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Kvalifikace – podstata
 Legální regulátor okruhu možných účastníků zadávacího řízení
 Okruh možných účastníků může Z regulovat prostřednictvím oprávněných
požadavků na min. způsobilost a schopnost D plnit VZ
 Tyto požadavky na min. způsobilost a schopnost D plnit VZ musí být
vyjádřeny v zadávacích podmínkách
 Meze těchto požadavků jsou vymezeny přímo zákonem (u základní a
profesní způsobilosti), zásadami (§ 6) a úrovní ekonomické a technické
kvalifikace stanovené přiměřeně vzhledem k rozsahu a složitosti předmětu
VZ (pravidlo plynoucí z § 73/6 ZZVZ)
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Kvalifikace – historický exkurs
 199/1994 Sb. (1.1.1995–30.4.2004 –112 měs./13 novel)
 40/2004 Sb. (1.5.2004 –30.6.2006 – 26 měs./9 novel)
 137/2006 Sb. (1.7.2006–30.9.2016 – 123 měs./23 novel)
 134/2016 Sb. (1.10.2016 –
nyní – 12 měs./3 novely)
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40/2004
1 novela/2,9 měsíců
134/2016
1 novela/4 měsíce

137/2006
1 novela/5,4 měsíců

199/1994
1 novela/8,6 měsíců

4
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Kvalifikace – historický exkurs
 199/1994 Sb. (1.1.1995–30.4.2004)
 Kvalifikace jako povinné kvalifikační předpoklady (§ 2a – obdoba základních) a fakultativní,
příkladmo v zákoně vymezené další předpoklady (2f – obdoba technické kvalifikace v omezené
míře; ze zákona byly důvěrné); kvalifikaci bylo možno i hodnotit



40/2004 Sb. (1.5.2004 – 30.6.2006)
 Splnění kvalifikace jako předpoklad účasti v UŘ a předpoklad hodnocení nabídek v OŘ; (§ 30/2)
Splněním kvalifikace se rozumí a) splnění základních kvalifikačních kritérií stanovených v § 31, b)
splnění dalších kvalifikačních kritérií stanovených zadavatelem, jimiž zadavatel vymezí
odpovídající úroveň finanční a ekonomické (mj. vyjádření banky nebo spořitelního a úvěrního
družstva, u nichž má uchazeč nebo zájemce veden běžný účet, o schopnosti plnit své finanční
závazky, účetní závěrka, doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
povolání) a technické způsobilosti dodavatele (mj. reference – seznam + osvědčení, seznam
techniků, průměrný počet zaměstnanců) a zabezpečení jakosti podle druhu, rozsahu a složitosti
zadávané veřejné zakázky, c) prokázání oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z
obchodního rejstříku či jiné evidence a d) prokázání odborné způsobilosti nebo členství v určité
profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné zakázky vyžadována podle zvláštních právních
předpisů.
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Kvalifikace – historický exkurs
 137/2006 Sb. (1.7.2006–30.9.2016)
 Veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele, nestanoví-li
ZVZ jinak; obligatorní splnění (požadování) základních a profesních kvalifikačních předpokladů,
ekonomické a technické kvalifikační předpoklady fakultativní; Prokázání splnění kvalifikace podle
požadavků veřejného zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v
OŘ, hodnocení předběžné nabídky zájemce v DNS, vyzvání zájemce k podání nabídky v
UŘ/JŘSU, účasti zájemce v SD a předpokladem uzavření smlouvy v ZPŘ; kvalifikaci nelze
hodnotit (po novele 40/2015 – od 6.3.2015 lze hodnotit i organizaci, kvalifikaci a zkušenosti
osob zapojených do realizace VZ – hodnocení realizačního týmu)

 134/2016 Sb. (1.10.2016 – nyní)
 V nadlimitním i podlimitním režimu (výjimka pro ZPŘ) musí zadavatel požadovat prokázání
základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle § 77/1 ZZVZ (vyjma JŘBU), ekonomická a
technická kvalifikace fakultativní;

