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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Obchodní jméno:  CEJIZA, s.r.o. 

Sídlo:    Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno 

IČ:     283 53 242 

DIČ:    CZ28353242  

Datum založení:  18. června 2009 

Datum zápisu do OR:  22. července 2009 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  1 000 000,- Kč 

Jediný společník:   Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82, IČ: 708 88 337 

Obchodní rejstřík:  Krajským soud v Brně, oddíl C, vložka 63163 

 

Kontaktní údaje    

Kancelář:   Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno 

Telefon:   +420 541 654 222 

Fax:    +420 541 654 221 

E-mail:    info@cejiza.cz 

Internetové stránky:  www.cejiza.cz 

    

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Valná hromada     

Jediný společník:  Jihomoravský kraj zastoupený hejtmanem JUDr. Michalem Haškem. 

 

Statutární orgán    

Jednatel:   MUDr. Bořek Semrád 

 

Dozorčí rada    

Předseda:   Ing. Zdeněk Dufek  

Členové:   Mgr. Pavel Blažík 

JUDr. Jan Navrátil 

    MUDr. Zbyšek Kaššai 

    MUDr. František Adamec 

    Ing. Josef Bednář 

    Ing. Kateřina Kalinová 

     

ZAMĚSTNANCI 

Společnost zaměstnává 5 zaměstnanců:  

Ekonom a statutární zástupce jednatele, právník, obchodně-technický referent, referent energetiky, 

asistentka. 
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2. PROFIL SPOLEČNOSTI A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 
 

Hlavním důvodem založení Centrálního Jihomoravského Zadavatele byla skutečnost, že centralizované 

zadávání je jedním z aktivních prostředků zamezení plýtvání veřejnými prostředky. Dokládají to jak 

zkušenostmi ze zemí, kde se tento institut již dlouhodobě využívá, tak i ze zkušeností vybraných organizací 

státní správy v rámci České republiky. 

 

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

je činnost centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem případně pro další 

právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem.  
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3. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2011 

3.1 Dodávky elektrické energie a zemního plynu 

3.1.1 Elektrická energie 

Mezi hlavní činnosti v komoditě elektrické energie lze zařadit správu a aktualizaci databáze odběrných míst 

a s tím spojenou agendu. Jedná se o průběžné doplňování odběrných míst nabíhajících  

do systému centrálních dodávek a na druhé straně o vyřazování těch odběrných míst, které byly  

na základě rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského kraje navrženy a schváleny jako nepotřebné 

nemovitosti k prodeji.  

Další oblastí je změnové řízení technických parametrů odběrných míst, např. zvýšení či snížení hodnot 

hlavních jističů před elektroměrem. Na základě podaných žádostí vygeneruje provozovatel distribuční 

soustavy E.ON Distribuce, a.s. smlouvy o připojení k distribuční soustavě. Vzhledem k tomu, že zákazníkem 

na těchto smlouvách není uvedena dotčená příspěvková organizace, ale společnost CEJIZA, s.r.o.  

a s ohledem na skutečnost, že dle článků smluv je po zákazníkovi vyžadována platba oprávněných nákladů, 

zpracováváme navíc smlouvy o převodu práv a povinností ze smluv o připojení mezi CEJIZA, s.r.o.  

a danými příspěvkovými organizacemi. Teprve na podkladě podepsaných smluv o převodu práv a 

povinností a doručení dokladů o úhradě požadovaných podílů žadatelů na oprávněných nákladech, jsou 

jednatelem společnosti CEJZA, s.r.o. podepisovány vlastní smlouvy o připojení a ty jsou obratem předávány 

dodavateli E.ON Energie, a.s. Dále jsou dodavatelem vyžadovány vyplněné žádosti o změnu smlouvy 

z důvodu změn hodnot hlavních jističů a výpisy z revizní zprávy či vlastní zprávy o revizi elektrických zařízení 

a zprávy o ověření stanovených měřidel. Aby byla zrealizována jedna jediná změna, musíme dodavateli 

předat šest podkladů, tj. dva formuláře, dvě smlouvy a dvě zprávy.  Stejně administrativně náročné jsou 

další změny technických parametrů, např. změna rezervovaného příkonu, změna sazby distribuce, změna 

zařazení odběrného místa do napěťové hladiny, apod.  Všechny tyto úkony by bylo nutné provést, i bez 

systému centrálnímu nákupu. Společnost CEJIZA, s.r.o. tak provádí servis všem příspěvkovým organizacím a 

šetří tím nejen čas, ale i odbornou práci s tím spojenou. 

Na všechna odběrná místa kategorie vysoké napětí je dodavatelem vyžadován plán odběru/odběrový 

diagram elektrické energie. Tímto plánem sjednávají zákazníci hodnoty rezervovaného příkonu, roční 

rezervované kapacity, měsíční rezervované kapacity a měsíční množství elektrické energie vždy 

 na dobu kalendářního roku. Pro účely sjednání optimálních hodnot jsme pro všechny zodpovědné 

pracovníky v příspěvkových organizacích připravili tabulky a grafy s uvedenými sjednanými a dosaženými 

hodnotami za uplynulé období. Pro informaci je možno uvést, že u jedné školy se optimalizací rezervované 

kapacity dosáhlo úspory ve výši 341 362,00 Kč. Celková úspora za všechna odběrná místa kategorie VN 

bude známa po vyhodnocení všech odběrových diagramů. 

V rámci uloženého úkolu optimalizace rezervovaných příkonů u odběrných míst kategorie nízké napětí jsme 

po dohodě s úsekem měření sítí dodavatele E.ON Energie, a.s přistoupili k měření proudového zatížení. Jako 

vzorek byla vybrána 4 odběrná místa, kde kritériem byla vysoká hodnota hlavních jističů před elektroměrem 

a vysoké částky za měsíční poplatky. Na odběrných místech byly instalovány analyzátory kvality sítě typu 

Simon, které po dobu cca 2 týdnů snímaly hodnoty proudového zatížení. Po skončení měření provedl E.ON 

vyhodnocení výsledků a předložil návrhy na změny. Ve 3 případech E.ON vyhodnotil, že stávající hodnoty 

jsou předimenzovány a je možno doporučit snížení. S výsledky měření a doporučeními byly seznámeni 

energetici dotčených příspěvkových organizací, kteří jsou k případným změnám oprávněni. Tito navržená 

doporučení akceptovali. Celková teoretická úspora za 3 odběrná místa vyčíslená dle cen Cenového 

rozhodnutí Energetického regulačního úřadu činí 133 510,00 Kč bez DPH ročně. S  E.ONen jsme dohodli 

pokračování programu i v letošním roce. E.ON Energie, a.s. zařadil CEJIZu mezi VIP zákazníky a navrhl 

měření celkem v 50 odběrných místech. Vlastní měření, následné vyhodnocení výsledků  
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i doporučení odborníků poskytne E.ON zcela zdarma. Měření bylo zahájeno v 8. týdnu a po obdržení 

výsledků budeme průběžně vyhodnocovat dosažené úspory. 

3.1.2 Zemní plyn 

Rovněž v komoditě zemního plynu je hlavní část pracovní náplně zaměřena na správu a aktualizaci databáze 

odběrných míst. Na rozdíl od komodity elektrické energie, kde společnost E.ON je současně  dodavatelem  

i distributorem, jsou v komoditě zemního plynu 2 společnosti, tj. dodavatel Vemex Energie, a.s. a distributor 

JMP Net, s.r.o. Toto sebou nese zvýšené administrativní požadavky při provádění změnového řízení. Před 

vlastní realizací změny zákazníka vyžaduje dodavatel předložení nových smluv o připojení k distribuční 

soustavě mezi konečnými zákazníky, tj. příspěvkovými organizacemi a provozovatelem distribuční soustavy. 

Tyto smlouvy o připojení k distribuční soustavě jsou vyžadovány nejen při zařazování nových odběrných 

míst, ale i v případě slučování škol, a to z důvodu jiného identifikačního čísla přejímající organizace.  

V rámci optimalizace distribučních nákladů a s cílem dosažení jejich úspory jsme se zaměřili na odběrná 

místa kategorie velkoodběratelé a střední odběratelé s průběhovými typy měření. Provedli jsme sběr dat,  

tj. sjednané hodnoty roční rezervované kapacity ve vztahu k dosaženým denním maximálním odběrům. 

Data jsme vyhodnotili, sestavili pro každé odběrné místo přehledné tabulky s uvedením hodnot dle 

jednotlivých měsíců včetně finančních nákladů podle obdržených faktur. Pro větší názornost jsme ke 

každému odběrnému místu sestavili grafy, na kterých bylo jednoznačně vidět, zda hodnoty byly sjednány 

optimálně či nehospodárně. V případech vysokých rozdílů jsme vstoupili v jednání s energetiky dotčených 

příspěvkových organizací, předložili jim tabulky a grafy a doporučili možnosti nápravy. Naše doporučení byla 

energetiky akceptována. Úspora oproti roku 2011 představuje poměrně nezanedbatelnou částku 

932 995,00 Kč. Sledování hodnot sjednaných rezervovaných kapacit a denních maximálních odběrů bude 

pokračovat i v letošním roce.  

Po vyhodnocení se budou s energetiky znovu projednávat a následně sjednávat co nejoptimálnější hodnoty 

rezervovaných kapacit. V případě sjednání nižších hodnot rezervované kapacity a neočekávaných silných 

mrazů, nemusí v daných organizacích mrznout. Situaci lze operativně řešit přikoupením tzv. klouzavé 

měsíční rezervované kapacity. Při udeření silných mrazů počátkem února byli kontaktováni energetici 

příspěvkových organizací a seznámeni s touto možností. Vesměs odpovídali, že mají situaci pod kontrolou  

a jedinou organizací, která nabídky využila, byla Nemocnice Znojmo. 

V kategorii maloodběratelé s typem měření C však optimalizace rezervované kapacity možná není. 

Rezervovanou kapacitu stanoví provozovatel distribuční soustavy dle vzorce na základě spotřeby 

předcházejícího roku. Rezervovaná kapacita je tedy fixní po dobu celého kalendářního roku. V této kategorii 

neprobíhá průběhové měření, tzn., že ani zákazník, ani dodavatel neznají denní maxima. Provozovatel 

distribuční soustavy jedenkrát ročně vyhodnotí spotřebu a následně aktualizuje rezervovanou kapacitu  

na další kalendářní rok.   

 

3.2 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 

3.2.1 Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace 
zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované 
nebo ovládané Jihomoravským krajem 

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby jsou pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj a 
příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované 
nebo ovládané Jihomoravským krajem (dále jen „pověřující zadavatelé“), a to živelní pojištění nemovitého a 
movitého majetku, pojištění přerušení provozu, pojištění vandalismu, pojištění odcizení, pojištění přepravy, 
pojištění elektroniky, pojištění strojů, pojištění skel, pojištění obecné  
a provozní odpovědnosti za škodu, pojištění nemajetkové újmy, pojištění profesní odpovědnosti  
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za škodu, havarijní pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, doplňková pojištění 
k pojištění vozidel, cestovní pojištění.  

Průběh veřejné zakázky: 
 

� administrátoru veřejné zakázky byly předány všechny doplňující podklady k pojistnému programu 
JMK získané od Jihomoravského kraje k dalšímu zpracování. Následný úkon „Odůvodnění způsobu 
realizace veřejné zakázky a návrhu pojistného programu a souhrnné informace k pojistnému 
programu“ byl předán zpracovatelem zadavateli v měsíci březnu. 

� konalo se společné jednání zástupců Jihomoravského kraje, odboru majetkového a odboru 
ekonomického, CEJIZA, s.r.o. a Správy a údržby silnic JMK za účelem projednání koncepce veřejné 
zakázky a zadávací dokumentace. Administrátor byl zaslán první návrh zadávací dokumentace 
k vyjádření a připomínkování.  

