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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 12.08.2021

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1.
Obchodní firma/Název
AMBERG Engineering Brno, a.s.
1.2.
Sídlo
Ptašínského 10/313
60200 Brno
Česká republika
1.3.
IČO
49446703
1.4.

Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů

Funkce ve statutárním orgánu

Ing. Vlastimil Horák

člen představenstva

Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

člen představenstva

Způsob jednání
Jménem společnosti jedná a podepisuje ve všech záležitostech představenstvo a to tak, že jednají
jménem společnosti dva členové představenstva společně nebo prokurista se samotnou prokurou.
1.5.

Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení
osoby
Ing. Vlastimil Horák

Právní titul jednání jménem
dodavatele
prokurista

Způsob jednání

Datum platnosti
do

Prokurista jedná se samotnou
prokurou.

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,
 § 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,
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 § 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
živnostenského
rejstříku

Magistrát
města Brna

Projektová činnost ve výstavbě

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Magistrát
města Brna

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

Obory
činnosti

Datum
vystavení

Datum
platnosti

03.04.2009
Viz. poznámka 1
03.04.2009
za tabulkou

Pozn. 1
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
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Testování, měření, analýzy a kontroly
Velkoobchod a maloobchod
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
Datum
vystavení platnosti

Oprávnění 1848

Oprávnění k projektování objektů a zařízení pro činnost
prováděnou hornickým způsobem - § 3 zák. č. 61/1988
Sb., v rozsahu podle § 3 cit. zákona písm. c), d), e), f),
h), i)

Obvodní báňský úřad
pro území krajů
Jihomoravského a
Zlínského

Osvědčení 0356

Ing. Jan Rožek, projektant pro činnost prováděnou
hornickým způsobem - § 3 písm. c), e), i)

Obvodní báňský úřad v
20.11.2007
Brně

Osvědčení TD
0175

Ing. Jan Rožek je způsobilý k výkonu funkce technický
dozor pro vedení důlních děl a podzemních děl pro
činnosti prováděné hornickým způsobem, § 3 zákona č.
61/1988 Sb., v rozsahu: c), d), e), f), g), h), i)

Obvodní báňský úřad
pro území krajů
Jihomoravského a
Zlínského

30.11.2012

Osvědčení TD
0173

Ing. Vlastimil Horák je způsobilý k výkonu funkce
technický dozor pro vedení důlních děl a podzemních
děl pro hornickou činnost, § 2 zákona č. 61/1988 Sb., v
rozsahu: a), b), c), d), e), f), g); pro činnosti prováděné
hornickým způsobem, § 3 zákona č. 61/1988 Sb., v
rozsahu: a), b), c), d), e), f), g), h), i)

Obvodní báňský úřad
pro území krajů
Jihomoravského a
Zlínského

30.11.2012

Osvědčení TD
0202

Ing. Lubomír Kosík je způsobilý k výkonu funkce
technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl
pro činnosti prováděné hornickým způsobem, § 3
zákona č. 61/1988 Sb., v rozsahu: c), e), f), i)

Obvodní báňský úřad
pro území krajů
Jihomoravského a
Zlínského

20.10.2014

15.01.2015
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Osvědčení 0354

Ing. Vlastimil Horák, projektant pro činnost prováděnou
hornickým způsobem - § 3 písm. c), d), e), f), h), i)

Obvodní báňský úřad v
20.11.2007
Brně

Osvědčení o
Ing. Lumír Kliš je autorizovaným inženýrem v oboru
autorizaci 41350 geotechnika

ČKAIT

06.04.2018

Osvědčení o
Ing. Lumír Kliš je autorizovaným inženýrem v oboru
autorizaci 41690 statika a dynamika staveb

ČKAIT

14.11.2018

Osvědčení o
Ing. František Superata je autorizovaným inženýrem v
autorizaci 34622 oboru statika a dynamika staveb

ČKAIT

21.06.2013

Osvědčení o
Ing. Jaroslav Lacina, autorizovaný inženýr v oboru
autorizaci 18640 statika a dynamika staveb

ČKAIT

12.02.1999

Osvědčení o
Ing. Lubomír Kosík, autorizovaný inženýr v oboru mosty
autorizaci 27567 a inženýrské konstrukce

ČKAIT

29.06.2006

Osvědčení o
autorizaci 3477

ČKAIT

02.09.1994

Osvědčení o
Ing. Jan Rožek je autorizovaným inženýrem v oboru
autorizaci 29070 geotechnika

ČKAIT

13.04.2007

Osvědčení o
Ing. Jaroslav Lacina je autorizovaným inženýrem v
autorizaci 18169 oboru geotechnika

ČKAIT

30.01.1998

Osvědčení o
odborné
způsobilosti
projektanta 0778

Ing. Lubomír Kosík je odborně způsobilý k výkonu
funkce báňský projektant, pro činnost prováděnou
hornickým způsobem, § 3 zákona č. 61/1988 Sb., v
rozsahu: c), e), f), i)

Obvodní báňský úřad
pro území krajů
Jihomoravského a
Zlínského

20.10.2014

Rozhodnutí
2101/2009

RNDr. Ivan Poul je odborně způsobilý projektovat,
provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru:
Inženýrská geologie

Ministerstvo životního
prostředí

16.12.2009

Rozhodnutí
2138/2011

RNDr. Ivan Poul, Ph.D. je odborně způsobilý projektovat,
Ministerstvo životního
provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru:
prostředí
Hydrologie

17.06.2011

Ing. Vlastimil Horák, autorizovaný inženýr v oboru
geotechnika

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace
Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 30.07.2007.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 11.01.2021.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum: 12.08.2021
Evidenční číslo: W21080001768

Elektronicky podepsáno
dne 12.8.2021
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

