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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 17.01.2021

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1.
Obchodní firma/Název
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
1.2.
Sídlo
Pulická 377
51801 Dobruška
Česká republika
1.3.
IČO
25278878
1.4.

Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů

Funkce ve statutárním orgánu

Ing. Václav Mišák

předseda představenstva

Ing. Josef Petera

místopředseda představenstva

Hana Jakubovichová

člen představenstva

Způsob jednání
Společnost zastupuje/í a právně za ni jedná/ají buď předseda představenstva, nebo
místopředseda představenstva, a to každý samostatně.
1.5.

Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení
osoby
Ing. Ondřej Veverka

Právní titul jednání jménem
dodavatele
prokura

Způsob jednání

Datum platnosti
do

Viz poznámka 1 za
tabulkou

Pozn. 1
Prokurista je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu
společnosti, a to i k těm, pro která se vyžaduje zvláštní plná moc.
Prokurista podepisuje tak, že k obchhodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující
prokuru. Prokurista není oprávněn zcizit, nebo zatížit nemovitou věc.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
 § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické
osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu),
 § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
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 § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
 § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:
3.1.

§ 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku
3.2.

§ 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu

Vystavil

Předmět podnikání

Výpis z veřejné části
Živnostenského rejstříku

Česká
pošta, s.p.

Výkon zeměměřických činností

Výpis z veřejné části
Živnostenského rejstříku

Česká
pošta, s.p.

Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona

Obory
činnosti

Datum
vystavení

Datum
platnosti

13.02.2017
Viz. poznámka 1
13.02.2017
za tabulkou

Pozn. 1
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a
související činnosti a webové portály
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
3.3.
Název
dokladu

§ 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost
Obsah dokladu

Jmenovací
Petr Krejcar - jmenován znalcem v oboru ekonomika,
dekret 2199/98 odvětví ceny a odhady nemovitostí

Vystavil

Datum
vystavení

Krajský soud v
Hradci Králové

23.10.1998

Osvědčení o
autorizaci 03
941

RNDr. František Bárta je držitelem autorizace pro
specializaci územní systémy ekologické stability s právem
používat označení autorizovaný projektant územních
systémů ekologické stability

Česká komora
architektů

27.02.2012

Osvědčení o
autorizaci
27416

Kamil Hronovský je autorizovaný technik v oboru dopravní
stavby, specializace nekolejová doprava

ČKAIT

29.06.2006

Osvědčení o
autorizaci
40580

Bc. Jan Pipa je autorizovaný technik v oboru dopravní
stavby, specializace nekolejová doprava

ČKAIT

04.12.2015

Osvědčení o
autorizaci
40703

Bc. Jan Pipa je autorizovaný technik v oboru stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace ČKAIT
stavby zdravotnětechnické

13.04.2016

Osvědčení o
autorizaci 18

Ing. Jan Sedlák je autorizovaný inženýr v oboru dopravní
stavby

21.11.1997

ČKAIT

Datum
platnosti
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014
Osvědčení o
autorizaci 19
803

Ing. Jan Sedlák je autorizovaný inženýr v oboru městské
inženýrství

ČKAIT

Rozhodnutí
1506/99-5010

Ing. Jaroslav Štefan - uděleno úřední oprávnění k
projektování pozemkových úprav (dle § 8a odst. 2 a 3
zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů)

Ministerstvo
zemědělství,
23.08.1999
Ústřední pozemkový
úřad

Rozhodnutí
1505/99-5010

Ing. Luděk Hlavatý - uděleno úřední oprávnění k
projektování pozemkových úprav (dle § 8a odst. 2 a 3
zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů)

Ministerstvo
zemědělství,
23.08.1999
Ústřední pozemkový
úřad

Úřední
oprávnění
1584/96

Ing. Martin Krejčík - oprávněn pro ověřování výsledků
Český úřad
zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a)
zeměměřický a
až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro
katastrální
ověřování: a)

03.03.1998

Úřední
oprávnění
1584/96

Ing. Martin Krejčík - oprávněn pro ověřování výsledků
Český úřad
zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a)
zeměměřický a
až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro
katastrální
ověřování: b)

08.02.1996

Úřední
oprávnění
1584/96

Ing. Martin Krejčík - oprávněn pro ověřování výsledků
Český úřad
zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a)
zeměměřický a
až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro
katastrální
ověřování: c)

23.05.1997

Úřední
oprávnění
1580/96

Ing. Vítězslav Daněk - oprávněn pro ověřování výsledků
Český úřad
zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a)
zeměměřický a
až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro
katastrální
ověřování: a)

03.03.1998

Úřední
oprávnění
1580/96

Ing. Vítězslav Daněk - oprávněn pro ověřování výsledků
Český úřad
zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a)
zeměměřický a
až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro
katastrální
ověřování: b)

02.02.1996

Úřední
oprávnění
1580/96

Ing. Vítězslav Daněk - oprávněn pro ověřování výsledků
Český úřad
zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a)
zeměměřický a
až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro
katastrální
ověřování: c)

23.05.1997

12.06.2002

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace
Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 12.05.2017.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 11.09.2020.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum: 17.01.2021
Evidenční číslo: W21010010800

Elektronicky podepsáno
dne 17.1.2021
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

