Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže k prokazování a posuzování
základní kvalifikace podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. k), l) a m)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Novela zákona o veřejných zakázkách č. 179/2010 Sb. upravila nově základní
kvalifikaci podle § 53 odst. 1 písm. k), l) a m) takto:

(1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
….
k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu,
l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro
rozhodování o veřejných zakázkách a
m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a
předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách.

Zákonodárce veden snahou o posílení transparentnosti veřejných zakázek rozšířil
obsah základní kvalifikace.

Způsob prokázání a posouzení základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k)
Dodavatel je v rámci prokázání základní kvalifikace podle písmena k) povinen
předložit seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu. Dodavatel musí tedy
předložit seznam všech svých společníků nebo svých členů, což bude záležet na konkrétním
typu právnické osoby. Tento kvalifikační předpoklad neprokazují akciové společnosti, na
které se vztahuje zvláštní úprava v § 53 odst. 1 písm. m).
Zadavatel bude při posuzování zkoumat, zda-li dodavatel takový seznam
předložil,. není již však povinností zadavatele zkoumat pravdivost takového seznamu.

Způsob prokázání a posouzení základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. l)
Dodavatel je v rámci prokázání základní kvalifikace podle písmena l) povinen
předložit seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech
pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných
zakázkách. Dikce zákona se váže jednoznačně ke konkrétní veřejné zakázce. Doba tří let
se vztahuje k datu vyhotovení seznamu.

Zadavatel stejně jako u ustanovení písmena k) posuzuje zda-li dodavatel takový
seznam předložil či zda prohlásil, že takový seznam není možné sestavit. Není také již
však povinností zadavatele zkoumat pravdivost takového seznamu.

Způsob prokázání a posouzení základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. m)
Dodavatel je v rámci prokázání základní kvalifikace podle písmena m) povinen
předložit aktuální seznam akcionářů, přičemž akciová společnost může mít vydány pouze
akcie na jméno.
Zákonodárce připouští, aby se dodavatelem veřejných zakázek stala pouze taková
společnost, která, má-li formu akciové společnosti, má vydány akcie pouze na jméno.
Ostatní akciové společnosti zákon jako dodavatele veřejných zakázek nepřipouští.
Akciová společnost je v případě účasti v zadávacím řízení povinna předložit aktuální
seznam akcionářů.
Zadavatel opět zkoumá vlastní přítomnost aktuálního seznamu a není povinen
zkoumat pravdivost takového seznamu. Z povahy věci to může být nemožné v těch
případech, kdy akciová společnost je vlastněna několika tisíci akcionáři.
Zákon blíže nevymezuje pojem aktuálnost. Za aktuální seznam akcionářů lze
považovat seznam, který odpovídá akcionářské struktuře v okamžiku jeho vyhotovení.
Seznam přitom musí být vyhotoven ve lhůtě podle § 57 odst. 2 zákona. tj. nesmí být starší než
90 kalendářních dnů od posledního dne, ke kterému má být kvalifikace prokázána, tedy např.
v otevřeném či zjednodušeném podlimitním řízení od konce lhůty pro podání nabídek,
v užším či jednacím řízení s uveřejněním od konce lhůty pro podání žádosti o účast. To platí i
pro ostatní doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, tedy i pro
seznamy podle písmen k) a l).

Pro všechna ustanovení § 53 odst. 1 písm. k), l) a m) se zároveň nepoužije
ustanovení § 58 zákona o změně kvalifikace. Jakákoli věcná změna společníků nebo členů
(k), nebo zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech
pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných
zakázkách (l), nebo aktuálního seznamu akcionářů (m) nemůže mít vliv na nesplnění
kvalifikace, neboť ta je splněna již předložením příslušného seznamu.