 Oproti ZVZ (příkladmo) - není již tzv. blacklist, osvědčení u VZ na D/S není (dopad na
rozhodnutí – viz např. S0583/2016 – ZPŘ a nedoložení osvědčení vybr. dod.), možnost
hodnocení kvalifikace (referencí) v ZPŘ, není již omezení pro reference na stavební práce
50% PH, zůstává možnost hodnocení realizačního týmu, prokázání kvalifikace nemusí být
podmínkou účasti v zadávacím řízení ale jako podmínka pro uzavření smlouvy,
jednodušší způsob prokazování kvalifikace (generální možnost prokázání prostřednictvím
ČP, nestanoví-li Z jinak - u ZPŘ nelze vyloučit ČP, JEO), nepovinnost komise, opět obrat,
self-cleaning, opět snížení počtu účastníků dle technické kvalifikace v JŘSU, požadavek na
základní a profesní u podd., odkaz na ISVS, atd.
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Kvalifikace – její tváře a podoby dle ZZVZ
Kvalifikace jako podmínka účasti (§ 37/1 a), § 73 ZZVZ)
Kvalifikace jako podmínka pro uzavření smlouvy (§ 104/1 a) ZZVZ)
Kvalifikace (technická) jako kritérium pro snížení počtu úč. (§ 111 ZZVZ)
Kvalifikace jako možné kritérium hodnocení u ZPŘ (§ 53/6, druhá věta
„...i jiná kritéria ..... vztahujících se k osobě dodavatele nebo k předmětu...“ ve
srovnání s § 116/1 in fine „...spojená s předmětem veřejné zakázky.“)
 „Kvalifikace“ realizačního týmu jako kritérium hodnocení u všech
druhů řízení (§ 116/2 e) ZZVZ; platí i pro ZPŘ)
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Kvalifikace – právní exkurz
 ZZVZ používá pojmy
 ve
vztahu
k
Z
„požadovat
prokázání“
základní/profesní
způsobilosti/ekonomické/technické kvalifikace, event. „požadovat, aby předložil
doklad, že je...“ – není zcela sjednocené, nicméně je patrný smysl a tím je
„požadavek Z na prokázání splnění kvalifikace“; u základní a profesní způsobilosti
dle § 77/1 ZZVZ jde o „podmínky“ dané způsobilosti, u ekonomické a technické
kvalifikace jde o „kritéria“ (úroveň) dané kvalifikace (schopnosti)
 ve vztahu k D – „prokazuje splnění“ podmínek/kritérií – je patrný smysl, že
dodavatel „prokazuje splnění kvalifikace“
 Splnění kvalifikace se prokazuje předložením dokladu (odkazem na ISVS); ZZVZ v §
79/6 nicm. předjímá i případ, kdy prokázání technické kvalifikace nespočívá v
předložení dokladu – pak je nutná součinnost zadavatele a možnost prokázání (týká se
zejm. provedení kontroly technické kapacity - § 79/2 písm. g))
 Doklady o kvalifikaci (§ 86) – doklady o kvalifikaci lze nahradit ČP/JEO

Strana

8

Kvalifikace – právní exkurz
 charakter (konkrétní druh) dokladu
 buď přímo v ZZVZ upraven (základní způsobilost, profesní způsobilost dle
§ 77/1, obrat výkazem zisku a ztrát) nebo
 je uvedena podmínka/kritérium, jejíž splnění se má předloženým dokladem
prokázat (profesní dle § 77/2, technická kvalifikace);
 možnost substituce
 rovnocenný doklad, není-li schopen předložit požadovaný doklad z
důvodů, které nelze D přičítat (§ 45/2)
 reference lze nahradit smlouvou s objednatelem a dokladem o
uskutečnění plnění (§ 79/5)
 dodavatel se sídlem mimo ČR
 místo výkazu zisku a ztrát předloží obdobný doklad dle práv. řádu země
sídla (§78/5)
 místo dokladů o profesní způsobilosti žádný doklad, pokud dle právního
řádu země sídla nevyžadují obdobnou profesní způs. (§ 77/3)
 kvalif. získaná v zahraničí – doklady dle země, kde byla získána (§ 81)
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Kvalifikace – prokazování kvalifikace v ZPŘ
 Co stanoví ZZVZ ve vztahu k prokázání kvalifikace v ZPŘ
 § 53/4 – doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je
nahradit čestným prohlášením (ČP) nebo JEO;
 § 53/4 - Z si může v průběhu vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci
 § 53/6 – pro podání a hodnocení nabídek a výběr dodavatele se použijí § 107-110 a §
114-122
 § 122/3 – Z odešle vybranému D výzvu k předložení a) originálů nebo (úředně)
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici

