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Zadavatel, Česká republika – Ministerstvo financí, pro zachování transparentnosti zadávacího řízení a pro 
jasné vymezení požadavků na kvalifikaci dodavatelů zpracoval tuto kvalifikační dokumentaci, která 
vymezuje závazné požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů, kteří mají zájem se účastnit užšího 
řízení, uveřejněného zadavatelem pod názvem „Výběr poradenské instituce pro privatizaci majetkové účasti státu 
ve společnosti Letiště Praha, a. s.“.  
 
Zároveň s tím pro informaci jednotlivým dodavatelům uvádí následující stručný popis předmětu plnění 
veřejné zakázky, přičemž předmět veřejné zakázky bude v podrobnostech nezbytných pro zpracování 
nabídky specifikován ve výzvě k podání nabídky a především v zadávací dokumentaci. 
  
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních poradenských služeb v souvislosti 
s privatizací majetkové účasti státu ve společnosti Letiště Praha, a. s. Předmět plnění zahrnuje rovněž 
kompletní administraci výběrového řízení na prodej (privatizaci) majetkové účasti státu ve společnosti 
Letiště Praha, a. s. (dále rovněž jen „privatizace“) a služby s tím související.  

 
Tato kvalifikační dokumentace je po celou dobu běhu lhůty pro podání žádostí o účast zpřístupněna na 
úřední desce zadavatele (a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup – www.mfcr.cz), na které 
lze rovněž nalézt její další případné úpravy či změny (nastanou-li). Současně zadavatel s poukazem na 
zachování transparentnosti zadávacího řízení na základě případné žádosti dodavatele zašle takovému 
dodavateli bezplatně kvalifikační dokumentaci i v listinné podobě (jakož i všechny její případné změny). 
 

Zadavatel tímto stanoví upřesňující požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle 
§ 53 zákona, profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, ekonomických a finančních 
kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů podle § 55 a § 56 zákona.  
 

Splnění kvalifikace tedy prokáže dodavatel, který s poukazem na § 50 odst. 1 zákona splní kvalifikační 
předpoklady uvedené dále v tomto dokumentu. 
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I. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje 
dodavatel: 

Způsob prokázání splnění: 

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný 
čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, 
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus 
nebo účastenství na takovém trestném činu, 
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; 
podává-li nabídku (žádost o účast) zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí tento předpoklad 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí 
této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště; 

 

 

 

Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající 
doklad; výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel 

doloží, jde-li o právnickou osobu, ve vztahu ke všem 
statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům 

statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku 
trestů dodavatel doloží ve vztahu ke statutárnímu 

orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této 
právnické osoby. Podává-li nabídku (žádost o účast) 

zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační 
složky, doloží dodavatel výpisy z evidence Rejstříku 

trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož 
i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům 

statutárního orgánu zahraniční osoby. 

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný 
čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle 
zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového 
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí 
tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat 

Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající 
doklad; výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel 

doloží, jde-li o právnickou osobu, ve vztahu ke všem 
statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům 

statutárního orgánu (např. a.s.), je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku 
trestů dodavatel doloží ve vztahu ke statutárnímu 

orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této 
právnické osoby. Podává-li nabídku (žádost o účast) 

zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační 
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statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 
(žádost o účast) zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí 
tento předpoklad splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště; 

složky, doloží dodavatel výpisy z evidence Rejstříku 
trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož 
i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům 

statutárního orgánu zahraniční osoby. 

který nenaplnil skutkovou podstatu jednání 
nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu; 

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně 
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. 

vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů; 

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně 
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.  

který není v likvidaci; 
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně 
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. 

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové 
nedoplatky, a to jak v České republice, tak 
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele; 

Potvrzení příslušného finančního úřadu a 

čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně 
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve 

vztahu ke spotřební dani. 

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele; 

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně 
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve 

vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám. 

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele; 

Potvrzení od příslušného pracoviště České správy 
sociálního zabezpečení. 

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně 
disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle 

 

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož vyplývá, že 
odborně způsobilé osoby (či osoba), které prokazující 
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zvláštních právních předpisů, a to ve vztahu 
k odborné způsobilosti prokazované v rámci 
profesních kvalifikačních předpokladů; pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost 
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo 
jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 

splnění profesních kvalifikačních předpokladů (tzv. 
odbornou způsobilost) nebyly kárně nebo disciplinárně 
potrestány dle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
postačí i prohlášení příslušné odborně způsobilé osoby. 

