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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 22.05.2017

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1. Obchodní firma/Název
UNIQA pojišťovna, a.s.

1.2. Sídlo
Evropská 136/810
16012  Praha 
Česká republika

1.3. IČO
49240480

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Martin Žáček, CSc. předseda představenstva

Ing. Lucie Urválková místopředseda představenstva

Wolfgang Friedl člen představenstva

Mgr. Rastislav Havran člen představenstva

Dipl. Ing. Robert Wasner člen představenstva

Způsob jednání
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti 
připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: - nejméně dva členové představenstva

1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení 
osoby

Právní titul jednání jménem 
dodavatele Způsob jednání Datum platnosti 

do

Yvona Adamčíková Plná moc Viz poznámka 1 za 
tabulkou  

Michal Dachovský prokurista Viz poznámka 2 za 
tabulkou  

Bc. Andrea Dobiášová Plná moc Viz poznámka 3 za 
tabulkou  

RNDr. Ivo Drápela prokurista Viz poznámka 4 za 
tabulkou  

Ladislav Gela Plná moc Viz poznámka 5 za 
tabulkou  

JUDr. Pavel Kocourek prokurista Viz poznámka 6 za 
tabulkou  

Bc. Alice Miller Plná moc Viz poznámka 7 za 
tabulkou  

Mgr. Věra Pešková Plná moc Viz poznámka 8 za 
tabulkou  

František Rameš Plná moc Viz poznámka 9 za 
tabulkou  

Ing. Pavla Řežábková Plná moc Viz poznámka 10 za  
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tabulkou

