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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno:

CEJIZA, s.r.o.

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 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 449/3, PSČ 601 82, IČ: 708 88 337

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 63163

Kontaktní údaje
Kancelář:

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Telefon:

+420 541 654 222

Fax:

+420 541 654 221

E-mail:

info@cejiza.cz

Internetové stránky:

www.cejiza.cz

Profil zadavatele:

ezak.cejiza.cz

ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Valná hromada
Jediný společník:

Jihomoravský kraj zastoupený hejtmanem JUDr. Michalem Haškem.

Statutární orgán
Jednatel:
Dozorčí rada

MUDr. Bořek Semrád

Předseda:

JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.

Členové:

Mgr. Pavel Blažík
JUDr. Jan Navrátil
Bc. Roman Hanák
Ing. Miluše Macková
Mgr. Richard Zemánek
Igor Chlup

ZAMĚSTNANCI
Společnost zaměstnává 4 zaměstnance:
Ekonom a statutární zástupce jednatele, obchodně-technický referent, referent energetiky, ekonomickoobchodní referent.

4

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
zkušenosti ze zemí, kde se tento institut již dlouhodobě využívá, tak zkušenosti vybraných organizací státní
správy v rámci České republiky.
Rozhodujícím předmětem činnosti 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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ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

3.1 Spolupráce s příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje
CEJIZA, s.r.o. provádí centrální zadávání pro příspěvkové organizace, případně pro další právnické osoby
zřizované Jihomoravským krajem, spadající pod jednotlivé odbory Jihomoravského kraje.
V roce 2014 bylo prováděno centrální zadávání celkem pro 239 organizací a Jihomoravský kraj.
Rozdělení organizací Jihomoravského kraje dle jednotlivých oblastí

3.2 Rozdělení veřejných zakázek
Vzhledem k různým požadavkům jednotlivých organizací se člení zakázky do skupin:
1) zakázky, kterých se účastní všechny nebo téměř všechny příspěvkové organizace, např.:
 elektrická energie, zemní plyn
 pojišťovací služby
 mobilní telekomunikační služby
2) zakázky, kterých se účastní všechny příspěvkové organizace spadající pod určitý odbor, např.:
 Uzavřené odběrové systémy
 Dezinfekční přípravky pro sociální zařízení
3) zakázky, kterých se účastní jen některé příspěvkové organizace spadající pod určitý odbor, neboť
komodita je společná jen pro několik organizací, např.:
 pečovatelská lůžka a matrace
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V roce 2014 byly zadávány veřejné zakázky pro organizace v následujícím poměru:
Výše
předpoklá
Předmět
dané
hodnoty

Název VZ

Počet
pověřujících
zadavatelů

Odbor

Elektřina

223

různé

dodávky

nadlimitní

otevřené řízení

zadáno

Zemní plyn

209

různé

dodávky

nadlimitní

otevřené řízení

zadáno

Dodávky kancelářského
papíru

228

různé

dodávky

podlimitní

Pojišťovací služby

239

různé

služby

nadlimitní

12

sociálních
věcí

dodávky

podlimitní

otevřené řízení

zadáno

7

zdravotnictví

dodávky

podlimitní

otevřené řízení

zrušeno

7

zdravotnictví

dodávky

podlimitní

239

různé

služby

nadlimitní

otevřené řízení

malého
rozsahu
malého
rozsahu

§ 6 zákona č.
137/2006 Sb.
§ 6 zákona č.
137/2006 Sb.

Pečovatelská lůžka a
matrace
Dodávky kapalného
medicinálního kyslíku
Dodávky kapalného
medicinálního kyslíku II
Poskytování mobilních
TK služeb
Dezinfekční přípravky
pro sociální zařízení
Dezinfekční přípravky
pro sociální zařízení II
Dodávky spotřebního
materiálu do tiskáren
Uzavřené odběrové
systémy
Dodávka vozidel
kategorie M1
Inkontinenční pomůcky
pro zdravotnická zař.

27
27

sociálních
věcí
sociálních
věcí

dodávky
dodávky

Druh
zadávacího
řízení

Stav

zjednodušené
zadáno
podlimitní řízení
jednací řízení s
zadáno
uveřejněním

jednací řízení bez
zadáno
uveřejnění
zadáno
zrušeno
zadáno
vyhodnoc
eno
příjem
nabídek

204

různé

dodávky

nadlimitní

otevřené řízení

8

zdravotnictví

dodávky

nadlimitní

otevřené řízení

4

sociálních
věcí

dodávky

malého
rozsahu

§ 6 zákona č.
137/2006 Sb.

zrušeno

8

zdravotnictví

dodávky

nadlimitní

otevřené řízení

zrušeno

Počet jednotlivých druhů zadávacích řízení
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DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU

4.1 Fakturace odběratelům - rok 2014
Faktury odběratelům se vystavují pravidelně tentýž den po obdržení faktury od centrálního dodavatele.
Výjimkou jsou mimořádné odečty k datu 30. 6. 2014 a 31. 12. 2014, kdy byly faktury vzhledem k jejich
množství vystaveny následující den.
Počet faktur

Celkem v Kč

1 590

68 863 655,23

Elektrická energie - periodické

295

3 381 329,37

Elektrická energie - mimořádné

315

7 195 682,74

Elektrická energie - opravné daňové doklady

47

-235 803,00

Druh
Elektrická energie - měsíční

Elektrická energie - zálohové faktury

2 417

63 355 240,00

Zemní plyn - měsíční

819

39 623 559,08

Zemní plyn - periodické

246

4 622 924,20

Zemní plyn - mimořádné

342

6 744 653,51

Zemní plyn - opravné daňové doklady

28

44 368,00

Zemní plyn - zálohové faktury

2 854

112 432 460,00

ELEKTRICKÁ ENERGIE CELKEM

4 664

142 560 104,34

ZEMNÍ PLYN CELKEM

4 289

163 467 964,79

CELKEM

8 953

306 028 069,13

Fakturace energií 2014

47%

53%

ELEKTRICKÁ ENERGIE
ZEMNÍ PLYN

10 největších odběratelů energií
IČ
00092584
00390780
00839205
00226912
00226637
70932581
00380385
00053155
60552255
00225827

Název
Nemocnice Znojmo, p. o.
Nemocnice Břeclav, p. o.
Nemocnice Vyškov, p. o.
Nemocnice Kyjov, p. o.
Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
Správa a údržba silnic JMK, p. o. kraje
SŠ informatiky, poštovnictví a, finančnictví Brno
SŠ gastronomie, hotelnictví a, lesnictví Bzenec
SŠ potravinářská, obchodu, a služeb Brno
Nemocnice Ivančice, p. o.
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Celkem v Kč
31 610 175,62
25 119 966,71
16 475 806,85
9 036 751,00
8 786 478,10
7 286 992,93
6 249 550,93
5 835 094,03
4 101 199,39
3 778 744,60

% z celkové fakturace
Nemocnice Znojmo, p.o.
Nemocnice Břeclav, p.o.
2,04%

1,23%
1,91% 1,34%

Nemocnice Vyškov, p.o.
10,33%

Nemocnice Kyjov, p.o.

