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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

Název:     CEJIZA, s.r.o. 

Sídlo:     Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 

IČO, DIČ:     283 53 242, CZ28353242  

Předmět činnosti:   činnost centrálního zadavatele 

Datum založení / zápisu do OR: 18. června 2009 / 22. července 2009 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:   1 000 000 Kč 

Jediný společník:   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,  

IČO: 708 88 337 

Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Brně pod sp. zn. C 63163 

Kontaktní údaje    

Kancelář:    Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 

Telefon:    +420 541 654 222 

E-mail:     info@cejiza.cz 

Internetové stránky:   www.cejiza.cz 

Profil zadavatele:   ezak.cejiza.cz 

Datová schránka:   i3pi4ha 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Valná hromada      

Jediný společník:   Jihomoravský kraj 

Statutární orgán  do 31. 12. 2017 od 1. 1. 2018  

Jednatel: MUDr. Bořek Semrád  Mgr. Libuše Podolová 

Dozorčí rada   

Členové:  do 9. 3. 2017 od 10. 3. 2017 

 JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. Ing. Pavel Zůna, MSS., Ph.D.  

 JUDr. Jan Navrátil JUDr. Jan Navrátil  

Mgr. Pavel Blažík  JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. 

Bc. Roman Hanák  Ing. Kateřina Kalinová  

Ing. Miluše Macková  Milan Vojta, MBA, M.A.   

Bc. Ondřej Antonín  Mgr. Martin Maleček  

Mgr. Richard Zemánek  Ing. Jindřich Zuziak  

Předseda: do 31. 3. 2017 od 1. 4. 2017 

 JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. Ing. Pavel Zůna, MSS., Ph.D.  

Zaměstnanci 

Počet zaměstnanců:    4 
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2 PROFIL SPOLEČNOSTI A CENTRALIZOVANÉ ZADÁVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Společnost CEJIZA, s.r.o. byla založena v roce 

2009 a je ve stoprocentním vlastnictví 

Jihomoravského kraje. Část provozních 

prostředků je hrazena z dotace poskytované 

Jihomoravským krajem.  

Rozhodujícím předmětem činnosti je činnost 

centrálního zadavatele, která je ukotvena 

v § 9 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen ZZVZ) pro Jihomoravský kraj a příspěv-

kové organizace zřizované Jihomoravským krajem, 

případně pro další právnické osoby zřizované nebo 

ovládané Jihomoravským krajem.  

 

 

 

 

 

 

Centralizované zadávání umožňuje efektivně 

snižovat finanční, personální a časové náklady na 

pořizování zboží a služeb při zachování kvality 

dodaných komodit. Zároveň dochází k postupné 

standardizaci kvality plnění předmětu veřejné 

zakázky.  

Ne ve všech případech se ale podaří efektivně 

dosáhnout cíle v podobě kvalitní a zároveň 

nízkonákladové dodávky či služby. Je to proces, 

který se neustále mění, vyvíjí a zpětnou vazbou 

optimalizuje. Faktorů, vstupujících do centrálního 

zadávání, je velmi mnoho a ne vždy je lze zohlednit, 

omezit, ovlivnit či eliminovat.  

Odbornost při zpracování podkladů k soutěženým 

komoditám a detailní znalost problematiky zadávání 

veřejných zakázek klade vysoké nároky na 

zaměstnance nejen v oblasti neustálého vzdělávání 

a zvyšování kvalifikace v legislativě daného oboru, 

ale i sledování vývoje tržních cen komodit a nových 

trendů moderních informačních technologií. Pravi-

delná školení nám umožňují udržet vysoký standard  

 

znalostí, účast na konferencích zase výměnu 

informací a zkušeností s ostatními zadavateli 

zakázek. Je nutno také zmínit, že samotná 

administrativa procesu centrálního zadávání pro cca 

240 organizací Jihomoravského kraje je pro 

zaměstnance společnosti pouze v počtu 4 osob 

velkou výzvou.  

Součinnost s odbornými konzultanty, tzn. odborníky 

v oboru jednotlivých komodit či služeb, technickými 

specialisty a administrátory veřejných zakázek je 

pro celý proces centrálního zadávání efektivním 

přínosem. Profesionalita, dlouhodobé zkušenosti, 

vzájemná komunikace a spolupráce nám umožňuje 

centrální zadávání maximálně zefektivnit, zrychlit 

a pružně reagovat na požadavky zřizovatele, 

potažmo příspěvkových organizací, jím zřizovaných. 

Snažíme se hledat optimální řešení centrálního 

nákupu do budoucnosti a nacházet nové cesty 

veřejného zadávání i v návaznosti na požadavky EU, 

vývoj ICT a trendy moderní společnosti. 

Centralizované zadávání se využívá především pro 

nákup komodit, které jsou dobře standar-

dizovatelné, tzn. komodity, u nichž lze definovat 

předmět veřejné zakázky s použitím sady 

parametrů, které jsou významné pro popis 

komodity. Pro tvorbu standardů jednotlivých 

komodit jsou využívány tzv. standardizační týmy. 

Mezi cíle standardizace patří sjednocení parametrů 

komodit, které budou dále využívány při dalších 

veřejných zakázkách, dále zrychlení komunikace 

v rámci zadávacího procesu, zamezení používání 

slovního popisu komodit a používání obchodních 

názvů. Při standardizaci se vychází z analýzy potřeb 

jednotlivých příspěvkových organizací. Parametry 

by tedy měly splňovat nároky většiny pověřujících 

zadavatelů. 
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3 ROK 2017 V ČÍSLECH 

  

Celkový objem 

zadaných VZ podle 

předpokládané hodnoty: 

310 192 893 Kč 

Počet 

pověřujících 

zadavatelů: 
243 

Počet 

odběrných 

míst energií 

ve správě: 

1 041 

V Registru smluv 

publikováno 

celkem smluv: 447 

Celkem 

zadáno 

zakázek: 

15 

V rámci VZ na mobilní 

TK služby soutěženo 

celkem SIM karet: 

7 145 

Počet 

pojištěných 

organizací: 

240 
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4 PROCES ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Centrální veřejné zakázky realizované v roce 2017 vycházely z plánu práce na rok 2017, který svým usnesením 

schválila Rada Jihomoravského kraje. Plán práce je sestavován na základě zkušeností z předcházejících let, 

analýz nakupovaného materiálu a služeb a požadavků pracovních skupin složených ze zástupců organizací. 

Mezi hlavní úkony v procesu centralizovaného zadávání patří: 

 

 

 

 Sběr dat od jednotlivých pověřujících zadavatelů 

Před většinou výběrových řízení, která mají být zadávána centralizovaným způsobem, probíhá podrobný 

sběr požadavků od jednotlivých pověřujících zadavatelů.  

 Analýza požadavků 

Na základě získaných dat a jejich vyhodnocení se rozhoduje o tom, které komodity jsou požadovány se 

stejnými nebo slučitelnými parametry a je možno provádět jejich centralizované zadávání. Mezi další 

nezbytné kroky patří posouzení smluvních vztahů, rámcové vyčíslení objemu nákupu u jednotlivých 

komodit, srovnání pozitiv a negativ současného stavu a vyčíslení předpokládaného potenciálu úspor.  

 Standardizace komodit 

Pro účely zadávacího řízení se provádí standardizace komodit, která zajišťuje jejich jednoznačnou 

identifikaci a parametrický popis. Vymezení parametrů by mělo splňovat nároky většiny pověřujících 

zadavatelů.  

 Vyhodnocení zadávacího řízení 

Po ukončení zadávacího řízení probíhá jeho vyhodnocení a stanovuje se výše dosažené úspory. 

 Dohled nad plněním smluvních podmínek 

Ze strany centrálního zadavatele dochází ke kontrole kvality a plnění sjednaných smluvních podmínek.  

Tvorba a aktualizace 
plánů veřejných 

zakázek 

Sběr dat od jednotlivých 
pověřujících zadavatelů 

Analýza požadavků 

Standardizace komodit 
Příprava zadávacích 

podmínek 
Realizace zadávacích 

řízení 

Uzavírání smluv, 
uveřejňování dle zákona 

o registru smluv 

Vyhodnocení zadávacího 
řízení 

Dohled nad plněním 
smluv 
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5 POVĚŘUJÍCÍ ZADAVATELÉ 

Dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, jsou pořizovány pro Jihomoravský kraj  

a příspěvkové organizace, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, spadající pod 

jednotlivé odbory Jihomoravského kraje. V roce 2017 bylo prováděno centralizované zadávání pro celkem 242 

pověřujících zadavatelů a Jihomoravský kraj. 

 

 

 

 

 

Pověřující zadavatelé se zabývají dle svého zařazení odlišnou činností (např. výchova a vzdělávání, poskytování 

zdravotní péče) a na základě toho mají i různé požadavky na poptávané komodity. Z tohoto důvodu se veřejné 

zakázky dělí do několika skupin:  

Rozdělení veřejných zakázek podle účasti organizací 

Odbor Počet pověřujících zadavatelů 

školství 186 

sociálních věcí 28 

zdravotnictví 14 

kultury a památkové péče 11 

dopravy 1 

majetkový 1 

vnějších vztahů 1 

Jihomoravský kraj 1 

CELKEM 243 

VĚTŠINA ORGANIZACÍ 

Elektrická energie 

Zemní plyn 

Mobilní TK služby 

Pojištění 

Tonery 

ČÁST ORGANIZACÍ 

SPADAJÍCÍ POD URČITÝ 

ODBOR, NEBOŤ KOMODITA 

JE SPOLEČNÁ JEN PRO 

NĚKOLIK ORGANIZACÍ 

Pečovatelská lůžka a matrace 

Evakuační podložky 

Servis a opravy výtahů 

ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ 

SE STEJNOU ČINNOSTÍ 

Dezinfekční přípravky 

Medicinální kyslík 

Počet pověřujících zadavatelů 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

Počet pověřujících zadavatelů podle odborů 

školství 

sociálních věcí 

zdravotnictví 

kultury a památkové péče 

dopravy 

majetkový 

vnějších vztahů 

Jihomoravský kraj 
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6 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

V roce 2017 bylo vysoutěženo celkem 15 centrálních veřejných zakázek na dodávky a služby. 

Název VZ 
Počet 

pověřujících 
zadavatelů 

Odbor Předmět 
VZ dle výše 

předpokládané 
hodnoty 

Tonery 196 různé dodávky nadlimitní 

Pojišťovací služby 240 různé služby nadlimitní 

Mobilní telekomunikační služby 239 různé služby nadlimitní 

Servis a opravy výtahů 15 sociálních věcí služby podlimitní 

Servis a opravy výtahů 7 zdravotnictví služby podlimitní 

Dodávky kapalného 
medicinálního kyslíku 

6 zdravotnictví dodávky podlimitní 

Dodávky kancelářského papíru 198 různé dodávky podlimitní 

Pečovatelská lůžka, matrace  
a stolky 

11 sociálních věcí dodávky VZMR 

Evakuační podložky 10 sociálních věcí dodávky VZMR 

PC, monitory, NTB a tiskárny 37 různé dodávky podlimitní 

Dezinfekční přípravky 28 sociálních věcí dodávky VZMR 

Obálková prostěradla  
a lůžkoviny 

11 sociálních věcí dodávky VZMR 

Dodávky automobilů 15 různé dodávky nadlimitní 

Elektrická energie 218 různé dodávky nadlimitní 

Zemní plyn 205 různé dodávky nadlimitní 

V roce 2017 převažovaly podle výše předpokládané hodnoty nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky.  

    

 

 

 

 
4 

5 

6 

0 1 2 3 4 5 6 7 

VZMR 

Podlimitní 

Nadlimitní 

Veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty 
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7 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ZAHAJOVANÁ V ROCE 2016 

7.1 Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních 

zařízení pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení veřejné zakázky 

 

* Úspora je vyčíslena ve vztahu k cenám vysoutěženým v předchozí veřejné zakázce.  

Druh - nadlimitní otevřené řízení část 1 - originální část 2 - alternativní 

Počet pověřujících zadavatelů 172 93 

Datum zahájení 19. 9. 2016 19. 9. 2016 

Doba plnění do 28. 2. 2019 do 28. 2. 2019 

Předpokládaná hodnota  17 025 000 Kč 4 635 000 Kč 

Počet účastníků 1 5 

V návaznosti na probíhající plnění VZ bylo v roce 

2016 zahájeno zadávací řízení navazující centrální 

veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že se 

u repasovaných kazet jedná o služby, byly do 

veřejné zakázky na dodávky opět zahrnuty pouze 

originální a alternativní tiskové kazety a zakázka 

byla rozdělena na 2 části. Do veřejné zakázky byly 

zahrnuty pouze položky, které se vyskytovaly 

v množství 10 a více ks, popřípadě položky, které 

s jednotlivými tiskárnami souvisí, ale nedosahují 

uvedeného celkového počtu ks. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 

celkem 21 660 000 Kč a byla stanovena na základě 

cen vysoutěžených v předchozí centrální veřejné 

zakázce. Hodnocení nabídek bylo provedeno podle 

hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena 

prostřednictvím elektronické aukce. 

Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku 

v zadávacím řízení části č. 1 veřejné zakázky 

nabídku uchazeče C SYSTEM CZ a.s., IČO: 

27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 

Židenice, 636 00 Brno.  

V části 2 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější 

nabídky uchazeče RENOT s.r.o. a vyzval ho 

k poskytnutí součinnosti při uzavření smluv. 

Součinnost byla uchazečem odmítnuta, tudíž byl 

vyzván druhý uchazeč v pořadí – COMP´S spol. 

s r.o., který rovněž odmítl uzavřít smlouvu.  

Byl tak vyzván 3. uchazeč v pořadí – AutoCont CZ 

a.s., IČO: 47676795, se sídlem Hornopolní 

3322/34, 702 00 Ostrava. Uchazeč AutoCont CZ 

a.s. potvrdil poskytnutí součinnosti při podpisu 

smlouvy a dne 3. 4. 2017 byla podepsána kupní 

smlouva na dodávky alternativních typů tonerů. 

