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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
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
1.2.
Sídlo
tř. Kosmonautů 1143/8b
77900 Olomouc
Česká republika
1.3.
IČO
47974460
1.4.

Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů

Funkce ve statutárním orgánu

Petr Liška

jednatel

Ing. Milena Ulčíková

jednatel

Způsob jednání
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

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. – 1.4. tohoto výpisu),
 § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
 § 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.
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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

Obory
činnosti

Datum
vystavení

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Česká pošta,
s.p. Olomouc 2

Projektová činnost ve výstavbě

28.04.2015

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Česká pošta,
s.p. Olomouc 2

Výkon zeměměřických činností

28.04.2015

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Česká pošta,
s.p. Olomouc 2

Výroba, obchod a služby neuvedené v
Viz. poznámka 1
28.04.2015
přílohách 1 až 3 živnostenského
za tabulkou
zákona

Datum
platnosti

Pozn. 1
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a
související činnosti a webové portály
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Poskytování technických služeb
3.3.

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

Název
dokladu

Obsah dokladu

Vystavil

Datum
vystavení

Jmenování
znalcem Spr
2647/83

Ing. Jan Musil je jmenován znalcem z oboru 1/ Ochrana
přírody 2/ Lesní hospodářství 3/ Ekonomika; odvětví 1/
neoprávněné zásahy, 2/dříví - těžba, myslivost 3/ ceny a
odhady

Krajský soud v
Ostravě

30.06.1983

Osvědčení o
autorizaci 4678

Ing. Petr Staněk je autorizovaným inženýrem v oboru
dopravní stavby

ČKAIT

09.12.1994

Osvědčení o
autorizaci 02
168

Ing. Jana Mikisková je autorizovaným projektantem
územních systémů ekologické stability

Česká komora
architektů

07.12.1994

Ing. et Ing. Filip Brtna je autorizovaným technikem v oboru
Osvědčení o
ČKAIT
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
autorizaci 34789
specializace stavby meliorační a sanační

06.12.2013

Datum
platnosti
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Ing. Václav Šváb je autorizovaným technikem v oboru
Osvědčení o
vodohospodářské stavby specializace stavby meliorační a ČKAIT
autorizaci 15657
sanační

27.03.1995

Osvědčení o
autorizaci 04
234

29.10.2014

Ing. Petr Lerch je autorizovaný projektant územních
systémů ekologické stability

Česká komora
architektů

Ing. Jan Kopal je autorizovaným technikem v oboru stavby
Osvědčení o
ČKAIT
vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
autorizaci 41813
specializace stavby meliorační a sanační

21.06.2019

Osvědčení o
Ing. Josef Blaha je autorizovaným inženýrem v oboru
autorizaci 42077 stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

06.12.2019

ČKAIT

Potvrzení Spr
2647/83

Ing. Jan Musil je jmenován znalcem v oboru 1/ ekonomiky,
2/ lesní hospodářství, 3/ ochrana přírody, spec.
Krajský soud v
neoprávněné zásahy; odvětví 1/ceny a odhady lesních
Ostravě
porostů a půdy, náhrady za poškození lesů, 2/ myslivost,
dříví-těžba

17.01.1994

Rozhodnutí Spr
504/2012

Ing. Jan Musil - rozšíření znalecké činnosti o specializaci
trvalé porosty v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady

19.03.2012

Krajský soud v
Ostravě

Rozhodnutí SPU Ing. Aneta Moravcová je úředně oprávněna k projektování Státní pozemkový
559296/2017
pozemkových úprav
úřad

20.12.2017

Rozhodnutí SPU Ing. Petr Lerch je úředně oprávněn k projektování
589183/2014
pozemkových úprav

Státní pozemkový
úřad

27.11.2014

Rozhodnutí
112/98-3151

Ing. Milena Švábeníková je úředně oprávněna k
projektování pozemkových úprav.

Ministerstvo
zemědělství, Ústřední
19.01.1998
pozemkový úřad
Praha

Rozhodnutí
113/98-3151

Ing. Alice Moravcová je úředně oprávněna k projektování
pozemkových úprav

Ministerstvo
zemědělství, Ústřední
19.01.1998
pozemkový úřad
Praha

Rozhodnutí
11274/201013300

Ing. Jan Kopal je úředně oprávněn k projektování
pozemkových úprav

Ministerstvo
zemědělství, Ústřední
02.12.2010
pozemkový úřad
Praha

Rozhodnutí SPU Mgr. Martin Přerovský je úředně oprávněn k projektování
409353/2019
pozemkových úprav

Státní pozemkový
úřad Praha

22.10.2019

Úřední
oprávnění
2627/2013

Ing. Kateřina Absolonová je úředně oprávněna pro
Český úřad
ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst.
zeměměřický a
1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování:
katastrální
a)

05.05.2014

Úřední
oprávnění
2547/2011

Český úřad
zeměměřický a
katastrální

20.03.2019

Český úřad
zeměměřický a
katastrální

20.03.2019

Ing. Pavel Steiniger je úředně oprávněn pro ověřování
Český úřad
Úřední
výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a)
zeměměřický a
oprávnění 18/95 až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro
katastrální
ověřování: a) b), c)

14.04.1995

Ing. Milena Ulčíková je úředně oprávněna pro ověřování
Český úřad
Úřední
výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a)
zeměměřický a
oprávnění 26/95 až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro
katastrální
ověřování: a) b),

01.12.1998

Úřední
oprávnění
2476/09

Ing. Štěpánka Loydlová je úředně oprávněna pro
Český úřad
ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst.
zeměměřický a
1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování:
katastrální
a)

19.11.2009

Úřední
oprávnění
2186/03

Ing. Jana Furmanová je úředně oprávněna pro ověřování
výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: c)

Český úřad
zeměměřický a
katastrální

20.06.2003

Úřední
oprávnění
2547/11

Ing. Tomáš Macíček je úředně oprávněn pro ověřování
výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: c)

Český úřad
zeměměřický a
katastrální

22.03.2011

Úřední

Ing. Jiří Mohler je úředně oprávněn pro ověřování

Český úřad

04.12.2013

Úřední
oprávnění
2547/2011

Ing. Tomáš Macíček je úředně oprávněn pro ověřování
výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: a), b)
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oprávnění
2670/13

výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: a)

zeměměřický a
katastrální

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace
Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 02.07.2015.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 10.04.2020.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum: 17.01.2021
Evidenční číslo: W21010010784

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