� po připomínkování ze strany CEJIZA, s.r.o. bylo provedeno zpracování připomínek administrátorem 
a následně předána kompletní Zadávací dokumentace odboru majetkovému Jihomoravského kraje 
ke komplexnímu odsouhlasení.  

� v návaznosti na jednání centrálního zadavatele s odbory majetkovým a ekonomickým proběhlo 
zapracování připomínek vzešlých z daných jednání do zadávací dokumentace uvedené veřejné 
zakázky na pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj a jeho organizace administrátorem  

� v návaznosti na rozhodnutí o realizaci veřejné zakázky bylo RJMK vzato na vědomí zahájení realizace 
veřejné zakázky. Do informačního systému veřejných zakázek bylo odesláno oznámení o zakázce a 
zakázka byla zveřejněna na webu CEJIZA, s.r.o. 

� dne 10.8.2011 uplynula lhůta pro podání žádostí o účast a prokázání splnění kvalifikace. Dne 16. 8. 
2011 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek k podání žádostí o účast a prokázání 
splnění kvalifikace. Komise otevřela obálky a konstatovala, že žádosti o účast obou uchazečů VŘ 
vyhověly kontrole úplnosti, stejně tak vyhověly požadavkům zadavatele z hlediska posouzení 
kvalifikačních předpokladů. Dne 17. 8. 2011 byly odeslány oběma uchazečům kompletní materiály 
zadávací dokumentace spolu s výzvou k podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek běžela do 19. 9. 
2011. 

� ve lhůtě pro podání nabídek, tzn. do 19.9.2011, byly podány nabídky uchazečů a dne 20. 9. 2011 se 
uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek s nabídkami. Nabídky uchazečů vyhověly kontrole 
úplnosti a jsou nyní posuzovány po obsahové a odborné stránce administrátorem VZ. Na základě 
posouzení administrátora byli následně vyzváni uchazeči k jednacímu řízení o nabídkách. 

� dne 12. 10. 2011 se uskutečnilo jednání Hodnotící komise. Na základě předběžného hodnocení byly 
uchazeči vyzváni k jednacímu řízení o nabídkách, které se konalo 25.10.2011 v sídle zadavatele. 

� dne 25. 10.2011 se konalo prvé jednání o nabídkách s uchazeči. Uchazeči byli vyzváni k vysvětlení a 
dopracování předložených bodů k úpravě návrhů smluv na různé oddíly pojišťovacích služeb. 
Upravené návrhy souborů pojistných smluv uchazečů VŘ byly následně předloženy Mgr. Lilianě 
Škarkové, odbor majetkový -  jako zástupkyni Jihomoravského kraje k připomínkování. Připomínky 
byly zapracovány do podkladových materiálů ke 2. jednání o nabídkách.  

� Dne 14.11.2011 se konalo druhé jednání o nabídkách, ke němuž uchazeči předložili upravené 
návrhy smluv. Následně bylo zadavatelem rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky.  

� Hodnotící komise po 2. kole jednacího řízení s uchazeči konstatovala, že uchazečem, který lépe 
splnil podmínky výběrového řízení a podal nejnižší nabídkovou cenu, která byla jediným hodnotícím 
kriteriem, je společnost Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group,  
IČ: 47116617. Rozhodnutím zadavatele byla proto nabídka tohoto uchazeče vybrána jako 
nejvhodnější. Po oznámení uchazečům o výsledku VŘ a zároveň doručení vzdání se práva námitek 
proti rozhodnutí zadavatele, byla společnost Kooperativa pojišťovna vyzvána k podpisu pojistných 
smluv.  

� RJMK byl dne 8.12.2011 schválen soubor 8 pojistných smluv a předložen k podpisu hejtmanovi JMK 
JUDr. Michalu Haškovi. Spolu s podpisem pojistných smluv byly podepsány i výpovědi stávajících 
Rámcových smluv JMK i Příkazní smlouvy o správě pojištění se společností AON Stach. 

 

Nové pojistné smlouvy pro  JMK a příspěvkové organizace JMK byly s účinností od 1.1.2012 podepsány 

v tomto členění: 
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1. Pojistná smlouva č. 7720626442 – Pojištění majetku Jihomoravského kraje 
2. Pojistná smlouva č. 7720626453 – Pojištění odpovědnosti za škodu JMK 
3. Pojistná smlouva č. 7720626475 – Pojištění profesní odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení 

JMK 
4. Pojistná smlouva č. 7720626464 – Pojištění odpovědnosti za škodu JMK – nemajetková újma 
5. Rámcová pojistná smlouva o cestovním pojištění č. 504507910710 
6. Pojistná smlouva č. 2268685599 – o havarijním pojištění vozidel 
7. Pojistná smlouva č.6980525996 – Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla 
8. Pojistná smlouva č. 2060004508 – o dodatkovém pojištění vozidel 

 

3.2.2 Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a 
příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 

 

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb, jimiž se rozumí: 

- poskytování mobilních telekomunikačních hlasových a datových služeb prostřednictvím GSM (a)nebo 
UMTS sítě mobilního operátora; 

Předmět veřejné zakázky je realizován na základě rámcové smlouvy uzavřené dle § 269 odst. 2 zákona č. 

513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, centrálním zadavatelem jako zástupcem 

jednotlivých zadavatelů s jedním vybraným uchazečem na 36 měsíců a na základě účastnických smluv, jež 

budou uzavírány na základě této rámcové smlouvy mezi vybraným uchazečem a jednotlivými zadavateli. 

Průběh veřejné zakázky: 

� v návaznosti na předané technické specifikace a návrhy zadávacích dokumentací poradenskou 
společností byly zpracovávány administrátorem zadávací dokumentace a probíhalo připomínkování 
podkladových materiálů s centrálním zadavatelem v součinnosti s odborem investic JMK – 
oddělením veřejných zakázek. 

� centrálním zadavatelem byly zajištěny plné moci k uzavření budoucích rámcových smluv  
na telekomunikační služby od příspěvkových organizací JMK. Usnesením RJMK bylo rozhodnuto o 
realizaci VZ.  Do informačního systému o veřejných zakázkách bylo odesláno oznámení o zakázce a 
zakázka byla zveřejněna na webu  CEJIZA, s.r.o.  

� ve lhůtě pro podání nabídek byly podány nabídky uchazečů. Dne 25. 8. 2011 se konalo jednání 
komise pro otevírání obálek. Všechny nabídky uchazečů vyhověly kontrole úplnosti dle § 71 odst. 8 
zákona o veřejných zakázkách.  Jednání komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise se 
konalo dne 14. 9. 2011. Komise provedla posouzení kvalifikace a vybrala ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku. Zároveň běžela zákonná lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele. 

� ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele byla jedním z uchazečů podána námitka 
proti vyloučení jeho nabídky ze zadávacího řízení. Zadavatel stěžovateli sdělil rozhodnutí, že 
námitkám proti rozhodnutí zadavatele se nevyhovuje. 

� po uplynutí zákonných lhůt byla dne 1. 11. 2011 uzavřena s vítězným uchazečem Rámcová smlouva 
o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace 
zřizované Jihomoravským krajem. Po jejím podpisu byla stanovena pracovní skupina pro realizaci 
jejího plnění. Dne 2. 11. 2011 se uskutečnilo prvé jednání pracovní skupiny, kde byl definován 
přesný postup zahájení plnění z Rámcové smlouvy. Další jednání pracovní skupiny se uskutečnilo 
16.11.2011.  

� pravidelně se schází pracovní skupina pro realizaci plnění Rámcové smlouvy. Zároveň probíhala 
portace jednotlivých telefonních čísel v návaznosti na výpovědi stávajících uzavřených smluv a 
probíhá výpočet úspor pro jednotlivé organizace.   
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3.2.3 Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a 
příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb, jimiž se rozumí: 

- poskytování pevných hlasových a souvisejících telekomunikačních služeb v místě koncových bodů sítě, 
tj. v pobočkových ústřednách a v samostatných telefonních linkách prostřednictvím operátora; 

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové smlouvy uzavřené dle § 269 odst. 2 zákona  

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, centrálním zadavatelem jako 

zástupcem jednotlivých zadavatelů s jedním vybraným uchazečem na 36 měsíců a na základě účastnických 

smluv, jež budou uzavírány na základě této rámcové smlouvy mezi vybraným uchazečem a jednotlivými 

zadavateli. 

Průběh plnění 

� v návaznosti na předané technické specifikace a návrhy zadávacích dokumentací poradenskou 
společností byly zpracovávány administrátorem zadávací dokumentace a probíhalo připomínkování 
podkladových materiálů s centrálním zadavatelem v součinnosti s odborem investic JMK – 
oddělením veřejných zakázek. 

� centrálním zadavatelem byly zajištěny plné moci k uzavření budoucích rámcových smluv  
na telekomunikační služby od příspěvkových organizací JMK. Usnesením RJMK bylo rozhodnuto o 
realizaci VZ.  Do informačního systému o veřejných zakázkách bylo odesláno oznámení o zakázce a 
zakázka byla zveřejněna na webu  CEJIZA, s.r.o.  

� dne uplynula dne 16. 8. 2011 lhůta pro podání nabídek. Dne 17. 8. 2011 obdržel zadavatel k veřejné 
zakázce námitku k zadávací dokumentaci od společnosti GTS Czech, s.r.o. Pro úplnost je třeba 
dodat, že společnost GTS Czech, která byla v době vypsání zakázky dodavatelem daných služeb pro 
Jihomoravský kraj, nabídku nepodala. Následně proběhlo odborné a právní posouzení doručených 
námitek.  Komise pro otevírání obálek se konala dne 25.8.2011. 

� v návaznosti na obdrženou námitku k zadávací dokumentaci ze strany společnosti GTS Czech, s.r.o. 
zadavatel, na základě posouzení odborného konsultanta, podanou námitku odmítl. Společnost GTS 
Czech, s.r.o. podala návrh proti zadávacím podmínkám k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. 
Zástupce zadavatele předal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dokumentaci předmětné 
veřejné zakázky a podal vyjádření k návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele.   

� Následně zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení.   
� V současné době bude, po zapracování připomínek, vypsáno nové výběrové řízení. 

 

3.2.4 Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského 
kraje 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku, včetně zajištění servisu, případně pronájmu 

zásobníků, a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních 

provozních potřebách jednotlivých zdravotnických zařízení, tj. na základě jejich jednotlivých požadavků. 

Dodávky medicinálního kyslíku budou realizovány na základě objednávek zdravotnických zařízení.   

Průběh veřejné zakázky: 
 

� Byly podány 3 nabídky, z toho byli 2 uchazeči vyloučeni z účasti v zadávacím řízení z důvodu 
nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu. 

� Vzhledem k tomu, že zůstala pouze 1 nabídka, využil zadavatel svého práva a dne 9.3.2011 zrušil  
zadávací řízení. 

�  29. 3. 2011 uplynula lhůta pro podání námitek proti úkonům zadavatele.  Byla zpracována 
závěrečná zpráva a výsledek oznámen ředitelům zdravotnických zařízení.   

� v návaznosti na rozhodnutí o opětovné realizaci veřejné zakázky byly aktualizovány požadavky 
jednotlivých nemocnic a nově zpracována zadávací dokumentace. 
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� usnesením RJMK  byl vysloven souhlas s plánem realizace VZ a do informačního systému  
o veřejných zakázkách odesláno oznámení o zakázce a zakázka byla zveřejněna na webu CEJIZA, 
s.r.o.   

� dne 16. 8. 2011 uplynula lhůta pro podání nabídek.  
� Dne 23. 8. 2011 se konalo jednání komise pro otevírání obálek. Všechny nabídky vyhověly kontrole 

úplnosti. 
� Dne 31. 8. 2011 se konalo jednání komise pro posouzení kvalifikace a komise hodnotící. 

Rozhodnutím zadavatele bylo dne 1. 9. 2011 učiněno rozhodnutí podle § 81 zákona  
o veřejných zakázkách o výběru nejvhodnější nabídky. Dne 22.9.2011 uplynula lhůta  
pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Vítězný uchazeč byl 
kontaktován se žádostí o podpis smluv s dotčenými nemocnicemi. 

