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POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACI – PŘÍLOHA Č.1 

Prosíme dodavatele, aby v maximální míře využívali možnosti bezplatného získání řady níže 

uvedených dokladů prostřednictvím portálu veřejné správy 

(https://portal.gov.cz/obcan/formulare) a datové schránky. Získané výpisy (Rejstříky trestů, 

výpisy z OR) jsou zaslány do datové schránky jako elektronicky podepsané a tyto stačí vložit 

do Průvodce (prosíme neskenovat). Podobně lze připojit výpis ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, který celou řadu níže uvedených dokladů nahrazuje. 

 

Základní způsobilost  

 

Rámcová dohoda – vyplněný, upravený a podepsaný návrh včetně upravené přílohy č.1. Smlouva bude 

podepsána elektronickou formou, pokud tomu nebrání technické překážky.  Návrh může účastník podat 

výhradně prostřednictvím elektronického nástroje tzv. Průvodce viz bod. 7 Zadávací dokumentace. 

odkaz na dokument 

 

Čestné prohlášení k základní způsobilosti - §74, případně §73, způsobem dle §75 zákona č. 134/2016 Sb., 

ideálně dle přiloženého vzoru, základní kvalifikace dle ZZVZ 

odkaz na dokument 

 

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby - § 74 odst. 2 písm. a) a § 75 odst. 1 písm. a), základní 

kvalifikace dle ZZVZ 

 

 

Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby - § 74 odst. 2 písm. b) a § 75 odst. 1 písm. a), základní 

kvalifikace dle ZZVZ 

 

 

Výpis z evidence Rejstříku trestů zastupující osoby - § 74 odst. 2 písm. c) a § 75 odst. 1 písm. a), základní 

kvalifikace dle ZZVZ 

https://portal.gov.cz/obcan/formulare
https://www.tacr.cz/dokumenty/tirdmsmt015_ramcova_dohoda-1
http://tacr.cz/beta/CPZZVZ.docx
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Potvrzení finančního úřadu - § 74 odst. 1 písm. b) a § 75 odst. 1 písm. b), základní kvalifikace dle ZZVZ 

 

 

Potvrzení úřadu sociálního zabezpečení - § 74 odst. 1 písm. d) a § 75 odst. 1 písm. e), základní kvalifikace 

dle ZZVZ 

 

 

Výpis z OR, pokud jde o PO zapsanou v OR - § 74 odst. 1 písm. e) a § 75 odst. 1 písm. f), základní kvalifikace 

dle ZZVZ 

 

 

Čestné prohlášení k odborné způsobilosti - § 18 ZPVV a § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ, způsobilost dle ZPVV a 

profesní způsobilost dle ZZVZ 

odkaz na dokument 

 

Profesní způsobilost 

 

Ekonomická kvalifikace 

 

Technická kvalifikace 

  

Dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. požadujeme:  

Dodavatel sestaví vhodný výzkumný tým (VT), který bude pokrývat odbornosti stanovené v rámci kategorie 

CEP kódů, a který dle jeho názoru dokáže nejlépe vyřešit předložený výzkumný záměr. U každého člena VT 

uvede, co bude obsahem jeho činnosti. V popisu činnosti popíše aktivity, které bude osoba vykonávat, využití 

specializace apod. Jednoho člena VT určí jako hlavního řešitele. Každý člen zařazený do výzkumného týmu 

musí mít přiřazenu jednu kvalifikaci tak jak jsou popsány v požadavcích na členy výzkumného týmu.  U každé 

kvalifikace určí minimálně tolik garantů (osob), kolik je u ní požadováno. Zároveň není možné, aby jedna 

konkrétní osoba byla určena jako garant u více kvalifikací. 

http://tacr.cz/beta/CPZPVV.docx
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Požadavek bude prokázán takto:  