 

II. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
prokáže dodavatel předložením: 

Způsob prokázání splnění: 

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán; 

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, 
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

dokladu o oprávnění k podnikání podle 
zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; 

Doklady o oprávnění k podnikání (živnostenské listy) 
pokrývající předmět veřejné zakázky, zejména doklad 

prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 

dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost 
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro 
plnění veřejné zakázky nezbytná podle 
zvláštních předpisů.  

Osvědčení České advokátní komory 

 

 

III. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
 

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních 
předpokladů prokáže dodavatel předložením 

Způsob prokázání splnění: 

pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při 
výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě; 

limit pojistného plnění nesmí být nižší než 
350.000.000,- Kč. 

 

Předložením pojistné smlouvy (pojistného 
certifikátu), z níž bude vyplývat splnění 

požadavku zadavatele. 

údaje o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle 
zvláštních právních předpisů za předcházející tři účetní 
období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, 
předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní 

Prohlášením uchazeče (zájemce), ze kterého bude 
zřejmé, že uchazeč (zájemce) v předcházejících 

třech účetních obdobích (popř. za účetní období od 
svého vzniku) dosáhl v součtu alespoň 
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Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních 
předpokladů prokáže dodavatel předložením 

Způsob prokázání splnění: 

období od svého vzniku;  
celkový obrat dodavatele za předcházející tři účetní 
období nesmí činit méně než 1.000.000.000,- Kč za 
každé jednotlivé účetní období.  

minimálního požadovaného obratu. 

 

V případě, že žádost o účast, resp. nabídka, bude podávána více dodavateli společně jako společná žádost 
o účast, resp. společná nabídka podle § 51 odst. 6 zákona, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 
případnou škodu způsobenou kterýmkoliv dodavatelem v rámci takového sdružení (konsorcia). Tato 
skutečnost musí vyplývat z předložené pojistné smlouvy a zadavatel bude mít právo na plnou výši 
pojistného plnění do výše min. 350 mil. Kč v případě škody způsobené kterýmkoliv dodavatelem v rámci 
sdružení (dodavatelů podávajících společnou žádost o účast, resp. společnou nabídku). Možnost sčítání 
výše pojistných částek jednotlivých členů sdružení zadavatel nepřipouští.  

 

IV. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů 
prokazuje dodavatel 

Způsob prokázání splnění: 

1.) předložením seznamu významných služeb 
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech 
s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou 
tohoto seznamu musí být: 

-  osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly 
služby poskytovány veřejnému zadavateli, 

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby 
poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, 
nebo 

- čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby 
poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a 
není-li současně objektivně možné osvědčení podle 
bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na 
její straně;  

z předloženého seznamu a osvědčení či čestného 
prohlášení musí vyplývat, že: 

a) dodavatel v uvedeném období realizoval investiční 
poradenství alespoň při jednom úspěšně 
dokončeném (realizovaném) projektu typu 

Předložením seznamu významných služeb 
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s 
uvedením názvu objednatele, popisu (rozsahu) a 

předmět významné služby, doby realizace 
zakázky vymezenou v měsících; přílohou tohoto 

seznamu musí být 

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud 
byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, 

 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly 
služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 

zadavateli, nebo 

3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby 
poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a 
není-li současně objektivně možné osvědčení podle 

bodu 2 od této osoby získat z důvodů 
spočívajících na její straně. V takovém případě 
musí být důvod výslovně a jednoznačně uveden. 

 

Z osvědčení (popř. za shora uvedených podmínek 
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privatizace provozovatele letiště ve světě (tedy 
včetně Evropské unie) nebo úspěšně dokončeném 
(realizovaném) projektu typu akvizice 
provozovatele letiště ve světě (tedy včetně 
Evropské unie) nebo úspěšně dokončeném 
(realizovaném) projektu typu veřejné nabídky akcií 
spojenou se vstupem na burzovní trh 
provozovatele letiště ve světě (tedy včetně 
Evropské unie); dodavatel se současně musel na 
takovém projektu aktivně podílet jako vedoucí 
poradce na straně prodávajícího pro veřejný sektor 
nebo jako vedoucí poradce pro soukromý sektor 
na straně prodávajícího nebo kupujícího. Objem 
takového projektu (měřeno objemem 
kapitálové/investiční hodnoty transakce) musel 
dosáhnout minimálně částky 10 mld. Kč; 