 Může být ČP v prosté kopii?
 zřejmě ano (§ 45/1 – byť bude třeba se vypořádat s pojmem „doklad“)

 Pokud D nahradí doklady o kvalifikaci čestným prohlášením, může Z chtít
originály/úředně ověř. kopie dokladů o kvalifikaci?
 zřejmě ano (§ 53/4, čtvrtá věta – Z si může v průběhu ZPŘ vyžádat předložení originálů
nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci + § 46 – „Z může pro účely zajištění
řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník... objasnil předložené
údaje... nebo doplnil další .... údaje, doklady, vzorky nebo modely.“)
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Kvalifikace – prokazování kvalifikace v ZPŘ
 Pokud D nahradil doklady o kvalifikaci ČP, musí na výzvu Z dle § 122/3
doložit originály dokladů nebo postačuje předložení originálu ČP (pokud
předchozí ČP bylo v kopii)?
 Zřejmě ano, originál ČP nepostačuje - pokud originály dokladů již v
důsledku postupu dle předchozího, popř. z jiného zadávacího řízení (?)
nemá k dispozici
 ČP je totiž v ZZVZ v § 86/2 koncipováno jako „náhražka“ za doklady o
kvalifikaci (obdobně i JEO) – „...nahradit předložení dokladů (o kvalifikaci)
čestným prohlášením.“
 byť se § 86 pro ZPŘ neuplatní bez dalšího, formulace § 53/4 („...doklady
o kvalifikaci předkládají ... v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením...“) je podobná;
 odlišnost ve formulacích § 86/2 („nahradit předložení dokladů“) a § 53/4
(„...je (doklady) nahradit“) zřejmě nemá pro uvedený závěr relevanci