Předpokládaná 

hodnota 

21 660 000 Kč 

Vítězné nabídky 

19 433 531 Kč 

Úspora v Kč bez 

DPH * 

2 226 469 Kč 

Úspora v % 

10,28 % 
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8 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ZAHAJOVANÁ NEBO PŘIPRAVOVANÁ 
V ROCE 2017 

8.1 Dodávky kancelářského papíru pro příspěvkové organizace zřizované 

Jihomoravským krajem 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

               

Vyhodnocení veřejné zakázky  

 

 

 

 

* Úspora je vyčíslena ve vztahu k cenám vysoutěženým v předchozí veřejné zakázce. 

8.2 Pečovatelská lůžka, matrace a stolky 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh - zjednodušené podlimitní řízení část 1 - bez NP část 2 - s NP 

Počet pověřujících zadavatelů 112 86 

Datum zahájení 31. 7. 2017 31. 7. 2017 

Doba plnění do 30. 9. 2018 do 30. 9. 2018 

Předpokládaná hodnota  2 155 697 Kč  1 771 258 Kč 

Počet účastníků 4 3 

Na základě požadavků jednotlivých příspěvkových 

organizací byla shromážděna data o spotřebě 

xerografického papíru. Po jejich vyhodnocení byla 

připravena podlimitní veřejná zakázka na dodávky 

rozdělená na 2 části - bez požadavku na 

poskytování náhradního plnění a s požadavkem na 

poskytování náhradního plnění.  

Předmětem VZ byly průběžné dodávky papíru A3 - 

A6 v různých kvalitách a barevnosti. Celková 

předpokládaná hodnota ve výši 3 926 955 Kč byla 

stanovena na základě cen vysoutěžených 

 

 

v předchozí centrální veřejné zakázce. V souladu 

s § 120 odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhradil, že po 

hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody 

provede elektronickou aukci, která se konala dne 

10. 10. 2017.  

Zadavatel vybral k uzavření rámcové dohody v části 

1 zadávacího řízení dodavatele LAW CZ s.r.o., IČO: 

25542532, se sídlem Bílanská 2599/32, 767 01 

Kroměříž. V části 2 zadávacího řízení byl vybrán 

dodavatel  SMERO, spol. s r.o., IČO: 25527886, se 

sídlem Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad. 

Předmětem veřejné zakázky byla koupě 

pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků pro 

zařízení sociálních služeb Jihomoravského kraje.  

Dne 3. 11. 2017 se v sídle zadavatele konalo 

jednání hodnotící komise, na němž bylo provedeno 

hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek 

účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel stanovil jako 

jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu. 

Hodnocení nabídek nebylo provedeno, neboť ve 

výběrovém řízení byl v okamžiku hodnocení nabídek 

jediný účastník výběrového řízení. Zadavatel vybral 

 

k uzavření smlouvy dodavatele LINET spol. s r.o., 

IČO: 00507814, se sídlem Želevčice 5, 274 01 

Slaný.  

Ceny za předměty dle VŘ v roce 2017 jsou ve 

srovnání se stejnými typy komodit, které byly 

předmětem soutěže v loňském roce (lůžka, 

matrace, stolky), nabídnuty ve stejné cenové 

hladině bez dalšího navýšení. Oproti konkurenčním 

nabídkám na trhu lze konstatovat, že ve srovnání 

s cenami centrálního nákupu, nelze jiným způsobem 

dosáhnout ještě výhodnějších cen. 

 

Předpokládaná 

hodnota 

3 926 955 Kč 

Vítězné nabídky 

3 794 137 Kč 

Úspora v Kč bez 

DPH * 

132 818 Kč 

Úspora v % 

3,38 % 
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8.3 Evakuační podložky 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení veřejné zakázky 

 

* Úspora je vyčíslena ve vztahu k tržním cenám. 

 

8.4 Počítače, monitory, notebooky a tiskárny 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Druh  VZMR 

Počet pověřujících zadavatelů 11 

Datum zahájení 3. 10. 2017 

Doba plnění dle lhůt ve smlouvě 

Předpokládaná hodnota  1 999 999 Kč  

Počet účastníků 2 

Druh  VZMR 

Počet pověřujících zadavatelů 10 

Datum zahájení 25. 10. 2017 

Doba plnění dle lhůt ve smlouvě 

Předpokládaná hodnota  450 000 Kč 

Počet účastníků 2 

Na základě plánu práce byla realizována centrální 

veřejná zakázka na dodávku evakuačních podložek 

dle doporučení hasičských kontrol, jejíž příprava 

byla zahájena sběrem podkladových dat 

k dotčenému nákupu. Všechny příspěvkové 

organizace v oblasti poskytování sociální péče byly 

osloveny s požadavkem na vyčíslení jejich potřeby 

nákupu podložek v kusech dle navržené technické 

specifikace. Předmětem plnění veřejné zakázky byly 

dodávky evakuačních podložek pro jednotlivé 

 

zadavatele. Předpokládaná hodnota ve výši 

450 000 Kč vycházela z informací získaných 

průzkumem trhu. Základním hodnotícím kritériem 

pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková 

cena.  

Na základě provedeného hodnocení nabídek rozhodl 

zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky a vybral 

nabídku dodavatele MEDICOOL TRADE s.r.o., IČO: 

29021286, se sídlem Vačkářova 310/3, 104 00, 

Praha 10 jako nabídku nejvhodnější. 

 

Předmětem plnění 3 částí veřejné zakázky byly 

dodávky počítačů, monitorů, notebooků a tiskáren 

pro jednotlivé zadavatele – organizace JMK. 

Centrální veřejná zakázka byla zahájena dne 

12. 10. 2017 uveřejněním výzvy k podání nabídek 

a zadávací dokumentace na profilu zadavatele, 

zároveň byly odeslány výzvy všem oslovovaným 

dodavatelům. Celková předpokládaná hodnota ve 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládaná 

hodnota 

450 000 Kč 

Vítězná nabídka 

337 820 Kč 

Úspora v Kč bez 

DPH * 

112 180 Kč 

Úspora v % 

24, 93 % 
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Vyhodnocení veřejné zakázky 

 

 

* Úspora je vyčíslena ve vztahu k tržním cenám. 

 

8.5 Dezinfekční přípravky pro zařízení sociálních služeb Jihomoravského kraje 

2017 – 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh - zjednodušené podlimitní řízení 
část 1 - PC  
a monitory 

část 2 - 
notebooky 

část 3 - 
tiskárny 

Počet pověřujících zadavatelů 30 20 20 

Datum zahájení 12. 10. 2017 12. 10. 2017 12. 10. 2017 

Doba plnění dle lhůt ve smlouvě dle lhůt ve smlouvě dle lhůt ve smlouvě 

Předpokládaná hodnota  3 533 300 Kč 1 150 600 Kč   265 500 Kč 

Počet účastníků 6 5 3 

výši 4 949 400 Kč vycházela z informací získaných 

průzkumem trhu. Do zadávacího řízení bylo podáno 

ve lhůtě pro podání nabídek celkem 14 nabídek 

účastníků.  

Komise z důvodu procesní ekonomie přistoupila 

k seřazení nabídek podle základního hodnotícího 

kriteria nejnižší nabídková cena a provedla 

posouzení nabídek pouze ve vztahu k nabídce 

 

s nejnižší nabídkovou cenou. Vzhledem ke 

skutečnosti, že byl ve všech 3 částech vybrán 

totožný dodavatel, a to C SYSTEM CZ a.s.,  

IČO: 27675645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10,  

Židenice, 636 00 Brno, byl dotčený vyzván dle 

§ 122 ZZVZ  k doložení dokladů a informací před 

uzavřením smluv, poté bylo přistoupeno k podpisu 

smluv.  

 

V návaznosti na zrušení ZŘ VZ s názvem 

„Dezinfekční přípravky pro zařízení sociálních služeb 

Jihomoravského kraje 2017-2020“, bylo připraveno 

zadávací řízení k opětovnému zahájení.  

Centrální veřejná zakázka byla realizována pro 

všech 28 příspěvkových organizací JMK, 

poskytujících sociální péči. Předpokládaná hodnota 

ve výši 1 850 000 Kč byla stanovena na základě cen 

vysoutěžených v předchozí centrální veřejné 

zakázce. V rámci přípravy na požadavek 

elektronizace připravila CEJIZA zadávací řízení 

dotčené VZMR jako první plně elektronický proces 

zadávání centrální veřejné zakázky, tzn. od přijetí 

elektronických nabídek přes elektronické otvírání  

 

nabídek až po veškerou elektronickou komunikaci 

s účastníky zadávacího řízení. Do ZŘ byly podány 

3 nabídky účastníků. Zadavatel rozhodl dne 

14. 3. 2017 na základě doporučení komise o výběru 

nejvhodnější nabídky účastníka PROMEDICA PRAHA 

GROUP a.s., IČO: 25099019, se sídlem Juárezova 

1071/17, Bubeneč 160 00, Praha 6. Vítězný 

účastník potvrdil poskytnutí součinnosti při podpisu 

smluv a doložil pojistný certifikát. Bylo podepsáno 

všech 28 kupních smluv s pověřujícími zadavateli 

a byly splněny veškeré náležitosti k zadání veřejné 

zakázky. Vybraným dodavatelem byly rovněž 

sestaveny dezinfekční řády pro jednotlivá zařízení 

a sjednány termíny proškolení personálu.  

 

 

 

 

Předpokládaná 

hodnota 

1) 3 533 300 Kč 

2) 1 150 600 Kč 

3)    265 500 Kč 

Vítězné nabídky 

1) 2 492 105 Kč 

2)    769 018 Kč 

3)    125 305 Kč 

 

  Úspora v Kč bez 
DPH * 

1) 1 041 195 Kč 

2)    381 582 Kč 

3)    140 195 Kč 

 

Úspora v % 

1) 29,47 % 

2) 33,16 % 

3) 52,80 % 
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Vyhodnocení veřejné zakázky 

 

* 

Úspora je vyčíslena ve vztahu k cenám vysoutěženým v předchozí veřejné zakázce. 

8.6 Obálková prostěradla a lůžkoviny 2017 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení veřejné zakázky 

 

 

* Úspora je vyčíslena ve vztahu k tržním cenám. 

Druh  VZMR 

Počet pověřujících zadavatelů 28 

Datum zahájení 19. 1. 2017 

Doba plnění Do 30. 6. 2018 

Předpokládaná hodnota  1 850 000 Kč 

Počet účastníků 3 

Druh - VZMR část 1 - Prostěradla část 2 - Lůžkoviny 

Počet pověřujících zadavatelů 11 8 

Datum zahájení 25. 10. 2017 25. 10. 2017 

Doba plnění dle lhůt ve smlouvě dle lhůt ve smlouvě 

Předpokládaná hodnota  170 000 Kč  180 000 Kč 

Počet účastníků 1 1 

V návaznosti na požadavek příspěvkových 

organizací poskytujících sociální péči na centrální 

nákup lůžkovin, byla realizována centrální VZMR na 

dodávku obálkových prostěradel a lůžkovin.  

Centrální veřejná zakázka byla rozdělena na 2 části:  

Část č. 1 VZ: Obálková prostěradla, Část č. 2 VZ: 

Lůžkoviny (komplety – povlak na polštář a přikrýv-

ku). Předpokládaná hodnota ve výši 350 000 Kč 

vycházela z informací získaných průzkumem trhu.  

Zadavatel rozhodl dne 24. 11. 2017 o výběru 

 

 

dodavatele a vybral k uzavření smlouvy pro část 

1 VZ Obálková prostěradla dodavatele: APOS BRNO 

s. r.o., IČO: 46980709, se sídlem Kotlanova 

2507/3, Líšeň, 628 00 Brno.  

Vybraný dodavatel doložil dokumenty požadované 

před podpisem smluv. Část č. 2 – Lůžkoviny byla 

zrušena z důvodu vyloučení jediného účastníka. 

V části 1 bylo uzavřeno 11 kupních smluv na 

dodávku obálkových prostěradel podle vzorníku 

barevného provedení dodavatele pro výběr 

objednatelů. 

 

 

Předpokládaná 

hodnota 

1 850 000 Kč 

Vítězná nabídka 

1 691 510 Kč 

Úspora v Kč bez 

DPH * 

158 490 Kč 

Úspora v % 

8,6 % 

Předpokládaná 

hodnota část 1 

170 000 Kč 

Vítězná nabídka 

165 534 Kč 

Úspora v Kč bez 

DPH * 

4 466 Kč 

Úspora v % 

2,63 % 
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8.7 Centrální dodávka automobilů pro příspěvkové organizace zřizované 

Jihomoravským krajem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení veřejné zakázky 

 

 

* Úspora je vyčíslena ve vztahu k tržním cenám. 

8.8 Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského 

kraje 2017 - 2018 

 

 

Druh  nadlimitní otevřené řízení 

Počet pověřujících zadavatelů 15 

Datum zahájení 15. 9. 2017 

Doba plnění dle lhůt ve smlouvě 

Předpokládaná hodnota  7 413 224 Kč 

Počet účastníků 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nad rámec plánu práce na rok 2017 společnosti 

CEJIZA schváleného RJMK a na základě rozhodnutí 

členů RJMK připravil centrální zadavatel 

dokumentaci zadávacího řízení a další listiny pro 

realizaci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, 

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. 

Předmětem plnění veřejné zakázky byly dodávky 

automobilů pro vybrané příspěvkové organizace 

zřizované Jihomoravským krajem. Předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky činila 7 413 224 Kč bez 

DPH a vycházela z informací získaných průzkumem 

trhu. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu 

§ 35 a § 101 ZZVZ na 7 částí. Každá část veřejné 

 

zakázky byla samostatným předmětem postupu 

zadavatele v zadávacím řízení. Dodavatel byl 

oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na 

všechny části veřejné zakázky. Hodnocení nabídek 

bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ 

podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická 

výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší 

nabídkové ceny.  