 

b) dodavatel v uvedeném období realizoval investiční 
poradenství alespoň při dvou úspěšně 
dokončených (realizovaných) projektech typu 
privatizace v rámci Evropské unie (bez ohledu na 
povahu privatizovaného subjektu); dodavatel se 
alespoň na jednom z uvedených projektů aktivně 
podílel jako vedoucí investiční poradce na straně 
prodávajícího. Objem takových projektů (měřeno 
objemem kapitálové/investiční hodnoty transakce) 
dosáhl celkem (tedy i v součtu jednotlivých 
projektů) minimálně částky 10 mld. Kč; 

 

c) dodavatel v uvedeném období realizoval právní 
poradenství alespoň při dvou úspěšně 
dokončených (realizovaných) projektech typu 
privatizace v rámci Evropské unie (bez ohledu na 
povahu privatizovaného subjektu); dodavatel se 
alespoň na jednom z uvedených projektů aktivně 
podílel jako vedoucí právní poradce na straně 
prodávajícího. Objem takových projektů (měřeno 
objemem kapitálové/investiční hodnoty transakce) 
dosáhl celkem (tedy i v součtu jednotlivých 
projektů) minimálně částky 10 mld. Kč; 

 
d) dodavatel v uvedeném období poskytoval 

prohlášení) musí prokazatelně a jednoznačně 
vyplývat splnění požadavků zadavatele a musí 
v něm být uvedena kontaktní osoba příslušného 
objednatele, u které bude možné poskytnutí 
významné služby ověřit. Rovněž z něj musí 
vyplývat minimálně  

a) název objednatele, 
b) popis (rozsah) a předmět významné služby, 
c) doba realizace zakázky (zahájení a 

ukončení), 
d) hodnota transakce v Kč bez DPH. 
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poradenství alespoň při jednom projektu zavádění 
ekonomické regulace letišť, popřípadě regulace 
letištních poplatků, realizovaném ve světě (tedy 
včetně Evropské unie) pro veřejný sektor.   

2.) předložením osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za poskytování 
příslušných služeb, bez ohledu na to, zda jde o 
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném 
vztahu k dodavateli, z něhož bude vyplývat, že 
dodavatel má k dispozici realizační tým 
v minimálním složení:  

a) 1 osoba – ekonomický odborník – splňující 
následující požadavky: 

• disponuje jazykovou znalostí českého nebo 
anglického jazyka na úrovni pracovní 
komunikace, 

• má dostatečnou praxi v oboru ekonomického 
poradenství, minimálně však po dobu 5 let, 

• má prokazatelnou zkušenost s přípravou 
výběrových řízení, vypracováním informačního 
memoranda, organizací due diligence, 
hodnocením nabídek (bez ohledu zda šlo o 
veřejnou zakázku) a s vyjednáváním transakční 
dokumentace, 

• má zkušenost v průběhu posledních 5 let 
s investičním poradenstvím na alespoň 1 
úspěšně dokončeném (realizovaném) projektu 
typu privatizace v oboru provozovatele letiště, 
na kterých se aktivně podílel jako poradce na 
straně prodávajícího. Objem (měřeno 
objemem kapitálové/investiční hodnoty 
transakce) takového projektu musí být 
minimálně ve výši 1 mld. Kč; 

b) 2 osoby – ekonomičtí odborníci na české 
prostředí – každá osoba splňující následující 
požadavky: 

Seznam jednotlivých členů realizačního týmu. 
Seznam členů realizačního týmu bude obsahovat 

údaj o jazykové znalosti, době praxe, popis 
zkušeností osoby dle požadavků zadavatele a 

přehled realizovaných projektů.  

a 

Profesní životopisy, ze kterých bude vyplývat 
splnění požadavků zadavatele pro jednotlivé členy 

realizačního týmu; u jednotlivých členů 
realizačního týmu musí být uvedena jednoznačná 
informace o realizovaném projektu dle požadavků 

zadavatele. 
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• disponuje jazykovou znalostí českého a 
anglického jazyka na úrovni pracovní 
komunikace, 

• má dostatečnou praxi v oboru ekonomického 
poradenství, minimálně však po dobu 5 let, 