Každý navržený člen VT doloží doklad o vzdělání a dále doloží praxi ve strukturovaném životopise. Dokumenty 

je nutné doložit v českém, popř. slovenském jazyce, v případě dokladu o vzdělání též v jazyce latinském, v 

jiných případech doloží zároveň úředně ověřený překlad do českého jazyka. A dále dokumenty vyžadované 

dle přiřazené kvalifikace. (počet příloh 2) 

 

Minimální zadavatelem požadované složení výzkumného týmu a kvalitativní úroveň jeho 

členů nezbytná pro prokázání kvalifikace  

 

Pod kódem MSMT001 - Sociolog - U garanta/garantů kvalifikace požadujeme minimálně magisterské 

vysokoškolské vzdělání v oblasti sociologie (nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém 

školství). Dále požadujeme prokazatelnou praxi v minimálním rozsahu 3 let s designem, implementací a 

vyhodnocováním kvalitativních (např. fokusní skupiny, rozhovory apod.) nebo kvantitativních (např. 

dotazníková šetření) výzkumných projektů., počet osob (2), Doloží způsobem: Strukturovaný životopis se 

zvýrazněním (např. podtržení, zakroužkování) relevantní praxe a dále doklad o vzdělání (diplom). V 

doloženém životopisu bude blíže rozvedeno u zvýrazněných pasáží, v čem konkrétně spočívá naplnění 

vyžadované praxe, a to například skrze bližší popis pracovní agendy, vysvětlení konkrétních projektů a úlohy 

garanta v jejich řešení apod. Dokumenty je nutné doložit v českém, popř. slovenském jazyce. V případě 

dokladu o vzdělání též v jazyce latinském. 

 

Pod kódem MSMT002 - Statistik/datový analytik – U garanta/garantů kvalifikace požadujeme minimálně 

magisterské vysokoškolské vzdělání v oblastech vzdělání informatika, kybernetika, sociologie, ekonomické 

obory, matematika (nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství) se zaměřením 

na statistiku nebo datovou analýzu. Dále požadujeme prokazatelnou praxi v minimálním rozsahu 3 let s 

analýzou a vyhodnocováním kvantitativních dat., počet osob (2), Doloží způsobem: Strukturovaný životopis 

se zvýrazněním (např. podtržení, zakroužkování) relevantní praxe a dále doklad o vzdělání (diplom). V 

doloženém životopisu bude blíže rozvedeno u zvýrazněných pasáží, v čem konkrétně spočívá naplnění 

vyžadované praxe, a to například skrze bližší popis pracovní agendy, vysvětlení konkrétních projektů a úlohy 

garanta v jejich řešení apod. Dokumenty je nutné doložit v českém, popř. slovenském jazyce. V případě 

dokladu o vzdělání též v jazyce latinském. 

 

Pod kódem MSMT004 - Odborník na vzdělávání – U garanta/garantů kvalifikace požadujeme minimálně 

magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika podřaditelném pod oblasti vzdělání psychologie, 

sociální práce, učitelství nebo neučitelská pedagogika (nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání 

ve vysokém školství). Dále požadujeme prokazatelnou praxi v minimálním rozsahu 3 let (po ukončení 

magisterského vzdělávacího programu) spočívající ve vědecké činnosti se zaměřením na vzdělávání., počet 
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osob (2), Doloží způsobem: Strukturovaný životopis se zvýrazněním (např. podtržení, zakroužkování) 

relevantní praxe a dále doklad o vzdělání (diplom). V doloženém životopisu bude blíže rozvedeno u 

zvýrazněných pasáží, v čem konkrétně spočívá naplnění vyžadované praxe, a to například skrze bližší popis 

pracovní agendy, vysvětlení konkrétních projektů a úlohy garanta v jejich řešení apod. Dokumenty je nutné 

doložit v českém, popř. slovenském jazyce. V případě dokladu o vzdělání též v jazyce latinském. 