Vybraným dodavatelem v části 1 VZ se stal 

AGROTEC a.s., IČO: 00544957, se sídlem Brněnská 

12/74, 693 01 Hustopeče.  Smlouvy na 2 osobní 

automobily byly uzavřeny se 2 organizacemi. 

Vybraným dodavatelem v části 3 VZ se stal BSAuto 

Brno, a.s., IČO: 25323792, se sídlem Veslařská 

3098/2, Žabovřesky, 637 00 Brno. Smlouvy na 

2 dodávky pro přepravu nákladů byly uzavřeny ze 

strany dodavatele se 2 organizacemi.  

Vybraným dodavatelem v části 4 VZ se stal BSAuto 

Brno, a.s., IČO: 25323792, se sídlem Veslařská 

3098/2, Žabovřesky, 637 00 Brno. Smlouvy na 

4 dodávky pro přepravu osob byly uzavřeny se 

3 organizacemi. Části 2, 5, 6 a 7 byly zrušeny.  

 

Předmětem zadávacího řízení bylo uzavření 

rámcových dohod bez obnovení soutěže mezi 

jednotlivými zadavateli a jedním dodavatelem, na 

základě kterých budou zadávány veřejné zakázky 

 

na dodávky a dále uzavření smluv na plnění VZ, 

jejichž předmětem bude zajištění servisu zásobníků 

na medicinální kyslík a pronájem zásobníku na 

medicinální kyslík. Předpokládaná hodnota VZ činila  

Předpokládaná 
hodnota 

1)    495 868 Kč 

3) 1 033 058 Kč 

4) 2 231 404 Kč 

Vítězné nabídky 

1)    448 612 Kč 

3)    960 607 Kč 

4) 2 011 225 Kč 

 

  Úspora v Kč bez 

DPH * 

1)   47 256 Kč 

3)   72 451 Kč 

4) 220 179 Kč 

 

Úspora v % 

1) 9,53 % 

3) 7,01 % 

4) 9,87 % 
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8.9 Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského 

kraje 2017 – 2018 – opakované zadání 

 

 

 

Vyhodnocení veřejné zakázky 

 

 

* Úspora je vyčíslena ve vztahu k cenám vysoutěženým v předchozí veřejné zakázce. 

 

Druh  zjednodušené podlimitní řízení 

Počet pověřujících zadavatelů 6 

Datum zahájení 1. 9. 2017 

Doba plnění do 31. 10. 2018 

Předpokládaná hodnota  4 600 000 Kč 

Počet účastníků 0 

Druh  zjednodušené podlimitní řízení 

Počet pověřujících zadavatelů 6 

Datum zahájení 20. 9. 2017 

Doba plnění do 31. 10. 2018 

Předpokládaná hodnota  4 600 000 Kč 

Počet účastníků 1 

4 600 000 Kč a byla stanovena na základě cen 

vysoutěžených v předchozí centrální veřejné 

zakázce. Rámcové dohody byly uzavřeny na dobu 

určitou, a to do 31. 10. 2018. Doba a místo plnění 

veřejných zakázek zadávaných na základě 

rámcových dohod budou stanoveny v objednávkách 

a rámcových dohodách. Smlouvy na zajištění 

servisu zásobníků a smlouva na pronájem zásobníku 

byly uzavřeny na dobu určitou, a to do 

31. 10. 2018. Hodnocení nabídek na uzavření  

 

rámcových dohod, smluv na zajištění servisu 

zásobníků a smlouvy na pronájem zásobníku bylo 

provedeno v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ podle 

jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická 

výhodnost byla hodnocena podle nejnižší nabídkové 

ceny. Veřejné zakázky se účastnilo 6 nemocnic 

Jihomoravského kraje.  

Zadavatel zrušil zadávací řízení, protože ve 

lhůtě pro podání nabídek nebyly doručeny žádné 

nabídky. 

 

Vzhledem k nutnosti zajistit plynulé dodávky 

kapalného medicinálního kyslíku do zdravotnických 

zařízení Jihomoravského kraje, bylo zadávací řízení 

po aktualizaci lhůt obratem opakovaně zahájeno. Do 

zadávacího řízení byla podána jediná nabídka 

dodavatele Linde Gas, a.s., IČO: 00011754, se 

sídlem U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9.  

 

 

 

 

 

Vzhledem ke splnění kvalifikačních předpokladů 

dodavatele a všech požadavků zadavatele, 

zadavatel rozhodl o výběru dodavatele 

16. 10. 2017. Dne 17. 10. 2017 bylo uveřejněno 

oznámení o výběru dodavatele. Od 1. 11. 2017 tak 

dodávky kapalného medicinálního kyslíku plynule 

navázaly na předchozí dodávky. 

Předpokládaná 
hodnota 

4 600 000 Kč 

Vítězná nabídka 

4 398 240 Kč 

Úspora v Kč bez 

DPH * 

201 760 Kč 

Úspora v % 

4,39 % 
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8.10 Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj 

a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně 

pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11 Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace 

zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby 

zřizované Jihomoravským krajem 2018-2020 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení veřejné zakázky 

 

 

* Úspora je vyčíslena ve vztahu k cenám vysoutěženým v předchozí veřejné zakázce. 

Druh  nadlimitní otevřené řízení 

Počet pověřujících zadavatelů 242 

Datum zahájení 3. 7. 2017 

Doba plnění do 31. 10. 2020 

Předpokládaná hodnota  20 000 000 Kč 

Počet účastníků 2 

Druh  nadlimitní otevřené řízení 

Počet pověřujících zadavatelů 240 

Datum zahájení 10. 7. 2017 

Doba plnění do 31. 12. 2020 

Předpokládaná hodnota  120 000 000 Kč 

Počet účastníků 2 

V návaznosti na ukončení plnění centrální veřejné 

zakázky na poskytování mobilních telekomu-

nikačních služeb k 31. 10. 2017 bylo připraveno 

návazné zadávací řízení VZ. Nabídková cena 

účastníka O2 Czech Republic a.s. činila před aukcí 

99 440 817,48 Kč, v elektronické aukci byla snížena 

na 55 842 987,60 Kč.  

Rámcová dohoda byla uzavřena dne 1. 11. 2017 na 

dobu určitou, a to do 31. 10. 2020. Vybraným 

 

dodavatelem se stala společnost O2 Czech Republic, 

a.s., IČO: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 

266/2, Praha 4, 140 22. Dne 1. 11. 2017 byl 

podepsán rovněž dodatek č. 1 k rámcové dohodě.  

Uzavřením dodatku č. 1 byly sníženy ceny po dobu 

do 31. 3. 2018 a vyčíslena úspora ve výši cca 1 mil. 

Kč bez DPH / 1 měsíc, tzn. 5 mil. Kč bez 

DPH / 5 měsíců oproti nabídkové ceně vzešlé 

z elektronické aukce. 

Dokumentace zadávacího řízení byla připravena 

v nadlimitním otevřeném řízení podle § 56 ZZVZ. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 

120 000 000 Kč byla stanovena na základě cen 

vysoutěžených v předchozí centrální veřejné 

zakázce a navýšena o nárůst sazeb pojistného na 

trhu. Hodnocení nabídek bylo provedeno podle  

  

jejich ekonomické výhodnosti - nejnižší nabídkové 

ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla 

vyhodnocena nabídka účastníka Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 

47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 

186 00. Plnění centrální veřejné zakázky bude 

zahájeno dne 1. 1. 2018. 

Předpokládaná 
hodnota 

120 000 000 Kč 

Vítězná nabídka 

116 763 054 Kč 

Úspora v Kč bez 

DPH * 

3 236 946 Kč 

Úspora v % 

3 % 
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8.12 Servis a opravy výtahů 2017 – 2020 (nemocnice JMK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení veřejné zakázky 

 

 

* Úspora je vyčíslena ve vztahu k cenám vysoutěženým v předchozí veřejné zakázce. 

8.13 Servis a opravy výtahů  - zařízení sociálních služeb 2017 – 2020 

 

 

 

 

 

8.14 Servis a opravy výtahů  - zařízení sociálních služeb 2017 – 2020 II. 

  

Druh  zjednodušené podlimitní řízení 

Počet pověřujících zadavatelů 7 

Datum zahájení 6. 4. 2017 

Doba plnění do 31. 5. 2020 

Předpokládaná hodnota  2 618 690 Kč 

Počet účastníků 2 

Doba plnění navazující veřejné zakázky jsou 3 roky 

s počátkem od 1. 6. 2017. Předmětem plnění 

veřejné zakázky je zabezpečení řádného 

a nepřetržitého fungování výtahů provozovaných 

 

 

jednotlivými zadavateli, a to v souladu se všemi 

právními předpisy platnými a účinnými na území 

České republiky a technickými normami. VZ byla 

realizována pro 7 nemocnic s celkovým počtem 105 

výtahů.  

Předpokládaná hodnota VZ činila 2 618 690 Kč 

a byla stanovena na základě cen vysoutěžených 

v předchozí centrální veřejné zakázce. Zadavatel 

stanovil jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou 

cenu.  

Nejvýhodnější nabídkou byla nabídka účastníka 

VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o., IČO: 44962185, 

se sídlem Pivovarská 542, Jarošov 686 01 Uherské 

Hradiště.  

 

 

Předpokládaná 

hodnota 

2 618 690 Kč 

Vítězná nabídka 

2 165 182 Kč 

Úspora v Kč bez 

DPH * 

453 508 Kč 

Úspora v % 

17,32 % 

Zadávací řízení bylo připraveno jako podlimitní 

veřejná zakázka na služby. Rozsah požadovaných 

servisních služeb a oprav byl podrobně nastaven 

v zadávacích podmínkách a týkal se servisu celkem 

56 výtahů v 15 příspěvkových organizacích. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 

stanovena podle skutečné výše nákladů jednotlivých  

  

pověřujících zadavatelů v předchozím období a činila 

1 751 680 Kč. Na základě doporučení komise 

zadavatel rozhodl dne 14. 6. 2017 o vyloučení 

účastníka č. 1 a účastníka č. 2 ze ZŘ pro nesplnění 

podmínek účasti v ZŘ. Zadavatel dne 12. 7. 2017 

zrušil zadávací řízení z důvodu zůstatku pouze 

jediné (nejdražší) nabídky v ZŘ. 

 

V návaznosti na nutnost zrušení zadávacího řízení 

zadavatel připravil opětovné zahájení ZŘ VZ Servis 

a opravy výtahů pro zařízení sociálních služeb. 

Zadávací podmínky se neměnily, pouze byla 

posunuta lhůta pro zahájení plnění. V ZŘ byly 

 

podány elektronické nabídky 2 účastníků. Na 

základě závěrů komise rozhodl zadavatel 

28. 8. 2017 o výběru dodavatele – společnosti OTIS 

a.s., IČO: 42324254, se sídlem J. Opletala 3506/45, 

690 02 Břeclav.  
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Vyhodnocení veřejné zakázky 

 

 

* Úspora je vyčíslena ve vztahu ke skutečné výši nákladů jednotlivých pověřujících zadavatelů v předchozím období. 

8.15 Centrální dodávka elektrické energie pro Jihomoravský kraj a pro 

příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro 

další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem na rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh  zjednodušené podlimitní řízení 

Počet pověřujících zadavatelů 15 

Datum zahájení 1. 8. 2017 

Doba plnění do 30. 11. 2020 

Předpokládaná hodnota  1 761 300 Kč 

Počet účastníků 2 

Předpokládaná 

hodnota 

1 761 300 Kč 

Vítězná nabídka 

1 088 280 Kč 

Úspora v Kč bez 
DPH * 

673 020 Kč 

Úspora v % 

38,21 % 

Realizaci centrálního nákupu elektrické energie 

formou otevřeného řízení na období od 1. 1. 2018 

do 31. 12. 2018 schválila Rada Jihomoravského 

kraje na své 31. schůzi konané dne 31. 8. 2017. 

V zadávacím řízení veřejné zakázky podali nabídku 

2 účastníci zadávacího řízení. Zadavatel si v souladu 

s § 120 odst. 1 ZZVZ vyhradil, že po hodnocení 

nabídek provede elektronickou aukci, která se 

konala dne 9. 11. 2017. Vzhledem ke skutečnosti, 

že se do aukční síně přihlásil pouze 1 účastník 

a nedošlo k pohybu aukčních hodnot, vyhradil si 

zadavatel právo elektronickou aukci opakovat a to 

dne 16. 11. 2017. Nabídková cena vítězného 

účastníka Amper Market, a.s., IČO: 24128376, se 

sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 

 

Praha 4 činila před aukcí 1 150 Kč/MWh, v elektro-

nické aukci byla snížena na 1 051,50 Kč/MWh. Ze 

srovnání vysoutěžených cen elektrické energie na 

PXE burze a Českomoravské komoditní burze  

Kladno vyplývá, že vysoutěžená cena nijak 

nevybočuje z rozpětí cen získaných na komoditních 

burzách. Při porovnání cen dodávky je třeba 

přihlédnout k aktuálnímu vývoji cen silové elektřiny 

na energetickém trhu EEX (European Energy 

Exchange). Zatímco před rokem při burzovní aukci 

na ČMKB Kladno dne 10. 11. 2016 byla tržní cena 

silové elektřiny 34,70 EUR/MWh, v den konání 

elektronické aukce 16. 11. 2017 byla cena již 37,40 

EUR/MWh, tj. meziroční nárůst o 2,70 EUR/MWh, tj. 

o 7,78 %. 

26,00 

28,00 

30,00 

32,00 

34,00 

36,00 

38,00 

40,00 

Vývoj ceny elektřiny od listopadu 2016 do listopadu 2017 

Kurz EE EUR / 

MWh 
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8.16 Centrální dodávka zemního plynu pro Jihomoravský kraj a pro 

příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro 

další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem na rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Druh  nadlimitní otevřené řízení 

Počet pověřujících zadavatelů 218 

Datum zahájení 4. 9. 2017 

Doba plnění do 31. 12. 2018 

Předpokládaná hodnota  46 929 382 Kč 

Počet účastníků 2 

Realizaci centrálního nákupu zemního plynu formou 

otevřeného řízení na období od 1. 1. 2018 do 

31. 12. 2018 schválila Rada Jihomoravského kraje 

na své 31. schůzi konané dne 31. 8. 2017. 