• má prokazatelnou zkušenost s přípravou 
výběrových řízení, vypracováním informačního 
memoranda, organizací due diligence, 
hodnocením nabídek (bez ohledu zda šlo o 
veřejnou zakázku) a s vyjednáváním transakční 
dokumentace, 

• má zkušenost v průběhu posledních 5 let 
z investičního poradenství na alespoň 3 
projektech typu akvizice nebo privatizace 
v České republice (bez ohledu na charakter 
akvizice nebo privatizace), na kterých se 
aktivně podílel jako poradce. Objem (měřeno 
objemem kapitálové/investiční hodnoty 
transakce) alespoň jednoho takového projektu, 
který byl navíc úspěšně dokončen (realizován), 
musí být minimálně ve výši 1 mld. Kč. 

c) 1 osoba – ekonomický odborník na oceňování – 
splňující následující požadavky: 

• disponuje jazykovou znalostí českého a 
anglického jazyka na úrovni pracovní 
komunikace, 

• má dostatečnou praxi v oboru ekonomického 
poradenství, minimálně však po dobu 5 let, 

• má zkušenost v průběhu posledních 5 let 
z oceňování akcií/podniků na alespoň 3 
projektech typu akvizice nebo privatizace ve 
světě (tedy včetně Evropské unie) bez ohledu 
na charakter akvizice nebo privatizace, na 
kterých se aktivně podílel jako poradce. Objem 
(měřeno objemem kapitálové/investiční 
hodnoty transakce) alespoň jednoho takového 
projektu musí být minimálně ve výši 1 mld. Kč.
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d) 1 osoba – právní odborník na EU prostředí – 
splňující následující požadavky: 

• disponuje jazykovou znalostí českého nebo 
anglického jazyka na úrovni pracovní 
komunikace, 

• má dostatečnou praxi v oboru právního 
poradenství, minimálně však po dobu 5 let, 

• má prokazatelnou zkušenost s přípravou 
výběrových řízení a prodejem akcií, s právem 
EU, s přípravou a vyjednáváním transakční 
dokumentace, 

• má zkušenost v průběhu posledních 5 let 
z právního poradenství na alespoň 3 
projektech typu akvizice nebo privatizace 
v rámci Evropské unie (bez ohledu na 
charakter akvizice nebo privatizace), na kterých 
se aktivně podílel jako poradce. Objem 
(měřeno objemem kapitálové/investiční 
hodnoty transakce) alespoň jednoho takového 
projektu, který byl navíc úspěšně dokončen 
(realizován), musí být minimálně ve výši 1 mld. 
Kč. 

e) 1 osoba – právní odborník na české prostředí – 
splňující následující požadavky: 

• disponuje jazykovou znalostí českého a 
anglického jazyka na úrovni pracovní 
komunikace, 

• má dostatečnou praxi v oboru právního 
poradenství, minimálně však po dobu 5 let, 

• má prokazatelnou zkušenost s přípravou 
výběrových řízení a prodejem akcií, s českým 
právem, s přípravou a vyjednáváním transakční 
dokumentace, 

• má zkušenost v průběhu posledních 5 let 
z právního poradenství na alespoň 3 
projektech typu akvizice nebo privatizace 
v České republice (podle českého právního 
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řádu) bez ohledu na charakter akvizice nebo 
privatizace, na kterých se aktivně podílel jako 
poradce. Objem (měřeno objemem 
kapitálové/investiční hodnoty transakce) 
alespoň jednoho takového projektu, který byl 
navíc úspěšně dokončen (realizován),  musí být 
minimálně ve výši 1 mld. Kč. 

f) 1 osoba – ekonomický nebo právní nebo 
technický odborník na oblast provozování letišť 
– splňující následující požadavky: 

• disponuje jazykovou znalostí českého nebo 
anglického jazyka na úrovni pracovní 
komunikace, 

• má dostatečnou praxi v oblasti provozně 
technického řízení letiště, minimálně však po 
dobu 5 let, 

• má zkušenost s poradenstvím v průběhu 
posledních 5 let v oblasti provozovatele letišť, 
bez ohledu na jeho profesní zaměření. 
Požadavek na zkušenost s „poradenstvím“ 
v této oblasti splní nejen osoba, která působila 
jako externí poradce při akvizici nebo 
privatizaci nebo při veřejné nabídce akcií 
spojenou se vstupem na burzovní trh nebo při 
restrukturalizaci, ale i osoba, která u 
provozovatele letiště přímo působila a podílela 
se na jeho řízení. 