2,38%
2,87%

Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

2,95%

Správa a údržba silnic JMK, p.o.
kraje
SŠ informatiky, poštovnictví a,
finančnictví Brno
SŠ gastronomie, hotelnictví a,
lesnictví Bzenec
SŠ potravinářská, obchodu, a služeb
Brno
Nemocnice Ivančice, p.o.

8,21%
5,38%

Kromě „klasických“ faktur bylo v roce 2014 vydáno 75 opravných daňových dokladů. Opravné doklady jsou
vystavovány zpravidla z těchto důvodů:

 nesprávně nahlášený stav elektroměru nebo plynoměru ke dni mimořádných odečtů,
 vyřízení oprávněných reklamací.

Počet opravných daňových dokladů

28

47

ELEKTRICKÁ ENERGIE
ZEMNÍ PLYN

4.2 Správa energetických kalkulátorů pro odběratele
Na základě požadavků ekonomů a účetních z příspěvkových organizací byl dodavatel energií požádán
o zpracování kalkulaček pro výpočty nákladů obou komodit. Pomocí kalkulaček si dokážou organizace samy
spočítat orientační náklady budoucích plateb ještě před obdržením faktur od dodavatelů. Výpočty budoucích
nákladů jsou využívány zejména před závěrem každého kalendářního roku.
Kalkulačky jsou zpracovány pro univerzální použití pro jakákoli odběrná místa s typem měření C, tj. s roční
fakturací, která vyplývá ze zákona. Lze je použít pro odběrná místa s libovolnými technickými parametry
a jakoukoli spotřebou.
Kalkulátory pro obě komodity obsahují ceny za dodávku médií a regulované ceny za distribuci. Ceny za
dodávku médií jsou ceny vysoutěžené na elektronické aukci, ceny za distribuci jsou regulované dle cenových
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Ceny za dodávku jsou ceny fixní a platí po celou dobu
platnosti smlouvy o sdružených službách dodávky. Ceny za distribuci vyhlašuje Energetický regulační úřad
a jsou platné pro daný kalendářní rok. Oba energetické kalkulátory jsou umístěny na webových stránkách
www.cejiza.cz.
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Elektrická energie
Pro správné použití kalkulačky jsou přiloženy instrukce. Účetní nebo ekonomové v příspěvkových
organizacích vloží údaje pouze do žlutě vyznačených polí:
1) Spotřebu elektřiny v MWh, buď jedním číslem, nebo zvlášť spotřebu ve VT a spotřebu v NT.
2) Hodnotu hlavního jističe před elektroměrem v Ampérech.
3) Počet měsíců v daném roce, po které žádají zpracovat náklady.
Dle příslušné sazby distribuce pro dané odběrné místo odečte zákazník platbu celkem bez DPH
a včetně DPH.
Kalkulátor elektrické energie

Zemní plyn
Pro správné použití kalkulačky jsou přiloženy instrukce. Účetní nebo ekonomové v příspěvkových
organizacích vloží údaje pouze do modře vyznačených polí:
1) Spotřebu plynu buď v MWh/rok nebo v m3/rok, distribuční území RWE GasNet.
2) Do pole ekologická daň zvolí ano. Ne zvolí pouze má-li daná příspěvková organizace potvrzení o nabytí
plynu osvobozeného od daně.
3) Do pole spalné teplo vloží konkrétní údaj pro dané odběrné místo z předchozí faktury.
4) Zadá počty měsíců, po které požaduje výpočet.
5) Klikne na záložku výstup pro zákazníka E. ON a získá celkovou platbu bez DPH a včetně DPH.
Z přiložené kalkulačky je zřejmé, že v dílčí ceně za dodávku jsou položky stálý plat i kapacitní cena rovny
0,00 Kč. Tím Cejiza šetří příspěvkovým organizacím značné finanční částky.
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Kalkulátor zemního plynu:

4.3 Správa a aktualizace energetických databází
Z důvodů celé řady změn v příspěvkových organizacích, které mají přímý dopad na odběrná místa elektrické
energie a zemního plynu, je třeba provádět správu a aktualizaci energetických databází. Hlavními důvody
jsou:
1) Zařazování nových odběrných míst
Příklady nově zařazených odběrných míst za uplynulé období:
 nové výjezdové stanoviště ZZS JMK na Černovické terase v Brně,
 nabytí objektu zahradního domku v Löw-Beerově vile do užívání Muzea Brněnska,
 zařazení školního bytu v objektu Jílová 38, Brno ve Střední škole polygrafické Brno,
 převod Synagogy od Židovské náboženské obce do užívání Regionálního muzea v Mikulově,
 nový objekt dílen v obci Diváky v užívání SOŠ a SOU Hustopeče,
11