Strana

11

Kvalifikace – prokazování kvalifikace v ZPŘ
 Uvedenými závěry ovšem nedošlo k velkému zjednodušení prokazování
kvalifikace v ZPŘ, že?
 Nalezneme jiný možný výklad?
 Může si Z vyhradit, že mu i od vybraného dodavatele na výzvu dle § 122/3
bude postačovat originál ČP (když si může vyhradit jinou kvalifikaci dle §
53/4 a když neplatí § 86/2, proč by si nemohl vyhradit i jiný způsob
prokázání kvalifikace, který je v souladu se zásadami)? Musel by takovou
výhradu nicméně výslovně uvést a pokud neuvede, platí výše uvedené?
 Rozhodnutí ÚOHS k příznivější právní úpravě (S0583/2016) – v ZPŘ
předložil vybraný dodavatel namísto originálů osvědčení o referenčních
zakázkách (jak požadoval ZVZ obecně pro reference) jiné doklady (seznam a
faktury) a zadavatel s ním uzavřel smlouvu; Úřad ve správním řízení shledal
postup Z sice jako rozporný se ZVZ (Z by se jinak dopustil správního deliktu,
avšak s poukazem na příznivější právní úpravu dle nového ZZVZ a odkaz na čl.
40 odst. 6 ZLPS zastavil správní řízení (ZZVZ již nepožaduje osvědčení, ale
postačí jen seznam zpracovaný dodavatelem, který v daném případě předložen
byl)
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Kvalifikace – co nešlo za ZVZ, jde za ZZVZ
 Omezení prokázání obratu
 Dle ZVZ požadoval Z k prokázání ekonom. a fin. kvalifikačních předpokladů (tedy
ještě dle ZVZ před transparenční novelou 55/2012 Sb. účinnou k 1.4.2012) při
společné nabídce, aby požadavek na stanovený obrat prokázal alespoň jeden z
uchazečů podávajících společnou nabídku ve výši min. 80%
 ZVZ - Úřad konstatoval skrytou diskriminaci (porušení § 6) a porušení § 51/5
(úprava společné nabídky) – viz např. S430,446/2010 z 29.6.2011
 ZZVZ - § 84 připouští, aby Z stanovil bližší pravidla pro prokazování profesní
způsobilosti dle § 77/2 ZZVZ, ekonomické nebo technické kvalifikace, a to pro
případ společné účasti dodavatelů (postaru dle ZVZ „společné nabídky“) nebo
pro případ prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob; jinak platí při
prokazování kvalifikace tzv. pravidlo sčítání (viz § 84 ZZVZ in fine); dle ZZVZ by
ten samý požadavek byl tedy přípustný
 padá tedy asi částečně i judikatura NSS o skryté diskriminaci (1Afs 20/2008 z
5.6.2008), pokud by Z využil tohoto ustanovení ZZVZ a šlo současně o
požadavek v souladu se zásadami (nebyl nepřiměřený – např. s ohledem na
charakter a specifika VZ, kvalifikace, stavu na trhu apod.)
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Kvalifikace – co nešlo za ZVZ, ne/jde za ZZVZ
 Sčítání obratu
 ZZVZ - Obecně však může vyvstat otázka přípustnosti sčítání obratového kritéria
kvalifikace – dříve se rozhodovací praxe Úřadu (viz např. S156/2013 z 18.9.2013) opírala
mj. o zákonem (ZVZ) danou, tedy povinou společnou a nerozdílnou odp. dodavatelů
podávajících společnou nabídku; ZZVZ však již neupravuje povinnou společnou a
nerozdílnou odp. při společné účasti dodavatelů (je na Z, zda jí požaduje – viz § 103/1 f)
ZZVZ) a pak je tedy otázkou, zda při společné účasti a „dělené“ odpovědnosti společně se
účastnících dodavatelů se možnost „bezbřehého“ sčítání obratového kritéria neomezuje,
ne-li z podstaty věci nevylučuje?
 Omezení prokazování kvalifikace jinou osobou
 Stejné rozh. Úřadu (viz výše - S430,446/2010 z 29.6.2011) konstatovalo skrytou
diskriminaci (porušení § 6) a porušení § 51/4 ZVZ (úprava prokazování části kvalifikace
prostřednictvím subd.), neboť Z omezil možnost prokazování splnění kvalifikace
prostřednictvím subd. na 20% všech kvalif. požadavků
 Nelze ani dle ZZVZ - § 83/1
 Max. lze omezit rozsah podd. plnění (§ 105/2 ZZVZ); je-li vazba na kvalifikaci, pak je de
facto i omezena možnost prokazovat jinou osobou (dle ZVZ i ZZVZ)
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Kvalifikace – vybrané činnosti ve stavebnictví –
nový pohled na kvalifikaci?
 Stavební zákon (z.č. 183/2006 Sb.)
 § 158/1 - Vybrané činnosti (ve výstavbě) ...., mohou vykonávat pouze
fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního
právního předpisu (tzn. z. č. 360/1992 Sb. – tzv. autorizační zákon).
 Vybranými činnostmi jsou
 projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně
plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující
územní rozhodnutí a projektové dokumentace podle odstavce 2,
 odborné vedení provádění stavby nebo její změny.
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Kvalifikace – vybrané činnosti ve stavebnictví –
nový pohled na kvalifikaci?
 Zákon č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon)
 § 2/1 - Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k
výkonu odborných činností ve výstavbě nebo odborných činností v souvislosti s
prostorovými a funkčními změnami v území.
 § 2/2 - Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona
opravňuje k výkonu vybraných činností (stavební zákon) ve výstavbě.
Autorizace není podmínkou pro výkon těchto činností osobami uvedenými v
části šesté tohoto zákona (tzn. usazené či hostující osoby).
 § 2/5 - Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou
vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto
činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud tento zákon