g) 1 osoba – ekonomický nebo právní nebo 
technický odborník na oblast provozovatele 
letišť – splňující následující požadavky: 

• disponuje jazykovou znalostí českého nebo 
anglického jazyka na úrovni pracovní 
komunikace, 

• má zkušenost v průběhu posledních 5 let se  
zaváděním ekonomické regulace letišť, 
popřípadě regulace letištních poplatků, 
realizovaném ve světě pro veřejný sektor .  
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h) 1 osoba – vedoucí poradenského týmu – 
splňující následující požadavky: 

• disponuje jazykovou znalostí českého nebo 
anglického jazyka na úrovni pracovní 
komunikace, 

• má dostatečnou praxi v oboru ekonomického 
či právního poradenství, minimálně však po 
dobu 5 let, 

• má prokazatelnou zkušenost s přípravou 
výběrových řízení, vypracováním informačního 
memoranda, organizací due diligence, 
hodnocením nabídek (bez ohledu zda šlo o 
veřejnou zakázku), s prodejem akcií a 
s přípravou a vyjednáváním transakční 
dokumentace, 

• má zkušenost v průběhu posledních 5 let 
s vrcholovým řízením alespoň 1 úspěšně 
dokončeného (realizovaného) projektu, typu 
akvizice, privatizace, veřejná nabídka akcií 
spojená se vstupem na burzovní trh (bez 
ohledu na charakter akvizice, privatizace nebo 
veřejné nabídky akcií spojené se vstupem na 
burzovní trh), kde jednal jako poradce 
veřejného nebo soukromého sektoru. Objem 
(měřeno objemem kapitálové/investiční 
hodnoty transakce) alespoň jednoho takového 
projektu musí být minimálně ve výši 2,5 mld. 
Kč. 

 

Zadavatel výslovně připouští, aby 1 osoba prokázala 
splnění požadavků zadavatele v rámci více kategorií 
osob – členů týmu s tím, že jedna osoba může 
prokázat splnění požadavků zadavatele maximálně u tří 
kategorií osob – členů týmu.  

Privatizací se pro účely prokázání splnění kvalifikačních předpokladů zadavatele rozumí výhradně zcizení majetkového 
podílu ve vlastnictví veřejného sektoru, přičemž veřejný sektor měl přímý vliv na průběh transakce. Zadavatel upozorňuje, že 
se v takových případech musí jednat o dokončenou transakci.  
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Zadavatel výslovně upozorňuje, že osoby, které nejsou zaměstnanci zájemce, jsou s poukazem na 
ustanovení § 51 odst. 4 zákona subdodavateli zájemce. Ze smlouvy o subdodávce musí zejména vyplývat 
závazek subdodavatele poskytnout plnění nejméně v tom rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace 
tímto subdodavatelem (v dané oblasti/oboru), a to po celou dobu plnění veřejné zakázky (popřípadě její 
příslušnou část, kde je dané plnění nezbytné). 

Forma splnění kvalifikace 

• Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými 
v originále nebo úředně ověřenými kopiemi těchto dokladů. Originální doklady či kopie těchto 
dokladů s úředním ověřením budou obsaženy společně se žádostí o účast v zalepené obálce 
nadepsané názvem veřejné zakázky, obchodní firmou/názvem dodavatele a výrazným nápisem 
„Neotevírat“. 

• Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dnů. 

• 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 zákonem a 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. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním 
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění 
kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem 
trvalého pobytu na území České republiky.  

• Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle § 60 odst. 1 zákona 
vyloučen  z užšího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho 
vyloučení z účasti v užším řízení s uvedením důvodu. 

• Pokud žádost o účast, resp. nabídku, hodlá podat více dodavatelů společně, jsou povinni předložit 
současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen 
závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních 
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou 
dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.  

• Pokud se dodavatelé případně hodlají spojit pro účely podání společné nabídky až po prokázání 
splnění kvalifikace, předloží členové sdružení k nabídce originál nebo ověřenou kopii smlouvy, 
z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám, 
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z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, zavázáni společně a 
nerozdílně, a to po dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících 
z veřejné zakázky. Spojit se však mohou pouze dodavatelé, kteří prokázali splnění své kvalifikace.  

