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PS 005 - Certifikát   
 
Certifikát vydaný podle Pravidel systému certifikovaných stavebních dodavatelů nahrazuje 

prokázání splnění kvalifikace dodavatelem v rozsahu uvedeném na certifikátu. Zadavatel 

veřejné zakázky bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. 

Postup při posouzení kvalifikace je popsán v dokumentu PS 004.  

Certifikát obsahuje:   

a) identifikační údaje vydavatele certifikátu 

b) název systému certifikovaných stavebních dodavatelů 

c) identifikační údaje správce systému certifikovaných stavebních dodavatelů 

d) identifikační údaje dodavatele  

- obchodní firmu nebo název a sídlo dodavatele, jedná-li se o právnickou osobu, nebo 

- jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, a místo podnikání, popřípadě místo 

trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu 

- právní formu právnické osoby  

- identifikační číslo 

- jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů nebo osob, oprávněných 

jednat jménem dodavatele, 

e) předmět nebo obor podnikatelské nebo jiné činnosti, pro kterou se certifikát vydává 

(obor Stavebnictví vyplývá z názvu systému) 

f) druh případně kategorii, pro kterou se certifikát vydává (rozsah certifikace podle 

činností, které náleží k jednotlivým třídám v Nomenklatuře stavebních činností podle 

přílohy č. 1 k části PS 005 těchto pravidel) 

g) seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění kvalifikace 

h) případný rozsah závazku podle § 83 odst. 1 písm. d) a identifikační údaje osoby, které z 

něj vyplývají povinnosti (nebude předmětem vydaného certifikátu, certifikát nebude 

obsahovat závazek jiné osoby k poskytnutí plnění, bude prokazováno individuelně) 

i) rozsah prokázání kvalifikace 

j) datum vydání certifikátu 

k) platnost certifikátu 

- podpis vedoucího certifikačního orgánu pro kvalifikaci 
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Platnost certifikátu je 1 rok ode dne vydání. Vydává se v českém jazyce a dodavatel jej 

obdrží v písemné i elektronické podobě, bude-li COK disponovat zaručeným elektronickým 

podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu. Platnost lze prodloužit o další rok, podá-

li certifikovaný stavební dodavatel COK žádost o opakovanou certifikaci minimálně 2 měsíce 

před skončením platnosti certifikátu. Dodavatel není povinen při opakované certifikaci 

dokládat skutečnosti, které se od poslední certifikace nezměnily, musí o nich však předložit 

čestné prohlášení. V intervalu maximálně tří let musí všechny skutečnosti znovu doložit. 

Dojde-li u dodavatele ke změně skutečností, na základě kterých byl certifikát vydán a které 

rozšiřují rozsah nebo úroveň kvalifikace, je dodavatel oprávněn podat žádost COK o změnu 

certifikátu. V takovém případě se postupuje obdobně jako v případě podání žádosti o 

opakovanou certifikaci, dodavatel však prokazuje pouze skutečnosti, u kterých došlo ke 

změně. V těchto případech musí dodavatel postupovat podle pokynů COK. Datum změny se 

zaznamená do certifikátu, doba platnosti se nemění, zůstává v platnosti doba uvedená na 

původním nerozšířeném certifikátu. 

Dojde-li u dodavatele ke změně skutečností, na základě kterých byl certifikát vydán a které 

by měly za následek neprokázání splnění kvalifikace ve stanoveném rozsahu, je dodavatel 

povinen do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit tuto skutečnost COK. Současně je 

povinen předložit potřebné doklady osvědčující změněný příslušný rozsah kvalifikace a podat 

žádost o změnu certifikátu. V takovém případě se postupuje obdobně jako v případě podání 

žádosti o opakovanou certifikaci, dodavatel však prokazuje pouze skutečnosti, u kterých 

došlo ke změně. Datum změny se zaznamená do certifikátu, doba platnosti se nemění, 

zůstává v platnosti doba uvedená na původním nezměněném certifikátu. 

COK rozhodne o odejmutí certifikátu, pokud zjistí, že dodavatel 

 použil jako podklady pro vydání certifikátu doklady či informace, které se ukázaly jako 

nepravdivé či neúplné, 

 neoznámil změnu skutečností, na základě kterých byl certifikát vydán a které by měly 

za následek neprokázání splnění kvalifikace ve stanoveném rozsahu. 

 

COK je povinen oznámit správci systému bez zbytečného odkladu odejmutí certifikátu 

dodavateli. Správce systému tuto skutečnost vyznačí v evidenci certifikovaných stavebních 

dodavatelů a vydaných certifikátů.  

V případě zrušení systému certifikovaných dodavatelů nepozbývá vydaný certifikát platnosti 

před uplynutím doby platnosti uvedené v certifikátu, nezmění-li se skutečnosti, na jejichž 

základě byl certifikát vydán. 

 

Související dokumentace k PS 005: 

Příloha č.1       Nomenklatura stavebních činností 

Příloha č.2       Vzor certifikátu 

 

 

 

 

 


