
ZAHRANIČNÍ DODAVATEL 

 

 PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE 

 

V ustanovení § 71 odst. 7 zákona je pro prokazování kvalifikace zahraničních dodavatelů 

stanoveno následující: 

 

 Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel 

splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 

podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným 

zadavatelem. 

 

 Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště 

zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen 

prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. 

 

 Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa 

podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti 

čestné prohlášení. 

 

V souvislosti se zahraniční osobou považujeme za vhodné objasnit, že pojem „sídlo“ se 

vztahuje k dodavateli jako právnické osobě, „místo podnikání“ k dodavateli, kterým je 

podnikající fyzická osoba, a pojem „bydliště“ se týká dodavatele jako nepodnikající fyzické 

osoby. 

 

Z uvedeného je zřejmé, že zahraniční dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace 

vymezené zákonem podle právního řádu v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště 

dodavatele, a až v případě, že není povinnost stanovená např. § 53 v zemi sídla, místa 

podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní dodavatel o této skutečnosti 

čestné prohlášení. 

 

Z kontextu cit. ustanovení zákona v návaznosti na ustanovení § 53 odst. 1 písm. a), b), f), g) a 

h) zákona dále vyplývá, že zahraniční dodavatel je povinen ve své nabídce k prokázání 

vyjmenovaných základních kvalifikačních předpokladů doložit jak doklady ze země sídla, 

místa podnikání nebo bydliště tak z České republiky, neboť cit. základní kvalifikační 

předpoklady musí splnit jak ve vztahu k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání 

nebo bydliště.  

 

Zadavatelům bude nepochybně činit potíže zjistit, které kvalifikační předpoklady jsou 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zahraničních dodavatelů stanoveny včetně dokladů, 

kterými mají být prokázány. K lepší orientaci může být zadavatelům nápomocna databáze 

vytvořená Evropskou komisí, v níž je možné zjistit, jaké doklady jsou v jednotlivých 

členských státech EU používány; databáze bude průběžně doplňována. Databázi najdete na 

internetové adrese: 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/2004_18/index_en.htm 
 

Podle § 51 odst. 7 zákona předkládá zahraniční dodavatel doklady prokazující splnění 

kvalifikace v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého 

jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách, nebo mezinárodní smlouva, kterou je 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/2004_18/index_en.htm
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Česká republika vázána, nestanoví jinak. Takovou mezinárodní smlouvou je např. Dohoda 

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání 

rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice se 

publikovaná ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 33/2001. 
 

 


