
OBJASNĚNÍ INFORMACÍ ČI PŘEDLOŽENÍ DODATEČNÝCH DOKLADŮ 

PROKAZUJÍCÍCH SPLĚNNÍ KVALIFIKACE 

 

 § 59 odst. 4 

 

V ustanovení § 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, je uvedeno, že „veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby 

písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace 

či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části 

kvalifikace, nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost 

v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem.“ 

 

Předmětné ustanovení zákona upravuje možnost objasnit nebo doplnit dodatečné informace či 

doklady při prokazování kvalifikace, a odstranit tak vady v prokázání splnění kvalifikace po 

stránce věcné nebo formální za předpokladu, že se zadavatel rozhodne toto ustanovení 

aplikovat a takovou možnost dodavatelům poskytnout. Citované ustanovení zákona uvádí 

výslovně veřejného zadavatele, ale může jej využít rovněž sektorový zadavatel, a to 

s odkazem na ust. § 64 odst. 7 zákona, v němž je uvedeno, že ust. § 58 až § 60 platí pro 

sektorového zadavatele obdobně. 

 

Jak vyplývá ze samotného znění ust. § 59 odst. 4 zákona, jedná se o možnost, nikoliv 

povinnost zadavatele této možnosti dané zákonem využít. Je tedy plně v kompetenci 

zadavatele rozhodnout, zda dodavatele požádá o objasnění či doplnění informací nebo 

dokladů prokazujících kvalifikaci, či zda dodavatele bez dalšího objasňování či doplňování 

vyloučí z důvodu neprokázání kvalifikace. Aplikaci citovaného ustanovení zákona však lze 

zadavatelům doporučit, zejména s ohledem na skutečnost, že v mnoha případech by se jinak 

zadavatel připravil o možnost získat jinak výhodnou nabídku. 

 

Jedná se o případy, kdy dodavatelé zákonem či zadavatelem stanovenou kvalifikaci splňují, 

avšak opomněli některé listiny týkající se kvalifikace předložit, nebo se dopustili chyb při 

formulaci svých prohlášení. 

 

Ustanovení § 59 odst. 4 zákona může zadavatel využít v případech, kdy je zřejmé, že 

dodavatel předložil informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, avšak tyto 

informace či doklady nejsou jednoznačné, srozumitelné, či nejsou úplné, a to z hlediska jejich 

obsahu nebo i formy. Dodavatel potom může na základě žádosti zadavatele vysvětlit význam 

předložených dokladů nebo doložit další doklady, které objasní informace či doklady ke 

kvalifikaci již předložené. Pokud se týká neúplnosti formy doložení dokladů, obecně platí, že 

lze vyzvat dodavatele k doplnění kopií předložených dokladů o příslušné originály či 

úředně ověřené kopie. 

 

Pokud však dodavatel splnění příslušné části kvalifikace neprokázal vůbec, tzn. v jeho 

dokladech o kvalifikaci zcela chybí požadovaná informace či doklad, zadavatel není 

oprávněn doplnění kvalifikace požadovat (např. chybí zcela výpisy z evidence Rejstříku trestů 

či výpis z obchodního rejstříku, chybí požadovaná informace o výši obratu apod.). Příslušnou 

částí kvalifikace se přitom rozumí každý jednotlivý kvalifikační předpoklad, nikoliv 

skupina kvalifikačních předpokladů (základní, profesní apod.). V těchto případech plně 

nastupuje aplikace ust. § 60 zákona, kdy je zadavatel povinen dodavatele, který nesplní 

kvalifikaci v požadovaném rozsahu, vyloučit z účasti v zadávacím řízení. Stejná situace 



nastává rovněž v případě, kdy zadavatel vyzve dodavatele k doplnění kvalifikace, avšak 

dodavatel kvalifikaci ve stanovené lhůtě nedoplní.  

 

Zadavatel je povinen i při posouzení kvalifikace dodržet základní zásady zadávacího řízení, 

z nichž v této souvislosti vystupuje do popředí především zásada rovného zacházení. V tomto 

smyslu nelze považovat za přípustný takový postup zadavatele, pokud ve vztahu k jednomu 

z dodavatelů ustanovení o možnosti doplnit kvalifikaci využije, a ostatní dodavatele 

v obdobné situaci bez možnosti doplnění či vysvětlení dokladů o kvalifikaci bez dalšího 

vyloučí.  

 

Pro názornost uvádíme některé příklady prokazování kvalifikačních předpokladů, u nichž lze 

využít ust. § 59 odst. 4 zákona. 

 

Základní kvalifikační předpoklady: 

 výpisy z evidence Rejstříku trestů – dokládají-li se výpisy všech členů statutárního orgánu 

a některý výpis z evidence není doložen, případně jsou starší 90 kalendářních dnů, nebo 

jsou doloženy v prosté kopii – lze požádat dodavatele o jejich doplnění, 

 neexistence daňových nedoplatků – v praxi často dochází k situacím, kdy dodavatelé 

předloží potvrzení příslušného finančního úřadu, avšak opomenou předložit čestné 

prohlášení ve vztahu ke spotřební dani; je zde tedy dán prostor pro aplikaci ust. § 59 odst. 

4 zákona, 

 neexistence nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění či na 

sociálním zabezpečení – zejména u podlimitních veřejných zakázek se může stát, že 

dodavatel v čestném prohlášení opomene zmínit neexistenci nedoplatků na penále, což 

může být rovněž skutečnost vhodná k doplnění kvalifikace, 

 § 53 odst. 1 písm. d) zákona – pokud čestné prohlášení obsahuje text vztahující se pouze 

ke konkurzu (právní úprava zákona o veřejných zakázkách do 31. 12. 2007), lze 

dodavatele požádat o doplnění, neboť text předmětného kvalifikačního předpokladu po 

novele provedené zákonem č. 296/2007 Sb. (účinnost zákona – 1. 1. 2008) se vedle 

insolvenčního řízení dotýká právě i konkurzu. 

 

Profesní kvalifikační předpoklady: 

 výpis z obchodního rejstříku – není-li splněna podmínka stáří dokladu nebo je výpis 

předložen v prosté kopii, lze dodavatele požádat o doplnění výpisu v příslušné formě, 

 živnostenské listy – nepředloží-li dodavatel všechna oprávnění k podnikání potřebná 

k realizaci veřejné zakázky odpovídající předmětu podnikání zapsaného v obchodním 

rejstříku, lze požádat o doplnění příslušného živnostenského listu. 

 

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

 údaje o obratu – požadoval-li zadavatel výši obratu s ohledem na předmět veřejné zakázky 

a dodavatel doložil údaj o celkovém obratu, může zadavatel požádat dodavatele o 

objasnění, jaká část obratu se vztahuje k předmětu veřejné zakázky. 

 

Závěrem je třeba poukázat na význam řádného a především jednoznačného vymezení 

požadavků na prokázání splnění kvalifikace ze strany zadavatele. Jen na základě jasně 

stanovených požadavků na kvalifikaci lze zodpovědně rozhodnout, zda uchazeč její splnění 

skutečně prokázal či neprokázal. Nedostatky ve vymezení kvalifikace nelze řešit na úkor 

dodavatelů a vyloučit je ze zadávacího řízení pouze z důvodu, že na nejednoznačně 

vymezené požadavky nereagovali podle zadavatele odpovídajícím způsobem. 

 