 zábavný vědecký park VIDA na brněnském Výstavišti v užívání Moravian Science Centre,
 nabytí objektu staré školy od Obce Předklášteří pro depozitář do užívání Muzea Brněnska,
 nabytí objektu Velkomoravská 15, Hodonín do užívání Masarykova muzea v Hodoníně.
2) Vyřazování stávajících odběrných míst
Vyřazování OM z energetických databází probíhá v souladu s rozhodnutími Zastupitelstva
Jihomoravského kraje o prodeji objektů z majetku JMK do majetku nových vlastníků nemovitostí:
 prodej objektu Kostelní 202 z užívání SVČ Miroslav do Správy majetku Města Miroslavi,
 prodej objektu Malé Hradisko z užívání ÚAPP Brno do majetku soukromé osoby,
 prodej objektu Kalouskova 35, Rousínov z ISŠ Slavkov do majetku soukromé osoby,
 prodej objektu Tvarožná Lhota 634 z DDM Vracov do majetku soukromé osoby,
 prodej majetku Tvarožná Lhota 568 ze SŠ Strážnice do majetku soukromé osoby,
 prodej objektu z užívání Domova pro seniory Hostim do majetku Obce Hostim,
 prodej objektů Sovadinova, Břeclav z užívání SÚS JMK do majetku soukromé osoby,
 prodej objektu Jungmannova, Kuřim z užívání SSŠ Kuřim do vlastnictví Města Kuřimi,
 demolice objektu staré ubytovny v Nemocnici Kyjov, zrušení 3 OM vč. demontáže měřidel,
 zrušení OM včetně demontáže měřidla v objektu Údolní 35a, Brno, ze SŠTE Brno,
 zrušení OM včetně demontáže měřidla v objektu Součkova 500 z Gymnázia a OA Bučovice,
 převod OM z užívání DDM Kyjov do nově založené městské p. o. DDM Kyjov.
3) Přeřazování odběrných míst mezi příspěvkovými organizacemi
Příklady přeřazení objektů a následně jejich OM mezi příspěvkovými organizacemi:
 objekt Hrádek 213 byl do 30. 6. 2014 v užívání ZŠ Hrádek, od 1. 7. 2014 je přeřazen do užívání MŠ,
ZŠ a PrŠ Znojmo,
 objekty Račice 1, Račice 3, Račice 83 a Račice 137 byly do 30. 6. 2014 v užívání OU a DD, Račice,
od 1. 7. 2014 přeřazeny do užívání MŠ, ZŠ, SŠ a DD Vyškov,
 objekt Brněnská 21, Vyškov byl dle rozhodnutí ZJMK ze dne 18. 12. 2014 převeden z užívání
Gymnázia a SOŠZE Vyškov do užívání SOŠ a SOU Vyškov s účinností k 19. 12. 2014.
4) Přeřazování odběrných míst EE z důvodu změny typu měření
E.ON Energie, a.s. provádí v souladu s vyhláškou č. 82/2011 Sb. přeřazování odběrných míst z kategorie
NN s měřením typu C, do kategorie NN s průběhovým typem měření B. Technici E.ONu provedou na
OM instalaci nového elektroměru a zařízení pro dálkový odečet. Dále je společností CEJIZA vyplněna
žádost o uzavření smlouvy o připojení existujícího odběrného místa, na základě které distributor vystaví
novou smlouvu o připojení k distribuční soustavě. Po realizaci změny měření bude spotřeba odečítána
dálkovým odečtem a OM bude fakturováno měsíčně dle skutečné spotřeby s tím, že zálohové faktury již
nebudou vystavovány. Odběratelé tuto změnu vítají, protože mají aktuální informace o výši spotřeby
a platbě. Z původního počtu 9 OM je aktuální stav v kategorii NN s měřením typu B již 153 OM.
Přeřazování dalších OM bude pokračovat i v letošním roce dle harmonogramu E. ONu.
5) Přeřazování odběrných míst ZP z důvodu výše roční spotřeby
Nedosahuje-li výše roční spotřeby za předchozí 3 roky hranici 500 MWh, iniciuje distributor plynu RWE
GasNet, s.r.o. přeřazení odběrných míst z kategorie SO do kategorie MO. Změna je realizována
v souladu s čl. 14.1.9. cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014, platným pro rok
2015.
Za roky 2012, 2013 a 2014 nedosáhla na požadovaný roční odběr plynu 3 odběrná místa kat. SO:
 Vranovská 65, Brno, v užívání SPŠ chemické Brno,
 Dunajevského 1, Brno, v užívání ISŠ automobilní Brno,
 Kamenice 1d, Brno, v užívání Zdravotnické záchranné služby JMK.
Dle postupu přeřazení vyplní odběratelé žádost o připojení pro kategorii MO, na základě které distributor
vystaví nové smlouvy o připojení pro kategorii MO. V některých případech dle konkrétních podmínek
připojení může být provedena i výměna měřidla. Přeřazení 3 OM plánují dodavatel v součinnosti
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s distributorem s účinností od 1. 3. 2015. Místo měsíční fakturace v kategorii SO bude pro MO
v platnosti fakturace roční.
6) Změny technických parametrů
Změny technických parametrů odběrných míst jsou prováděny na základě požadavku příspěvkové
organizace. Zvýšení rezervovaného příkonu vyplývá ze zvýšení energetické náročnosti v daném OM,
snížení naopak na základě provedené optimalizace, např.:
 Drobného 22, Brno, v užívání Muzea Brněnska, z 3x40A na 3x63A,
 Rozmarýnova 6, Brno, v užívání p. o. Lipka Brno, z 3x25A na 3x63A,
 Horní náměstí, Bzenec, v užívání SŠ gastronomie Bzenec, z 3x63A na 3x25A,
 Vinařů 354, Bzenec, v užívání SŠ gastronomie Bzenec, z 3x999A na 3x400A,
 Kudelova 6, Brno, v užívání SŠ grafické Brno, z 3x32A na 3x80A,
 F. Skaunicové 17, Brno, v užívání MŠ a ZŠ ELPIS Brno, z 3x25A na 3x32A,
 Plaveč 1, v užívání Domova pro seniory Plaveč, z 3x51A na 3x145A,
 Českobratrská 5, Letovice, v užívání DDM Letovice, z 3x86A na 3x100A,
 Těžební 2831, Brno, v užívání ZZS JMK, z 3x200A na 3x100A,
 Široká 11, Ivančice, v užívání ZZS JMK, z 3x25A na 3x32A.

Aktuální počet odběrných míst v komoditě EE je celkem 612, z toho:
 kategorie VN
 kategorie NN, měření B (MOP průběh)
 kategorie NN, měření C

58 odběrných míst
153 odběrných míst
401 odběrných míst

Aktuální počet odběrných míst v komoditě ZP je celkem 439 z toho:
 kategorie VO
 kategorie SO
 kategorie MO