� byly podepsány všechny smlouvy na dodávky kapalného kyslíku, servis a nájem zásobníků mezi 
vítězným uchazečem a dotčenými nemocnicemi Jihomoravského kraje. Plnění z uzavřených smluv 
bylo započato objednávkami jednotlivých nemocnic na základě jejich aktuálního požadavku. 

 

3.2.5 Dodávky medicinálních plynů pro organizace Jihomoravského kraje 

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálních plynů včetně zajištění přepravních a skladovacích 

nádob pro zdravotnická a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na 

aktuálních provozních potřebách jednotlivých zdravotnických zařízení, tj. na základě jejich jednotlivých 

požadavků. 

Průběh veřejné zakázky: 
� v souvislosti s dotazy dodavatelů byla prodloužena lhůta pro podání nabídek, která uplynula dne  

1. 3. 2011. Zadavatel obdržel pouze jedinou nabídku a to od dodavatele Linde Gas, a.s.  
� Dne 9. 3. 2011 zrušeno zadávací řízení. Dne 29. 3. 2011 uplynula lhůta pro podání námitek proti 

úkonům zadavatele, byla zpracována závěrečná zpráva a výsledek oznámen ředitelům 
zdravotnických zařízení.   

3.2.6 Dezinfekční přípravky pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje 

Účelem veřejné zakázky bylo v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 195/2005 Sb., kterou se upravují 

podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz 

zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečení dodávek 

dezinfekčních přípravků pro použití ve zdravotnických.   

 

Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních přípravků, a to v nepřetržitém 

režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních provozních potřebách jednotlivých 

zdravotnických zařízení. V souvislosti s plněním veřejné zakázky a na základě nabídnutých dezinfekčních 

přípravků rozdělených do specifických skupin podle způsobu použití, byly upraveny a sjednoceny struktury 

dezinfekčních řádů  ve všech nemocnicích Jihomoravského kraje. 

Průběh veřejné zakázky: 
� Veřejná zakázka byla zveřejněna v Informačním systému o veřejných zakázkách - uveřejňovacím 

subsystému.  
� Po uplynutí zákonné lhůty pro podání nabídek, která skončila v měsíci dubnu, následovalo otevírání 

obálek. 
� Proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, na kterém byly otevřeny obálky s nabídkami, které 

podali 4 uchazeči. Dále se konalo jednání komise hodnotící, která učinila posouzení kvalifikace 
uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek. Následně probíhala lhůta pro podání námitek. 
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� ve lhůtě pro podání námitek nebyly proti výběru nejvhodnější nabídky doručeny námitky.  
Na základě vyhodnocení hodnotící komise byla rozhodnutím zadavatele vybrána nabídka uchazeče 
s nejnižší nabídkovou cenou. Následně byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem. 

� Byly podepsány smlouvy o dodávkách dezinfekčních přípravků s jednotlivými nemocnicemi 
Jihomoravského kraje.  

� Dále probíhaly průběžné dodávky dezinfekčních přípravků do jednotlivých zdravotnických zařízení 
v závislosti na zpracovaných dezinfekčních řádech a aktuálních provozních potřebách na základě 
objednávek dodavatelem. 

3.2.7 Dodávky defibrilátorů pro organizace Jihomoravského kraje 

Účelem této veřejné zakázky bylo zabezpečení dodávky přenosných automatizovaných externích 

defibrilátorů pro vybavení sanitních vozidel pro zdravotnická zařízení v souladu s požadavky stanovenými 

vyhláškou č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně 

vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení 

zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb.,  

o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických 

zařízení) a v souladu českou technickou normou ČSN EN 1789. 

 
Předmětem plnění této veřejné zakázky byla dodávka přenosných automatizovaných externích 
defibrilátorů včetně všech součástí a příslušenství nutného pro jejich okamžité použití (dále jen 
„defibrilátory“, jednotlivě také jen „defibrilátor“) a zaškolení zaměstnanců zdravotnických zařízení. 

Průběh veřejné zakázky: 
� dle požadavků 4 nemocnic, tj. pověřujících zadavatelů, byly na defibrilátory do sanitních vozidel 

definovány technické specifikace a upřesněny požadované počty.  
� dotčenými nemocnicemi byla schválena zadávací dokumentace. Byly rozeslány 4 výzvy k podání 

nabídek a veřejná zakázka zveřejněna na E-ZAK a na webu CEJIZA, s.r.o.  
� dne 22. 7. 2011 uplynula lhůta pro podání nabídek. Ve lhůtě byly doručeny 4. Dne 25. 7. 2011 se 

konalo jednání komise pro otevírání obálek a jednání hodnotící komise. Komise  
pro otevírání obálek s nabídkami provedla formální kontrolu, zda nabídky byly zpracovány  
dle dokumentace VŘ VZ a rozhodla, že všechny nabídky budou postoupeny do posouzení 
kvalifikace.  Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka uchazeče OMS – ZOLL s.r.o.  

� byly podepsány smlouvy mezi vítězným uchazečem a jednotlivými nemocnicemi JMK na dodávky 48 
ks defibrilátorů. Po dohodě s vítězným uchazečem byl počet dodávaných defibrilátorů snížen o 2 ks 
u Nemocnice Kyjov a o 3 ks Nemocnice Znojmo. 
 

3.2.8 Pečovatelská lůžka, matrace a noční stolky pro zařízení sociálních služeb 
Jihomoravského kraje 

Předmětem veřejné zakázky bylo dodání požadovaného počtu pečovatelských lůžek, matrací a nočních 

stolků pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje: 

Průběh veřejné zakázky: 
� dle žádosti z odboru sociálního JMK byly definovány požadavky na počty a typy polohovacích lůžek 

a 16. 6. 2011 předán konečný požadavek odboru dle jednotlivých příspěvkových organizací.  
� usnesením RJMK byl vysloven souhlas s plánem realizace VZ. Do informačního systému veřejných 

zakázek bylo odesláno oznámení o zakázce a zakázka byla zveřejněna na webu CEJIZA, s.r.o.  
� dne 27.7.2011 obdržel zadavatel dotazy jednoho z uchazečů VŘ k technickým podmínkám. Na 

základě jejich posouzení dospěl k závěru, že technické podmínky VZ byly stanoveny ne zcela přesně 
a jednoznačně a mohlo by tak dojít k narušení soutěže. Zadavatel využil svého práva a zadávací 
řízení zrušil. Po upřesnění technických podmínek zadávacího řízení bude centralizované zadání na 
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pečovatelská lůžka, matrace a noční stolky řešeno veřejnou zakázkou malého rozsahu tak, aby 
dostálo požadavku organizací na dodání předmětů VZ v roce 2011 

� U výběrového řízení malého rozsahu zadavatel, po upřesnění technických podmínek, odeslal výzvu 
k podání nabídky dodavatelům. Nabídku podali 4 uchazeči. Dne 5. 9. 2011 se konalo jednání komise 
pro otevírání obálek, která konstatovala, že nabídky byly zpracovány dle dokumentace VŘ. 
V návaznosti se konalo jednání komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení. Na základě výsledků 
jednání komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení zrušil zadavatel výběrové řízení.   

�  po upřesnění všech technických podmínek byla zpracována dokumentaci pro předmětnou VZ ve 
spolupráci se 4 příspěvkovými organizacemi JMK  

� dne 13. 10. 2011 byla odeslána výzvu k podání nabídky 3 dodavatelům.  
� ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny nabídky dvou uchazečů. Dne 24. 10. 2011 se konalo 

jednání komise pro otevírání obálek i komise hodnotící. Žádná z komisí nevyřadila žádnou z nabídek 
a komise hodnotící provedla posouzení nabídek a hodnocení nabídek  
dle základního hodnotícího kriteria nejnižší nabídková cena. Zadavatel poté učinil rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky.  

� Byly podepsány všechny smlouvy na dodávky pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků a bylo 
zahájeno plnění vítězným uchazečem. 

 

3.2.9 Základní infuzní roztoky pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje 

Účelem veřejné zakázky je zabezpečení dodávek infuzních roztoků pro použití ve zdravotnických zařízeních 

JMK  dle potřeb a požadavků jednotlivých zdravotnických zařízení. Jednotlivým zdravotnickým zařízením 

musí být po stanovenou dobu zajištěna pravidelná a nepřetržitá dodávka infuzních roztoků, a to v závislosti 

na jejich aktuálních provozních potřebách při současných minimálních požadavcích na součinnost z jejich 

strany. 

Průběh veřejné zakázky: 
� Byla zpracována zadávací dokumentace. 
� vzhledem k rozsahu požadovaného plnění bylo zadavatelem rozhodnuto o rozdělení veřejné 

zakázky na 2 veřejné zakázky -  infuzní roztoky základní a infuzní roztoky speciální 
� Usnesením RJMK ze dne 8.12.2011 byly schváleny plány realizace VZ pro jednotlivé nemocnice JMK 

formou zadání centrálním zadavatelem – společností CEJIZA, s.r.o. 
� Dne 19.12.2011 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky "Základní infuzní roztoky pro 

zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje" odesláním oznámení o zakázce k uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek.  

3.2.10 Inkontinenční pomůcky pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje 

Účelem veřejné zakázky je zabezpečení dodávek inkontinenčních pomůcek pro použití ve zdravotnických 

zařízeních dle potřeb a požadavků jednotlivých zdravotnických zařízení včetně dopravy, a to v závislosti na 

jejich aktuálních provozních potřebách s dobou plnění na 3 roky. 

Průběh veřejné zakázky: 
� Na základě žádosti o centralizované zadávání byly nadefinovány požadavky  

na celkové počty a rozdělení inkontinenčních pomůcek pro zadávací dokumentaci VZ. 
� Podkladová dokumentace zadávacího řízení byla odsouhlasena dotčenými příspěvkovými 

organizacemi. 
� Usnesením RJMK ze dne 15.9.2011 byl schválen plán realizace předmětné VZ  
� Dne 23.9.2011 bylo odesláno do IS VZ US Oznámení o zakázce.  
� Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na  8.11.2011 
� po uběhnutí lhůty pro podání nabídek, kdy nabídky podalo 6 uchazečů, konalo dne 15.11.2011 

otevírání obálek uchazečů. Žádná z nabídek nebyla komisí při otevírání obálek vyřazena.  
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� Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny nabídky 6 uchazečů. Komise pro otevírání obálek 
konstatovala, že všechny nabídky uchazečů byly z hlediska obsahu požadovaných dokumentů úplné 
a mohou postoupit k dalšímu posouzení a hodnocení 

� Jednání Komise pro posouzení a hodnocení nabídek se uskutečnilo 30.11.2011 v sídle zadavatele. 
Po provedeném posouzení kvalifikace hodnotící komise přerušila jednání, neboť rozhodla, že 
uchazeči, kteří pochybili při prokázání splnění kvalifikace, budou dodatečně vyzváni k předložení 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Následně byli vyzváni uchazeči č. 1,2,3,5,6 k doplnění 
požadovaných dokladů. Ve lhůtě pro dodání doplňujících dokladů pro prokázání kvalifikace, 
zadavatel obdržel obálky od uchazečů č. 1, 3, 6 – ostatní vyzvaní uchazeči doplnění nezaslali.  

� Jednání Hodnotící komise bylo svoláno v termínu 14.12.2011, kde proběhla kontrola zaslaných 
doplňujících dokladů k prokázání  kvalifikace  spolu s hodnocením nabídek uchazečů.  

 

3.2.11 Dodávka osobních automobilů pro příspěvkové organizace 
Jihomoravského kraje 

Předmětem veřejné zakázky bylo dodání 4 osobních automobilů dle technické specifikace pro 4 
příspěvkové organizace: 

Průběh veřejné zakázky: 
� byla zpracována zadávací dokumentace a byla zaslána dotčeným příspěvkovým organizacím 

k odsouhlasení.  
� po upřesnění technických podmínek odeslal dne 13. 10. 2011 výzvu k podání nabídky 3 

dodavatelům. 
� byly ve lhůtě pro podání nabídek doručeny nabídky dvou uchazečů 

� Rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky byl vybrán vítězný uchazeč s nejnižší cenou. 
Uchazeči byli informováni o výsledku výběrového řízení.  

