
 
 
 

 
SILMOS-Q s.r.o. vydaný certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů,  

Křižíkova 70 akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.  
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SILMOS-Q s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, zapsán Krajským soudem v Brně dne 4. února 2004, oddíl C, 
vložka 45468 
IČO: 269 18 927 
 
Certifikační orgán č. 3121 pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaný ČIA 
 
vydává v rozsahu své akreditace certifikát 
 
č. 29044 
 
Tento certifikát potvrzuje, že uvedený stavební dodavatel prokázal splnění kvalifikace, které definuje 
 
Systém certifikovaných stavebních dodavatelů 
 
schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve smyslu §§ 233 až 240 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 
 
 
Správce systému: 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví  
Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 
zapsán 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka  
oddíl L 11068 
IČO: 015 41 641 
 
 
Stavební dodavatel: 

M - SILNICE a.s.   
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
IČO: 421 96 868 
právní forma: akciová společnost 
Zapsán Krajským soudem v Hradci Králové, dne 18. prosince 1991, oddíl B, vložka 430 
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Statutární orgán: 
Mgr. Michal Kropáč, předseda 
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda 
Mgr. Irena Bubeníková, člen 
 
 
Způsob jednání za společnost: 
- Za společnost jedná představenstvo, není-li stanoveno jinak. Společnost zastupují dva členové představenstva, 
popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 

- Za společnost podepisují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemně 
pověřen, tak, že k firmě společnosti připojí podpis. 

- Pověření podepsané 10. 5. 2021 představenstvem obchodní společnosti, opravňuje Ing. Zdeňka Babku, místopředsedu 
představenstva, k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti v záležitostech obchodních vztahů: 
- vést nabídková, předkontraktační a kontraktační jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše 
celkového kontraktu, 
- podepisovat obchodní nabídky, smlouvy o společnosti a návrhy smluv o dílo do výše 50 000 000 Kč (slovy padesát 
milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu. 

- Pověření podepsané 10. 5. 2021 představenstvem obchodní společnosti, opravňuje Ing. Zdeňka Babku, místopředsedu 
představenstva, k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti v záležitostech obchodních vztahů:- uzavírat 
obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu. 
 
 

Rozsah certifikace stavebního dodavatele 
(dle přílohy č. 1 k PS 005) 
 

NACE 

Třída Kód CPV 

Číslo Popis Poznámky 

45.11 Demolice, bourací práce; 
příprava území a zemní 
práce 

- Zemní práce: výkop, zavážka, rovnání terénu a terénní 
úpravy stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, 
odstřely apod. 

45110000 

45.21 Všeobecná výstavba 
budov a stavebně 
inženýrských děl 

- výstavba budov všeho druhu 
- mosty, včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a 
podzemní dráhy – MIMO TUNELŮ  
A PODZEMNÍCH DRAH 
- městské potrubní, kabelové a elektrické sítě 

45210000 kromě: 
45213316 
45220000 
45231000 
45232000 

45.23 Výstavba dálnic a silnic, 
letišť a sportovních 
zařízení 

- výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a 
pěší 

45212212 a DA03 
45230000 kromě: 
45231000-45232000 
-45234115 

45.24 Výstavba vodních děl - výstavba přehrad a hrází – MIMO PŘEHRAD 45240000 

 
 
 
Vydáno: 14. 1. 2022 
Změna č. 1 ze dne 28. 3. 2022 
 

 
Platnost do: 13. 1. 2023 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ivo Dušek   
ředitel certifikačního orgánu  
 
Prokáže-li se, že držitel tohoto certifikátu nenaplní požadavky, rozhodné jeho přiznání a závazky podmiňující jeho platnost, může 
certifikační orgán pro kvalifikaci účinnost tohoto certifikátu zrušit nebo změnit. 