5 odběrných míst
70 odběrných míst
364 odběrných míst

Elektrická energie

Zemní plyn
5

Kategorie VN

58
153

Kategorie NN B - MOP

70

Kategorie VO
Kategorie SO

401
Kategorie NN C

364

Kategorie MO

4.4 Podpora a kontrola podkladů pro fakturaci
Ještě před odesláním faktur za elektřinu do příspěvkových organizací je prováděna kontrola následujících
údajů:
 ceny za dodávku,
 v kategorii vysoké napětí správnost fakturované výše roční rezervované kapacity a měsíční rezervované
kapacity se sjednanými hodnotami dle uzavřených plánů odběru elektrické energie,
 v kategorii nízké napětí fakturované hodnoty hlavního jističe a sazby distribuce s hodnotami smluvními,
 shoda fakturovaných částek za distribuci elektřiny ve VT, v NT, platby za příkon a za související služby
s hodnotami dle Energetického regulačního věstníku, který vydává ERÚ,
 zda je položka stálý měsíční plat správně fakturována v nulové výši.
Smluvní cena za dodávku silové elektřiny pro období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 je 1 034,50 Kč/MWh.
Energetický regulační úřad vydal dne 25. 11. 2014 Energetický regulační věstník č. 2/2014, kterým se
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stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny. To znamená ceny za distribuci elektřiny ve
vysokém tarifu, v nízkém tarifu, měsíční platy za příkon dle hodnoty hlavního jističe před elektroměrem.
Tyto ceny jsou rozdílné dle jednotlivých sazeb distribuce. Další regulovanou položkou jsou ceny za
související služby - ceny za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby
elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů, ceny za systémové služby a cena za činnost OTE – operátora trhu
s energiemi.
U zemního plynu se provádí kontrola následujících dat:
 ceny za dodávku,
 položky platby distribuce,
 pevné ceny za odebraný plyn pro odběrná místa zařazená buď na místní síť, nebo dálkovod,
 jednotková cena pro výpočet distribuce roční DRPK dle koeficientů cenového vzorce,
 správná fakturace zemního plynu osvobozeného od daně pro účely ve smyslu §8, odst. 1, písm. b), části
čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., v platném znění,
 zda položka obchod roční DRPK je správně fakturována v nulové výši,
 v kategorii maloodběratel dvousložkové ceny distribuce, tj. pevná roční cena za denní rezervovanou
pevnou distribuční kapacitu a pevná cena za odebraný plyn dle Energetických regulačních věstníků
ERÚ,
 zda není fakturována položka stálý měsíční plat.
Smluvní cena za dodávku zemního plynu pro období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 je 700,70 Kč/MWh.
Energetický regulační úřad vydal dne 25. 11. 2014 Energetický regulační věstník č. 4/2014, kterým se
stanovují regulované ceny související s dodávkou plynu. Na rozdíl od roku 2014, kdy bylo stanoveno 13
pásem roční spotřeby, snížil ERÚ pro rok 2015 počet pásem roční spotřeby na 7. Ke každému pásmu jsou
stanoveny dvousložkové ceny. Pro odběrná místa s roční spotřebou do 63 000 kWh to jsou pevná cena za
odebraný plyn v Kč/MWh a stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu. Pro odběrná místa s roční spotřebou
nad 63 000 kWh to jsou pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh a pevná roční cena za denní rezervovanou
pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis.m3.
V komoditě elektrické energie bylo vystaveno 10 reklamací. Ve většině případů se jednalo o chybně
vyfakturované koncové stavy elektroměru. V některých případech byla na vině samotná p. o., která omylem
nahlásila chybný samoodečet. Příklady reklamací:
 SÚS JMK a SPŠ Jedovnice reklamovaly odečet „odhadem“. Nedostane-li se technik E. ONu při
periodickém odečtu do odběrného místa, potom dodavatel fakturuje odečet odhadem,
 v Domově pro seniory Jevišovice byl zaznamenán dramatický pokles fakturované spotřeby. Technik
spol. E. ON zjistil, že na elektroměru nebyl nastaven proudový převod. Provedl výměnu elektroměru
a E. ON následně doměřil nevyfakturovanou spotřebu,
 v SPŠ E. Beneše a OA Břeclav a SOU Kyjov byla zjištěna neshoda fakturované rezervované kapacity se
sjednanými hodnotami dle plánů odběrů.
V komoditě ZP bylo vystaveno 14 reklamací. Ve většině případů se jednalo o nesouhlas odběratele
s fakturovaným konečným stavem plynoměru. Např.:
 Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov a SOŠ a SOU A. Citroëna Boskovice – RWE GasNet, s.r.o. opravil
stavy plynoměrů dle vlastní evidence organizace,
 ZUŠ Pohořelice nahlásila chybný samoodečet – RWE GasNet, s.r.o. opravil na nově zadaný samoodečet,
 v Nemocnici Tišnov zjistili technici OTS závadu na snímači přepočítávače a následně doměřili
nevyfakturovanou spotřebu dle stavu plynoměru,
 v SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov zdůvodnil RWE GasNet, s.r.o. výši reklamovaného
objemového přepočítávacího koeficientu, který odpovídá nadmořské výšce a tlaku měření,
 v Nemocnici Břeclav distributor zjistil, že při zadávání odečtu byl pracovníkem úseku měření
a technických služeb chybně zadán stav měřidla k datu 1. 5. 2014. Na opakovanou reklamaci odběratele
opravil distributor stav plynoměru i ke dni 1. 4. 2014,
 v Zámku Břežany technici RWE GasNet, s.r.o. teprve při druhé, opakované reklamaci potvrdili záměnu
čísel plynoměrů k číslům míst spotřeby.
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Ve všech případech reklamací vystavil dodavatel elektrické energie i zemního plynu opravné faktury. Z níže
uvedené tabulky je zřejmé, že z důvodu důsledných a pravidelných kontrol veškerých technických parametrů
odběrných míst, včetně cen za jednotlivé fakturované položky, se počty reklamací nadále snižují.
Srovnání počtu reklamací v letech 2012, 2013 a 2014

rok 2012

rok 2013

rok 2014

Elektřina

22

11

10

Zemní plyn

19

16

14

25

20

15
Elektřina
Zemní plyn

10

5

0
rok 2012

rok 2013

rok 2014

4.5 Energetický management a správa call centra
Společnost CEJIZA, s.r.o. provádí pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje služby energetického
managementu. Jedná se o komplexní služby související s dodávkami energií pro všechna odběrná místa
zařazená v systému centrálních dodávek. Tyto služby představují průběžnou aktualizaci databáze odběrných
míst z důvodů požadavků ze strany koncových zákazníků, případně plynoucích z rozhodnutí Zastupitelstva
Jihomoravského kraje. Služby spočívají ve vyřazování či zařazování odběrných míst nebo změn jejich
technických parametrů. V rámci optimalizace distribučních sazeb jsou sledovány dosažené hodnoty
v předchozích obdobích a následně sjednávány optimální hodnoty roční rezervované kapacity a měsíční
rezervované kapacity na následující období.
Změny technických parametrů jsou sjednávány písemnou formou na příslušných formulářích dodavatelů
a distributorů. Tato agenda zahrnuje žádosti o zvýšení či snížení rezervovaného příkonu, žádosti o změnu
sazby distribuce, žádosti o změnu zákazníka v případě přepisů odběrných míst v rámci stejného dodavatele,
žádosti o ukončení smlouvy při prodeji nemovitosti, pokud nový zákazník zvolí jiného dodavatele a naopak
žádost o trvalé připojení odběrného místa a žádosti o uzavření smlouvy v případě zařazování nových
odběrných míst do centrálních dodávek. Při převodech odběrných míst jsou dokládány stavy elektroměrů
a plynoměrů oboustranně podepsanými předávacími protokoly.
Přehled vystavených formulářů za rok 2014:
 39 formulářů D3-žádost o trvalé připojení odběrného místa k distribuční soustavě,
 6 formulářů E1-žádost o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny,
 12 formulářů E3-žádost o změnu smlouvy z důvodu změny hlavního jističe nebo sazby distribuce,
 16 formulářů E4-žádost o změnu zákazníka (přepis),
 5 formulářů E5-žádost o ukončení smlouvy,
 43 formulářů ŽOP-žádost o připojení existujícího odběrného místa z důvodu změny typu měření,
 4 formuláře ZP1-žádost o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu,
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5 formulářů ZP3- žádost o změnu zákazníka (přepis),
3 formuláře ZP4- žádost o ukončení smlouvy,
19 formulářů ŽOP-žádost o připojení k distribuční soustavě ZP,
2x58 formulářů Plán odběru elektrické energie pro kategorii VN - zpracováno zvlášť na I. a II. pololetí
2014.

