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POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACI – PŘÍLOHA Č.1 

Níže uvedené čestné prohlášení slouží jako podklad pro posouzení kvalifikace dodavatelů, 

která je podmínkou účasti v zadávacím řízení. Čestné prohlášení podepisuje za dodavatele 

osoba oprávněná jednat jménem dodavatele. V případě sdružení vícero subjektů 

(konsorcium) je nutné doložení čestného prohlášení za každý jednotlivý subjekt. Též je 

nutné doložení smlouvy o tomto sdružení.  

Pokud oprávnění jednat jménem dodavatele nevyplývá z veřejných rejstříku, je nutné 

doložení i oprávnění k tomuto jednání (typicky plnou moc, pověření apod.). 

Pro účely doložení dokladů vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy v závěru 

zadávacího řízení, prosíme, aby vybraný dodavatel v maximální míře využíval možnosti 

bezplatného získání v čestném prohlášení výslovně uvedených dokladů prostřednictvím 

portálu veřejné správy (https://portal.gov.cz/obcan/formulare) a datové schránky, což 

zajišťuje požadovanou formu originálu (případný tisk a skenování vede ke ztrátě povahy 

originálu/ověřené kopie). Podobně lze využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, který je alternativou k vyžadovaným originálům či úředně ověřeným kopiím 

vyžadovaným před podpisem smlouvy. 

 

Základní způsobilost a Profesní způsobilosti 

 

Akceptace smluvních podmínek dle návrhu smlouvy (podáním žádosti o účast dodavatel souhlasí). 

Dodavatel smlouvu nevyplňuje a do Průvodce nevkládá. 

https://www.tacr.cz/dokumenty/smlouvaovzv04 

Čestné prohlášení dodavatele (způsobilost dle ZZVZ, ZPVV) – dle přiloženého vzoru. Pro účely potvrzení 

skutečností tvrzených v čestném prohlášení bude od dodavatele, s kterým má být uzavřena smlouva o 

poskytnutí podpory, vyžadováno, aby doložil originály či ověřené kopie v ČP výslovně uvedených dokladů ne 

starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

https://www.tacr.cz/dokumenty/cestne_prohlaseni_vzv01 

 

https://portal.gov.cz/obcan/formulare
https://www.tacr.cz/dokumenty/smlouvaovzv04
https://www.tacr.cz/dokumenty/cestne_prohlaseni_vzv01


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F-016, Verze 1 
Veřejný 

Strana 2/3 

Ekonomická kvalifikace 

NENÍ POŽADOVÁNA  

 

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, 

popíše míru zapojení osoby (počet hodin / určité období), využití specializace apod. Jednoho člena VT určí 

jako hlavního řešitele. Dále označí vybrané členy VT jako garanta/garanty kvalifikace/kvalifikací uvedených 

dále. 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., který 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 je přípustné doložení též v 

jazyce latinském, v jiných případech doloží zároveň úředně ověřený překlad do českého jazyka. (počet 

příloh 2) 

 

Minimální zadavatelem požadované složení výzkumného týmu a kvalitativní úroveň jeho 

členů nezbytná pro prokázání kvalifikace  

 

Pod kódem Analytik - U garanta/garantů kvalifikace požadujeme minimálně magisterské vysokoškolské 

vzdělání v oblasti vzdělání sociální práce, sociologie, psychologie nebo právo (nařízení vlády č. 275/2016 Sb. 

o oblastech vzdělávání ve vysokém školství) nebo oboru příbuznému tematickým okruhům těchto oblastí. 

Dále požadujeme navazující prokazatelnou praxi v minimálním rozsahu 3 let v oblasti sociální problematiky 

se zaměřením na oblast domácího násilí. Dále požadujeme navazující prokazatelnou praxi v minimálním 

rozsahu 3 let se statistikou a analýzou domácích a zahraničních dat v oblasti sociologie a sociální práce., 

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 je přípustné doložení též v jazyce 

latinském, v jiných případech doloží zároveň úředně ověřený překlad do českého jazyka. 
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Pod kódem Sociolog - U garanta/garantů kvalifikace požadujeme minimálně magisterské vysokoškolské 

vzdělání v oblasti vzdělání sociální práce, sociologie, psychologie nebo právo (nařízení vlády č. 275/2016 Sb. 

o oblastech vzdělávání ve vysokém školství). Dále požadujeme navazující prokazatelnou praxi v minimálním 

rozsahu 3 let v oblasti sociální problematiky se zaměřením na oblast domácího násilí., 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 je přípustné doložení též v jazyce latinském, v jiných 

případech doloží zároveň úředně ověřený překlad do českého jazyka. 

 

Pod kódem Výzkumník - U garanta/garantů kvalifikace požadujeme minimálně magisterské vysokoškolské 

vzdělání v oblasti vzdělání sociální práce, sociologie, psychologie nebo právo (nařízení vlády č. 275/2016 Sb. 

o oblastech vzdělávání ve vysokém školství) nebo oboru příbuznému tematickým okruhům těchto oblastí. 

Požadujeme navazující prokazatelnou praxi v minimálním rozsahu 3 let v oblasti sociální problematiky se 

zaměřením na oblast domácího násilí. Dále požadujeme navazující prokazatelnou praxi v minimálním 

rozsahu 3 let s realizací kvantitativního a kvalitativního charakteru výzkumu v oblasti sociologické nebo 

sociálně-psychologické. Dále požadujeme znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 nebo zahraniční 

stáž (min. 6 měsíců) nebo studium v zahraničí (rozsah min. 6 měsíců) a zkušenost s rešeršemi anglické 

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

zakroužkování) relevantní praxe a dále doklad o vzdělání (diplom) a doklad o jazykové úrovni nebo čestné 

prohlášení o splnění požadavku zahraniční stáže/studia v zahraničí. 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 je přípustné 

doložení též v jazyce latinském, v jiných případech doloží zároveň úředně ověřený překlad do českého 

jazyka. 

 

 

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.) 

 