V zadávacím řízení veřejné zakázky podali nabídku 

2 účastníci zadávacího řízení. Hodnocení nabídek 

bylo provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti 

- nejnižší nabídkové ceny.  

Zadavatel si v souladu s § 120 odst. 1 ZZVZ 

vyhradil, že po hodnocení nabídek provede 

elektronickou aukci, která se konala dne 

9. 11. 2017. Nabídková cena vítězného účastníka 

E. ON Energie, a.s., IČO: 26078201, se sídlem 

F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 

České Budějovice činila před aukcí 580 Kč/MWh, 

v elektronické aukci byla snížena na 494 Kč/MWh.  

Ze srovnání vysoutěžených cen zemního plynu na 

PXE burze a Českomoravské komoditní burze 

Kladno vyplývá, že vysoutěžená cena nijak 

nevybočuje z rozpětí cen získaných na komoditních 

 

  

 

burzách. Při porovnání cen dodávky je třeba 

přihlédnout k vývoji cen zemního plynu na 

energetickém trhu EEX (European Energy 

Exchange).  

Cena zemního plynu byla v průběhu posledních 18 

měsíců před konáním aukce nestabilní 

a rozkolísaná. Pohybovala se v intencích od 

13,50 EUR/MWh (tj. v roce 2016, kdy byla 

provedena aukce na ČMKB Kladno s vysoutěženými 

cenami platnými do konce roku 2017) až do 18,35 

EUR/MWh. 

13,00    

14,00    

15,00    

16,00    

17,00    

18,00    

19,00    

Vývoj ceny zemního plynu od dubna 2016 do listopadu 2017 

Kurz ZP 

EUR / MWh 
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Druh  nadlimitní otevřené řízení 

Počet pověřujících zadavatelů 205 

Datum zahájení 4. 9. 2017 

Doba plnění do 31. 12. 2018 

Předpokládaná hodnota  71 683 943 Kč 

Počet účastníků 2 

 

8.17 Komplexní zajištění prádelenských služeb v nemocnicích Jihomoravského 

kraje 

  Nad rámec plánu práce na rok 2017 společnosti 

a na základě výsledků hodnotících pohovorů 

s řediteli nemocnic, které proběhly dne 9. 2. 2017 

za účasti členů dozorčí rady společnosti CEJIZA, 

s.r.o., jednatele společnosti a ředitelů krajských 

nemocnic, kde byla zmíněna mimo jiné i nedořešená 

otázka prádelenských služeb, uzavřela v dubnu roku 

2017 společnost CEJIZA „Smlouvu o zajištění 

odborné pomoci“ s Textilním zkušebním ústavem, 

s. p. Předmětem plnění této smlouvy, která 

navazovala na závěry z „Analýzy efektivnosti 

nákupu, výpůjčky, praní a údržby prádla ve 

zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče 

zřízených Jihomoravským krajem“ zpracované 

v roce 2011, byla zejména aktualizace původních 

dat a také sběr dat a jejich analýza z nemocnice 

Hustopeče, která do původní analýzy nebyla 

zahrnuta. Dále byly provedeny konzultace 

s dotčenými nemocnicemi při stanovování kvalitativ-

ních požadavků na dodavatele prádelenských 

služeb. 

Na základě této skutečnosti připravil centrální 

zadavatel CEJIZA, s.r.o. dokumentaci zadávacího 

řízení a další listiny pro realizaci nadlimitní veřejné 

zakázky na služby, zadávané v otevřeném řízení dle 

§ 56 ZZVZ s názvem „Komplexní zajištění 

prádelenských služeb v nemocnicích Jihomorav-

ského kraje“. Předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. 

ZZVZ ve spojení s § 21 odst. 1 písm. b) ZZVZ činí 

205 000 000 Kč bez DPH. Předmětem plnění 

 

 

veřejné zakázky jsou komplexní prádelenské služby 

spočívající zejména v pronájmu prádla jednotlivým 

zadavatelům (s výjimkou vlastního prádla ve 

vlastnictví jednotlivých zadavatelů /dále jen „vlastní 

prádlo“/), kontrole prádla (včetně vlastního prádla), 

opravování prádla (s výjimkou vlastního prádla), 

zajišťování náhrad poškozeného či neopravitelného 

prádla (s výjimkou vlastního prádla), praní, čištění, 

dezinfekci, žehlení, kontrole, skládání, balení 

a označování prádla (včetně vlastního prádla), 

nakládání s rizikovým prádlem (infekčním, 

kontaminovaným cytostatiky, radionuklidy apod.) 

a zajišťování odběru a přepravy prádla určeného 

k praní od jednotlivých zadavatelů a přepravy 

a dodání čistého prádla jednotlivým zadavatelům do 

sjednaných dodacích míst. 

S ohledem na potřebu ukončit stávající smluvní 

vztahy mezi jednotlivými zadavateli a jejich 

stávajícími poskytovateli prádelenských služeb, 

resp. potřebu provést další případné úkony 

nezbytné pro zahájení plnění veřejné zakázky (např. 

odkup prádla), mělo být s plněním veřejné zakázky 

ve vztahu k jednotlivým zadavatelům započato 

první objednávkou jednotlivých zadavatelů.  

Materiál k předmětné nadlimitní centrální veřejné 

zakázce se předkládal k projednání v RJMK dne 

26. 10. 2017, ale byl z jednání stažen z důvodu 

kontrol prádelenských služeb v nemocnicích 

Jihomoravského kraje. Centrální veřejná zakázka 

tak nebyla v roce 2017 zahájena. 
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9 PODPORA PŘI SPRÁVĚ TELEKOMUNIKACÍ A POJIŠTĚNÍ 

9.1 Dozor nad implementací a kontrola kvality centrální veřejné zakázky na 

poskytování mobilních telekomunikačních služeb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hlasový tarif 
Počet SIM 

karet 
Tarif Internet  
v mobilu 

Počet SIM 
karet 

Datový tarif - 
mobilní internet 

Počet SIM 
karet 

Základní tarif 1 546 S 547 M 47 

Běžný tarif 2 179 M 1 637 XL 150 

Neomezený  3 808 L 9 XXL 3 

  XL 264   

  XXL 1   

  Unlimited 1   

51 % 

29 % 

21 % 

Počet SIM karet 

0 
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Hlasové tarify 

Neomezený tarif 

Běžný tarif 

Základní tarif 

22 % 

67 % 

11 % 

Počet SIM karet 

0 
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1800 

Tarif Internet v mobilu 

S 

M 

L 

XL 

XXL 

Unlimited 

Dne 1. 11. 2017 byla podepsána rámcová dohoda 

o poskytování mobilních telekomunikačních služeb 

pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace 

zřizované Jihomoravským krajem, případně pro 

další právnické osoby zřizované Jihomoravským 

krajem, mezi společností CEJIZA, s.r.o. a O2 Czech 

Republic, a.s. na další navazující období, tzn. od 

1. 11. 2017 do 31. 10. 2020. Období od 1. 1. 2017 

do 31. 10. 2017 lze vyhodnotit jako plynulé plnění 

3letého cyklu veřejné zakázky. Do plnění veřejné 

zakázky bylo zapojeno 222 příspěvkových 

organizací s aktivní mobilní službou s celkovým 

počtem 7 533 hlasových SIM karet a celkovým 

 

počtem 200 datových SIM karet. Zbývající 

organizace nejsou připojeny buď z důvodu slabého 

signálu, využívají pouze předplacených karet 

operátora, využívají služeb jiného operátora nebo 

nevyužívají mobilních služeb vůbec.  

Mobilní telekomunikační služby byly kvalitně 

a plynule poskytovány ve stanoveném rozsahu ze 

strany centrálního operátora a optimálně využívány 

Jihomoravským krajem a příspěvkovými 

organizacemi dle jejich požadavků. Vzájemná 

spolupráce všech zúčastněných stran byla 

bezproblémová. 
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Z datových služeb je k dispozici 6 tarifů pro internet v mobilu a 3 tarify pro mobilní internet, přes který lze 

připojit notebook, tablet apod. 

 

 

 

 

 

 

Pro samostatnou non-stop obslužnost v rámci nastavení mobilních služeb, byly pro příspěvkové organizace 

zřízeny uvedené kontaktní kanály dle priorit: 

CEJIZA, s.r.o. zajišťuje i nadále stálou telefonickou podporu všem příspěvkovým organizacím při řešení 

záležitostí souvisejících s fungováním mobilních čísel stejně jako komunikaci s poskytovatelem ohledně 

optimalizace a kontinuálního fungování poskytované služby:   

 implementace nových tarifů a dalších možností využití služeb mobilního operátora, 

 předání požadavků ze strany příspěvkových organizací na centrálního operátora, 

 konzultace veškeré problematiky poskytování telekomunikačních služeb,  

 kontrola plnění požadavků organizací, případné urgence, 

 zajištění změny plátce DPH, sídla, názvu a jiných fakturačních údajů organizací, 

 konzultace nákupu levnějších mobilů, zajištění nových SIM karet, zrušení starých, 

 zajištění kontroly dostupnosti signálu, doporučení postupu, v případě odůvodněné žádosti PO vyjednání 

zesílení signálu v dané lokalitě u operátora,  

 konzultace nastavení optimálních tarifů, konzultace a aktivace služby VPN u organizací, 

 zajištění aktualizace oprávněných osob u PO, posílení signálu v některých lokalitách, 

 využití nové služby centrálního operátora – na základě přístupových práv pro non-stop využívání správy 

jednotlivých účtů příspěvkových organizací prostřednictvím dvou internetových portálů, 

 elektronické zasílání smluv a ceníků na vyžádání, nastavení pouze elektronického zasílání faktur či možnost 

stahování faktur prostřednictvím internetového portálu, postupný přechod na plnou elektronickou 

komunikaci s centrálním operátorem. 

9.2 Dozor nad implementací a kontrola kvality centrální veřejné zakázky na 

poskytování pevných telekomunikačních služeb 
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Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro 

Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace 

zřizované Jihomoravským krajem bylo v roce 2017 

realizováno na základě navazujícího výběrového 

řízení - rámcové smlouvy mezi společností CEJIZA 

 

a O2 Czech Republic, a.s. ze dne 19. 10. 2015 

a dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2015. Na základě 

rámcové smlouvy o poskytování pevných tele-

komunikačních služeb pro období 36 měsíců 

probíhalo v r. 2017 plnění centrální veřejné zakázky 
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CEJIZA, s.r.o. zajišťuje i nadále stálou telefonickou podporu všem příspěvkovým organizacím při řešení 

záležitostí souvisejících s fungováním pevných telekomunikačních služeb, stejně jako komunikaci 

s poskytovatelem ohledně optimalizace a kontinuálního fungování poskytovaných služeb:  

 kontrola maximální dostupnosti a spolehlivosti služby, 

 zajištění přepojení pevných linek na základě požadavku PO v návaznosti na výpověď stávajícího operátora, 

 konzultace a řešení výpovědí konkurenčních operátorů, 

 kontrola plnění požadavků, případná urgence řešení přepojení, 

 nastavení možností detailních výpisů volání u PO JMK, 

 konzultace fakturace služby, 

 možnosti zřízení a změny telefonních ústředen organizací, 

 u nově vzniklých PO JMK součinnost při přepojení od stávajících operátorů. 

9.3 Dozor nad implementací a kontrola kvality centrální veřejné zakázky na 

pojišťovací služby 

  

Typ pevné linky Počet 

Přípojka 207 

ISDN2A 180 

ISDN2D 125 

ISDN30 11 

plynule a bezproblémově u všech dotčených 

příspěvkových organizací. V roce 2017 byla již 

většina organizací přepojena k centrálnímu 

operátorovi a byly tak sjednoceny poskytované 

služby. Spolupráce s příspěvkovými organizacemi je 

bezproblémová. Z celkového počtu 240 organizací,  

 

 

které jsou zařazeny pod rámcovou smlouvou, 

využívá v současné době aktivní fixní službu 193 

organizací s celkovým počtem 524 přípojek. 

Z důvodu přechodu k poskytování mobilních 

telekomunikačních služeb došlo u některých 

organizací k úplnému zrušení pevných linek.  

40 % 
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V návaznosti na výsledek zadávacího řízení, kdy se 

vítězným pojistitelem stala společnost Kooperativa 

pojišťovna, a.s., byly dne 9. 12. 2014 podepsány 

pojistné smlouvy a od 1. 1. 2015 zahájen další 3letý 

cyklus centrální veřejné zakázky pro zajištění 

pojistného programu Jihomoravského kraje 

a organizací JMK. Pojistitel ustanovil správcem 

 

společnost RESPECT, a.s. CEJIZA zajišťovala 

podporu v rámci implementace nových pojistných 

podmínek dle výběrového řízení, dále plnila 

konzultační, podpůrnou a kontrolní funkci v rámci 

problematiky pojištění. Plnění VZ probíhalo v roce 

2017 plynule dle manuálu správy pojištění 

v návaznosti na požadavky PO či změny v majetku. 