Pro potřebu zadávací dokumentace byly zpracovány hodinové diagramy na všech 58 odběrných míst EE
kategorie VN. Hodinový diagram pro jedno OM obsahuje za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 celkem
8 760 záznamů hodinových spotřeb.
Další část agendy představuje oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie z důvodů
provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, tj. oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí. Za rok
2014 bylo do příspěvkových organizací zasláno 403 oznámení.
Rovněž je oznamována avizovaná výměna elektroměrů za účelem jejich povinného úředního ověření, které
vyplývá z energetického zákona. V případě že elektroměr je nepřístupný, jsou zákazníci vyzýváni k jeho
zpřístupnění, a to na konkrétní termín.
Ke každé realizované změně rezervovaného příkonu je dodavateli zasílána zpráva o výchozí revizi
elektrického zařízení podepsaná revizním technikem a v případě nepřímého měření i potvrzení
o ověření měřících transformátorů proudu.
Z důvodu avizované změny legislativy v oblasti odběrných míst tzv. falešné B, která vstoupí v platnost od
1. 10. 2016, byla zpracována Analýza aktuálních odběrných míst. Dle stávající metodiky je 18 OM zařazeno
distributorem do kategorie VN. Jedná se o situace, kdy je vlastníkem trafostanice distributor a OM je fyzicky
připojeno na hladinu nízkého napětí. Historicky se na realizaci trafostanice podílel i odběratel, a proto mu
byla umožněna rezervace distribuční kapacity na hladině VN a sjednána regulovaná cena za distribuci
z hladiny VN.
Návrh řešení OM falešné B byl zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 45/2000 Sb., ve znění
vyhlášky č. 541/2005 Sb. Distributor konstatoval, že u žádného odběrného místa nelze uvažovat o odkoupení
současně provozované trafostanice, ani o pronájmu části trafostanice za účelem sdílení napěťové hladiny
VN. Naopak ve všech případech, kde byla vypočtena ekonomická efektivnost pro hladinu VN, vyplývá
vybudování vlastní trafostanice technicky i časově dobře proveditelné. Ke každému OM byla navržena
hodnota výkonu trafostanice, vyčísleny náklady na projekt, na inženýrink, na stavební práce, na cenu
přípojky, na cenu vlastní trafostanice. Ve zprávě bylo provedeno shrnutí všech OM s návrhem výkonu
trafostanice, potenciálními úsporami a prostou návratností investic.
Kromě rozsáhlé písemné agendy je spousta záležitostí vyřizována operativně i telefonicky nebo osobně,
například technické konzultace s energetiky, správci budov, ekonomy, účetními a technickými pracovníky
příspěvkových organizací. Jedná se o vysvětlování metodiky výpočtu plateb za kapacitu, za distribuci,
vyjasnění problémů před podáním reklamací, příprava podkladů pro přepisy odběrných míst, atd.
V případě prodeje nemovitostí se jedná s kontaktními osobami nových zákazníků ve věci vyjasnění
technických, smluvních a termínových záležitostí. Na vzniklé problémy je reagováno bezprostředně po jejich
obdržení.
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5

FUNKCE PORTÁLŮ E-ZAK A WWW.CEJIZA.CZ

5.1 E-ZAK.CEJIZA.CZ
 E-ZAK je Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek vyvinutý v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který slouží zároveň jako profil zadavatele společnosti CEJIZA,
s.r.o.
 Odkaz na profil zadavatele je uveden jak na stránkách
https://zakazky.krajbezkorupce.cz, tak i ve Věstníku veřejných zakázek.

5.2

Jihomoravského

kraje

WWW.CEJIZA.CZ

 Podstatou webových stránek www.cejiza.cz je stanovení společných potřeb a vyřešení otázky centrálního
nákupu komodit pro příspěvkové organizace zřízené Jihomoravským krajem.
 Na webových stránkách je přístupný katalog zakázek, kam příspěvkové organizace vkládají svá
plánovaná výběrová řízení.
Zakázku v tento moment vidí všichni registrovaní uživatelé
a mohou se k ní v případě zájmu připojit a poté ji centrální zadavatel převezme k řešení.
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6

DOKONČENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZAHAJOVANÁ V ROCE 2013

6.1 Dodávka lancet, bezpečnostních lancet, testovacích proužků pro glukometry
a glukometrů 2014-2015
Z důvodu nutnosti navázat na probíhající plnění veřejné zakázky dodávky lancet, bezpečnostních lancet,
testovacích proužků pro glukometry a glukometrů, připravila CEJIZA, s.r.o. v září - říjnu 2013 podkladovou
zadávací dokumentaci návazné centrální veřejné zakázky na dodávky v podlimitním otevřeném řízení na
dobu určitou s plněním na 24 měsíců tzn. od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky určená centrálním zadavatelem podle § 13 a násl. zákona činila 2 500 000 Kč bez DPH. Soubor
zadávací dokumentace byl odsouhlasen všemi řediteli dotčených nemocnic a byl předložen DR CEJIZA na
vědomí. Dne 14. 11. 2013 projednala Materiál k centrální veřejné zakázce Rada JMK a vydala usnesení
č. 2692/13/R36.
Průběh veřejné zakázky:
 Veřejná zakázka byla zahájena dne 15. 11. 2013 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do
věstníku VZ, zároveň byla uveřejněna včetně dokumentace na profilu zadavatele
E-ZAK CEJIZA spolu s odůvodněním veřejné zakázky podle § 156 ZVZ.
 Termín podání nabídek uplynul 3. 12. 2013 v 10:30 h.
 Termín otevírání obálek s nabídkami byl stanoven na 3. 12. 2013 v 11:00 h.
 Termín podání nabídek uplynul 3. 12. 2013 v 10:30 h.
 Ve lhůtě pro podání nabídek bylo podáno celkem 5 nabídek uchazečů.
 Komise pro otevírání obálek s nabídkami se konala 3. 12. 2013 v 11:00 h.
 Hodnotící komise pro posouzení kvalifikace se konala dne 13. 12. 2013 v 9:00 h. Hodnotící komise na
svém jednání vyzvala všechny uchazeče k objasnění a předložení dokladů prokazujících splnění
kvalifikace.
 Další jednání hodnotící komise se uskutečnilo 29. 1. 2014 v 11:00 h Uchazeči č. 2 a č. 5 pochybili při
prokazování kvalifikace a jejich nabídky dále nebyly posuzovány.
 Komise pro posouzení a hodnocení nabídek se konala 4. 3. 2014 v 10:00 h.
 Hodnotící komise provedla hodnocení prostým seřazením nabídek dle jejich nabídkové ceny v souladu
s ustanovením § 79 odst. 4 zákona a nabídku uchazeče č. 1 jako nabídku nejvýhodnější.
 Zadavatel rozhodl o výběru nejvýhodnější nabídky na základě závěrů hodnotící komise a vybral nabídku
uchazeče č. 1 jako nabídku vítěznou ve výběrovém řízení veřejné zakázky.
 Po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek byly podepsány smlouvy pověřujících zadavatelů
s vítězným uchazečem výběrového řízení, následně zahájeno plnění centrální veřejné zakázky.
 Dne 20. 3. 2014 uchazeč, který skončil jako druhý v pořadí ve výběrovém řízení, podal námitku proti
rozhodnutí zadavatele CEJIZA, s.r.o. o výběru nejvhodnější nabídky.
 Dne 31. 3. 2014 rozhodl zadavatel CEJIZA, s.r.o. o námitkách stěžovatele se závěrem - námitkám se
nevyhovuje.
 Uchazeč VŘ podal k ÚOHS dne 9. 4. 2014 návrh proti úkonům zadavatele dle ustanovení § 114 ZVZ
a návrh na nařízení předběžného opatření dle ustanovení § 117 ZVZ.
 Dne 14. 4. 2014 bylo doručeno zadavateli od ÚOHS oznámení o zahájení správního řízení.
 Rozhodnutím ÚOHS ze dne 5. 5. 2014 Č. j.: ÚOHS-S362/2014/VZ-9263/2014/523/MSc, byl uložen
zákaz zadavateli uzavřít smlouvu a ÚOHS zrušil úkony zadavatele spojené s posouzením nabídky
uchazeče.
 Dne 18. 6. 2014 byl předsedovi ÚOHS prostřednictvím ÚOHS podán Rozklad proti rozhodnutí.
 Správní řízení nebylo v r. 2014 ukončeno.