3.3 Analýzy 

3.3.1 Analýza efektivnosti nákupu, výpůjčky, praní a údržby prádla ve 
zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče zřízených Jihomoravským 
krajem 
 

� proběhly osobní audity prádelenských služeb jednotlivých příspěvkových organizací s výjimkou 
nemocnice Znojmo, kde musel být audit odložen z důvodu probíhající akreditace nemocnice a 
certifikace ISO. Následující úkon Průběžná zpráva z první etapy byla předána zadavateli 
zpracovatelem v měsíci březnu 

� po provedení osobních auditů prádelenských služeb v jednotlivých příspěvkových organizacích 
následovala druhá etapa spočívající ve zpracování návrhu cílového modelu zajištění nákupu, 
výpůjčky, praní a údržby prádla.  

� v rámci 2. a 3. etapy plnění smlouvy byla předána: „Průběžná zpráva z řešení úkolu“ a „Prezentace“ 
k připomínkování a plnění smlouvy pokračuje 4. etapou - Zpracování základní technické specifikace 
služeb určených pro budoucí outsourcing.  

� zhotovitel Textilní zkušební ústav s.p. realizoval  předmětnou veřejnou  zakázku a to  zpracováváním 
závěrečné zprávy z analýzy a finální  prezentací výsledků. 

� Současně byla vytvořena pracovní skupina pro přípravu implementačního výstupu pro Radu JMK, 
složenou se zástupců odboru zdravotnictví, nemocnic, CEJIZA, s.r.o. a Textilního zkušebního ústavu, 
s.p. 

 

3.3.2 Analýza a vyhodnocení stávajícího způsobu stravování a úklidu v síti 
zdravotnických zařízení a ústavech sociální péče Jihomoravského kraje  

� proběhly osobní audity stravovacích a úklidových služeb jednotlivých příspěvkových organizací. 
Vzhledem k akci lékařů „Děkujeme, odcházíme“ a tím i posunutí termínu osobních auditů 
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v nemocnicích, lze předpokládat mírnou časovou prodlevu ve zpracování zprávy z analýzy sběru dat 
a průzkumu trhu. 

� po provedení osobních auditů prádelenských služeb v jednotlivých příspěvkových organizacích 
probíhala druhá etapa spočívající ve zpracování návrhu cílového modelu zajištění stravování a 
úklidu.  

� po konsultaci Zprávy z analýzy sběru dat a průzkumu trhu probíhá druhá etapa plnění smlouvy – 
Zpracování návrhu cílového modelu zajištění stravování a úklidu ve zdravotnických zařízeních a 
ústavech sociální péče zřízených Jihomoravským krajem a třetí etapa - Prezentace a projednání 
navrženého modelu zabezpečení vybraných služeb. 

� plnění smlouvy dále pokračovalo zpracováním prezentace a projednáním navrženého modelu 
zabezpečení vybraných služeb. Na jednání centrálního zadavatele a zpracovatele dne 16. 6. 2011 
byly vzneseny upřesňující požadavky na zpracování dílčích zpráv i závěrečných analýz a byly 
stanoveny závazné termíny jejich předání. 

� materiály zpracované zhotovitelem neodpovídaly požadavkům objednatele a byly dále konsultovány 
se zhotovitelem 

� zhotovitelem byly dle smlouvy o dílo zpracovány pro jednotlivé nemocnice návrhy modelů 
zabezpečení stravovacích služeb a návrhy modelů úklidových služeb. Zároveň probíhalo 
připomínkování Návrhů modelů stravování a úklidu řediteli nemocnic 

3.3.3 Analýza vhodnosti centrálního zadávání servisu technického vybavení 
nemocnic Jihomoravského kraje 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení analýzy stavu technického vybavení, vyžadujícího servisní 

zásahy a/nebo pravidelné revize (dále jen „technické vybavení“), jednotlivých nemocnic a jeho 

kategorizace, analýzy stavu smluvních vztahů mezi jednotlivými nemocnicemi a dodavateli zajišťujícími 

servis technického vybavení jednotlivých nemocnic a výběr technického vybavení, jehož servis je vhodné 

zadávat centralizovaně.  
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3.4 Prezentace společnosti 

3.4.1 Konference INMED 2011, 10. a 11. listopad 2011 -  Pardubice 

Konference byla určena pracovníkům z oblasti řízení zdravotnictví, regionální správy, centrálních útvarů, 

ministerstev, pojišťoven, pracovníkům odpovídajícím za diagnostické a terapeutické procesy (přednostové, 

primáři, vrchní sestry), pracovníkům z oblasti výpočetní techniky ve zdravotnictví, pracovníkům vysokých  

a středních škol se zaměřením na zdravotnictví, pro soukromé vlastníky zdravotnických zařízení a pro firmy 

pracující v oblasti zdravotnické informatiky. 

 

V rámci konference zazněla přednáška MUDr. Bořka Semráda, jednatele společnosti, 

k centralizovaným nákupům pro zdravotnická zařízení, prezentoval zde výhody centralizovaného zadávání, 

ale i obtíže s ním spojené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Konference MMR „Centralizované zadávání veřejných zakázek“ 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uspořádalo ve středu 25. ledna 2012 v budově Autoklubu - (Smetanův 

sál), Opletalova 29, Praha 1 - konferenci na téma Centralizované zadávání veřejných zakázek.  

Konference byla určena zainteresované odborné veřejnosti z řad zástupců ústředních orgánů státní správy, 

krajských úřadů, statutárních měst a subjektů specializovaných na centralizované zadávání veřejných 

zakázek. Cílem této konference bylo připravit představitele státní správy na přechod veřejných zakázek na 

resortní systémy centralizovaného zadávání. 

V rámci konference představil Ing. Zdeněk Dufek, předseda finančního výboru zastupitelstva 

Jihomoravského kraje, Centrálního Jihomoravského Zadavatele – společnost CEJIZA, s.r.o.  

a prezentoval zkušenosti s centrálním zadáváním v Jihomoravském kraji.  
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3.5 Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj  
 
Společnost CEJIZA, s.r.o. byla v roce 2011 oslovena MMR ČR, odborem veřejného investování s žádostí o 
poskytnutí zkušeností s centralizovaným zadáváním veřejných zakázek a to v souvislosti s přípravou návrhu 
resortních systémů centralizovaného zadávání, který byl schválen usnesení vlády České republiky ze dne 20. 
července 2011 č. 563. CEJIZA, s.r.o. předávala své praktické zkušenosti a upozorňovala na možná úskalí 
centrálních nákupů, které jsou spatřována zejména: 
  
� V rozličné činnosti jednotlivých příspěvkových organizací a z nich vyplývající nutnost členění zakázek 

do skupin:  
 

a) zakázky, kterých se účastní všechny příspěvkové organizace, neboť poptávaná komodita je společná pro 

všechny organizace – elektrická energie, pojišťovací služby, mobilní telekomunikační služby nebo pro téměř 

všechny organizace – zemní plyn (některé organizace odebírají teplo, nikoli zemní plyn), 

b) zakázky, kterých se účastní všechny příspěvkové organizace příslušející do určité skupiny (např. 

zdravotnická zařízení), neboť komodita je společná pro celou skupinu – např. nízkomolekulární hepariny pro 

všechny nemocnice (s výjimkou zdravotnické záchranné služby),  

c) zakázky, kterých se účastní jen některé příspěvkové organizace příslušející do určité skupiny, neboť 

komodita je společná jen pro několik organizací – např. kapalný (hluboce zchlazený) medicinální kyslík do 

zásobníků pro vybrané nemocnice. 

 

Avšak i u zakázek na komodity, které jsou společné pro některou ze skupin, je v některých případech 
obtížné určit, vyhodnotit a sjednotit požadavky jednotlivých organizací tak, aby bylo možno veřejnou 
zakázku vyhlásit centralizovaným zadáváním. Dané se projevilo např. u veřejné zakázky  
na pojišťovací služby, kdy bylo třeba zohlednit, že různé organizace potřebují specifické druhy pojištění a 
jiné druhy pojištění nepotřebují. Např. nemocnice potřebují pojištění odpovědnosti za lékařské pochybení a 
muzea pojištění přepravovaných muzejních exponátů na výstavy. U veřejné zakázky na dodávky 
medicinálního kyslíku pro lékařské účely dodávaného v tlakových lahvích se projevilo, že ačkoliv všechny 
organizace odebírají stejné medium tj. medicinální kyslík (oxygenium O2), tlakové lahve a svazky lahví, 
v nichž je medicinální kyslík dodavateli dodáván, jsou naopak velmi rozmanité, každá z organizací používá 
rozličné kombinace lahví velkých i malých objemů. Lze říci, že centralizované zadávání klade zvýšené nároky 
na nalezení průřezových komodit splňujících nároky všech organizací sdružujících své poptávky coby 
pověřující zadavatelé.  
 

Z daných informací vyplývá nutnost provádět před většinou výběrových řízení, které mají být zadávány 

centralizovaným způsobem, podrobný sběr dat a požadavků jednotlivých pověřujících zadavatelů a teprve 

na základě získaných dat a jejich vyhodnocení rozhodování o tom, které komodity jsou požadovány se 

stejnými nebo slučitelnými parametry a je možno provádět jejich centralizované zadávání. Samozřejmě sběr 

dat a jejich analýza klade zvýšené nároky na komunikaci a co možná nejpřesnější vymezení parametrů 

zakázek, tak aby soutěžené plnění splnilo nároky všech pověřujících zadavatelů mezi pověřujícími zadavateli 

a centrálním zadavatelem. V případě, je-li analýza prováděna externím subjektem, vznikají finanční náklady 

na smluvní platbu externímu subjektu.  

 

� Ne nepodstatné je pak posouzení resp. srovnání pozitiv a negativ současného stavu  
a předpokládaného stavu při realizaci centralizovaného zadávání. Např. organizace spadající pod 
odbor zdravotnictví a sociálních věcí mají jako vedlejší činnost praní  
pro pacienty, resp. seniory (domovy pro seniory) a personál. Při provedení analýzy současného stavu 
bylo zjištěno, že v některých zařízeních sociální péče si perou prádlo klienti sami a tedy takováto 
organizace nevynakládá prostředky na pracovní sílu (nebo je vynakládá ve snížené míře), které jsou 
vynakládány v případech, když je prádlo práno jinými osobami (např. externě). U telekomunikačních 
služeb poskytovaných na našem trhu je zjišťováno, že nabídky jednotlivých telekomunikačních služeb 
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jsou často provázány a někteří pověřující zadavatelé tak nenakupují samostatně 3 telekomunikační 
služby tj. pevné služby, mobilní služby a služby přístupu k síti internet, nýbrž jeden balíček všech 
služeb společně.  

 

� Dále je zjišťováno, že není možné zahájit u většiny organizací odběr zboží a služeb bezprostředně po 
ukončení veřejné zakázky rozhodnutím o výběru uchazeče podle  
§ 81 zákona o veřejných zakázkách odebírání vysoutěženého zboží nebo vysoutěžené služby. Dochází 
k tomu, že řada pověřujících zadavatelů je vázána smlouvami na dobu určitou, jejichž ukončení před 
uplynutím doby určité by znamenalo aktivaci citelných smluvních sankcí obsažených v daných 
smlouvách.  Dané lze řešit tím, že organizace, které jsou takto smluvně vázány na dobu určitou, musejí 
vyčkat na uplynutí doby určité dosavadní smlouvy a teprve poté začít přijímat plnění vysoutěžené 
v centralizovaně zadané veřejné zakázce.   
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4. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 
 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011 zpracovaná dle ust. § 66a odst. 9 zákona  

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. 