 



 24 

 

 

Podpora společnosti CEJIZA, s.r.o. spočívala nejen v řešení pojistných událostí, ale i v součinnosti pojištění 

nestandardních či časově omezených požadavků na specifické typy pojištění: 

 koordinace spolupráce s organizacemi, následně pak se správcem a pojistitelem, případně  

i likvidátorem pojistných událostí, 

 součinnost s Majetkovým odborem  JMK jako správcem pojištění za Jihomoravský kraj, 

 konzultace řešení všech druhů pojistných událostí, předání požadavků na správce pojištění či pojistitele, 

 konzultace rozporů v pojistném plnění, 

 urgence řešení likvidace PU, možnosti při řešení problematických PU, 

 konzultace zabezpečení majetku PO v návaznosti na požadavky pojistitele, 

 konzultace možností úprav a nastavení limitů v pojistných smlouvách s pojistitelem, 

 aktualizace dat v pojistných smlouvách, 

 nastavení a kontrola čerpání pojistného plnění v návaznosti na výši limitů v pojištění profesní odpovědnosti 

zdravotnických zařízení, 

 konzultace pojistných událostí motorových vozidel, ukončení leasingových smluv u motorových vozidel, 

 součinnost při vystavení certifikátů jako dokladů o pojištění různých projektů či majetku nabytého z dotace, 

 konzultace kvality spolupráce správce a likvidátora pojištění s vazbou na pojistitele. 

 

 

Přehled stavu pojistných událostí za rok 2017: 

Pojistník Typ Počet škod Rezerva Plnění 

Jihomoravský kraj 

Havarijní pojištění 59 59 000 1 916 632 

Povinné ručení 17 15 000 467 866 

Odpovědnost za škodu 715 307 758 4 461 539 

Majetkové pojištění 100 1 448 165 4 460 185 

Cestovní pojištění 3 2 015 3 942 

Celkem JMK 894 1 831 938 11 310 164 

Správa a údržba silnic 

Havarijní pojištění 14 10 000 142 914 

Povinné ručení 13 0 66 512 

Odpovědnost za škodu 37 35 500 180 819 

Majetkové pojištění 1 0 61 306 

Celkem SÚS 65 45 500 451 551 

Celkem JMK a SÚS 

Havarijní pojištění 73 69 000 2 059 546 

Povinné ručení 30 15 000 534 378 

Odpovědnost za škodu 745 343 258 4 642 358 

Majetkové pojištění 101 1 448 165 4 641 004 

Cestovní pojištění 3 2 015 3 942 

Celkem JMK a SÚS 959 1 877 438 11 761 715 
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10 STÁVAJÍCÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO 
PLYNU 

Elektrická energie a zemní plyn jsou komodity, které se pořizují způsobem podle § 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 

tzn., že jsou prodávány pověřujícím zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly pořízeny. 

Z fakturovaných údajů se získávají data pro správu a aktualizaci energetických databází, technickou podporu, 

kterou centrální zadavatel poskytuje pověřujícím zadavatelům a energetický management.   

10.1 Fakturace energií 

Za období 2017 bylo vystaveno celkem 13 609 dokladů za elektrickou energii a zemní plyn. Z fakturovaných 

údajů se získávají data pro správu a aktualizaci energetických databází, technickou podporu, kterou centrální 

zadavatel poskytuje pověřujícím zadavatelům a energetický management. Před zasláním faktur do organizací 

probíhá jejich kontrola. 

Druh 
Počet vystavených 

dokladů 

Celkem v Kč  

vč. DPH 

Elektrická energie - měsíční 1 935 70 781 343 

Elektrická energie - periodické a mimořádné 348 3 410 241 

Elektrická energie - opravné daňové doklady 35 -4 568 

Elektrická energie - zálohové faktury 2 193 69 610 400 

Elektrická energie - daňové doklady k zálohovým fakturám 2 193 - 

ELEKTRICKÁ ENERGIE CELKEM 6 704 143 797 416 

Zemní plyn - měsíční 786 21 146 977 

Zemní plyn - periodické a mimořádné 425 9 257 086 

Zemní plyn - opravné daňové doklady 12 -11 812 

Zemní plyn - zálohové faktury 2 841 97 322 780 

Zemní plyn - daňové doklady k zálohovým fakturám 2 841 - 

ZEMNÍ PLYN CELKEM 6 905 127 715 031 

CELKEM 13 609 271 512 447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi největší odběratele energií patří nemocnice - Nemocnice Znojmo, Nemocnice Břeclav, Nemocnice Vyškov, 

Nemocnice Kyjov a Nemocnice TGM Hodonín. Dále pak Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

Zdravotnická záchranná služba a ze škol Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Střední 

škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec a Střední škola Brno, Charbulova. 

53% 
47% 

% podíl fakturace EE a ZP 

ELEKTRICKÁ ENERGIE  

ZEMNÍ PLYN  
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10.2 Správa energetických kalkulátorů pro odběratele 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Správa a aktualizace energetických databází 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální počet odběrných míst 

 

 

 

Kategorie Elektřina 

kategorie VN  52 

kategorie NN, měření B  166 

kategorie NN, měření C  389 

Celkem 607 

Kategorie Zemní plyn 

kategorie VO 6 

kategorie SO 62 

kategorie MO  366 

Celkem 434 
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Aktualizace energetických databází - nejčastější činnosti 

Vyřazování stávajících OM  

Zařazování nových odběrných míst 

Přeřazování OM mezi příspěvkovými 

organizacemi 

Dočasné přeřazení OM kategorie tzv. 

falešné B 

Změny technických parametrů 

Změna kategorie odběrných míst 

Odběrná místa elektrické energie a zemního plynu 

jsou fakturována měsíčně nebo ročně, v závislosti 

na zařazení do jednotlivých kategorií. Měsíční 

fakturace se týká 286 z celkového počtu 1 041 

odběrných míst, tj. 27,47 %. Odběrných míst 

kategorie maloodběratel, u kterých jsou periodické 

odečty a následná fakturace prováděny ze zákona 

1x ročně a dále pak ke dni ukončení smlouvy 

o sdružených službách dodávky elektřiny/zemního 

plynu a to formou mimořádných odečtů, je 755, tj. 

72,53 %. Na základě požadavků příspěvkových 

organizací, které potřebují znát náklady za energie 

i v průběhu roku, zpracoval dodavatel obou komodit 

kalkulačky pro jejich orientační výpočet. Pomocí 

 

těchto kalkulaček si dokážou organizace samy 

spočítat náklady za energie ještě před obdržením 

faktur od dodavatelů. Kalkulačky jsou zpracovány 

pro univerzální použití pro jakákoli odběrná místa 

s měřením typu C. Lze je použít pro odběrná místa 

s libovolnými technickými parametry a jakoukoli 

spotřebou. Kalkulátory pro obě komodity obsahují 

vysoutěžené ceny za dodávku médií a ceny za 

distribuci, regulované dle cenových rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu. Ceny za dodávku 

jsou ceny fixní a platí po celou dobu platnosti 

smlouvy o sdružených službách dodávky. Ceny za 

distribuci vyhlašuje Energetický regulační úřad 

a jsou platné pro daný kalendářní rok. 

 

Energetická databáze odběrných míst elektrické 

energie a zemního plynu je neustále aktualizována. 

Jsou zařazována nově zřízená odběrná místa, 

vyřazují se odběrná místa z objektů, které 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo jako 

nepotřebný majetek k prodeji. Změny v zařazení 

odběrných míst do kategorií jsou vyvolány 

i distributory. Distributor elektrické energie vyzývá 

vybrané odběratele k úpravě odběrných míst a po 

provedení úpravy elektroměrových rozvaděčů 

přeřazuje odběrná místa z typu měření C na 

 

průběhový typ měření B. Distributor plynu sleduje 

dosažené roční spotřeby za poslední 3 roky a není-li 

dosažen spodní limit pro kategorii SO, iniciuje 

přeřazení dotčených OM do kategorie MO. Změny 

v technických parametrech odběrných míst jsou 

požadovány také koncovými odběrateli. Dochází 

k objektivizaci technických parametrů, např. 

hodnoty hlavních jističů, slučování dvou odběrných 

míst do jednoho, v jiných případech naopak dojde 

z organizačních důvodů z původního jednoho 

odběrného místa k vytvoření 2, apod. 
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10.4 Podpora a kontrola podkladů pro fakturaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 Energetický management a správa call centra 
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(přepis) 
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výměnách elektroměrů 

Žádost o trvalé připojení OM k 

distribuční soustavě 

Žádost o ukončení smlouvy 

Žádost o uzavření smlouvy o 

sdružených službách 

Žádost o změnu smlouvy 

Služba energetického managementu a správa call 

centra, které společnost CEJIZA, s.r.o. provádí pro 

příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, 

představují komplexní služby související 

s dodávkami energií pro všechna odběrná místa 

zařazená v systému centrálních dodávek elektrické 

energie a zemního plynu. S energetiky a správci 

budov se pravidelně konzultují plány odběru 

zemního plynu a elektrické energie. Jsou 

informováni o výši dosažených hodnot v uplynulých 

letech a na základě zohlednění těchto hodnot 

a realizovaných stavebních úprav objektů 

(zateplení, výměny oken) nebo změn 

v instalovaných plynových spotřebičích (výměny za 

účinnější a úspornější kotle) se sjednávají optimální 

 

výše parametrů. Veškeré změny jsou prováděny 

písemnou formou s využitím příslušných formulářů 

dodavatelů a distributorů. V rámci správy call centra 

se řeší řada dotazů týkajících se např. postupů při 

změnách technických parametrů odběrných míst, 

sloučení odběrných míst, změn zákazníků, dále 

údajů na fakturách, správného používání 

kalkulátorů nákladů apod.  

Další část agendy představuje součinnost při 

předávání požadavků mezi distributorem 

a organizací, mezi které patří oznámení 

o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie, 

změny smluv o připojení, úprava odběrných míst, 

odstranění závad zjištěných při kontrolách apod. 

 

 

Dlouhodobou kontrolou všech podkladů, které 

centrální zadavatel obdrží od dodavatele energií, se 

podařilo výrazným způsobem minimalizovat 

případné neshody. Mezi kontrolované položky patří 

u rozpisů záloh aktuální stavy odběrných míst, 

správné adresy, technické parametry, odběry 

v předchozích obdobích a správná výše 

předepsaných záloh na následující období. 

U vyúčtovacích faktur jsou kontrolovány v závislosti 

na typu odběru především ceny za dodávku, 

fakturovaná výše roční a měsíční rezervované 

kapacity, hodnoty hlavního jističe, sazby distribuce, 

platby za příkon a za související služby. Dále 

 

u plynu také platby za distribuci, jednotkové ceny 

pro výpočet denní rezervované pevné kapacity dle 

koeficientů cenového vzorce, pevné ceny za 

odebraný plyn, apod. Většina neshod je zachycena 

ještě před vlastním vystavením faktur. Jedná se 

o chybně nahlášené samoodečty od organizací, 

které nenavazují na stavy dle historie spotřeby na 

daných odběrných místech. Chybné stavy zjistí 

distributor zpravidla provedením zákonného 

periodického odečtu. Ve všech ostatních 

oprávněných případech reklamací jsou dodavatelem 

vystavovány opravné daňové doklady. 
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11 INTERNÍ ANALÝZY 

Pro posouzení vhodnosti centrálního zadávání je prováděn sběr dat vybraných komodit, ze kterých se následně 

zpracovávají analýzy, které byly součástí plánu práce na rok 2017.   

11.1 Analýza možnosti nákupu obalového materiálu pro centrální sterilizaci 

v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie Celkem ks 
Celkové náklady v Kč 

bez DPH / rok 

Kombinované obaly papír/fólie 281 634 601 408 

Obaly z netkané textilie 23 595 196 103 

Obaly z netkané textilie/fólie 5 967 153 384 

Obaly Tyvek 119 119 826 

Papírové a ostatní obaly 23 800 68 771 

Krepové obaly 5 750 41 870 

Celkem 340 865 1 181 362 

 

 

 

 

Na základě plánu práce společnosti CEJIZA, s.r.o. 

pro rok 2017, byl proveden sběr dat a analýza 

možnosti nákupu vybraných komodit obalového 

materiálu pro sterilizaci v nemocnicích zřizovaných 

Jihomoravským krajem.  

Sterilizace zdravotnického materiálu a nástrojů je 

souborem činností směřujících k úplnému 

odstranění živých mikroorganizmů. Předměty 

určené ke sterilizaci se vkládají do vhodných obalů, 

které je chrání před sekundární kontaminací až do 

jejich použití. Vhodné obaly se vybírají podle druhu 

sterilizace: Fyzikální - horkovzdušná, parní, varem 

pod tlakem, radiační; Chemická - formaldehydová, 

etylenoxidová, plazmová. 

Sběr dat za období 1. 10. 2016 - 30. 9. 2017 byl 

zaměřen převážně na následující komodity: krepové 

obaly, kombinované obaly papír/fólie, obaly 

z netkané textilie/fólie, obaly tyvek, z netkané 

textilie a papírové a ostatní obaly. Sběr dat se týkal 

 

9 příspěvkových organizací. Celkové roční náklady 

na obalový materiál pro sterilizaci činily 1 181 362 

Kč, celkem se nakoupilo 340 865 ks. Vzhledem 

k rozdílným cenám nakupovaných komodit by 

centralizovaným zadáváním mohlo dojít k úspoře 

finančních prostředků. Přípravě veřejné zakázky by 

mělo předcházet sestavení pracovní skupiny ze 

zástupců jednotlivých nemocnic a ve spolupráci 

s nimi vybrání komodit vhodných pro centralizované 

zadávání, sjednocení jejich parametrů, stanovení 

tolerancí rozměrů jednotlivých druhů materiálu 

(např. sáčků, rolí) a počtů jednotlivých kusů 

v balení, aby se mohlo veřejné zakázky zúčastnit co 

nejvíce uchazečů.  

Při přípravě zadávacího řízení by se muselo 

přihlédnout k uzavřeným smlouvám (některé jsou 

až do r. 2020) a případným výpovědním lhůtám. 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že největší podíl na 

nákladech všech nemocnic mají kombinované obaly 

z papíru/fólie. 
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11.2 Analýza možnosti nákupu injekčního materiálu v nemocnicích zřizovaných 

Jihomoravským krajem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie Celkem ks 
Celkové náklady v Kč 

bez DPH / rok 

Dvoudílné injekční stříkačky 2 238 320 1 528 299 

Ostatní injekční stříkačky 129 656 458 171 

Jednorázové injekční jehly 1 489 400 424 431 

Ostatní injekční materiál 3 250 14 167 

Celkem 3 860 626 2 425 068 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 Analýza provozu a údržby trafostanic ve vybraných příspěvkových 

organizacích JMK 

 

 

 

 

 

 

Na základě plánu práce společnosti CEJIZA, s.r.o. 

pro rok 2017, byl proveden sběr dat a analýza 

možnosti nákupu vybraných komodit injekčního 

materiálu v nemocnicích zřizovaných Jihomorav-

ským krajem.  