• Zadavatel odpoví na případné žádosti o dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci podané 
v písemné nebo elektronické formě s tím, že v případě podání žádosti o dodatečné informace 
elektronicky doporučuje uvádět jednotný předmět e-mailové zprávy ve znění „VZ Letiště – žádost 
o dodatečné informace“.  
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Omezení počtu zájemců 

V případě, že po provedeném posouzení kvalifikace bude počet zájemců splňujících kvalifikaci vyšší než 
5, přistoupí zadavatel v souladu s § 61 zákona k omezení počtu zájemců na maximálně 5. 

Při omezení počtu zájemců bude zadavatel hodnotit úroveň splnění následujících technických 
kvalifikačních předpokladů:  

1. počet významných (referenčních) zakázek dle čl. IV bodu 1.) písm. a) (počet projektů uvedených 
v tomto písm.) – zadavatel bude hodnotit počet všech významných zakázek předložených zájemcem; 

2. zkušenosti členů realizačního týmu dle čl. IV bodu 2.) písm. b) čtvrté odrážky – zadavatel bude 
hodnotit počet projektů s hodnotou vyšší než 1 mld. Kč nad rámec požadavku zadavatele (tj. min. 1 
projekt s hodnotou vyšší než 1 mld. Kč uvedeného projektu u každé jednotlivé osoby – odborníka), 
a to u jednotlivých členů realizačního týmu. Zadavatel tímto výslovně upozorňuje, že počet projektů 
dle předchozí věty bude hodnotit toliko pro minimální požadovaný počet členů realizačního týmu 
dle písm. b), tj. u 2 odborníků. Pokud zájemce uvede více členů realizačního týmu (odborníků), pak 
zadavatel bude hodnotit uvedeným způsobem projekty u 2 osob s nejvyšším počtem realizovaných 
projektů;  

3. zkušenost člena realizačního týmu dle čl. IV bodu 2.) písm. e) čtvrté odrážky – zadavatel bude 
hodnotit počet projektů s hodnotou vyšší než 1 mld. Kč nad rámec požadavku zadavatele (tj. min. 1 
projekt s hodnotou vyšší než 1 mld. Kč uvedeného projektu u každé jednotlivé osoby – odborníka), 
a to u člena realizačního týmu. Zadavatel tímto výslovně upozorňuje, že počet projektů dle 
předchozí věty bude hodnotit toliko pro minimální požadovaný počet členů realizačního týmu dle 
písm. e), tj. u 1 odborníka. Pokud zájemce uvede více členů realizačního týmu (odborníků), pak 
zadavatel bude hodnotit uvedeným způsobem projekty u 1 osoby s nejvyšším počtem realizovaných 
projektů. 

Zadavatel přidělí zájemci  

- v rámci bodu 1. (počet významných – referenčních- zakázek dle čl. IV bodu 1.) písm. a) - počet projektů 
uvedených v tomto bodě) za každou jednotlivou doloženou významnou zakázku 5 (slovy: pět) bodů; 

- v rámci bodu 2. a 3. (zkušenosti členů realizačního týmu dle čl. IV. bodu 2.) písm. b) čtvrté odrážky a čl. 
IV. bodu 2.) písm. e) čtvrté odrážky) za každý jednotlivý realizovaný projekt u členů realizačního týmu, a 
to nad rámec min. požadavků zadavatele, 1 (slovy: jeden) bod.  

Na základě součtu bodů stanoví pořadí zájemců a provede omezení počtu zájemců, kterým bude zaslána 
výzva k podání nabídky v užším řízení. V případě, že bude mít více zájemců shodný počet bodů a umístí 
se na základě omezování všichni nejhůře na pátém místě v pořadí, provede zadavatel losování, na základě 
kterého omezí počet zájemců na maximálně 5. O omezování počtu zájemců bude pořízen protokol, který 
bude k nahlédnutí zpřístupněn všem zájemcům.  
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Podávání žádostí o účast 
 

Žádosti o účast je třeba ve lhůtě pro podání žádostí o účast doručit na adresu sídla zadavatele. Žádosti o 
účast budou také přijímány ve lhůtě pro podání žádostí o účast v prostorách sídla zadavatele – podatelně 
zadavatele, a to v pracovních dnech v čase od 7:30 do 16:15 hodin, v pondělí a ve středu do 17:00 hod. 
 
V Praze dne 25.července 2008 

 

 ……………………………………… 

Ing.  Miroslav Kalousek 

Ministr financí 

 


