
PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PO 1. 4. 2012 
(po účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách provedené zákonem č. 55/2012 Sb.) 
 
 
 
Způsob prokazování kvalifikace v případě podlimitních veřejných zakázek – § 62 zákona 
 
• § 62 odst. 1 zákona 
Z § 62 odst. 1 zákona vyplývá, že v případě podlimitních zakázek má zadavatel povinnost 
požadovat prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů a pokud 
požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, použije ustanovení § 56 
zákona. Rovněž může zadavatel požadovat prohlášení podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona. 
 
• § 62 odst. 2 zákona 
U podlimitní veřejné zakázky prokazuje dodavatel splnění základních kvalifikačních 
předpokladů předložením čestného prohlášení, pokud však zadavatel v oznámení či výzvě o 
zahájení zadávacího řízení nestanoví povinnost dodavatele prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů doklady podle § 53 odst. 3 zákona. 
 
Způsob prokazování kvalifikace v případě zjednodušeného podlimitního řízení (dále jen 
„ZPŘ“) – § 52, § 57 odst. 2, § 59 odst. 4, § 62 odst. 1 až 3, § 82 odst. 4 
 
• § 62 odst. 3 zákona – ZPŘ 
Ustanovení § 62 odst. 3 zákona upravuje speciálně vůči odst. 2 způsob prokazování 
kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to tak, že kvalifikace se prokazuje formou 
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel zadavatelem požadované 
kvalifikační předpoklady splňuje.  
 
Vzhledem k tomu, že ustanovení § 62 odst. 3 zákona neupravuje dobu, kdy se tak má učinit, 
je třeba aplikovat obecné ustanovení, a to § 52 odst. 1 zákona. Čestné prohlášení o tom, že 
uchazeč kvalifikaci splňuje, je tedy nutné předložit zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek. 
 
Pokud jde o obsah uvedeného čestného prohlášení v případě zjednodušeného podlimitního 
řízení, zákon ponechává na dodavateli, do jakých podrobností čestné prohlášení zpracuje 
(tedy zda např. u technických předpokladů bude blíže konkretizovat zakázky, které realizoval, 
či čestně prohlásí, že technické předpoklady tak, jak je zadavatel vymezil, splňuje). 
 
Z ustanovení § 62 odst. 3 zákona plyne, že zadavatel na rozdíl od ustanovení § 62 odst. 2 
zákona není v případě ZPŘ oprávněn požadovat ve výzvě o zahájení zadávacího řízení 
(k podání nabídky) předložení dokladů k prokázání základních kvalifikačních předpokladů ve 
smyslu § 53 odst. 3 zákona. 
 
I přes výše uvedené se však může stát, že u ZPŘ nabídky dodavatelů budou obsahovat vedle 
či namísto čestného prohlášení vlastní doklady prokazující splnění kvalifikace. Není však 
důvod, proč by neměl zadavatel doklady, pokud tyto prokazují splnění kvalifikace, 
akceptovat, když u jiných forem zadávacích řízení je tento způsob prokazování splnění 



kvalifikace pro zadavatele dostačující a účelem čestného prohlášení je deklarace skutečností 
potvrzených v těchto dokladech. Takové doklady zadavatel posoudí podle jejich obsahu. 
 
Předložení dokladů před uzavřením smlouvy 
 
Ustanovení § 62 odst. 3 zákona dále stanoví, že uchazeč, se kterým má být uzavřena 
smlouva (tedy pouze vybraný uchazeč), je povinen před jejím uzavřením zadavateli 
předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve 
smyslu § 82 odst. 4 zákona. 
 
Pokud uchazeč doklady nedoloží, zadavatel uchazeče nevylučuje z účasti na zadávacím 
řízení (může však v takovém případě uplatit právo z poskytnuté jistoty – § 67 odst. 7 zákona) 
a může uzavřít smlouvu s uchazečem druhým v pořadí, pokud ani s tímto nedojde k uzavření 
smlouvy, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy uchazeče třetího v pořadí. 
 
Za účelem dodržení zásady transparentnosti lze doporučit, aby zadavatel uchazeče seznámil 
se skutečností, že jím předložené doklady požadovanou kvalifikaci neprokazují. V rámci 
součinnosti k uzavření smlouvy není vyloučeno, aby zadavatel uchazeče vyzval k doložení či 
doplnění dokladů o kvalifikaci, pokud vybraný uchazeč nedoložil všechny zákonem 
požadované doklady, či jsou tyto nejasné. Doporučujeme, aby v takovém případě zadavatel 
stanovil vybranému uchazeči k doložení dokladů přiměřenou lhůtu tak, aby smlouva mohla 
být uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. 
 
Jestliže vybraný uchazeč předložil doklady (originály nebo úředně ověřené kopie dokladů – 
podle § 62 odst. 3 zákona) již v nabídce, a tyto doklady jsou v souladu se zákonem, zadavatel 
je před uzavřením smlouvy nepožaduje. 
 
Stáří dokladů a doba, ke které se doklady v případě ZPŘ před uzavřením smlouvy posuzují 
 
Ustanovení § 52 odst. 1 zákona (dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci ve zjednodušeném 
podlimitním řízení ve lhůtě pro podání nabídek) a § 59 odst. 4 zákona (zejména, že 
skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle § 52 zákona) se 
před uzavřením smlouvy nepoužijí, neboť tato ustanovení se vztahují na prokazování 
kvalifikace v nabídce/žádosti (v níž byla kvalifikace prokázána čestným prohlášením), nikoliv 
na součinnost při uzavření smlouvy. 
 
Podle § 62 odst. 3 se v rámci součinnosti k uzavření smlouvy před jejím uzavřením 
předkládají originály (úředně ověřené kopie) dokladů prokazujících splnění kvalifikace.  
 
Pro stáří dokladů k prokázání kvalifikace je možné aplikovat obecné ustanovení § 57 odst. 2 
zákona, podle kterého doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a 
výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů (ke dni podání nabídky/žádosti o 
účast/odeslání či předání předběžné nabídky – dle druhu zadávacího řízení), přičemž není 
vyloučeno, aby uchazeč předložil doklady „mladší/čerstvé“ a takové doklady se mohou 
vztahovat i k době po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 