Sběr dat za období 1. 10. 2016 - 30. 9. 2017 byl 

zaměřen převážně na injekční stříkačky a injekční 

jehly. Injekční stříkačky se skládají z pístu a válce a 

na povrchu mají vytištěnou stupnici. Injekční jehly 

slouží k odběrům krve nebo vpravování roztoků 

a léků do těla pacienta. Mají různá barevná značení 

podle normy ČSN EN ISO 6009, které označuje 

šířku jehly. Sběr dat byl proveden za období 

1. 10. 2016-30. 9. 2017 a týkal se 9 příspěvkových 

 

organizací. Celkové roční náklady na injekční 

materiál činily 2 425 068 Kč bez DPH, celkem se 

nakoupilo 3 860 626 ks.  

Vzhledem k rozdílným cenám nakupovaných 

komodit by centralizovaným zadáváním mohlo dojít 

k úspoře finančních prostředků. Přípravě veřejné 

zakázky by mělo předcházet sestavení pracovní 

skupiny ze zástupců jednotlivých nemocnic a ve 

spolupráci s nimi vybrání komodit vhodných pro 

centralizované zadávání, sjednocení jejich 

parametrů, stanovení tolerancí rozměrů jednotlivých 

druhů materiálu (např. injekčních jehel) a počtů 

jednotlivých kusů v balení, aby se mohlo veřejné 

zakázky zúčastnit co nejvíce uchazečů.  

 

Na základě plánu práce společnosti CEJIZA, s.r.o. 

pro rok 2017, byl proveden sběr dat a analýza 

provozu a údržby trafostanic ve vybraných 

příspěvkových organizacích JMK. Jedná se o 41 

odběrných míst elektrické energie kategorie vysoké 

napětí. Tato odběrná místa jsou napájena 

z vlastních odběratelských trafostanic. Trafostanice 

patří do kategorie vyhrazených technických zařízení, 

u kterých je potřeba provádět pravidelnou 

 

údržbu a revize. Specifikace požadovaných činností 

je uvedena ve dvou základních dokumentech – řádu 

preventivní údržby a místním provozním 

bezpečnostním předpisu. V současné době nezávislý 

konzultant provádí posouzení technického stavu 

trafostanic. Zároveň jsou zjišťovány vlastnické 

vztahy k jednotlivým trafostanicím. Po dokončení 

posouzení bude o jeho výsledku informován odbor 

majetkový Jihomoravského kraje.  

0 400 000 800 000 1 200 000 1 600 000 
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12 NĚKTERÁ ÚSKALÍ CENTRALIZOVANÝCH NÁKUPŮ 

  
Společnost CEJIZA, s.r.o. navázala v roce 2017 

na úspěšnou veřejnou zakázku realizovanou 

v roce 2016 s názvem Počítače, monitory, 

notebooky a tiskárny.  

Veřejná zakázka byla tehdy realizována pouze pro 

příspěvkové organizace spadající pod odbor 

sociálních služeb a zúčastnilo se jí 10 pověřujících 

zadavatelů. Již v roce 2016 vznikla za přispění 

odborných pracovníků jednotlivých pověřujících 

zadavatelů a IT specialisty společnosti CEJIZA 

standardizace jednotlivých komodit v různých 

cenových kategoriích.  

V roce 2017 se tyto specifikace upravily 

a aktualizovaly vzhledem k novinkám a vývoji na 

trhu tak, aby akceptovaly současné trendy. Zároveň 

byly kategorie ve všech skupinách (PC, monitory, 

notebooky, tiskárny) rozšířeny o další skupinu. 

S takto zpracovanou nabídkou byly osloveny 

všechny příspěvkové organizace s možností připojit 

se k centrálně soutěžené veřejné zakázce. Tuto 

nabídku využilo celkem 37 příspěvkových 

organizací, a to jak organizací spadajících pod odbor 

sociálních služeb, tak i spadající pod odbor školství. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená 

centrálním zadavatelem podle § 16 a násl. ZZVZ 

činila 4 949 400 Kč bez DPH. 

Standardizací komodit bylo při maximálním 

respektování požadavků jednotlivých organizací 

dosaženo efektivního výsledku - co nejlepší ceny. 

Zároveň byla organizacím nedisponujícím IT 

odborníky, kteří by byli schopni přesně a dostatečně 

specifikovat požadavky na dodávku konkrétního IT 

zařízení, nabídnuta pomoc v podobě předem 

nadefinovaného IT vybavení.  

Podobný postup byl společností CEJIZA aplikován 

při úkolu, kterým byla pověřena Radou 

Jihomoravského kraje. Jednalo se o nákup vozidel 

pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje. 

Společnost CEJIZA obdržela seznam organizací  

 

 

 

včetně výše jejich finančního příspěvku 

poskytnutého zřizovatelem. 

Byly osloveny všechny dotčené organizace se 

žádostí o bližší specifikace jimi požadovaných 

vozidel. Rozpětí jejich finančních limitů, požadavků 

na vybavení i dobu dodání bylo velmi rozdílné.  

Jednalo se o typy vozidel od osobních až po 

speciálně vybavené dodávky pro přepravu 

rozměrných nákladů. I v tomto případě byly 

vytvořeny standardizační týmy, na kterých byly 

sjednocovány alespoň některé základní požadavky. 

Přesto byla veřejná zakázka rozdělena na 7 částí, 

z nichž téměř každá měla ještě 2 kategorie.  

Dodavatel byl oprávněn podat nabídku na jednu, 

několik nebo na všechny části veřejné zakázky. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená 

zadavatelem podle § 16 a násl. ZZVZ činila 

7 413 224 Kč bez DPH. 

Přes veškeré vynaložené úsilí byl nucen centrální 

zadavatel 4 části veřejné zakázky zrušit. Informace 

o zrušení jednotlivých částí byla neprodleně sdělena 

dotčeným příspěvkovým organizacím s ponecháním 

nákupu vozidla v jejich kompetenci. 

Do budoucna by bylo vhodné stanovit, specifikovat 

a sjednotit, ve spolupráci s příslušnými odbory 

Jihomoravského kraje, jednotlivé kategorie vozidel 

včetně příslušného technického vybavení a stanovit 

finanční hodnotu, resp. příspěvek zřizovatele, který 

bude na příslušnou kategorii poskytován. Jsme 

přesvědčeni, že zavedení systému výběru vozidel 

z předem definovaných kategorií spolu s nákupem 

ve větším množství, by přinesl výraznější finanční 

úspory než soutěž individuální pro každou 

organizaci, stejně jako u IT komodit. 

 



 31 

 

 

13 PREZENTACE SPOLEČNOSTI NA INTERNETU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Webové stránky společnosti na adrese 

www.cejiza.cz  poskytují uživatelům jednotné 

místo pro uveřejňování informací k veřejným 

zakázkám a přístup do dalších elektronických 

nástrojů - externího nástroje a profilu zadavatele 

EZAK, elektronického tržiště veřejné správy GEMIN 

a Evidenčního modulu CZVZ pro centrálního 

zadavatele a pověřující zadavatele. Webové stránky 

obsahují základní informace o centrálním zadavateli, 

katalog centrálních veřejných zakázek na daný rok, 

aktuality z oblasti veřejného zadávání a přístup do 

dalších elektronických nástrojů. 

 

 

 

 

 

Elektronický nástroj E-ZAK na adrese 

https://ezak.cejiza.cz je certifikovaný elektro-

nický nástroj, který je určen k realizaci zadávacích 

řízení a k uveřejňování veřejných zakázek na Profilu 

zadavatele. E-ZAK byl vytvořen v souladu se 

zákonem a je certifikován dle vyhlášky 

č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější 

podmínky týkající se elektronických nástrojů 

a úkonů učiněných elektronicky při zadávání 

veřejných zakázek a podrobnosti týkající se 

certifikátu shody. 

 

Evidenční modul CZVZ je elektronickým 

nástrojem určeným k evidenci realizovaných 

veřejných zakázek. Slouží také pro statistické 

a manažerské výstupy nad vloženými daty 

k realizovaným veřejným zakázkám.  

Systém je pro centrálního zadavatele a pověřující 

zadavatele přístupný na adrese: 

https://czvz.cejiza.cz. 
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14 IMPLEMENTACE SYSTEMATICKÉHO MANAGEMENTU 
HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ 

     

  
Již v říjnu roku 2013 přijala Rada Jihomo-

ravského kraje svým usnesením zavedení 

systému managementu hospodaření energií 

podle ČSN EN ISO 50001 pro objekty 

v majetku Jihomoravského kraje.  

Současně uložila společnosti CEJIZA, s.r.o. předat 

data o odběrných místech a spotřebě energie 

v objektech a majetku Jihomoravského kraje a dále 

pak spolupracovat na přípravě energetické databáze 

pro potřeby CEJIZA, s.r.o., která by zamezila 

duplicitnímu získávání dat v dalším období provozu 

sytému energetického managementu. 

V průběhu uplynulých let tak CEJIZA spolupracovala 

nejdříve s odborem regionálního rozvoje 

Jihomoravského kraje, dále pak s nově založenou 

příspěvkovou organizací Služby a správa majetku 

Jihomoravského kraje a nyní pokračuje spolupráce 

s odborem majetkovým Jihomoravského kraje, na 

který přešla příslušná agenda. Spolupráce spočívala 

zejména ve vytváření informačního systému RED 1, 

umožňujícího mimo jiné i pravidelný sběr dat 

o spotřebě energií, nákladech a faktorech 

s významným vlivem na spotřebu energie, jejich 

sledování a vyhodnocování. Byla aktualizována data 

týkající se odběrných míst a jednotlivých organizací 

v systému. Ve spolupráci se zástupcem společnosti 

dodávající systém RED 1 byla doplněna fakturační 

data o jednotlivých odběrných místech a upřesněny 

údaje a sestavy, které budou v informačním 

systému přístupné pro společnost CEJIZA.  

V průběhu roku 2017 byli zástupci společnosti 

CEJIZA přítomni školení, které pořádal Jihomorav-

ský kraj a příspěvková organizace Služby a správa 

majetku Jihomoravského kraje. Školení se týkalo 

zejména představení základních právních norem, 

kterými se hospodaření s energií řídí. Dále pak 

probíhala školení představitelů příspěvkových 

 

 

organizací, na kterých byli energetičtí manažeři 

blíže seznamování se systémem managementu 

hospodaření energií a někteří energetičtí manažeři  

z vytipovaných organizací se pak detailněji 

seznamovali s databází RED, která je originálním 

energetickým programovým produktem. Jejím 

prvořadým cílem je usnadnit uživateli práci v oblasti 

provozu a řízení energetického hospodářství budov 

a zavést jednoznačné energetické výkaznictví, které 

může být po instalaci potřebných modulů také 

podkladem pro Český statistický úřad a další úřady.  

Produkt spojuje v jeden nedílný celek celou řadu 

parametrů vyplývajících z legislativních požadavků 

na energetický provoz budov. Instalací do 

výpočetního systému se uživateli dostává do rukou 

mocný nástroj energetického řízení budov spojující 

v sobě celou řadu funkcí. K základním funkcím 

programu patří oblast statisticko-informační, 

energetická, nákladová, technická, ekonomická, 

archivační a analytická.  

 

 

 

 

Cenným přínosem je rychlé a přehledné poskytnutí 

důležitých informací o základních geometrických, 

technických, energetických a finančních údajích 

s možností jejich analýzy a to v historickém časo-

vém vývoji energetické potřeby budovy a nákupních 

nákladů. Tato důležitá informace umožňuje uživateli 

účelně optimalizovat spotřebu energie a plánovat 

její vývoj. Silnou stránkou programu je možnost 

datového porovnání a informování mezi jednotlivými 

odběrnými místy navzájem a trvalá archivace údajů. 
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15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 

 

 

15.1 Struktura vztahů mezi propojenými osobami 

1. Ovládaná osoba   

CEJIZA, s.r.o. 