 

Pod kódem MSMT008 - Ekonom/evaluátor – U garanta/garantů kvalifikace požadujeme minimálně 

magisterské vysokoškolské vzdělání v oblastech vzdělání sociologie, ekonomické obory nebo oboru 

příbuznému tematickým okruhům těchto oblastí (nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve 

vysokém školství). Dále požadujeme prokazatelnou praxi v minimálním rozsahu 3 let s vyhodnocováním 

ekonomických dopadů a evaluacemi v oblasti politologie, sociálních prací, vzdělávání, případně dalších 

společensko-vědních oborech., počet osob (1), Doloží způsobem: Strukturovaný životopis se zvýrazněním 

(např. podtržení, zakroužkování) relevantní praxe a dále doklad o vzdělání (diplom). V doloženém životopisu 

bude blíže rozvedeno u zvýrazněných pasáží, v čem konkrétně spočívá naplnění vyžadované praxe, a to 

například skrze bližší popis pracovní agendy, vysvětlení konkrétních projektů a úlohy garanta v jejich řešení 

apod. Dokumenty je nutné doložit v českém, popř. slovenském jazyce. V případě dokladu o vzdělání též v 

jazyce latinském. 

 

Pod kódem MSMT005 – Odborník na legislativu – U garanta/garantů kvalifikace požadujeme minimálně 

magisterské vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělání právo (nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech 

vzdělávání ve vysokém školství). Dále požadujeme prokazatelnou praxi v minimálním rozsahu 5 let s veřejnou 

správou (státní správa i samospráva – typicky krajské, obecní úřady, školní inspekce, vyjma škol a školských 

zařízení) v oblasti vzdělávání s užším zaměřením na normotvorbu a/nebo s vědeckou činností se zaměřením 

na normotvorbu či fungování vzdělávacího systému., počet osob (1), Doloží způsobem: Strukturovaný 

životopis se zvýrazněním (např. podtržení, zakroužkování) relevantní praxe a dále doklad o vzdělání (diplom). 

V doloženém životopisu bude blíže rozvedeno u zvýrazněných pasáží, v čem konkrétně spočívá naplnění 

vyžadované praxe, a to například skrze bližší popis pracovní agendy, vysvětlení konkrétních projektů a úlohy 

garanta v jejich řešení apod. Dokumenty je nutné doložit v českém, popř. slovenském jazyce. V případě 

dokladu o vzdělání též v jazyce latinském. 

 

Pod kódem MSMT003 – Odborník na řízení vzdělávací soustavy – U garanta/garantů kvalifikace požadujeme 

minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání. Dále požadujeme prokazatelnou praxi v minimálním rozsahu 

3 let s veřejnou správou (státní správa i samospráva – typicky krajské, obecní úřady, školní inspekce, vyjma 

škol a školských zařízení) v oblasti vzdělávání s užším zaměřením na normotvorbu. Alternativně požadujeme 

prokazatelnou praxi v minimálním rozsahu 5 let na pozici ředitele mateřské, základní či střední školy., počet 

osob (1), Doloží způsobem: Strukturovaný životopis se zvýrazněním (např. podtržení, zakroužkování) 

relevantní praxe a dále doklad o vzdělání (diplom). V doloženém životopisu bude blíže rozvedeno u 
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zvýrazněných pasáží, v čem konkrétně spočívá naplnění vyžadované praxe, a to například skrze bližší popis 

pracovní agendy, vysvětlení konkrétních projektů a úlohy garanta v jejich řešení apod. Dokumenty je nutné 

doložit v českém, popř. slovenském jazyce. V případě dokladu o vzdělání též v jazyce latinském. 

 

 

Upozornění: kvalifikační podmínky, které jsou požadovány u každé jednotlivé osoby (člena 

výzkumného týmu – dle jednotlivých výšeuvedených kódů) jsou vždy kumulativní a vždy je musí 

beze zbytku naplnit konkrétní osoba. Jinak uvedeno, zadavatelem požadovanou kvalifikaci pro 

člena výzkumného týmu není možné „skládat“ z dílčích kvalifikací více osob (např. tak, že jedna 

osoba disponuje potřebným vzděláním, zatímco další osoba potřebnou délkou praxe apod.) 

 