6.2 Servis a opravy výtahů
Na základě výsledků analýzy technického vybavení nemocnic Jihomoravského kraje a zejména na základě
výsledků jednání pracovní skupiny bylo rozhodnuto o realizaci veřejné zakázky „Servis
a opravy výtahů“. Účelem veřejné zakázky bylo zabezpečení řádného a nepřetržitého fungování výtahů
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provozovaných jednotlivými zadavateli, a to v souladu se všemi právními předpisy platnými a účinnými na
území České republiky a technickými normami.
Pověřujícími zadavateli centrální veřejné zakázky bylo 6 nemocnic Jihomoravského kraje:
JM

IČ

Název příspěvkové organizace

Sídlo

JM_018

000 92 584 Nemocnice Znojmo, p. o.

MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

JM_076

449 47 909 Nemocnice Tišnov, p. o.

Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

JM_144

002 26 912 Nemocnice Kyjov, p. o.

Strážovská 1247, 697 33 Kyjov

JM_160

003 87 134 Nemocnice MB Letovice, p. o.

Pod klášterem 17/55, 679 61 Letovice

JM_169

003 90 780 Nemocnice Břeclav, p. o.

U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

JM_219

002 25 827 Nemocnice Ivančice, p. o.

Široká 16, 664 95 Ivančice

Průběh veřejné zakázky:
 VZ byla zahájena 17. 12. 2013, zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu centrálního zadavatele.
 Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 20. 1. 2014 v 10:30 h.
 Komise pro otevírání obálek se konala dne 20. 1. 2014 v 11:00 h. Ve lhůtě pro podání nabídek byly
podány 3 nabídky uchazečů. Všechny nabídky uchazečů vyhověly kontrole dle §71 odst.
9 zákona a budou zařazeny do posouzení kvalifikace, resp. posouzení a hodnocení nabídek.
 Jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 5. 2. 2014 v 10:00 h. Všichni uchazeči, kteří podali
nabídku, prokázali splnění kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu.
 Ve fázi posouzení nabídek komise konstatovala, že nabídka uchazeče č. 2. nesplňuje požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nabídka uchazeče č. 2 byla hodnotící komisí vyřazena
a nebyla dále posuzována.
 Hodnotící komise dále posoudila výši nabídkových cen jednotlivých uchazečů ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky a neshledala žádnou nabídku jako nabídku obsahující mimořádně nízkou nabídkovou
cenu ve smyslu § 77 zákona. Dle vyjádření člena hodnotící komise s příslušnou odborností ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky odpovídají výše nabídkových cen rozsahu předmětu veřejné zakázky.
 Hodnotící komise dále rozhodla o tom, že nabídky uchazečů č. 1 a č. 3 budou dále hodnoceny.
 Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu.
Nejnižší nabídkovou cenou pro účely hodnocení se rozumí nejnižší nabídková cena za servis výtahů bez
DPH.
 Hodnotící komise provedla hodnocení prostým seřazením nabídek dle jejich nabídkové ceny v souladu
s ustanovením § 79 odst. 4 zákona a nabídku uchazeče č. 3 jako nabídku nejvýhodnější.
 Zadavatel rozhodl dne 7. 2. 2014 v souladu s § 81 odst. 1 o výběru nejvhodnější nabídky – uchazeče č. 3.
 V rámci lhůty pro podání námitek podal uchazeč VŘ č. 1 dne 17. 2. 2014 námitku proti rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky.
 Zadavatel rozhodl, že námitkám stěžovatele proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné
zakázce s názvem „Servis a opravy výtahů“ se nevyhovuje.
Po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek byly podepsány smlouvy pověřujících zadavatelů
s vítězným uchazečem výběrového řízení, následně zahájeno plnění centrální veřejné zakázky.

6.3 Dodávky kancelářského papíru pro příspěvkové organizace zřizované
Jihomoravským krajem
Na základě provedené analýzy spotřeby kancelářského papíru v příspěvkových organizacích Jihomoravského
kraje a na základě sběru dat bylo zjištěno, že vzhledem k velkému objemu nakupovaného kancelářského
papíru lze dosáhnout centralizovaným zadáváním úspory finančních prostředků. Předmětem veřejné zakázky
byly průběžné dodávky kancelářského papíru pro potřeby příspěvkových organizací zřizovaných
Jihomoravským krajem v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, tj. na základě jejich
požadavků. Doba plnění veřejné zakázky byla stanovena na dobu určitou, a to od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015.
Hodnocení nabídek proběhlo v souladu s § 96 a § 97 zákona formou elektronické aukce. Předpokládaná
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hodnota připravované veřejné zakázky určená centrálním zadavatelem činila 4 559 800 Kč bez DPH.
Vzhledem k požadavku necelé poloviny organizací na dodávky papíru pro účely náhradního plnění, rozdělil
zadavatel veřejnou zakázku ve smyslu § 98 zákona na dvě části: „Dodávky kancelářského papíru bez
požadavku na poskytování náhradního plnění“ a „Dodávky kancelářského papíru včetně požadavku na
poskytování náhradního plnění“. Veřejná zakázka byla zadávána pro celkem 228 pověřujících zadavatelů příspěvkových organizací JMK.
Průběh veřejné zakázky:
 VZ byla zahájena 17. 12. 2013, zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu centrálního zadavatele.
 Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 13. 1. 2014 v 10:30 h.
 Komise pro otevírání obálek se konala 13. 1. 2014 v 11:00 h. Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány:
- 1 nabídka do části VZ č. 1 – bez požadavku na náhradní plnění,
- 2 nabídky do části VZ č. 2 – s požadavkem na náhradní plnění.
 Zadavatel v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění do 31. 12. 2013, rozhodl o zrušení zadávacího řízení části č. 1veřejné zakázky, neboť ve
stanovené lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel v části č. 1 pouze jednu nabídku.
 Jednání hodnotící komise se uskutečnilo 30. 1. 2014 v 11:00 h – posouzení kvalifikace.
 Komise konstatovala, že uchazeč č. 1 dostatečně neprokázal splnění technického kvalifikačního
předpokladu podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění do
31. 12. 2013.
 Komise po provedeném posouzení kvalifikace rozhodla, že uchazeče, který dostatečně neprokázal
splnění kvalifikace, v souladu s § 59 odst. 4 zákona vyzve k objasnění předložených informací
a dokladů, příp. k předložení dalších informací a dokladů, prokazujících splnění kvalifikace, a to
v rozsahu, v němž dostatečně neprokázal splnění kvalifikace dle předchozího odstavce.
 Uchazeč na výzvu hodnotící komise nepředložil ve stanovené lhůtě žádné dokumenty, informace ani
údaje, jež by objasnily požadované skutečnosti prokazující splnění kvalifikace uchazečem.
 Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče z účasti
v zadávacím řízení.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona, zrušil zadávací řízení veřejné zakázky části
č. 2, neboť po posouzení nabídek v části č. 2 veřejné zakázky, zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.