nestanoví jinak.
 § 3 - Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou autorizovaný
architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik. – udělena autorizace pro určitý
obor a byl zapsán v seznamu ČKA či seznamu ČKAIT
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Kvalifikace – vybrané činnosti ve stavebnictví –
nový pohled na kvalifikaci?
 Zákon č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon)
 § 30a/1 - Vybrané činnosti ve výstavbě mohou v ČR vykonávat i osoby
uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) (státní příslušník z EU/jiného smluvního státu
Dohody o EHP nebo Švýcarské konfederace/státní příslušník jiného než
členského státu za splnění dalších podmínek), které získaly potřebnou
kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě.
 § 30a/2 - Vybranou činnost mohou osoby uvedené v odstavci 1 vykonávat v
ČR jako usazení architekti, usazení inženýři a usazení technici činní ve výstavbě
(dále jen "usazené osoby") nebo jako hostující architekti, hostující inženýři a
hostující technici činní ve výstavbě (dále jen "hostující osoby").
 § 30/3 - Usazenou osobou se rozumí osoba uvedená v odstavci 1, která na
území ČR vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na území ČR má
podnik nebo organizační složku.
 § 30a/4 - Hostující osobou se rozumí osoba uvedená v odstavci 1, která je
usazená na území jiného členského státu a na území ČR vykonává
vybranou činnost dočasně nebo příležitostně.
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Kvalifikace – vybrané činnosti ve stavebnictví –
nový pohled na kvalifikaci?
 Zákon č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon)
 § 30h (Usazená osoba) - (1) Na území České republiky může usazená osoba
vykonávat vybranou činnost, jestliže byla na základě žádosti zapsána do
seznamu registrovaných osob (§ 30l odst. 1) a složila slib do rukou
předsedy příslušné Komory. – Komora rozhodne o uznání odborné kvalifikace;
pokud uzná, provede registraci v seznamu registrovaných osob a vydá
osvědčení o registraci; usazená osoba je vedena jako řádný člen Komory (§
30m)
 § 30n (Hostující osoba) - Hostující osoba je povinna před zahájením výkonu
vybrané činnosti na území České republiky podat uznávacímu orgánu
úplné oznámení podle zákona o uznávání odborné kvalifikace^9d) (dále jen
„oznámení“). Uznávací orgán může před zahájením výkonu vybrané činnosti
na území České republiky hostující osobou požadovat ověření odborné
kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace^9e). – hostující
osoba je rovněž registrována v seznamu registrovaných osob a dostává
osvědčení o registraci s omezenou platností (max. 12 měsíců)
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Kvalifikace – vybrané činnosti ve stavebnictví –
nový pohled na kvalifikaci?
 Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků
jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné
kvalifikace)
 Tento zákon reguluje uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
vyžadované pro výkon regulované činnosti na území České republiky,
pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla
vykonávána v jiném členském státě Evropské unie
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Kvalifikace – vybrané činnosti ve stavebnictví –
nový pohled na kvalifikaci?
 Č. j.: ÚOHS-S206/2013/VZ-17892/2013/511/Abr – Úřad zde mj. stanovil, že „ 64. Jestliže
zadavatel v oznámení o zakázce a následně v bodě 5.3. zadávací dokumentace stanovil,
že k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů požaduje doložení osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci minimálně 1 osoby podle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160
stavebního zákona, odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací, a to
doložením osvědčení autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby, vydaného ČKAIT
podle zákona o autorizaci, Úřad konstatuje, že zadavatel stanovil požadavky na prokázání
profesních kvalifikačních předpokladů diskriminačním způsobem, neboť nepřipustil, aby
uchazeči prokázali profesní kvalifikačních předpoklad postupem podle zákona o
autorizaci, tj. nejen osvědčením o autorizaci v příslušném oboru, ale rovněž i
osvědčením o registraci v příslušném oboru v případě osob usazených nebo
hostujících...... 65. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel porušil
ustanovení § 50 odst. 3 zákona v návaznosti § 6 odst. 1 zákona, když sice omezil rozsah
požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s
předmětem veřejné zakázky, porušil však přitom zásadu zákazu diskriminace tím, že zúžil
okruh potencionálních dodavatelů o ty uchazeče, kteří disponují jako hostující nebo
usazené osoby osvědčením o registraci ve smyslu zákona o autorizaci a kteří mohli podat
výhodnější nabídky než nabídky podané v předmětném zadávacím řízení. Tento postup
tak mohl podstatně ovlivnit výběr.....
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Kvalifikace – vybrané činnosti ve stavebnictví –
nový pohled na kvalifikaci?
 Jak správně nastavit (formulovat) kvalifikaci, pokud je předmětem VZ vybraná
činnost ve výstavbě, aby nebylo diskriminační?
•

