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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 06.12.2021

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1.
Obchodní firma/Název
HBH Projekt spol. s r.o.
1.2.
Sídlo
Kabátníkova 216/5
60200 Brno
Česká republika
1.3.
IČO
44961944
1.4.

Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů

Funkce ve statutárním orgánu

Ing. Ivan Budík

jednatel

Ing. Radovan Hrnčíř

jednatel

Způsob jednání
K názvu společnosti připojí svůj podpis jeden jednatel.

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. Brno 6

Činnost účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence

07.05.2009

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Česká pošta,
s.p. Brno 6

Poskytování služeb v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

07.05.2009

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Česká pošta,
s.p. Brno 6

Projektová činnost ve výstavbě

07.05.2009

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Česká pošta,
s.p. Brno 6

Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování

07.05.2009

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Česká pošta,
s.p. Brno 6

Výkon zeměměřických činností

07.05.2009

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Česká pošta,
s.p. Brno 6

Výroba, obchod a služby neuvedené v
Viz. poznámka 1
07.05.2009
přílohách 1 až 3 živnostenského
za tabulkou
zákona

Datum
platnosti

Pozn. 1
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a
související činnosti a webové portály
Projektování elektrických zařízení
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Testování, měření, analýzy a kontroly
Velkoobchod a maloobchod
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
3.3.

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

Název dokladu

Obsah dokladu

Vystavil

Datum
vystavení

Osvědčení 48-CU/2019/ENBN

Ing. Stanislav Masařík je odborně způsobilý v
elektrotechnice (§ 14 vyhl. č. 50/1978 Sb.)

Vladimír Nerad,
Elektroslužby,
Benešov

07.01.2020

Osvědčení o autorizaci
16305

Ing. Otakar Hornoch je autorizovaným
inženýrem v oboru dopravní stavby, mosty a
inženýrské konstrukce

ČKAIT

08.09.1995

Osvědčení o autorizaci
16304

Ing. Ivan Budík je autorizovaným inženýrem v
oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské

ČKAIT

08.09.1995

Datum
platnosti
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konstrukce
Osvědčení o autorizaci
25501

Ing. Jana Ocásková je autorizovaným
inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství ČKAIT
a krajinného inženýrství

02.07.2004

Osvědčení o autorizaci
15938

Ing. Radovan Hrnčíř je autorizovaným
inženýrem v oboru dopravní stavby

ČKAIT

28.04.1995

Osvědčení o autorizaci
19494

Ing. Stanislav Masařík je autorizovaným
inženýrem v oboru technologická zařízení
staveb

ČKAIT

01.06.2001

Osvědčení o autorizaci
02375

Ing. Jitka Suchomelová je autorizovaným
projektantem územních systémů ekologické
stability

Česká komora
architektů

21.06.1995

Osvědčení o autorizaci
29637

Ing. Petr Sabadáš je autorizovaným inženýrem v
ČKAIT
oboru dopravní stavby

12.12.2008

Osvědčení o autorizaci
16742

Ing. Petr Malec je autorizovaným inženýrem v
oboru mosty a inženýrské konstrukce

ČKAIT

04.10.1996

Osvědčení o autorizaci
40838

Ing. Petr Malec je autorizovaným inženýrem v
oboru dopravní stavby

ČKAIT

09.11.2016

Osvědčení o autorizaci
40479

Ing. Petr Skřička je autorizovaným inženýrem v
oboru dopravní stavby

ČKAIT

04.12.2015

Osvědčení o autorizaci
29251

Ing. Jiří Procházka je autorizovaným inženýrem
v oboru dopravní stavby

ČKAIT

29.06.2007

Osvědčení o autorizaci
28159

Ing. Radim Špaček je autorizovaným inženýrem
ČKAIT
v oboru mosty a inženýrské konstrukce

04.02.2005

Osvědčení o autorizaci
29082

Ing. Aleš Hanák je autorizovaným inženýrem v
oboru pozemní stavby

ČKAT

14.03.2007

Osvědčení o autorizaci
41580

Ing. Jiří Boháč je autorizovaným inženýrem v
oboru dopravní stavby

ČKAIT

07.12.2018

Osvědčení o autorizaci
42052

Ing. Manar Chaker je autorizovaným inženýrem
v oboru dopravní stavby

ČKAIT

06.12.2019

Osvědčení o autorizaci
44632

Ing. Petr Krajča je autorizovaným inženýrem v
oboru dopravní stavby

ČKAIT

29.04.2021

Osvědčení o odborné
způsobilosti
ROVS/5992/PREV/2019

Jaromír Borecký je odborně způsobilý k
zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ROVS-Rožnovský
vzdělávací servis 10.04.2019
s.r.o. Brno

Osvědčení o registraci osoby Ing. Juraj Kolcun je oprávněn k výkonu vybrané
usazené 278
činnosti v oboru dopravní stavby

ČKAIT

30.10.2018

Osvědčení o registraci osoby Ing. Marek Kačenák je oprávněn k výkonu
usazené 57
vybrané činnosti v oboru dopravní stavby

ČKAIT

17.06.2010

Rozhodnutí
MZP/2019/630/2885

Mgr. Stanislav Rada, Ph.D. je autorizovaný k
provádění posouzení podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ministerstvo
28.11.2019
životního prostředí

Rozhodnutí
MZP/2019/610/537

Mgr. Stanislav Rada, Ph.D. - je autorizovaný k
provádění hodnocení vlivů závažného zásahu
na zájmu ochrany přírody a krajiny podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny ve smyslu §
67 tohoto zákona (zákon č. 114/1992 Sb.,)

Ministerstvo
15.02.2019
životního prostředí

Rozhodnutí
MZP/2021/610/469

Ing. Tomáš Libosvár je autorizovaný k
Ministerstvo
hodnocení vlivů závažných zásahů na zájmy
24.03.2021
chráněné podle části druhé , třetí a páté zákona životního prostředí
ve smyslu § 67 tohoto zákona č. 114/1992 Sb.,

Rozhodnutí
MZP/2019/610/3810

Ing. Kateřina Ošlejšková je autorizovaná k
provádění hodnocení vlivů závažného zásahu
na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny ve smyslu §
67 tohoto zákona č.114/1992 Sb.

Ministerstvo
18.12.2019
životního prostředí

Rozhodnutí 81390/ENV/16

Mgr. Tomáš Šikula je autorizovaný ke
zpracování dokumentace a posudku

Ministerstvo
27.12.2016
životního prostředí

Rozhodnutí o autorizaci
33526/ENV/14

Mgr. David Kouřil je autorizovaný ke zpracování Ministerstvo
16.05.2014
rozptylových studií
životního prostředí

Rozhodnutí o prodloužení
autorizace
MZP/2020/630/508

Mgr. Šárka Pokorná je oprávněna k provádění
posouzení podle § 45i odst. 3 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ministerstvo
28.02.2020
životního prostředí

10.04.2024

14.04.2023

08.03.2025
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Úřední oprávnění 452/95

Ing. Pavel Dvořák je oprávněn pro ověřování
výsledků zeměměřických činností v rozsahu
podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č.
200/1994 Sb., pro ověřování b), c).

Český úřad
zeměměřický a
katastrální

22.06.1995

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace
Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 09.05.2006.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 18.08.2021.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum: 06.12.2021
Evidenční číslo: W21120002266

Elektronicky podepsáno
dne 6.12.2021
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