 

Ovládající osoba:      Jihomoravský kraj 

       Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

       IČ: 708 88 337 

 

Ovládaná osoba sestavující zprávu:    CEJIZA, s.r.o. 

       Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno 

       IČ: 283 53 242 

 

4.1 Ostatní ovládané osoby         

KORDIS JMK, spol. s r.o.   Nové Sady 30, 602 00, Brno 

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální  

spolupráci, příspěvková organizace  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, Brno 

Thermal Pasohlávky, a. s. 691 22, Pasohlávky 

CL JUNIOR AUTO Boskovice, s. r. o. nám. 9. května 2/a, 680 01, Boskovice 

Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Brno 

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Vídeňská 47, 639 00 Brno 

Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 Vídeňská 52, 639 00 Brno 

JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, 602 00 Brno 

Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo 
náměstí 6 

Žerotínovo nám. 6, 602 00 Brno 

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno 

Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8 Smetanova 8, 602 00 Brno 

Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, 
Brno, Smetanova 14 

Smetanova 14, 602 00 Brno 

Zámeček Střelice, příspěvková organizace Tetčická 311/69, 664 47 Střelice u Brna 

Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno-venkov Na Schodech 239, 665 01 Rosice 

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

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

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

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, 
Dvořákova 19 

Dvořákova 19, 669 67 Znojmo 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, 
Horní Česká 15 

Horní Česká 15, 669 51 Znojmo 

Dům dětí a mládeže Znojmo Sokolská 8, 669 02 Znojmo 
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Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo 

Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Znojmo, 
Jana Palacha 8 

Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo 

Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo Komenského náměstí 4, 669 75 Znojmo 

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 Helceletova 4, 602 00 Brno 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, 
Kotlářská 9 

Kotlářská 9, 611 49 Brno 

Obchodní akademie, SOŠ knihovnická a VOŠ 
knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, 
Kotlářská 9 

Kotlářská 9, 611 53 Brno 

Střední průmyslová škola a VOŠ technická, Brno, Sokolská 
1 

Sokolská 1, 602 00 Brno 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 
organizace kraje 

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a Lidická 6a, 602 00 Brno 

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 

Konzervatoř Brno tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno 

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. 
Jaroše 24 

tř. Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno 

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní 
akademie a Jazyková škola s právem SJZ Znojmo 

Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 

Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace Mládeže  10, 669 02 Znojmo 

Základní umělecká škola Znojmo Rooseveltova 21, 669 02 Znojmo 

Středisko služeb školám Znojmo Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo 

Střední škola technická Znojmo Uhelná 6, 669 02 Znojmo 

Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18 Hakenova 18, 669 02 Znojmo 

Dům dětí a mládeže, Miroslav, okres Znojmo Kostelní 202, 671 72 Miroslav 

Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo Komenského nám.1, 671 72 Miroslav 

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

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Žižkova 55, 616 00 Brno 

Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133 Veveří 133, 616 00 Brno 

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 Botanická 70, 602 00 Brno 

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, 
Palackého třída 70 

Palackého 70, 612 00 Brno 

Základní škola, Brno, Palackého 68 Palackého 68/70, 612 00 Brno 

Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Slovanské nám. 7, 612 00 Brno 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních 
technologií Brno 

Purkyňova 97, 612 00 Brno 

Obchodní akademie a VOŠ obchodní, Brno, Pionýrská 23 Pionýrská 23, 662 05 Brno 

Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00 Brno 

LUŽÁNKY-středisko volného času, Brno, Lidická 50 Lidická 50, 658 12 Brno 

Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Kudelova 8, 662 51 Brno 
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Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace 

nám. 28. října 23, 602 00 Brno 

Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Brno, 
Merhautova 15 

Merhautova 15, 613 00 Brno 

Základní škola, Brno, Sekaninova 1 Sekaninova 1, 614 00 Brno 

Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41 Vranovská 41, 614 00 Brno 

Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 Vranovská 65, 614 00 Brno 

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Elgartova 3, 614 00 Brno 

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná 
výzkumná instituce 

Kaloudova 30, 614 00 Brno 

Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ Brno Husova 10, 602 00 Brno 

Domov mládeže a školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35 Gorkého 33/35, 602 00 Brno 

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno 

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 
Brno, Lipová 20 

Lipová 20, 602 00 Brno 

Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 Komenského 5, 680 11 Boskovice 

Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Palackého nám.1, 680 11 Boskovice 

Dům dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko 17. listopadu 1, 680 01 Boskovice 

Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko náměstí 9. května 7, 680 01 Boskovice 

Střední odborná škola a SOU André Citroëna, Boskovice, 
nám. 9. května 2a 

nám. 9. května 2a, 680 11 Boskovice 

Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685 Purkyňova 1685, 666 01 Tišnov 

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Purkyňova 279, 666 13 Tišnov 

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov 

Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov 

Dětský domov, Vranov, Žižkova 160 Žižkova 160, 664 32 Vranov 

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

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

Střední odborná škola Fortika Tišnovská 15, 679 23 Lomnice u Tišnova 

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. Armády 2, 682 01 Vyškov 

Základní umělecká škola Vyškov Nádražní 4, 682 01 Vyškov 

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a 
zemědělsko-ekonomická Vyškov 

Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov 

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov Jungmannova 2, 682 01 Vyškov 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, 
Sochorova 15 

Sochorova 15, 682 01 Vyškov 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Vyškov, 
sídl. Osvobození 55 

sídl.Osvobození 55, 682 01 Vyškov 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 36, 682 01 Vyškov 

VOŠ ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, 
Hybešova 53 

Hybešova 53, 680 01 Boskovice 

Gymnázium, Brno, Křenová 36 Křenová 36, 602 00 Brno 
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Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84 Charbulova 84, 618 00 Brno 

Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00 Brno 

Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 Křižíkova 15, 612 00 Brno 

Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3 Nejedlého 3, 638 00 Brno 

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, 
Křižíkova 11 

Křižíkova 11, 612 00 Brno 

Dům dětí a mládeže Vyškov Brněnská 7, 682 01 Vyškov 

Pedagogicko-psychologická poradna Brno Hybešova 15, 602 00 Brno 

Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54 Barvičova 54, 602 00 Brno 

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Brno 

Hybešova 15, 602 00 Brno 

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, 
Vídeňská 26/28 

Vídeňská 26/28, 639 00 Brno 

Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno Klášterského 4, 617 00 Brno 

Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11 Slunná 11, 617 00 Brno 

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 Lomená 44, 617 00 Brno 

Základní škola, Brno, Štolcova 16 Štolcova 16, 618 00 Brno 

Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno 

Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 
81 

Trnkova 81, 628 00 Brno 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, 
Trnkova 113 

Trnkova 113, 628 00 Brno 

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

Došlíkova 48, 636 00 Brno 

Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Olomoucká 61, 627 00 Brno 

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a 
Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4 

Koperníkova 2/4, 615 00 Brno 

Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 Černopolní 9, 613 00 Brno 

Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 Čenopolní 9, 613 00 Brno 

Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51 Zeleného 51, 616 00 Brno 

Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, 
Brno, Gellnerova 1 

Gellnerova 1, 637 00 Brno 

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno Čichnova 23, 624 00 Brno 

Mateřská škola a Základní škola  pro sluchově postižené, 
Brno, Novoměstská 21 

Novoměstská 21, 621 00 Brno 

Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, 
Brno, Kociánka 6 

Kociánka 6, 612 47 Brno 

Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, 
Vaculíkova 14 

Vaculíkova 14, 638 00 Brno 

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a 
Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 

Ibsenova 1, 638 00 Brno 

Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 
17 

Riegrova 17, 664 51 Šlapanice 

Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno-venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice 

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 Tyršova 479, 684 15 Slavkov u Brna 
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Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, 
příspěvková organizace 

Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, 
Boskovice, Štefánikova 2  

Štefánikova 2, 680 01 Boskovice 

Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Štefánikova 2b, 680 01 Boskovice 

Domov Hvězda, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Nové Hvězdlice, p.Bohdalice 

Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304 Za Humny 3304, 697 01 Kyjov 

Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Školní 3208, 697 01 Kyjov 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
automobilní, Kyjov, Nádražní 471 

Nádražní 471, 697 01 Kyjov 

Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín Husova 370, 697 01 Kyjov 

Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická 
a sociální Kyjov 

Komenského 549, 697 11 Kyjov 

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

Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov 

Kojenecký ústav Kyjov, příspěvková organizace Strážovská ulice 976, 697 01 Kyjov 

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247, 697 33 Kyjov 

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov 

Dům dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín Sokolská 896, 696 42 Vracov 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec 

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

Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres 
Hodonín 

náměstí Míru 1676, 698 01 Veselí nad Moravou 

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad 
Moravou 

Kollárova 1669, 698 33 Veselí nad Moravou 

Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, 
Kollárova 1045 

Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou 

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice 

Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké Opatovice 

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

Dům dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko Českobratrská 5, 679 61 Letovice 

Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko Masarykovo nám. 29, 679 61 Letovice 

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková 
organizace 

Pod klášterem 17/55, 679 61 Letovice 

Masarykova střední škola Letovice Tyršova 500, 679 61 Letovice 

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

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 
12 

Křetín 12, 679 62 Křetín 

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 Herbenova 4, 690 03 Břeclav 

Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ,Břeclav, sady 
28. října 1 

Sady 28. října 1, 690 21 Břeclav 

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní 
akademie Břeclav 

nábř.Komenského 1, 690 25 Břeclav 
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Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav Bratří Mrštíků 30, 690 02 Břeclav 

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav 

Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště 
zahradnické, Valtice, Sobotní 116 

Sobotní 116, 691 42 Valtice 

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

Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres 
Znojmo 

Anenská 210, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 

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

Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice 

Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, 
Bezručova 33 

Bezručova 33, 678 01 Blansko 

Základní umělecká škola Blansko Zámek 3, 678 01 Blansko 

SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko 

Gymnázium Blansko Seifertova 13, 678 01 Blansko 

Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27 Žižkova 27/1919, 678 01 Blansko 

Dům dětí a mládeže Blansko Údolní 2, 678 01 Blansko 

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, 
Nad Čertovkou 18 

Nad Čertovkou 18, 678 01 Blansko 

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1-3, 682 01 Vyškov 

Dětský domov, Mikulov, Nádražní 26 Nádražní 26, 692 01 Mikulov 

Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Mikulov, Komenského 7 

Komenského 7, 692 16 Mikulov 

Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav Náměstí 28, 692 01 Mikulov 

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Vrchlického 11, 692 01 Mikulov 

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace Zámek 1, 692 15 Mikulov 

Základní škola, Mikulov, Školní 1 Školní 1, 692 01 Mikulov 

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

Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, 
Školní 363 

Školní 363, 679 14 Ostrov u Macochy 

Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany 

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

Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, 
Zámek 1 

Zámek 1, 683 05 Račice 

Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 
2 

Vejrostova 2, 635 00 Brno 

Středisko služeb školám, Velké Pavlovice, okres Břeclav Hlavní 28, 691 06 Velké Pavlovice 

Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav Hlavní 30, 691 06 Velké Pavlovice 

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

Dukelské nám.7, 693 01 Hustopeče 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Hustopeče, Masarykovo nám. 1 

Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče 
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Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav Komenského 4, 693 01 Hustopeče 

Základní škola, Hrádek 203 Hrádek 203, 671 27 Hrádek 

Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24 Šafaříkova 24, 693 01 Hustopeče 

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

Základní škola, Pohořelice, Šumická 727 Šumická 727, 691 23 Pohořelice 

Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko 

Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov Školní 462, 691 23 Pohořelice 

Odborné učiliště, Cvrčovice 131 Cvrčovice 131, 691 23 Cvrčovice 

Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov 

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov 

Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168 Smetanova 168, 672 01 Moravský Krumlov 

Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres Znojmo nám.T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov 

Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brno-
venkov 

Palackého nám.27, 664 91 Ivančice 

Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov Komenského nám. 7, 664 91 Ivančice 

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice 

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Široká 42, 664 91 Ivančice 

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2, 664 91 Ivančice 

Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov nám.13.prosince 12, 664 12 Oslavany 