20

7

NOVÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZAHAJOVANÁ V ROCE 2014

7.1 Dodávky kancelářského papíru pro příspěvkové organizace zřizované
Jihomoravským krajem
Centrální veřejná zakázka byla realizována jako veřejná zakázka na dodávky, navazující na předchozí
zrušenou VZ. Byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona, s datem zahájení dne
24. 3. 2014. Vzhledem k požadavku necelé poloviny organizací na dodávky papíru pro účely náhradního
plnění, rozdělil zadavatel veřejnou zakázku ve smyslu § 98 zákona na dvě části:
1) Dodávky kancelářského papíru bez požadavku na poskytování náhradního plnění
2) Dodávky kancelářského papíru včetně požadavku na poskytování náhradního plnění
Doba plnění veřejné zakázky byla stanovena na dobu určitou, a to od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015.
Průběh veřejné zakázky:
 VZ byla zahájena 24. 3. 2014 uveřejněním výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na
profilu centrálního zadavatele.
 Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 9. 4. 2014 v 10:30 h.
 Komise pro otevírání obálek se konala dne 9. 4. 2014 v 11:00 h.
 Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány:
- 3 nabídky do části VZ č. 1 – bez požadavku na náhradní plnění,
- 3 nabídky do části VZ č. 2 – s požadavkem na náhradní plnění.
 Jednání hodnotící komise č. 1 se uskutečnilo 23. 4. 2014 v 10:00 h.
 Jednání hodnotící komise č. 2 se uskutečnilo 5. 5. 2014 v 10:00 h.
 Jednání hodnotící komise č. 3 se uskutečnilo 15. 5. 2014 ve 13:00 h.
 Konání elektronických aukcí se uskutečnilo: pro část I. VZ: 15. 5. 2014 v 11:00 hod, pro část II. VZ:
15. 5. 2014 ve 13:00 h.
Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání obou částí VZ nejnižší nabídkovou cenu.
O průběhu elektronických aukcí byly vyhotoveny protokoly. Hodnotící komise na základě výsledků
elektronických aukcí vyhodnotila nabídku uchazeče č. 3 jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v obou
částech veřejné zakázky. O posouzení a hodnocení byla sepsána Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.
Na základě závěrů hodnotící komise rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky v obou částech VZ.
V návaznosti na Rozhodnutí zadavatele byla podepsána Rámcová smlouva s vítězným dodavatelem a dle
ZVZ byla v zákonném termínu uveřejněna na profilu zadavatele. Bylo tak zahájeno vlastní plnění veřejné
zakázky na dobu určitou – do 31. 5. 2015. Vítězným dodavatelem byl zpracován manuál objednávání, byly
vygenerovány speciální kódy pro objednávku a všichni pověřující zadavatelé (organizace JMK) byli
rozděleni do poboček společnosti pro snadnější komunikaci a obslužnost.
Dne 4. 6. 2014 bylo všem zúčastněným organizacím rozesláno sdělení k ukončení VŘ, oznámení vítěze
včetně smluv a manuál objednávání s položkovými kódy a průvodními informacemi.
Dne 19. 6. 2014 byly podepsány na základě jednání mezi vítězným dodavatelem a CEJIZA Dodatky
č. 1 k oběma částem VZ, které upravily, resp. snížily cenové nabídky papíru ve čtyřech položkách.
Dne 19. 6. 2014 bylo rovněž rozesláno sdělení o uzavření Dodatků všem dotčeným ředitelům.
Plnění VZ probíhá na základě objednávek kancelářského papíru dle aktuálních požadavků organizací.