Varianty - ne/správně?:

1. Jako profesní způsobilost dle § 77/2 písm. c) ZZVZ, tedy podmínka účasti v zadávacím
řízení (podmínka kvalifikace)
a. předložení dokladu o tom, že je D odborně způsobilý pro výkon vybrané činnosti ve
výstavbě jako inženýr/technik pro obor statika a dynamika staveb dle zákona č.
360/1992 Sb. (tzv. autorizační zákon) nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím
tuto odbornou způsobilost zabezpečuje....
 lhůta pro podání žádostí o účast/nabídek by měla být tak dlouhá, aby si zahraniční
osoba, jež má danou odbornou způsobilost v zahraničí, mohla vyřídit na Komoře
statut usazené/hostující osoby (S414/2014)
 doklad o kvalifikaci - ČP (pokud Z nestanovil jinak), nebo kopie osvědčení o
autorizaci (ČR osoba), o registraci (zahraniční osoba) vydané ČKAIT
 OK
Strana

21

Kvalifikace – vybrané činnosti ve stavebnictví –
nový pohled na kvalifikaci?
•2. Jako profesní způsobilost dle § 77/2 písm. c) ZZVZ, tedy podmínka účasti v zadávacím
řízení (podmínka kvalifikace)
a. předložení osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti
ve výstavbě jako inženýr/technik pro obor statika a dynamika staveb dle zákona č.
360/1992 Sb. (tzv. autorizační zákon) nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím
tuto odbornou způsobilost zabezpečuje....
 lhůta pro podání žádostí o účast/nabídek by měla být dostatečně dlouhá pro to,
aby si zahraniční osoba, jež má danou odbornou způsobilost v zahraničí, mohla
vyřídit na Komoře statut usazené/hostující osoby
 doklad o kvalifikaci - ČP (pokud Z nestanovil jinak), nebo kopie osvědčení o
autorizaci (ČR osoba), o registraci (zahraniční osoba) vydané ČKAIT
 OK
b. předložení osvědčení o autorizaci pro výkon vybrané činnosti ve výstavbě jako
inženýr/technik pro obor statika a dynamika staveb dle zákona č. 360/1992 Sb. (tzv.
autorizační zákon) nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím tuto odbornou
způsobilost zabezpečuje....
 Není OK
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Kvalifikace – vybrané činnosti ve stavebnictví –
nový pohled na kvalifikaci?
•3.

Jako podmínku pro uzavření smlouvy dle § 104/1 písm. a) ZZVZ
a. předložení osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti
ve výstavbě jako inženýr/technik pro obor statika a dynamika staveb dle zákona č.
360/1992 Sb. (tzv. autorizační zákon) nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím
tuto odbornou způsobilost zabezpečuje....
 lhůta pro podání žádostí o účast/nabídek již nemusí být tak dlouhá, aby si
zahraniční osoba, jež má danou odbornou způsobilost v zahraničí, mohla vyřídit na
Komoře statut usazené/hostující osoby
 doklad o kvalifikaci – originál (§ 122/3 ve vazbě na § 104/1) osvědčení o autorizaci
(ČR osoba), o registraci (zahraniční osoba) vydané ČKAIT
 OK
b. předložení osvědčení o autorizaci pro výkon vybrané činnosti ve výstavbě jako
inženýr/technik pro obor statika a dynamika staveb dle zákona č. 360/1992 Sb. (tzv.
autorizační zákon) nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím tuto odbornou
způsobilost zabezpečuje....
 Není OK
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Kvalifikace – vybrané činnosti ve stavebnictví –
nový pohled na kvalifikaci?
•4.

Jako technickou kvalifikaci dle § 79/2 písm. d) ZZVZ – požadavky na kvalifikaci
realizačního týmu
a. Ve vztahu k určitým pozicím v rámci požadovaného seznamu techniků bude mj.
požadavek na to, aby daná pozice (člen týmu) byla autorizovanou osobou (byla jí
udělena autorizace), nebo usazenou či hostující osobou pro obor statika a dynamika
staveb dle zákona č. 360/1992 Sb. (tzv. autorizační zákon)
 lhůta pro podání žádostí o účast/nabídek již nemusí být tak dlouhá, aby si
zahraniční osoba, jež má danou odbornou způsobilost v zahraničí, mohla vyřídit na
Komoře statut usazené/hostující osoby
 doklad o kvalifikaci – ČP (pokud Z nestanovil jinak), CV daného technika, nebo
kopie osvědčení o autorizaci (ČR osoba), o registraci (zahraniční osoba) vydané
ČKAIT
• Požadavek na odbornou způsobilost by měla být současně přiměřená k dané
pozici a požadovanou „nápní práce“

 A jaký je vztah § 79/3 ZZVZ ke shora uvedenému?
 Obdobně i další regulované činnosti – např. advokáti?
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DĚKUJI ZA POZORNOST