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov Nádražní 232, 667 01 Židlochovice 

Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice 

Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné 
učiliště, Rajhrad, Masarykova 198 

Masarykova 198, 664 61 Rajhrad 

Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 530 Sadová 530, 664 43 Želešice 

Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno-venkov Komenského 4, 664 44 Ořechov 

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

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 U Školy 39, 664 84 Zastávka u Brna 

Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno-venkov Zahradní 1529, 664 34 Kuřim 

Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno - venkov Jungmannova 1084, 664 34 Kuřim 

Střední škola a Základní škola Tišnov nám. Míru 22, 666 25 Tišnov 

Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín Dolní Bojanovice 418, 696 17 Dolní Bojanovice 

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín 

Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. 
Martinů 5 

náměstí B. Martinů 5, 695 03 Hodonín 

Středisko volného času Hodonín Nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín 

Zelený dům pohody, příspěvková organizace P. Jilemnického 2923/1, 695 03 Hodonín 
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Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín Jilemnického 2, 695 03 Hodonín 

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Lipová alej 21, 695 03 Hodonín 

Středisko volného času, Pohořelice, okres Brno-venkov Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice 

Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, 
Vřesovice 243 

Vřesovice 243, 696 48 Ježov 

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín 

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s 
právem SJZ Hodonín 

Legionářů 1, 695 11 Hodonín 

Základní umělecká škola Hodonín Horní Valy 2, 695 01 Hodonín 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková 
organizace 

Úprkova 2, 695 01 Hodonín 

Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova 
32 

Brandlova 32, 695 01 Hodonín 

Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1 Jarošova 1, 695 01 Hodonín 

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín 

Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková 
organizace 

Sídlištní 2, 695 04 Hodonín 

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Purkyňova 11, 695 26 Hodonín 

Dům dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín Radějovská 848, 696 62 Strážnice 

Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 Masarykova 379, 696 62 Strážnice 

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

Základní umělecká škola, Strážnice, okres Hodonín Preláta Horného 509, 696 62 Strážnice 

Střední škola Strážnice J. Skácela 890, 696 62 Strážnice 

Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové 1255 ul.Bož.Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice 

Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres 
Hodonín 

Velká nad Veličkou 461, 696 74 Velká nad Veličkou 

Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín Hutník 1495, 698 01 Veselí nad Moravou 

Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav Bří. Mrštíků 2, 691 72 Klobouky u Brna 

LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková 
organizace 

Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice 

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Sokolnice 496, 664 52 Sokolnice  

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

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Součkova 500, 685 01 Bučovice 

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

Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko Ronovská 12, 679 04 Adamov 

Dětský domov, Hodonín u Kunštátu 48 Hodonín u Kunštátu 48, 679 71 Lysice 

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

Duhovka - středisko volného času Břeclav Lidická 4, 690 02 Břeclav 
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4.2 Vztahy mezi ovládající osobou a ovládanou osobou sestavující tuto zprávu  
 

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

ve čtvrtek, 18. června 2009, je řádně zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, 

oddíl C, vložka 63163. Jediným společníkem je Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám.  3/5, 602 00, 

zastoupený hejtmanem JUDr. Michalem Haškem. 

Předmětem její činnosti je činnost centrálního zadavatele podle ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách.  

 

S ovládající osobou jsou uzavřeny následující smlouvy: 

24.07.2009 Smlouva o nájmu nebytových prostor 

29.09.2009 Smlouva o výpůjčce 

29.09.2009 Smlouva o nájmu nebytových prostor 

29.10.2009 Smlouva č. 95/2009/OZ  o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

04.02.2010 Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání 

03.03.2010 Smlouva č. 483/10/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

30.06.2010 Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny 

15.02.2011 Smlouva č. 6295/11/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

27.10.2011 Smlouva č. 10610/11/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

 

4.3 Vztahy mezi ovládanými osobami a ovládanou osobou sestavující tuto zprávu  
Společnost CEJIZA, s.r.o., je založena za účelem realizace centrálního nákupu zboží a materiálu pro všechny 

příspěvkové organizace zřízené Jihomoravským krajem. 

 

S ovládanými osobami jsou uzavřeny následující smlouvy: 

Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním 

Smlouva o úpravě některých dalších práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním 

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání 

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny 

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru plynu 
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5. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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283532422011

Rok Měsíc IČ
1 x

Žerotínovo náměstí 3/5
Brno
602 00

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2011

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

v plném rozsahu
CEJIZA, s.r.o.. Společnost s ručením omezenýmROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

příslušnému finančnímu
úřadu

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Netto

Běžné účetní období

Netto
c

čís.
řád.AKTIVA

b

Minulé úč. období

KorekceBrutto
1 432a

Označení

114 459AKTIVA CELKEM 75 963Součet A až D 1 114 459

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

B. Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III. 3

B. Dlouhodobý nehmotný majetekI. Součet I.1. až I.8. 4

B. Zřizovací výdajeI. 1. 5

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje2. 6

Software3. 7

Ocenitelná práva4. 8

Goodwill5. 9

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek6. 10

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek7. 11

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

8. 12

B. Dlouhodobý hmotný majetekII. Součet II.1. až II.9. 13

B. PozemkyII. 1. 14

Stavby2. 15

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí3. 16

Pěstitelské celky trvalých porostů4. 17

Dospělá zvířata a jejich skupiny5. 18

Jiný dlouhodobý hmotný majetek6. 19

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek7. 20

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek8. 21

Oceňovací rozdíly k nabytému majetku9. 22

B. Dlouhodobý finanční majetekIII. Součet III.1. až III.7. 23

B. Podíly – ovládaná osobaIII. 1. 24

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem

2. 25

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly3. 26

Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, 
podstatný vliv

4. 27

Jiný dlouhodobý finanční majetek5. 28

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek6. 29

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek7. 30



Netto

Běžné účetní období

Netto
c

čís.
řád.AKTIVA

b

Minulé úč. období

KorekceBrutto
1 432a

Označení

C. 71 326Oběžná aktiva 75 963Součet C.I. až C.IV. 31 71 326

C. ZásobyI. Součet I.1. až I.6. 32

C. MateriálI. 1. 33

Nedokončená výroba a polotovary2. 34

Výrobky3. 35

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny4. 36

Zboží5. 37

Poskytnuté zálohy na zásoby6. 38

C. Dlouhodobé pohledávkyII. Součet II.1. až II.8. 39

C. Pohledávky z obchodních vztahůII. 1. 40

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba2. 41

Pohledávky - podstatný vliv3. 42

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení

4. 43

Dlouhodobé poskytnuté zálohy5. 44

Dohadné účty aktivní6. 45

Jiné pohledávky7. 46

Odložená daňová pohledávka8. 47

C. 61 801Krátkodobé pohledávkyIII. 67 690Součet III.1. až III.9. 48 61 801

C. 21 787Pohledávky z obchodních vztahůIII. 14 9411. 49 21 787

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba2. 50

Pohledávky - podstatný vliv3. 51

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení

4. 52

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění5. 53

99Stát - daňové pohledávky 246. 54 99

38 154Krátkodobé poskytnuté zálohy 25 1237. 55 38 154

1 761Dohadné účty aktivní 27 6028. 56 1 761

Jiné pohledávky9. 57

C. 9 525Krátkodobý finanční majetekIV. 8 273Součet IV.1. až IV.4. 58 9 525

C. 14PenízeIV. 131. 59 14

9 511Účty v bankách 8 2602. 60 9 511

Krátkodobé cenné papíry a podíly3. 61

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek4. 62

D. 43 133Časové rozlišeníI. Součet I.1. až I.3. 63 43 133

D. Náklady příštích obdobíI. 1. 64

Komplexní náklady příštích období2. 65

43 133Příjmy příštích období3. 66 43 133



6a

Stav v minulém
účetním období

5c

čís.
řád.

Stav v běžném
účetním obdobíPASIVA

b

Označení

114 459PASIVA CELKEM 75 963Součet A až C 67

A. 2 083Vlastní kapitál 6 087Součet A.I. až A.V. 68

A. 1 000Základní kapitálI. 1 000Součet I.1. až I.3. 69

A. 1 000Základní kapitálI. 1 0001. 70

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)2. 71

Změny základního kapitálu3. 72

A. 1 000Kapitálové fondyII. 5 000Součet II.1. až II.5. 73

A. Emisní ážioII. 1. 74

1 000Ostatní kapitálové fondy 5 0002. 75

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků3. 76

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností4. 77

Rozdíly z přeměn společností5. 121

A. 100Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze ziskuIII. 100Součet III.1. až III.2. 78

A. 100Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fondIII. 1001. 79

Statutární a ostatní fondy2. 80

A. -13Výsledek hospodaření minulých letIV. -5Součet IV.1. až IV.2. 81

A. Nerozdělený zisk minulých letIV. 1. 82

-13Neuhrazená ztráta minulých let -52. 83

A. -4Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/V. -884

B. 68 951Cizí zdroje 69 816Součet B.I. až B.IV. 85

B. RezervyI. Součet I.1. až I.4. 86

B. Rezervy podle zvláštních předpisůI. 1. 87

Rezerva na důchody a podobné závazky2. 88

Rezerva na daň z příjmů 3. 89

Ostatní rezervy4. 90

B. Dlouhodobé závazkyII. Součet II.1. až II.10. 91

B. Závazky z obchodních vztahůII. 1. 92

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba2. 93

Závazky - podstatný vliv3. 94

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení4. 95

Dlouhodobé přijaté zálohy5. 96

Vydané dluhopisy6. 97

Dlouhodobé směnky k úhradě7. 98

Dohadné účty pasivní8. 99

Jiné závazky9. 100

Odložený daňový závazek10. 101



6a

Stav v minulém
účetním období

5c

čís.
řád.

Stav v běžném
účetním obdobíPASIVA

b

Označení

B. 68 951Krátkodobé závazkyIII. 69 816Součet III.1. až III.11. 102

B. 22 370Závazky z obchodních vztahůIII. 14 2201. 103

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba2. 104

Závazky - podstatný vliv3. 105

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení4. 106

1 099Závazky k zaměstnancům 4335. 107

119Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1206. 108

5 454Stát - daňové závazky a dotace 2 3207. 109

38 144Krátkodobé přijaté zálohy 25 1208. 110

Vydané dluhopisy9. 111

1 765Dohadné účty pasivní 27 60310. 112

Jiné závazky11. 113

B. Bankovní úvěry a výpomociIV. Součet IV.1. až IV.3. 114

B. Bankovní úvěry dlouhodobéIV. 1. 115

Krátkodobé bankovní úvěry2. 116

Krátkodobé finanční výpomoci3. 117

C. 43 425Časové rozlišeníI. 60Součet I.1. až I.2. 118

C. 43 425Výdaje příštích obdobíI. 601. 119

Výnosy příštích období2. 120

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

25.04.2012

Společnost s ručením omezeným činnost centrálního zadavatele dle § 3 
zákona 137/2006



283532422011

Rok Měsíc IČ
1 x

Žerotínovo náměstí 3/5
Brno
602 00

( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ke dni 31.12.2011

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

příslušnému finančnímu
úřadu

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

CEJIZA, s.r.o.. Společnost s ručením omezeným

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
 členění podle Přílohy č. 2
 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

2a
minulém

1c

číslo
řádku

běžném
TEXT

b

Označení
Skutečnost v účetním období

Tržby za prodej zboží 1I.

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 42

Obchodní marže -4I. - A. 3+

319 822Výkony 100 122Součet II.1. až II.3. 4II.