Ing. Stanislav Svoboda prokurista Viz poznámka 11 za 
tabulkou  

Ing. Michal Šimek Plná moc Viz poznámka 12 za 
tabulkou  

Ing. Martina Vršecká Plná moc Viz poznámka 13 za 
tabulkou  

Ing. Jana Zárybnická Plná moc Viz poznámka 14 za 
tabulkou  

Pozn. 1
k zastupování společnosti a provádění všech právních úkonů při účasti na veřejných zakázkách podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veřejná 
zakázka"), jakož i ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy v záležitostech týkajících se 
veřejných zakázek, a to zejména
- k vyžádání zadávací dokumentace,
- k podepisování a předkládání nabídek,
- k podepisování ostatní příslušné dokumentace související s účastí na veřejné zakázce.
Pozn. 2
K zastupování a podepisování za společnost prokuristy se společnou prokurou se vyžaduje souhlasný 
projev vůle alespoň dvou prokuristů se společnou prokurou.
Pozn. 3
k zastupování společnosti a provádění všech právních úkonů při účasti na veřejných zakázkách podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veřejná 
zakázka"), jakož i ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy v záležitostech týkajících se 
veřejných zakázek, a to zejména
- k vyžádání zadávací dokumentace,
- k podepisování a předkládání nabídek,
- k podepisování ostatní příslušné dokumentace související s účastí na veřejné zakázce.
Pozn. 4
K zastupování a podepisování za společnost prokuristy se společnou prokurou se vyžaduje souhlasný 
projev vůle alespoň dvou prokuristů se společnou prokurou.
Pozn. 5
k zastupování společnosti a provádění všech právních jednání (úkonů) při účasti na veřejných 
zakázkách podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"veřejná zakázka"), jakož i ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy v záležitostech týkajících 
se veřejných zakázek, a to zejména
- k vyžádání zadávací dokumentace,
- k podepisování a předkládání nabídek,
- k podepisování ostatní příslušné dokumentace související s účastí na veřejné zakázce.
Pozn. 6
K zastupování a podepisování za společnost prokuristy se společnou prokurou se vyžaduje souhlasný 
projev vůle alespoň dvou prokuristů se společnou prokurou.
Pozn. 7
k zastupování Společnosti a provádění všech právních jednání (úkonů) při účasti na veřejných 
zakázkách podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen "zakázky"), a to 
zejména (nikoliv však výlučně):
- k účasti na zakázkách včetně zakázek realizovaných elektronickými prostředky nebo v souvislosti s 
elektronickými aukcemi
- k vyžádání zadávací dokumentace
- k předládání nabídek
- k podepisování příslušné dokumentace
- k účasti na otevírání obálek s nabídkami
- k písemné/elektronické komunikaci se zadavateli zakázek
- ke správě elektronických nástrojů
Písemnosti budou zasílány výlučně na výše uvedenou adresu Společnosti nebo na e-mailovou adresu 
zmocněnce: alice.miler@uniqa.cz
Pozn. 8
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k zastupování společnosti a provádění všech právních úkonů při účasti na veřejných zakázkách podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veřejná 
zakázka"), jakož i ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy v záležitostech týkajících se 
veřejných zakázek, a to zejména
- k vyžádání zadávací dokumentace,
- k podepisování a předkládání nabídek,
- k podepisování ostatní příslušné dokumentace související s účastí na veřejné zakázce.
Pozn. 9
k zastupování společnosti a provádění všech právních jednání (úkonů) při účasti na veřejných 
zakázkách podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"veřejná zakázka"), jakož i ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy v záležitostech týkajících 
se veřejných zakázek, a to zejména
- k vyžádání zadávací dokumentace,
- k podepisování a předkládání nabídek,
- k podepisování ostatní příslušné dokumentace související s účastí na veřejné zakázce.
Pozn. 10
k zastupování společnosti a provádění všech právních úkonů při účasti na veřejných zakázkách podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veřejná 
zakázka"), jakož i ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy v záležitostech týkajících se 
veřejných zakázek, a to zejména
- k vyžádání zadávací dokumentace,
- k podepisování a předkládání nabídek,
- k podepisování ostatní příslušné dokumentace související s účastí na veřejné zakázce.
Pozn. 11
K zastupování a podepisování za společnost prokuristy se společnou prokurou se vyžaduje souhlasný 
projev vůle alespoň dvou prokuristů se společnou prokurou.
Pozn. 12
k zastupování společnosti a provádění všech právních úkonů při účasti na veřejných zakázkách podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veřejná 
zakázka"), jakož i ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy v záležitostech týkajících se 
veřejných zakázek, a to zejména
- k vyžádání zadávací dokumentace,
- k podepisování a předkládání nabídek,
- k podepisování ostatní příslušné dokumentace související s účastí na veřejné zakázce.
Pozn. 13
k zastupování společnosti a provádění všech právních jednání (úkonů) při účasti na veřejných 
zakázkách podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"veřejná zakázka"), jakož i ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy v záležitostech týkajících 
se veřejných zakázek, a to zejména
- k vyžádání zadávací dokumentace,
- k podepisování a předkládání nabídek,
- k podepisování ostatní příslušné dokumentace související s účastí na veřejné zakázce.
Pozn. 14
k zastupování společnosti a provádění všech právních úkonů při účasti na veřejných zakázkách podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veřejná 
zakázka"), jakož i ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy v záležitostech týkajících se 
veřejných zakázek, a to zejména
- k vyžádání zadávací dokumentace,
- k podepisování a předkládání nabídek,
- k podepisování ostatní příslušné dokumentace související s účastí na veřejné zakázce.

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 
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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,

 § 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 Obory 
činnosti

Datum 
vystavení

Datum 
platnosti

Osvědčení Čj. 
2010/2880/570

Česká národní 
banka Viz poznámka 1 za tabulkou  31.03.2010  

Rozhodnutí Čj. 
2010/8672/570

Česká národní 
banka Viz poznámka 2 za tabulkou  06.10.2010  

Rozhodnutí Čj. 
322/9023/2002

Ministerstvo 
financí

Povolení k provozování pojišťovací 
činnosti, zajišťovací činnosti a činností 
souvisejících

 07.02.2002  

Rozhodnutí Čj. 
32/48692/2004-322

Ministerstvo 
financí

Povolení k rozšíření provozování 
pojišťovací činnosti  23.04.2004  

Pozn. 1
Povolení k pojišťovací činnosti a k činnosti s ní související, která byla udělena podle zák. č. 363/1999 
Sb., o pojišťovnictví (dále "dosavadní zákon"), se v souladu s § 137 odst. 3 ZPoj považují za povolení 
udělená podle ZPoj.
Pozn. 2
Podle § 138 odst. 3 ve spojení s § 49 odst. 1 ZPoj se uděluje povolení k provozování zajišťovací 
činnosti pro neživotní zajištění.
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4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 09.05.2017. 
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 09.05.2017. 

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 22.05.2017

Evidenční číslo: W17050000951
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