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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 

 

ze dne 29. 9. 2015 

v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 

s názvem 

 

„Likvidace odpadů“ 
 

zadavatel: 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20, IČ: 68378050 

 

Zadavatel poskytuje dodatečné informace č. 1 na základě žádostí zájemce o dodatečné 

informace doručené zadavateli ve formě e-mailové zprávy ve dne 29. 9. 2015. 

 

Dotaz č. 1 ze dne 29. 9. 2015:  

v požadavcích ZD veřejné zakázky malého rozsahu „ Likvidace odpadů“,  požadujete pro 

splnění Kvalifikačních předpokladů doložit : 

 

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje, a to 

■ osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

podle zák. č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví (dříve zák. č. 157/1998Sb., o chemických 

látkách a přípravcích) 

 

vedoucí oddělení ekologie, paní Ing. Prokopovou, bylo z jištěno, že se tento dokument se již 

nevydává. Tento dokument se přestal vydávat v roce 2004, kdy byl zrušen zákon                                      

č. 157/1998Sb. Toto osvědčení se vydávalo na 5let, takže už dnes nemá nikdo osvědčení platné. 

 

V zákoně 258/2000 Sb. je popsána pouze osoba odborně způsobilá:  

§ 44b 

Odborná způsobilost 

(1) Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, nejde-li o výrobu, dovoz nebo 

prodej nebezpečných chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce 

toxické a o výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, se považují 

a) absolventi vysokých škol, kteří 
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1. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu 

všeobecné lékařství nebo farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních 

programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, 

2. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie, 

3. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii, 

nebo 

4. získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování speciální průpravy pro výkon 

práce ve zdravotnictví35e) nebo doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru 

toxikologie,35f) 

5. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu 

rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního vzdělávání 

v tomto oboru,35g) 

 

Pokud osoby nemají potřebné vzdělání, musí se podrobit zkoušce odborné způsobilosti a pak 

získají osvědčení o odborné způsobilosti (viz níže). 

 

b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmenu a), a které se podrobily 

úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení podle odstavce 5 o odborné 

způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako 

vysoce toxické. 

 

Myslím tedy, že toto osvědčení žádná společnost nebude schopna doložit.  

 

Budete požadovat např. čestné prohlášení dle výše uvedeného § 44b (že takovou osobu 

zaměstnáváme, jméno, příjmení atd….), nebo tento požadavek z VZ úplně vypustíte. 

 

 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Zadavatel k dotazu uchazeče uvádí, že v souladu se zadávacími podmínkami, jejichž část 

byla citována dodavatelem v dotazu, požaduje zadavatel v rámci prokázání kvalifikace 

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje, a to 

- povolení k provozování zařízení na využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 

odpadů podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně vyjmenovaných druhů 

odpadů; a dále 

- osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

podle zák. č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví (dříve zák. č. 157/1998Sb., o 

chemických látkách a přípravcích) 
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Zadavateli je známo, že osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a přípravky podle zák. č. 157/1998Sb., o chemických látkách a přípravcích již nelze 

získat a proto požaduje dle textace zadávacích podmínek doklad osvědčující odbornou 

způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 

zabezpečuje podle zák. č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, jehož § 44b uchazeč cituje.  

 

V souladu se zadávacími podmínkami a textací uchazečem citovaného odstavce § 44b 

účinného zákona zák. č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví doloží uchazeč za účelem 

prokázání daného kvalifikačního předpokladu nejenom čestné prohlášení, že takovou 

osobu zaměstnává s uvedením jejího jména a příjmení, ale především v souladu se 

zadávacími podmínkami doklady, které požadovanou způsobilost prokazují. 

 

Pokud tak uchazeč nedisponuje platným osvědčením o autorizaci k nakládání s 

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky podle zák. č zák. č. 157/1998Sb., o 

chemických látkách a přípravcích, doloží odbornou způsobilost požadovanou zadavatelem 

v souladu se zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, tedy právním předpisem 

uvedeným zadavatelem: 

- Čestné prohlášení popisující vztah uchazeče a osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje 

- Doklad prokazující požadovanou odbornou způsobilost (vysokoškolský diplom 

ověřující získání vysokoškolského vzdělání v oboru specifikovaném v zákoně                       

č. 258/2000Sb., nebo osvědčení o odborné způsobilosti k nakládání s chemickými 

látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (obdržené na 

základě úspěšně absolvovaní zkoušky odborné způsobilosti). 

 

Na základě výše uvedeného zadavatel trvá na požadavku k prokázání kvalifikace v souladu 

se zadávací dokumentací. 

 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2015 
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