319 822Tržby za prodej výrobků a služebII. 100 1221. 5

Změna stavu zásob vlastní výroby2. 6

Aktivace3. 7

B. 322 080Výkonová spotřeba 100 228Součet B.1. až B.2. 8

B. 135Spotřeba materiálu a energie 2561. 9

321 945Služby 99 9722. 10

-2 258Přidaná hodnota -110I. - A. + II. - B. 11+

C. 6 778Osobní náklady 5 558Součet C.1. až C.4. 12

C. 4 510Mzdové náklady 3 7001. 13

720Odměny členům orgánů společnosti a družstva 5802. 14

1 504Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 2393. 15

44Sociální náklady 394. 16

D. 2Daně a poplatky 117

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III.2. 19III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetkuIII. 1. 20

Tržby z prodeje materiálu2. 21

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a
materiálu

Součet F.1. až F.2. 22

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku1. 23

Prodaný materiál2. 24

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních nákladů příštích období

25

9 097Ostatní provozní výnosy 5 69926IV.

H. 13Ostatní provozní náklady 27

Převod provozních výnosů 28V.

Převod provozních nákladů 29I.

46Provozní výsledek hospodaření 30rozdíl výnosů a nákladů
římská I. až písmeno I.

30*



2a
minulém

1c

číslo
řádku

běžném
TEXT

b

Označení
Skutečnost v účetním období

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31VI.

J. Prodané cenné papíry a podíly 32

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII.3. 33VII.

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

VII. 1. 34

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů2. 35

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku3. 36

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37VIII.

K. Náklady z finančního majetku 38

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39IX.

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41

6Výnosové úroky 542X.

N. Nákladové úroky 43

Ostatní finanční výnosy 44XI.

O. 52Ostatní finanční náklady 3545

Převod finančních výnosů 46XII.

P. Převod finančních nákladů 47

-46Finanční výsledek hospodaření -30Rozdíl výnosů a nákladů
římská VI. až písmeno P.

48*

Q. 4Daň z příjmů za běžnou činnost 8Součet Q.1. až Q.2. 49

Q. 4-splatná 81. 50

-odložená2. 51

-4Výsledek hospodaření za běžnou činnost -852**

Mimořádné výnosy 53XIII.

R. Mimořádné náklady 54

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S.2. 55

S. -splatná1. 56

-odložená2. 57

Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S. 58*

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59

-4Výsledek hospodaření
za účetní období (+/-)

-8výsledek hospodaření za běžnou činnost +
mimořádný výsledek hospodaření - T.

60***

Výsledek hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. +
finanční výsl. hosp. + XIII. - R.

61****

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:

25.04.2012

Společnost s ručením omezeným činnost centrálního zadavatele dle § 3 
zákona 137/2006



Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. PPPPŘŘŘŘEHLED O PENEHLED O PENEHLED O PENEHLED O PEN ĚĚĚĚŽNÍCH TOCÍCHŽNÍCH TOCÍCHŽNÍCH TOCÍCHŽNÍCH TOCÍCH
(CASH FLOW)(CASH FLOW)(CASH FLOW)(CASH FLOW)

ke dni ..........................................................................................................ke dni ..........................................................................................................ke dni ..........................................................................................................ke dni ..........................................................................................................
jednotky

Rok Měsíc IČ

CASH FLOW

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Označ.

P

Z.

A.1.

A.1.1.

A.1.2.

A.1.3.

A.1.4.

A.1.5.

A.1.6.

A.*

A.2.

A.2.1.

A.2.2.

A.2.3.

A.2.4.

A.**

A.3.

A.4.

A.5.

A.6.

A.7.

A.***

T  E  X  T
Skutečnost ve sledovaném

účetním období

Skutečnost v minulém

účetním období

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

(do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596)

Úpravy o nepeněžní operace

Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zůst. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k

nabytému majetku (+/-)

Změna stavu opravných položek, rezerv

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+")

Výnosy z dividend a podílů na zisku

Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)

Úpravy o ostatní nepeněžní operace

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými po

ložkami

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů

aktivních

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a doh

adných účtů pasivních

Změna stavu zásob (+/-)

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků.(-)

Přijaté úroky (+)

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)

Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazen

é splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti

Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

.... ....3333 1111 1111 2222 2222 0000 1111 1111 CEJIZA,CEJIZA,CEJIZA,CEJIZA,
s.r.o.s.r.o.s.r.o.s.r.o.1000 Kč

2011 1 2 2 8 3 5 3 2 4 2
Žerotínovo námŽerotínovo námŽerotínovo námŽerotínovo nám ěěěěstí 3/5stí 3/5stí 3/5stí 3/5
BrnoBrnoBrnoBrno
602 00602 00602 00602 00

+8+8+8+8 273273273273 +8+8+8+8 304304304304

0000 0000

-6-6-6-6 -5-5-5-5

-6-6-6-6 -5-5-5-5

-6-6-6-6 -5-5-5-5

+5+5+5+5 260260260260 -26-26-26-26

-37-37-37-37 244244244244 -66-66-66-66 541541541541

+42+42+42+42 504504504504 +66+66+66+66 515515515515

+5+5+5+5 254254254254 -31-31-31-31

+6+6+6+6 +5+5+5+5

-8-8-8-8 -5-5-5-5

+5+5+5+5 252252252252 -31-31-31-31



Skutečnost v minulém

účetním období

Skutečnost ve sledovaném

účetním období
T  E  X  T

Peněžní toky z investiční činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Příjmy z prodeje stálých aktiv

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Peněžní toky z finančních činností

Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činnos

tí na peněžní prostředky a ekvivalenty

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, emisního ažia, eve

nt. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)

Úhrada ztráty společníky (+)

Přímé platby na vrub fondů (-)

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zaplacené sráž. daně vztahující se k těmto nárokům a

včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-)

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

Označ.

B.1.

B.2.

B.3.

B.***

C.1.

C.2.

C.2.1.

C.2.2.

C.2.3.

C.2.4.

C.2.5.

C.2.6.

C.***

F.

R.

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

-4-4-4-4 000000000000

-4-4-4-4 000000000000

-4-4-4-4 000000000000

+1+1+1+1 252252252252 -31-31-31-31

+9+9+9+9 525525525525 +8+8+8+8 273273273273

.... ....2222 5555 0000 4444 2222 0000 1111 2222

spolespolespolespole ččččnost s runost s runost s runost s ru ččččením omezenýmením omezenýmením omezenýmením omezeným ččččinnost centrálního zadavatele dle § 3 zákona 137/2006innost centrálního zadavatele dle § 3 zákona 137/2006innost centrálního zadavatele dle § 3 zákona 137/2006innost centrálního zadavatele dle § 3 zákona 137/2006



Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. PPPPŘŘŘŘEHLED O ZMEHLED O ZMEHLED O ZMEHLED O ZM ĚĚĚĚNÁCHNÁCHNÁCHNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLUVLASTNÍHO KAPITÁLUVLASTNÍHO KAPITÁLUVLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni ..........................................................................................................ke dni ..........................................................................................................ke dni ..........................................................................................................ke dni ..........................................................................................................

Rok Měsíc IČ

jednotky:

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.

B.

C.1

C.2

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Počáteční

zůstatek
Zvýšení Snížení

Konečný

zůstatek

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411)

Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (419)

Základní kapitál (411+/- 419)

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252)

Základní kapitál (C.1 + C.2)

Emisní ážio (412)

Rezervní fondy (421)

Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427)

Kapitálové fondy (413)

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku

Zisk účetních období (428 + D 431)

Ztráta účetních období (429 + MD 431)

Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

Vlastní kapitál celkem (součet C až K)

PŘEHLED ZMĚN VK

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:
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Příloha k účetní závěrce 
společnosti  CEJIZA, s.r.o.  

k 31.12.2011 
 

Příloha je zpracována dle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních 
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších 
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, 
pokud není uvedeno jinak. 

Obsah přílohy 
Obecné údaje 
1. Popis účetní jednotky 
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 
 
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
1.  Způsob ocenění majetku 
1.1  Zásoby 
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
4. Opravné položky k majetku 
5. Odpisování 
6. Přepočet cizích měn na českou měnu 
7. Odložená daň 
 
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 
1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry 
1.3. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
2. Významné události po datu účetní závěrky 
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 
3.1. Hlavní skupiny hmotného investičního majetku 
3.2. Hlavní skupiny nehmotného investičního majetku 
3.3. Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu 
3.4. Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu 
3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 
3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením 
3.8. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti 
4. Vlastní jmění 
4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního jmění 
4.2. Základní jmění 
5. Pohledávky a závazky 
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti 
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
5.6. Daňové závazky ke státu 
6. Rezervy 
7. Výnosy z běžné činnosti 
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj. 
9. Celkové náklady na odměny auditorské společnosti za účetní období 



 

O b e c n é    ú d a j e 

 

1. Popis účetní jednotky  
 

Název:     CEJIZA, s.r.o.  
Sídlo:     Žerotínovo nám. 3/5, 602 00  Brno 
Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 
IČO:     28353242 
 
 
 
Rozhodující předmět činnosti: 
  
-činnost centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro Jihomoravský 
kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským 
krajem případně pro další právnické osoby zřizované nebo 
ovládané Jihomoravským krajem 

- činnost administrátora projektu ručení pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji a ručení za 
začínající podnikatele 

 
 
Datum vzniku společnosti:             22.7.2009 
 
 
Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20%: 
 
 

Jméno fyzické osoby, 
název právnické osoby Bydliště, sídlo 

Sledované účetní 
období 

Minulé účetní období 

podíl tj. % podíl tj. % 

Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 1 000 100 % 1.000 100 % 

  
 
 
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:  
 
Ve sledovaném období došlo k níže uvedeným změnám:  
 

Druh změny (dodatku) Datum zápisu změny 
(dodatku) 

Změny v orgánech společnosti – v dozorčí radě 
 

19. 07. 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: 
 
 
Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih: 
 
  

Funkce  Příjmení  Jméno 

Jednatel MUDr. Semrád Bořek 

Předseda dozorčí rady Ing. Mgr. Dufek Zdeněk 

Člen dozorčí rady MUDr. Adamec František 

Člen dozorčí rady Ing. Bednář Josef 

Člen dozorčí rady Mgr. Blažík Pavel 

Člen dozorčí rady MUDr. Kaššai  Zbyšek 

Člen dozorčí rady JUDr. Navrátil Jan 

Člen dozorčí rady Ing. Kalinová Kateřina 

 
 
Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám:  
 
 

Funkce Původní člen Den zániku 
členství Nový člen Den vzniku 

členství 

Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Soukal 1.7.2011 Ing. Kateřina Kalinová 1.7.2011 

 

Soudní spory: 

Společnost žádné soudní spory společnost nevede. 

 

 

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných 
společnostech  

Majetková spoluúčast vyšší než 20%  - NENÍ.  
 
 
 

Název společnosti Sídlo 

Výše podílu 
na 

základním 
jmění 

Výše vlastního 
jmění 

společnosti 

Výše účetního 
hospodářského 

výsledku 

0      

 

 

 



3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady  
 
 

 
Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků 

 Sled. účetní 
období 

Před. účetní 
období 2010 

Sled. účetní 
období 

Před. účetní 
období 2010 

Průměrný počet zaměstnanců 12* 12* 0 0 

Mzdové náklady 3183 2 384 0 0 

Odměny členů statutárních orgánů společnosti  1327 1 316 0 0 

Odměny členům dozorčích orgánů společnosti 720 580 0 0 

Náklady na sociální zabezpečení 1504 1239 0 0 

Sociální náklady 44 39 0 0 

 6 778 5 558 0 0 

*včetně členů dozorčí rady  

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění  

Nebylo poskytnuto. 
 

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů 

Druh plnění statutárních řídících dozorčích 

 
Běžné obd. Minulé 

obd. 2010 
Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 2010 

Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 2010 

Půjčky a úvěry --- --- --- --- --- --- 

Poskytnuté záruky --- --- --- --- --- --- 

Důchodové připojištění --- --- --- --- --- --- 

Bezplatné užívání os. auta  --- --- --- --- --- --- 

Jiné --- --- --- --- --- --- 

Celkem --- --- --- --- --- --- 

 
 

Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů 

Druh plnění statutárních řídících dozorčích 

 Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 2010 

Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 2010 

Běžné 
obd. 

