DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4
Veřejná zakázka: Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II

dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)
Zadavatel:

Název zakázky
Předmět zakázky:
Typ zakázky
ev. č. veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
IČ: 72496991
Krajská pobočka ÚP ČR v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc
Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II
služby
nadlimitní veřejná zakázka, rozdělená na 31 částí ve smyslu § 98 zákona
644401
otevřené řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona
Dne 26. října 2016

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 zákona sděluje následující dodatečné informace
k zadávacím podmínkám:
Dotaz č. 4 ze dne 21.10.2016:
„Dobrý den.
Prosím o doplňující informace k Veřejná zakázka: Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II
V ZD se píše:
Kapitola B
Popis předmětu plnění částí VZ – obecná část
4. Součástí každé rekvalifikace budou závěrečné zkoušky a vydání kvalifikačních dokladů úspěšným
absolventům rekvalifikace. V případě rekvalifikací dle konceptu profesních kvalifikací bude nedílnou
součástí rekvalifikace zkouška ověřující odbornou způsobilost dle hodnotícího standardu dané
profesní kvalifikace ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedená v souladu
s vyhláškou č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Náklady závěrečné zkoušky budou zahrnuty do
kalkulace nákladů rekvalifikace.
8. Při výpočtu ceny rekvalifikace dodavatel zohlední pouze náklady uvedené v § 2 vyhlášky
č. 519/2004 Sb. Do těchto nákladů nepatří např. náklady na vstupní zdravotní prohlídky či
psychologické testy, náklady na zpracování projektu kurzu, inzerci, náklady na občerstvení lektorů či
účastníků rekvalifikace. Rovněž náklady na zpracování nabídky nesmí dodavatel zahrnout do nákladů
rekvalifikace.
Rád bych věděl, jestli se do kalkulace nákladů rekvalifikace má započítat i správní poplatek za
zkoušku k získání řidičského oprávnění a profesní způsobilosti.
Děkuji.“
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Odpověď č. 4:
Zadavatel k dotazu uvádí, že správní poplatek vyplývá z ustanovení § 52b zákona č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, které stanoví, že žadatel o vykonání zkoušky musí doložit, že zaplatil správní poplatek.
Jedná se tedy o náklad, který nese účastník rekvalifikace, nikoliv vzdělávací zařízení (autoškola).
Správní poplatek za zkoušku se tedy do nákladů rekvalifikace nezahrnuje.
Větou v zadávací dokumentaci: „Náklady závěrečné zkoušky budou zahrnuty do kalkulace nákladů
rekvalifikace“ chtěl zadavatel sdělit zejména dodavatelům těch rekvalifikačních kurzů, které vycházejí
z profesních kvalifikací dle NSK, že náklady závěrečné zkoušky mají dodavatelé zahrnout do své
nabídkové ceny.
V případě řidičských oprávnění a profesních průkazů citovaná věta pro autoškoly znamená,
že do nákladů rekvalifikace autoškola zahrne její náklady spojené se závěrečnou zkouškou
(např. mzda instruktora, benzín aj.). Problematiku nákladů rekvalifikace blíže upravuje vyhláška
č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci
zaměstnanců.
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