kvalifikaci a po projednání je zapsán do evidence vydavatelů certifikátů (certifikačních
orgánů pro kvalifikaci) v informačním systému správce systému.
V Systému certifikovaných stavebních dodavatelů je COK výkonným orgánem, který podle
zásad zakotvených v Pravidlech systému zabezpečuje certifikaci stavebních dodavatelů.
Činnost tohoto orgánu řídí jeho vedoucí, který zároveň odpovídá za plnění podmínek
akreditace. Veškeré postupy COK, které upravují certifikaci stavebních dodavatelů, jsou
součástí dokumentace COK, která je na vyžádání poskytnuta k nahlédnutí každému klientu
(stavebnímu dodavateli) nebo Radě pro kvalifikaci.
2) Postup certifikace
Stavební dodavatel, který chce být certifikován, si zvolí podle seznamu vedeném v evidenci
vydavatelů certifikátů (certifikačních orgánů pro kvalifikaci) subjekt, u kterého bude probíhat
proces jeho certifikace. Zašle mu žádost o certifikaci spolu s příslušnou dokumentací (viz
Příloha k PS 004 - Dotazník pro kvalifikaci stavebních dodavatelů). COK jeho žádost
zaeviduje.
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V průběhu kvalifikačního procesu COK prověřuje žádost o kvalifikaci a ostatní dokumenty a
posuzuje, zda a v jakém rozsahu žadatel vyhovuje podmínkám a kritériím a splňuje všechny
náležitosti, které Pravidla systému předepisují. Prověrku plnění provádí jednak posuzováním
všech předložených dokumentů, záznamů a referencí, dále auditem v sídle žadatele,
namátkovým ověřením předložených referencí a případně posouzením sytému řízení na
některých jeho stavbách. V průběhu probíhajícího certifikačního procesu má ČIA právo jeho
kontroly.
Prokáže-li stavební dodavatel splnění rozsahu požadavků na kvalifikaci dle Pravidel systému,
předá mu COK certifikát jako důkaz o splnění kvalifikace. Certifikát nahrazuje prokázání
splnění kvalifikace v rozsahu v něm konkrétně uvedených údajů. (Obsah a forma certifikátu
viz dokument PS 005 Certifikát včetně příloh.) Všechny vydané certifikáty eviduje
certifikační orgán ve svém informačním systému. Platnost certifikátu je ode dne vydání.
Posouzení splnění kvalifikace realizuje COK za úplatu. Výše úplaty se vypočítává podle
platného Ceníku služeb SCSD vydaného SPS. Součástí základního poplatku je i poplatek za
registraci v evidenci vydaných certifikátů a evidenci certifikovaných stavebních dodavatelů,
kterým byl certifikát vydán.
3) Vydání certifikátu
Stejnopis certifikátu zasílá COK ihned po vydání správci Systému, který provede do pěti dnů
jeho zapsání do evidence vydaných certifikátů a certifikovaných stavebních dodavatelů,
kterým byl certifikát vydán. Evidence certifikovaných stavebních dodavatelů obsahuje
seznam všech vydaných certifikátů s uvedením podstatných údajů. Je součástí informačního
systému Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, je veřejně přístupný dálkovým bezplatným
přístupem na adrese www.sps.cz.
Certifikovanému stavebnímu dodavateli je správcem systému zasláno Osvědčení o zápisu do
evidence vydaných certifikátů a certifikovaných stavebních dodavatelů, kterým byl certifikát
vydán. Rada pro kvalifikaci jako poradní orgán správce systému na svém nejbližším zasedání
tento zápis projedná. Vedoucí COK informuje o průběhu a výsledcích certifikačního procesu
a zodpoví případné dotazy členů Rady. Ti mohou vznést připomínky a výhrady vůči výsledku
certifikace, které předají COK písemně s kopií pro ČIA. COK je povinen prověřit a v případě
oprávněnosti pozměnit rozsah již vydaného certifikátu nebo rozhodnout o jeho odejmutí. O
výsledku prověření informuje Radu pro kvalifikaci a ČIA.
COK rozhodne nevydat certifikát, pokud zjistí, že dodavatel nesplňuje podmínky pro jeho
vydání, nebo použil jako podklady pro vydání certifikátu doklady či informace, které se
ukázaly jako nepravdivé či neúplné. COK je oprávněn rozhodnout o pozastavení platnosti
nebo odejmutí certifikátu dle pravidel uvedených v dokumentu PS 005.
Stavební dodavatel má právo podat písemnou námitku na průběh certifikace a proti
rozhodnutí COK nevydat certifikát, nebo ho odejmout.
V I. stupni je to žádost vedoucímu COK o přezkoumání oprávněnosti rozhodnutí. COK
neprodleně informuje Radu pro kvalifikaci o námitce a rovněž o způsobu a výsledku jejího
vyřízení.
V případě, že námitka nebyla uspokojivě v I. stupni vyřízena, má dodavatel možnost podat
odvolání Odvolacímu výboru, který je výkonným orgánem pro odvolání ve II. stupni. COK je
povinen zdůvodnit své rozhodnutí a poskytnout Odvolacímu výboru potřebnou dokumentaci
k posouzení odvolání.
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4) Certifikace zahraničního dodavatele
V případě certifikace zahraničního dodavatele platí stejná pravidla. Zahraniční dodavatel je
povinen dodržet postupy stanovené v Pravidlech systému.
Certifikační orgán pro kvalifikaci není oprávněn požadovat po dodavateli se sídlem v jiném
členském státě více dokladů prokazujících splnění kvalifikace než po osobě se sídlem v
České republice.
Veškeré doklady se předkládají v originále s úředně ověřeným překladem nebo ověřenou
kopií originálu s úředně ověřeným překladem. Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční
certifikát nelze použít jako doklad pro zápis do evidence certifikovaných stavebních
dodavatelů, kterým byl certifikát vydán v rámci Systému certifikovaných stavebních
dodavatelů.
Související dokumentace k PS 004:
Příloha: Dotazník pro kvalifikaci stavebních dodavatelů
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