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163 

IČO: 283 53 242 

2. Ovládající osoba 

Jihomoravský kraj  

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 

IČO: 708 88 337 

3. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou 

Název IČO Sídlo 

KORDIS JMK, a. s.  26298465 Nové sady 946/30, 602 00 Brno 

Thermal Pasohlávky a. s. 27714608 691 22 Pasohlávky 1 

Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o. 03953785 
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 
Brno 

CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o. 63481251 
náměstí 9. května 2153/2a, 680 01 
Boskovice 

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková 
organizace 

00638013 Jílová 164/36g, 639 00 Brno 

Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace 00558982 Vídeňská 55/47, 639 00 Brno 

Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková organizace 44993536 Vídeňská 264/52, 639 00 Brno 

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace 00637980 Kounicova 684/16, 602 00 Brno 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková 
organizace 

00637998 Jaselská 190/7, 602 00 Brno 

Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková 
organizace 

00400963 Smetanova 346/8, 602 00 Brno 

Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková 
organizace 

00226441 Smetanova 756/14, 602 00 Brno 

Zámeček Střelice, příspěvková organizace 00212920 Tetčická 311/69, 664 47 Střelice 

Základní umělecká škola Rosice, příspěvková organizace 49459902 Na Schodech 239, 665 01 Rosice 

Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace 45671761 Hostim 1, 671 54 Hostim 

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace 45671711 Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice 

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace 45671702 Domov 1, 671 32 Plaveč 

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 00092584 
MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 
02 Znojmo 

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková 
organizace 

00055301 Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo  

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace 00092738 Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo 

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, 
příspěvková organizace 

67011748 Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo 

Středisko volného času Znojmo, příspěvková organizace 70285314 Sokolská 1277/8, 669 02 Znojmo 

Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková 
organizace 

70841683 Jana Palacha 955/6, 669 02 Znojmo 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Znojmo, příspěvková organizace 

00638081 Jana Palacha 956/8, 669 33 Znojmo  

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017  

 

 

 

byla zpracovaná dle ustanovení § 82 a násl. zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném 

znění.  
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Název IČO Sídlo 

Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková 
organizace 

49438867 
náměstí Komenského 945/4, 669 75 
Znojmo 

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace 44993412 Helceletova 234/4, 602 00 Brno 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, 
Kotlářská, příspěvková organizace 

00566772 Kotlářská 263/9, 602 00 Brno 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší 
odborná škola Brno, příspěvková organizace 

00566381 Kotlářská 263/9, 611 53 Brno 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, 
Sokolská, příspěvková organizace 

00559415 Sokolská 366/1, 602 00 Brno 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 
organizace kraje 

70932581 
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 
Brno 

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, 
Vídeňská, příspěvková organizace 

44993633 Vídeňská 244/26, 639 00 Brno 

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková 
organizace 

00559032 
třída Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 
Brno 

Konzervatoř Brno, příspěvková organizace 62157213 
třída Kpt. Jaroše 1890/45, 662 54 
Brno 

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková 
organizace 

44993510 
třída Kpt. Jaroše 1939/24, 602 00 
Brno 

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, 
příspěvková organizace 

49438816 
Pontassievská 350/3, 669 02 
Znojmo 

Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace 00838993 Mládeže 1020/10, 669 02 Znojmo 

Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace 70285756 
Rooseveltova 999/21, 669 02 
Znojmo 

Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace 00530506 Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo 

Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace 49439723 Hakenova 716/18, 669 02 Znojmo 

Středisko volného času Miroslav, příspěvková organizace 70285306 Kostelní 197/16, 671 72 Miroslav 

Základní umělecká škola Miroslav, příspěvková organizace 70841829 Komenského 177/1, 671 72 Miroslav 

Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace 45671729 Skalice 1, 671 71 Hostěradice 

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková 
organizace 

00559008 Žižkova 980/55, 616 00 Brno  

Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace 44993528 Veveří 944/133, 616 00 Brno 

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, 
příspěvková organizace 

00567582 Botanická 63/70, 602 00 Brno 

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, 
příspěvková organizace 

62156586 Palackého třída 822/70, 612 00 Brno 

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace 64327981 Palackého třída 343/68, 612 00 Brno 

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace 00559016 
Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 
Brno 

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková 
organizace 

15530213 Purkyňova 2832/97, 612 00 Brno 

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace 48513512 
Terezy Novákové 936/2, 621 00 
Brno 

Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace 00401803 Lidická 1880/50, 658 12 Brno 

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková 
organizace 

00559466 Kudelova 1855/8, 662 51 Brno 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace 

00346292 Kamenice 798/1d, 625 00 Brno 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Brno, Merhautova, příspěvková organizace 

00638005 Merhautova 590/15, 613 00 Brno 

Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace 44993668 Sekaninova 895/1, 614 00 Brno 

Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková 
organizace 

62156756 Vranovská 842/41, 614 00 Brno 

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, 
příspěvková organizace 

62157264 Vranovská 1364/65, 614 00 Brno 

Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace 00558974 Elgartova 689/3, 614 00 Brno 

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná 
instituce 

48511005 Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno 

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, 
příspěvková organizace 

00566756 Husova 537/10, 602 00 Brno 

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková 
organizace 

00567370 Cihlářská 604/21, 602 00 Brno 
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Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková 
organizace 

00173843 Pražská 636/38b, 642 00 Brno 

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, 
příspěvková organizace 

44993447 Lipová 233/20, 602 00 Brno 

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace 62073117 
Komenského 343/5, 680 11 
Boskovice 

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace 62073109 
Palackého náměstí 222/1, 680 11 
Boskovice 

Středisko volného času Boskovice, příspěvková organizace 00390348 
17. listopadu 153/1, 680 01 
Boskovice 

Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková organizace 00839680 
náměstí 9. května 951/7, 680 01 
Boskovice 

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková 
organizace 

00056324 
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 
Boskovice 

Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace 70285772 Purkyňova 1685, 666 01 Tišnov 

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace 44947909 Purkyňova 279, 666 13 Tišnov 

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace 49459881 Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov 

Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková organizace 44947721 Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov 

Dětský domov Vranov, příspěvková organizace 70842680 Vranov č. p. 160, 664 32 Vranov 

Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace 65761774 Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří 

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace 00089257 Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří 

Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace 62073257 Tišnovská 15, 679 23 Lomnice 

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace 00092401 
náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-
Město, 682 01 Vyškov 

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace 70285829 Nádražní 124/4, 682 01 Vyškov 

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a 
ekonomická Vyškov, příspěvková organizace 

00559270 Komenského 16/5, 682 01 Vyškov 

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, 
příspěvková organizace 

70843180 Jungmannova 76/2, 682 01 Vyškov 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, 
příspěvková organizace 

13692933 Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov 

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, 
příspěvková organizace 

70843082 
Sídliště Osvobození 681/55, 682 01 
Vyškov 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 00839205 Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov 

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola 
Boskovice, příspěvková organizace 

62073516 Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice 

Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace 00558991 Křenová 304/36, 602 00 Brno 

Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková 
organizace 

44993463 Charbulova 108/84, 618 00 Brno 

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 60552255 Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková 
organizace 

00219321 Křižíkova 106/15, 612 00 Brno 

Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace 00567566 Nejedlého 375/3, 638 00 Brno 

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace 00567191 Křižíkova 1694/11, 612 00 Brno 

Maják - středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace 70285837 Brněnská 139/7, 682 01 Vyškov 

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková 
organizace 

70843155 Hybešova 253/15, 602 00 Brno 

Mateřská škola a základní škola Brno, Barvičova, příspěvková 
organizace 

64328562 Barvičova 45/54, 602 00 Brno 

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace 

60555980 Hybešova 253/15, 602 00 Brno 

Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace 00401293 Jílová 119/13, 639 00 Brno 

Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, 
příspěvková organizace 

00567396 Klášterského 620/4, 617 00 Brno 

Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace 44993498 Slunná 193/11, 617 00 Brno 

Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková 
organizace 

00567213 Lomená 530/44, 617 00 Brno 

Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace 62157299 Štolcova 301/16, 618 00 Brno 
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Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 00226467 Šmahova 364/110, 627 00 Brno 

Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, 
příspěvková organizace 

44993501 Trnkova 1784/81, 628 00 Brno 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková 
organizace 

00380431 Trnkova 2482/113, 628 00 Brno 

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, 
Došlíkova 48, příspěvková organizace 

62156748 Došlíkova 4185/48, 636 00 Brno 

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, 
příspěvková organizace 

00226475 Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno 

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická 
škola Elpis Brno, příspěvková organizace 

62160095 Koperníkova 803/2, 615 00 Brno 

Základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková 
organizace 

64327809 Černopolní 212/9, 613 00 Brno 

Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková 
organizace 

62156578 Černopolní 212/9, 613 00 Brno 

Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace 62158465 Zeleného 825/51, 616 00 Brno 

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, 
příspěvková organizace 

00380385 Čichnova 982/23, 624 00 Brno 

Střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace 64326454 Gellnerova 66/1, 637 00 Brno 

Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, 
příspěvková organizace 

62157655 Gellnerova 66/1, 637 00 Brno 

Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková 
organizace 

62157396 Kociánka 2129/6, 612 00 Brno 

Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace 48515027 Vaculíkova 259/14, 638 00 Brno 

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická 
škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace 

60555998 Ibsenova 114/1, 638 00 Brno 

Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková 
organizace 

49461249 Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice 

Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace 49461524 U Školy 386, 664 07 Pozořice 

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace 

49408381 Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna 

Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace 

71197770 
Malinovského 280, 684 01 Slavkov u 
Brna 

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, 
příspěvková organizace 

62075985 
Štefanikova 1142/2, 680 01 
Boskovice 

Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace 62077465 
Štefanikova 2344/2b, 680 01 
Boskovice 

Domov Hvězda, příspěvková organizace 00226564 
Nové Hvězdlice 200, 683 41 
Bohdalice 

Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková 
organizace 

70284849 Za Humny 3304/46, 697 01 Kyjov 

Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková 
organizace 

00567043 Školní 3208/51, 697 01 Kyjov 

Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace 00838217 Nádražní 471/48, 697 01 Kyjov 

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, 
příspěvková organizace 

00559148 
třída Komenského 549/23, 697 01 
Kyjov 

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace 46937099 Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov 

Domov Horizont, příspěvková organizace 46937145 Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov 

Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace 47377445 Strážovská 965/2, 697 33 Kyjov 

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 00226912 Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov 

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace 00053163 Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov 

Dům dětí a mládeže Vracov, příspěvková organizace 49939432 Sokolská 896, 696 42 Vracov 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, 
příspěvková organizace 

00053155 
náměstí Svobody 318, 696 81 
Bzenec 

Hvězdárna Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 00090395 
Benátky 32, 698 01 Veselí nad 
Moravou 

Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková 
organizace 

70839964 
náměstí Míru 1676, 698 01 Veselí 
nad Moravou 

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad 
Moravou, příspěvková organizace 

00566438 
Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad 
Moravou 

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, 
příspěvková organizace 

70840385 
Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad 
Moravou 

Paprsek, příspěvková organizace 00838420 
K Čihadlu 679, 679 63 Velké 
Opatovice 
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Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková 
organizace 

00840246 
Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké 
Opatovice 

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace 00838446 Šebetov 1, 679 35 Šebetov 

Letokruh - středisko volného času Letovice, příspěvková 
organizace 

00839809 Tyršova 1069/25, 679 61 Letovice 

Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace 00839639 
Masarykovo náměstí 203/29, 679 61 
Letovice 

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace 00387134 
Pod Klášterem 55/17, 679 61 
Letovice 

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace 66596882 Tyršova 500/6, 679 61 Letovice 

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace 00386766 Křetín č. p. 12, 679 62 Křetín 

Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, 
příspěvková organizace 

62075993 Křetín č. p. 12, 679 62 Křetín 

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, 
příspěvková organizace 

70838771 Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav 

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Břeclav, příspěvková organizace 

60680351 
Sady 28. října 674/1, 690 21 
Břeclav 

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní 
akademie Břeclav, příspěvková organizace 

60680342 
nábř. Komenského 1126/1, 690 25 
Břeclav 

Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková 
organizace 

70848858 Bří. Mrštíků 2131/30, 690 02 Břeclav 

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 00390780 
U Nemocnice 3066/1, 690 74 
Břeclav 

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace 60680318 Sobotní 116, 691 42 Valtice 

Emin zámek, příspěvková organizace 45671826 
Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad 
Jevišovkou 

Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, 
příspěvková organizace 

70841721 
Anenská 210, 671 67 Hrušovany nad 
Jevišovkou 

Domov Božice, příspěvková organizace 45671877 Božice 188, 671 64 Božice 

Základní umělecká škola Jedovnice, příspěvková organizace 00839621 Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice 

Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace 62073087 Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice 

Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková 
organizace 

00497126 Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko 

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace 00380521 Zámek 3/3, 678 01 Blansko 

SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace 70997241 
Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 
Blansko 

Gymnázium Blansko, příspěvková organizace 62073133 Seifertova 33/13, 678 01 Blansko 

Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace 62073249 Žižkova 1919/27, 678 01 Blansko 

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace 43420656 Údolní 1200/2, 678 01 Blansko 

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, 
příspěvková organizace 

62073176 
Nad Čertovkou 2272/18, 678 01 
Blansko 

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace 00226556 Polní 252/1, 682 01 Vyškov 

Dětský domov Mikulov, příspěvková organizace 63434610 Nádražní 974/26, 692 01 Mikulov 

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková 
organizace 

60680377 Komenského 273/7, 692 16 Mikulov 

Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková organizace 65337913 Náměstí 23/28, 692 01 Mikulov 

Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace 60575905 Svobody 241/6, 692 01 Mikulov 

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 00089613 Zámek 1/4, 692 01 Mikulov 

Základní škola Mikulov, Školní, příspěvková organizace 70838763 Školní 184/1, 692 01 Mikulov 

Srdce v domě, příspěvková organizace 48452751 Klentnice 81, 692 01 Mikulov 

Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, 
příspěvková organizace 

62076051 
Ostrov u Macochy č. p. 363, 679 14 
Ostrov u Macochy 

Zámek Břežany, příspěvková organizace 45671788 Břežany 1, 671 65 Břežany 

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace 45671818 Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice 

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková 
organizace 

60555211 Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno 
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Základní umělecká škola Velké Pavlovice, příspěvková 
organizace 

70853584 
Hlavní 178/30, 691 06 Velké 
Pavlovice 

Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, 
příspěvková organizace 

60680369 
Dukelské nám. 31/7, 693 31 
Hustopeče 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, 
příspěvková organizace 

16355474 
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 
Hustopeče 

Základní umělecká škola Hustopeče, příspěvková organizace 70849510 
Komenského 684/4, 693 01 
Hustopeče 

Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková 
organizace 

70839034 
Šafaříkova 999/24, 693 01 
Hustopeče 

S - centrum Hodonín, příspěvková organizace 46937102 
Na Pískách 4037/11, 695 01 
Hodonín 

Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková 
organizace 

62076060 
Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 
Blansko 

Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace 70851212 Školní 462, 691 23 Pohořelice 

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace 60680300 
Cvrčovice č. p. 131, 691 23 
Cvrčovice 

Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský 
Krumlov, příspěvková organizace 

70841675 
Školní 139, 672 01 Moravský 
Krumlov 

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, 
příspěvková organizace 

00055166 
nám. Klášterní 127, 672 01 
Moravský Krumlov 

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace 49438875 
Smetanova 168, 672 01 Moravský 
Krumlov 