Minulé obd. 
2010 

Půjčky a úvěry --- --- --- --- --- --- 

Poskytnuté záruky --- --- --- --- --- --- 

Důchodové připojištění --- --- --- --- --- --- 

Bezplatné užívání os. auta  --- --- --- --- --- --- 

Jiné --- --- --- --- --- --- 

Celkem --- --- --- --- --- --- 



Používané účetní metody, obecné účetní zásady a 
způsoby oceňování  

 
Příloha je zpracována dle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních 
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších 
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, 
pokud není uvedeno jinak. 

1. Způsob ocenění majetku  
 

1.1. Zásoby 
 
Účtování zásob  
 
 - nebylo účtováno 
 
Výdaj zásob ze skladu je účtován: 
 

- nebylo účtováno 
 
Ocenění zásob  
 

 - nebylo účtováno 
 
 
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností  
 
DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení: 
 

- společnost nevytvářela tento druh HIM 
 
 
DNM byl oceňován vlastními náklady ve složení: 
 

- společnost nevytvářela tento druh NIM 
 

 
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí  
 
Ve sledovaném účetním období společnost nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.  
 
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat  
 

Příchovky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny: 
 

- společnost se nezabývá výše uvedenou činností 
 

 
Přírůstky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny: 
 

- společnost se nezabývá výše uvedenou činností 

 

 

 



2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny  

  Reprodukční pořizovací cena nebyla použita. 
 

Druh majetku oceněný ve sledovaném 
účetním období reprodukční pořizovací cenou Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 

--- --- 

 

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování  
 
 

Změna Důvod změny 
Peněžní vyjádření změny na 

majetek závazky hosp. výsl. 

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

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

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

 

4. Opravné položky k majetku  
 

 

Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací o určení výše OP 

k pohledávkám procentem operativní evidence 

 
 
 

Opravné položky k: 

Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31.12. 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

- investičnímu majetku -- -- -- -- -- -- -- -- 

- zásobám -- -- -- -- -- -- -- -- 

- finančnímu majetku -- -- -- -- -- -- -- -- 

- pohledávkám -zákonné -- -- -- -- -- -- -- -- 

- pohledávkám - ostatní -- -- -- -- -- -- -- -- 

 

5. Odpisování  

Společnost nemá majetek, který podléhá odepisování. 
 

Účetní jednotka rozhodla, že drobným nehmotným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je 
vyšší než 5 000 Kč a menší než 60 000 Kč. Pořízení drobného nehmotného majetku je vyúčtováno 
na příslušný účet 501 600 – Drobný nehmotný majetek a je veden v operativní evidenci. 

Drobným hmotným majetkem je majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí 4 000 Kč až 40 000 Kč 
včetně.  Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku je vyúčtováno na příslušný účet 501 500 
– Drobný hmotný majetek a je veden v operativní evidenci. 
 



6. Přepočet cizích měn na českou měnu  
 

Nenastaly účetní operace, které by zakládaly přepočet cizích měn na českou měnu. 
 

7. Odložená daň  
 
V roce 2011 nevznikl ve společnosti titul pro odloženou daň.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát  

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční  

situace společnosti 

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 

Společnost neměla doměřenou daň z příjmů za minulá účetní období. 
 

Důvod doměrku Výše doměrku 

                                         ---                             --- 

Celkem                             ---                             ---  

 
1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry  

Za celou dobu podnikání společnosti nebyl poskytnutý žádný bankovní úvěr. 
 

Rok splatnosti Úvěry celkem 

2009 --- 

2010  --- 

2011 a více -- 

CELKEM --- 

 
1.3. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
 

Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd. 

Neinvestiční náklady – provoz 
společnosti 

Jihomoravský kraj 8600 4359  

Investiční náklady na pořízení 
Software 

Jihomoravský kraj 0  1380 

2. Významné události po datu účetní závěrky  
 

Po datu účetní závěrky žádné významné události nenastaly. 

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 
 
3.1. Hlavní skupiny hmotného investičního majetku  
 

Skupina majetku 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 

běžné 
období 

minulé 
období 

2010 

běžné 
období 

minulé 
období 

2010 

běžné 
období 

minulé 
období 

2010 
  

Pozemky -- -- -- -- -- -- --  

Budovy, haly, 
stavby -- -- -- -- -- -- --  

Samostatné movité 
věci a soubory 

m.věcí 
-- -- -- -- -- -- -- -- 

Jiný HIM -- --- --- --- --- --- --  

Nedokončený HIM -- -- -- -- -- -- --  

 (v tis. Kč) 



 
3.2.  Nehmotný investiční majetek   
 

Skupina majetku 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky 

běžné 
období 

minulé 
období 

2009 

běžné 
období 

minulé 
období 

2009 

běžné 
období 

minulé 
období 

2009 
  

Software -- -- -- -- -- -- --  

Ocenitelná práva -- -- -- -- -- -- --  

Výsledky vědecké 
čin. -- -- -- -- -- -- -- -- 

Jiný NIM -- --- --- --- --- --- --  

Nedokončený NIM -- -- -- -- -- -- --  

 (v tis. Kč) 
 
V roce 2010  byl pořízen software v pořizovací ceně 1 380 tis. Kč, který byl plně hrazen z dotace Jihomoravského kraje. 

 
 
3.3. Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu   
 

Společnost nemá majetek pořízený formou finančního pronájmu. 
 

Minulé účetní období 2010 

Zahájení Doba trvání Název majetku Splátky 
celkem První splátka Uhrazené 

splátky 
Neuhrazené splátky splatné 

do 1 roku po 1 roce 

        

 

Běžné účetní období 

Zahájení Doba trvání Název majetku Splátky 
celkem První splátka  Uhrazené 

splátky  
Neuhrazené splátky splatné 

do 1 roku po 1 roce 

        

 
 

3.4. Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu 
 
Společnost nemá majetek pořízený formou operativního pronájmu. 

 
 

Minulé období 2010 

Zahájení Doba trvání Název majetku Roční nájemné 

    

 

Běžné období 

Zahájení Doba trvání Název majetku Roční nájemné 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze   
 

Majetek neuvedený v rozvaze společnosti: 
 

Běžné období Minulé období 2010 

Název majetku Pořizovací cena Název majetku Pořizovací cena 

Drobný nehmotný majetek 114 Drobný nehmotný majetek 114 

Drobný hmotný majetek 359 Drobný hmotný majetek 351 

 
 

3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem   
 
Společnost nemá zatížený žádný majetek zástavním právem. 

 

Předchozí období 2010 

Název majetku Účetní 
hodnota 

Forma 
zajištění Účel Doba Závazek 

      

 
 

Běžné období 

Název majetku Účetní 
hodnota 

Forma 
zajištění Účel Doba Závazek 

      

 
 
3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením   
 

K 31.12.2011  nedošlo k rozdílnému ohodnocení majetku. 
 

 

Předchozí období 2010 

Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota 

   

 

Běžné období 

Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota 

   

 
 
 

3.8. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti   
 
 

Předchozí období 2010 

Název společnosti Sídlo Podíl v 
tis. Kč 

Podíl v 
% 

Počet akcií/ 
nom.  

Hodnota 

Dividendy  
v tis. Kč 

Zisk/Ztráta 
běžného 

roku 

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

 

Běžné období 

Název společnosti Sídlo Podíl v 
tis. Kč 

Podíl v 
% 

Počet akcií/ 
nom.  

Hodnota 

Dividendy  
v tis. Kč 

Zisk/Ztráta 
běžného 

roku 

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

 
 



4. Vlastní kapitál  

 
4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu   

 

 
Běžné období Předchozí 

období 2010 

Základní kapitál 1 000 1 000 

Zákonný rezervní fond 100 100 

Statutární a ostatní fondy 1 000 5 000 

Emisní ážio 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 0 0 

Nerozdělený zisk minulých let 0 0 

Neuhrazená ztráta minulých let -13 -5 

Hospodářský výsledek běžného úč. Období - 4 - 8 

(v tis. Kč)            
 
 
4.2. Základní kapitál   
 

Společnost s ručením omezeným. 
 

 

Předchozí období 2010 

Společník Výše podílu Nesplacený vklad Lhůta splatnosti 

Jihomoravský kraj 1 000 --- --- 

 
 

Běžné období 

Společník Výše podílu Nesplacený vklad Lhůta splatnosti 

Jihomoravský kraj 1 000 --- --- 

 

5. Pohledávky a závazky  
 
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti   
 
 

Počet dnů Sledované období Předchozí období 

Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní 

Do 30 403 -- 278 -- 

30 - 60 204 -- 228 -- 

60 – 90 180 -- 96 -- 

90 – 180 276 -- 144 -- 

180 a více 0 -- 48 -- 
 



Opravné položky k pohledávkám nebyly vytvořeny, vzhledem k tomu, že dlužníkem je 
příspěvková organizace založená zřizovatelem – Jihomoravským krajem. Tedy stejným 
zřizovatelem jako je společnost CEJIZA, s.r.o.  

 
 
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti   
 
 

Počet dnů Běžné období Předchozí období 2010 

Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní 

Do 30 -- -- -- -- 

30 - 60 -- -- -- -- 

60 – 90 -- -- -- -- 

90 – 180 -- -- -- -- 

180 a více -- -- -- -- 
 

 
5.3.1. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (krátkodobé)   
 

 
Pohledávky k podnikům ve skupině 

Běžné období Minulé období 2010 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 

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

 

Závazky k podnikům ve skupině 

Běžné období Minulé období 2010 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 

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

 
 
5.3.2. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (dlouhodobé)   
 
 

Pohledávky k podnikům ve skupině 

Běžné období Minulé období 2010 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 

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

Závazky k podnikům ve skupině 

Běžné období Minulé období 2010 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 

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

5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva   
 

 Běžné období Minulé období 2010 

Pohledávky kryté zástavním právem -- -- 

Závazky kryté zástavním právem -- -- 

Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)  -- -- 

 
 
 



5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (záruky přijaté za jiný podnik z titulu 
bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva) 
 
 

Typ záruky Příjemce záruky Sledované období Minulé období 2010 

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

 

Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva 
 

Popis nejisté skutečnosti Ovlivňující faktory Odhad finančního dopadu 

--- --- --- 

 
 
5.6. Daňové závazky ke státu 
 

 Běžné období Minulé období 2010 

Zálohová daň sražená  0 0 

Daň z příjmu právnických osob  4 8 

 

6. Rezervy  
 

 Běžné období Minulé období 2010 

Druh 
rezervy 

Zůst. k 1.1. Tvorba Čerpání Zůstatek 
31.12.. Zůst. k 1.1. Tvorba Čerpání Zůst. 31.12. 

Zákonné 
rezervy --- --- --- --- --- --- --- --- 

Ostatní 
rezervy  --- --- --- --- --- --- --- --- 

Celkem --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

7. Výnosy z běžné činnosti (IV.3.6) 
 

 Běžné období Minulé období 2009 

 Celkem Tuzem Zahr. Celkem Tuzem Zahr. 

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

Tržby z prodeje vlast. výrob. -- -- -- -- -- -- 

Tržby z prodeje služeb 319 822 319 822 -- 100 122 100 122 -- 

Čerpání rezerv -- -- -- -- -- -- 

Ostatní provozní výnosy 9 097 9 097 -- 5 699 5 699 -- 

Celkem 328 919 328 919 -- 105 821 105 821 -- 

 



8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum 
a vývoj  

 
Společnost nevynakládala výdaje na výzkum a vývoj. 

 
Běžné období Minulé období 2010 

Druh výzkumné 
činnosti Výdaje Druh výzkumné 

činnosti Výdaje 

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

 
 

9. Celkové náklady na odměny auditorské společnosti za 
účetní období  

 
 

Za účetní období byly vynaloženy náklady na odměny auditorské společnosti ve výši  57 000,00 Kč 
včetně DPH.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sestaveno dne:  

 
25.4.2012 
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MUDr. Bořek Semrád 
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