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, příspěvková 
organizace 

44946805 
Palackého náměstí 1607/27a, 664 
91 Ivančice 

Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace 44946902 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice 

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 00225827 Široká 16, 664 95 Ivančice 

Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, 
příspěvková organizace 

70840661 Široká 484/42, 664 91 Ivančice 

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace 66596769 Lány 859/2, 664 91 Ivančice 

Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace 44946775 
náměstí 13. prosince 144/12, 664 
12 Oslavany 

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace 49461583 Nádražní 232, 667 01 Židlochovice 

Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace 49459171 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice 

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace 00055468 Masarykova 198, 664 61 Rajhrad 

Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace 70842663 Sadová 530, 664 43 Želešice 

Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace 49461702 Komenského 702/4, 664 44 Ořechov 

Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace 00212733 Sportovní 432, 664 84 Zastávka 

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace 49459899 U Školy 39, 664 84 Zastávka 

Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková organizace 44946783 Zahradní 1529/21, 664 34 Kuřim 

Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace 44946881 Jungmannova 1084/1, 664 34 Kuřim 

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace 00053198 nám. Míru 22, 666 25 Tišnov 

Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková 
organizace 

70838437 
Prostřední 417, 696 17 Dolní 
Bojanovice 

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace 46937081 
třída Bří Čapků 3273/1, 695 01 
Hodonín 

Základní škola a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů, 
příspěvková organizace 

70284831 
nám. B. Martinů 2952/5, 695 01 
Hodonín 

Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace 49939386 
nám. B. Martinů 2952/5, 695 01 
Hodonín 

Zelený dům pohody, příspěvková organizace 46937170 
P. Jilemnického 2923/1, 695 01 
Hodonín 

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková 
organizace 

49939378 
P. Jilemnického 2854/2, 695 01 
Hodonín 

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace 00838225 
Lipová alej 3756/21, 695 03 
Hodonín 

Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace 60575573 Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice 

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov 
Vřesovice, příspěvková organizace 

69651914 
Vřesovice č. p. 243, 696 48 
Vřesovice 

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace 00090352 
Zámecké nám. 27/9, 695 01 
Hodonín 
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Název IČO Sídlo 

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace 

00559130 Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín 

Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková organizace 70836931 Horní Valy 3655/2, 695 01 Hodonín 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace 00373290 Úprkova 601/2, 695 01 Hodonín 

Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková 
organizace 

00559539 Brandlova 2222/32, 695 01 Hodonín 

Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace 64480020 Jarošova 2267/1, 695 01 Hodonín 

Domov na Jarošce, příspěvková organizace 47377470 Jarošova 1717/3, 695 01 Hodonín 

Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace 71197788 Sídlištní 3969/2, 695 04 Hodonín 

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace 00226637 Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín 

Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková organizace 49939424 Radějovská 848, 696 62 Strážnice 

Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, 
příspěvková organizace 

61742902 Masarykova 379, 696 62 Strážnice 

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace 47375604 
Preláta Horného 515, 696 62 
Strážnice 

Základní umělecká škola Strážnice, příspěvková organizace 70837601 
Preláta Horného 509, 696 62 
Strážnice 

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace 00837385 J. Skácela 890, 696 62 Strážnice 

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace 64480046 
Boženy Hrejsové 1255, 696 62 
Strážnice 

Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, příspěvková 
organizace 

70841373 
Velká nad Veličkou 462, 696 74 
Velká nad Veličkou 

Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková 
organizace 

49939416 
Hutník 1495, 698 01 Veselí nad 
Moravou 

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková 
organizace 

70851221 
Bří. Mrštíků 79/1, 691 72 Klobouky u 
Brna 

LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace 00226572 Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice 

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, 
příspěvková organizace 

00380407 Učiliště 496, 664 52 Sokolnice 

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace 00209392 Zámecká 57, 664 52 Sokolnice 

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková 
organizace 

00559261 Součkova 500, 685 01 Bučovice 

Habrovanský zámek, příspěvková organizace 70921245 Habrovany 1, 683 01 Rousínov 

Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace 47885939 Ronovská 281/12, 679 04 Adamov 

Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková organizace 62077457 
Hodonín u Kunštátu č. p. 48, 679 71 
Lysice 

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace 00380458 Zámecká 1, 679 21 Černá Hora 

Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková 
organizace 

60575514 Lidická 1060/4, 690 02 Břeclav 

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace 29319498 Křížkovského 554/12, 603 00 Brno 

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace 04212029 Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče 

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace 04551320 Zámek 1/1, 678 01 Blansko 

Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace 04536649 Hradní 642/1, 680 01 Boskovice 

Domov u Františka, příspěvková organizace 04150015 Rybářská 1079, 664 53 Újezd u Brna 

Služby a správa majetku Jihomoravského kraje, příspěvková 
organizace 

04689275 Cejl 530/73, 602 00 Brno 

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, 
příspěvková organizace 

71175938 
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 
Brno 

15.2 Úloha ovládané osoby ve struktuře ovládaných osob 

Obchodní společnost CEJIZA, s.r.o. byla založena na základě rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského kraje 

dne 18. června 2009, je řádně zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 63163. Předmětem její činnosti je činnost centrálního zadavatele. 



 40 

 

 

Společnost CEJIZA, s.r.o., byla založena za účelem realizace centrálního nákupu pro Jihomoravský kraj  

a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo 

ovládané Jihomoravským krajem. 

15.3 Způsob a prostředky ovládání 

Společnost CEJIZA, s.r.o. je ve stoprocentním vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo  

náměstí 449/3, 601 82 Brno. Ovládání je prováděno prostřednictvím Rady Jihomoravského kraje, která 

vykonává působnost valné hromady. 

15.4 Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu propojených osob  

V průběhu účetního období neučinila ovládaná osoba žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby 

nebo jí ovládaných osob, jež by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby 

zjištěného podle poslední účetní závěrky. 

15.5 Přehled vzájemných smluv 

S ovládající osobou jsou uzavřeny následující smlouvy: 

Datum uzavření Název 

29. 09. 2009 Smlouva o výpůjčce 

25. 05. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 

29. 09. 2009 Smlouva o nájmu nebytových prostor 

25. 05. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 

30. 06. 2015 
Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním 
nadlimitní VZ Pevné telekomunikační služby 

28. 06. 2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

11. 07. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

19. 05. 2016 
Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání – ZP 1. 7. 2016 - 
31. 12. 2017 

30. 06. 2016 
Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru zemního plynu pro odběr 
do 630 MWh (maloodběr) 

07. 10. 2016 Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání – EE 2017 

07. 10. 2016 
Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním VZ 
Pojišťovací služby 

07. 10. 2016 
Smlouva o úpravě některých dalších práv a povinností v souvislosti s centralizovaným 
zadáváním VZ Pojišťovací služby 

23. 12. 2016 
Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové 
hladině VN 2017 

23. 12. 2016 
Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové 
hladině NN 2017 

29. 06. 2017 
Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním 
mobilní telekomunikační služby 

18. 09. 2017 
Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání - dodávka EE a ZP na 
rok 2018 

27. 12. 2017 Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny 2018 

27. 12. 2017 Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru zemního plynu 2018 
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S ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jsou uzavřeny následující smlouvy: 

Datum uzavření Název 

20. 06. 2016 
Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru zemního plynu pro odběr 
do 630 MWh (maloodběr) 

20. 06. 2016 
Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru zemního plynu pro odběr 
nad 630 MWh (velkoodběr) 

11. 10. 2016 Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání – EE 2017 

16. 12. 2016 Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny VN 2017 

16. 12. 2016 Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny NN 2017 

04. 09. 2017 
Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání - dodávka EE a ZP na 
rok 2018 

19. 12. 2017 Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny 2018 

19. 12. 2017 Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru zemního plynu 2018 

15.6 Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání 

Ovládající ani ovládané osobě nevznikla z uzavřených smluv žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází ani  

k posouzení jejího vyrovnání. 

15.7 Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami 

Obecně lze konstatovat, že ze vztahů mezi propojenými osobami plynou zejména výhody. Mezi ně lze zařadit 

např. finanční úsporu a zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek. Nevýhody stejně tak jako 

případná rizika nejsou. 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou byla sestavena ke dni 31. 12. 2017. 

V Brně dne 31. 3. 2018 

Mgr. Libuše Podolová 

jednatelka společnosti 
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16 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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1 OBECNÉ ÚDAJE 

1.1 Založení a charakteristika společnosti 

Založení společnosti CEJIZA, s.r.o. bylo schváleno Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 18. června 2009 

a společnost vznikla dne 22. července 2009 zápisem do Obchodního rejstříku. 

Rozhodujícím předmětem činností společnosti, která je ve stoprocentním vlastnictví Jihomoravského kraje, je 

činnost centrálního zadavatele, která byla ukotvena v ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, nyní v § 9 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro Jihomoravský kraj 

a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo 

ovládané Jihomoravským krajem. 

Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20 %: 

Název právnické 
osoby 

Sídlo 

Sledované účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

podíl tj. % podíl tj. % 

Jihomoravský kraj 
Žerotínovo náměstí 
449/3, 601 82 Brno 

1 000 100 % 1 000 100 % 

1.2 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 

Ve sledovaném období došlo ke změnám ve složení členů dozorčí rady společnosti, které se promítly do 

obchodního rejstříku. 

Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih: 

Funkce Příjmení Jméno 

Jednatel MUDr. Semrád Bořek 

Předseda dozorčí rady Ing. Zůna, MSS., Ph.D. Pavel 

Člen dozorčí rady JUDr. Ing. Dufek, Ph.D. Zdeněk 

Člen dozorčí rady JUDr. Navrátil Jan 

Člen dozorčí rady Ing. Kalinová Kateřina 

Člen dozorčí rady Vojta, MBA, M.A. Milan 

Člen dozorčí rady Mgr. Maleček Martin 

Člen dozorčí rady Ing. Zuziak Jindřich 

 

Dne 16. 11. 2017 obdržel jediný společník společnosti CEJIZA, s.r.o. - Jihomoravský kraj, zastoupený 

hejtmanem JUDr. Bohumilem Šimkem vzdání se funkce jednatele od MUDr. Bořka Semráda a to k datu   

31. 12. 2017. Výše uvedené vzdání se funkce projednala RJMK na své 45. schůzi konané dne 14. 12. 2017  

a svým usnesením č. 3231/17/R45 ho vzala na vědomí a zároveň souhlasila s odstoupením MUDr. Bořka 

Semráda z funkce jednatele ke dni 31. 12. 2017. Dále pak RJMK na své 46. schůzi konané dne 19. 12. 2017 

rozhodla svým usnesením č. 3245/17/R46 ve věci Jihomoravského kraje jako jediného společníka společnosti 

CEJIZA, s.r.o. tak, že zvolila do funkce jednatele společnosti CEJIZA, s.r.o.  Mgr. Libuši Podolovou s účinností 

ode dne 1. 1. 2018. 
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2 ÚČETNÍ METODY 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem  

č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 

v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném 

znění. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-

li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad 

o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.  

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2017 za kalendářní rok 2017. 

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.  

2.1 Pohledávky 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. 

2.2 Závazky  

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.  

2.3 Výnosy 

Výnosy z prodeje služeb se účtují v hodnotě přijatého plnění a představují pohledávky za služby poskytnuté 

v průběhu běžné činnosti, po odečtení daně z přidané hodnoty. Ostatní provozní výnosy jsou tvořeny zejména 

dotací od zřizovatele - Jihomoravského kraje, dále pak se zde účtují finanční podíly jednotlivých pověřujících 

zadavatelů na administraci výběrových řízení. 

3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

3.1 Krátkodobé pohledávky 

Pohledávky k 31. 12. 2017 činily 12 647 tis. Kč, z toho po splatnosti 915 tis. Kč. 

Pohledávky po lhůtě splatnosti 

Počet dnů 

Sledované období Předchozí období 2016 

Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní 

Do 30 686 --- 906 --- 

30 - 60 107 --- 137 --- 

60 – 90 49 --- 24 --- 

90 – 180 73 --- 24 --- 

180 a více 0 --- 0  --- 

 

Opravné položky k pohledávkám nebyly tvořeny vzhledem ke skutečnosti, že dlužníkem je příspěvková 

organizace, jejímž zřizovatelem je Jihomoravským kraj. Jihomoravský kraj je jediným společníkem společnosti 

CEJIZA, s.r.o.  
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3.2 Výnosy z běžné činnosti  

 
Běžné období Předchozí období 2016 

 
Celkem Tuzem. Zahr. Celkem Tuzem. Zahr. 

Tržby za prodej zboží --- --- --- --- --- --- 

Tržby z prodeje vlastních 
výrobků 

--- --- --- --- --- --- 

Tržby z prodeje služeb 224 394 224 394 --- 229 933 229 933 --- 

Čerpání rezerv --- --- --- --- --- --- 

Ostatní provozní výnosy 10 356 10 356 --- 11 022 11 022 --- 

Celkem 234 750 234 750 --- 240 955 240 955 --- 

 

3.3 Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 

 
Sledované účetní 

období 
Předchozí účetní 

období 2016 

Průměrný počet zaměstnanců 10* 12* 

Mzdové náklady 2 928 2 942 

Odměny členů statutárních orgánů společnosti  1  651 1 411 

Odměny členům dozorčích orgánů společnosti 679 590 

Náklady na sociální zabezpečení 1 702 1 632 

Sociální náklady 35 37 

Celkem 6 995 6 612 

*uvedeno včetně 5 členů dozorčí rady  

 

 

 

Sestaveno dne:  

 

 

 

9. 5. 2018 

Sestavil: 

 

  

    

Ing. Alena Oslizlová 

Podpis statutárního zástupce: 

 

 

 

Mgr. Libuše Podolová 

Jednatel 

 

 