7.2 Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace
zřizované Jihomoravským krajem a Správu a údržbu silnic Jihomoravského
kraje
Na základě plánu práce CEJIZA, s.r.o. na rok 2014, v návaznosti na stávající centrální veřejnou zakázku
s dobou ukončení 31. 12. 2014, byla zahájena příprava podkladů pro zadávací dokumentaci navazující
centrální veřejné zakázky. V návaznosti na usnesení RJMK č. 2907/13/R38 ze dne 28. 11. 2013 byly
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podepsány dvojice smluv o centralizovaném zadávání mezi CEJIZA, s.r.o. a Jihomoravským krajem a mezi
CEJIZA, s.r.o. a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje.
Dle návrhu odborného konzultanta byla centrální veřejná zakázka realizována jako nadlimitní veřejná
zakázka na služby zadaná v jednacím řízení s uveřejněním dle ustanovení § 29 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění. Veřejná zakázka byla zadávána za účelem uzavření pojistných
smluv s jedním uchazečem v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách na dobu
trvání smlouvy 3 roky. Požadavek na správu pojištění a likvidaci pojistných událostí byl nastaven obdobně
jako u probíhající zakázky. Zadavatel požadoval, aby vítězný uchazeč určil správce pojistných smluv ve
smyslu § 7 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech
pojistných událostí a o změně živnostenského zákona.
Průběh veřejné zakázky:
 Do věstníku veřejných zakázek bylo odesláno dne 19. 3. 2014 oznámení předběžných informací
o veřejné zakázce.
 Evidenční číslo zakázky ve věstníku VZ: 483731.
 Dne 9. 6. 2014 bylo výběrové řízení zahájeno formou jednacího řízení s uveřejněním – odesláno
oznámení o zahájení zadávacího řízení do věstníku VZ, zároveň byla uveřejněna kvalifikační
dokumentace na profilu zadavatele – E-ZAK CEJIZA, s.r.o., uchazeči tak mohli podávat žádosti o účast
ve VŘ až do 11. 8. 2014 do 10:00 h.
 Komise pro otevírání obálek se žádostmi o účast se konala dne 11. 8. 2014 v 10:05 h.
 Žádost o účast ve VŘ podali celkem 4 uchazeči.
 Komise pro posouzení kvalifikace se konala 15. 8. 2014 v 10:00 h.
 Všichni uchazeči splnili zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
 Pro nastavení přesnějších podkladových dat v zadávacích podmínkách, byla aktualizována data
k 1. 7. 2014, a to:
- aktualizace seznamu příspěvkových organizací JMK v návaznosti na slučování k 1. 7. 2014,
- aktualizace flotily motorových vozidel JMK – stav k 1. 7. 2014,
- aktualizace podkladových dat k pojištění profesní odpovědnosti nemocnic (počty lůžek, lékařů…),
- aktualizace podkladů k odchylnému zabezpečení majetku u 25 PO JMK.
 18. 8. 2014 byly odeslány všem 4 uchazečům VŘ Výzvy k podání nabídky.
 19. 8. 2014 byl soubor zadávací dokumentace uveřejněn na profilu zadavatele.
 Lhůta pro podání nabídek uplynula 8. 9. 2014 ve 13:00 h.
 Vzhledem ke složitosti a obsáhlosti pojišťovacích souborů JMK zadavatel obdržel ze strany všech
4 uchazečů k 11. 9. 2014 celkem 16 žádostí o dodatečné informace, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto
o prodloužení lhůty pro podání nabídek – do 19. 9. 2014 do 10:30 h.
 Odpovědi na Žádosti o dodatečné informace byly postupně zpracovány ve spolupráci s odborným
konzultantem a uveřejněny na profilu zadavatele.
 Komise pro otevírání obálek s nabídkami se tak konala 19. 9. 2014 od 10:30 h.
 1 a 2 jednání hodnotící komise se konalo 19. 9. 2014.
 Jednání komise pověřené jednáním o nabídkách se uskutečnila: 3. 10. 2014, 10. 10. 2014
a 15. 10. 2014.
Základním a jediným hodnotícím kritériem byla v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) nejnižší
nabídková cena v Kč bez DPH. Pro účely hodnocení nabídkové ceny byla použita nabídková cena pojistného
za 1 rok plnění.
Nejvhodnější nabídkou se stala nabídka uchazeče č. 2, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu za oddíl
A variantu A ve výši 23 704 490 Kč bez DPH a za oddíl B ve výši 9 259 124 Kč bez DPH.
Ve srovnání s nabídkou uchazeče č. 1, která odpovídá průměrné ceně a sazbám pojistného na trhu ČR, byla
cenová nabídka vítězného uchazeče o 9,6 milionu Kč nižší.
Na základě závěrů komise zadavatel rozhodl ve stejných intencích o výběru nejvhodnější nabídky.
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Vítězný uchazeč předložil finální verzi pojistných smluv (pro 6 oddílů pojištění), které byly projednány
RJMK dne 20. 11. 2014, poté podepsány hejtmanem JMK. RJMK materiál projednala
a schválila pod č. Usnesení 5432/14/R81
Pojistné smlouvy se Správou a údržbou silnic byly podepsány statutárním orgánem organizace.
Vzhledem k meziročnímu navýšení sazeb pojistného na trhu, byla nabídnuta celková cena (pojistné) za
pojištění na další 3letý cyklus tzn. od 1. 1. 2015 ve srovnání s probíhající veřejnou zakázkou
o 26% vyšší s odůvodněním pojistitele pro jednotlivé oddíly pojištění:
1. pojištění majetku – minimální nárůst sazeb u živelního pojištění (obchodní politika), navýšení
pojistného u pojištění pro případ odcizení vandalismu
2. pojištění obecné odpovědnosti – nárůst z důvodu vysokého škodního průběhu
3. pojištění profesní odpovědnosti a nemajetkové újmy – nárůst pojistného z důvodu obchodní politiky,
s ohledem na nový občanský zákoník
4. pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla – snížení pojistného o cca
1 milion korun (příznivý škodní průběh)
5. havarijní pojištění - navýšení počtu vozidel o cca 80 ks
6. doplňková pojištění – obchodní politika, změna metodiky výpočtu pojistného
7. cestovní pojištění – navýšení pojistného z důvodu pětinásobného navýšení počtu procestovaných dnů,
vysoký škodní průběh

7.3 Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj
a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro
další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem
V návaznosti na ukončení plnění stávající veřejné zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních
služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem k 31. 10. 2014,
byla zahájena příprava zadávacích podmínek návazné centrální veřejné zakázky.
Předmětem veřejné zakázky bylo poskytování mobilních telekomunikačních hlasových a datových služeb.
Na základě provedené analýzy, při využití detailních znalostí telekomunikačního trhu a možných cen
jednotlivých služeb, které bylo možné vysoutěžit, byla vyčíslena celková předpokládaná úspora ve výši mezi
40 – 50 %.
Dle doporučení konzultanta byla veřejná zakázka realizována jako nadlimitní veřejná zakázka na služby
zadávaná v otevřeném řízení. Hodnocení nabídek se uskutečnilo formou elektronické aukce. Hodnota
veřejné zakázky byla stanovena na 18 000 000 Kč bez DPH. Doba plnění veřejné zakázky byla stanovena na
dobu určitou, a to nejdříve od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2017.
Předmětem veřejné zakázky bylo:
 poskytování mobilních telekomunikačních hlasových a datových služeb prostřednictvím GSM (a) nebo
UMTS sítě mobilního operátora,
 poskytování veškerých ostatních služeb a plnění specifikovaných v příloze č. 2 zadávací dokumentace,
 zajištění všech činností souvisejících se zajištěním v předchozích odrážkách uvedených služeb
a plnění (vše dále jen „telekomunikační služby“).
Veřejná zakázka byla zadávána pro celkem 239 pověřujících zadavatelů – příspěvkových organizací
a dalších právnických osob zřizovaných Jihomoravským krajem, které zmocnily plnou mocí společnost
CEJIZA, s.r.o., k uzavření rámcové smlouvy o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro
Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické
osoby zřizované Jihomoravským krajem.
Průběh veřejné zakázky:
 Dne 11. 6. 2014 byla centrální veřejná zakázka zahájena odesláním oznámení o zahájení zadávacího
řízení do věstníku.
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Evidenční číslo VZ: 484133.
Dne 12. 6. 2014 byla uveřejněna zadávací dokumentace VZ na profilu zadavatele.
Bylo uveřejněno Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 ZVZ.
Lhůta pro podání nabídek uplynula 29. 7. 2014 v 10:30 h.
Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány 3 nabídky uchazečů.
Komise pro otevírání obálek s nabídkami se konala dne 29. 7. 2014 v 11:00 h.
Komise pro posouzení kvalifikace se konala 7. 8. 2014 v 11:00 h, všechny nabídky splnily zákonné
požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu.
Hodnocení nabídek proběhlo v souladu s § 96 a § 97 zákona a v souladu s podmínkami v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky formou elektronické aukce.
Další jednání hodnotící komise se uskutečnilo 26. 8. 2014 v 9:00 h spolu s konáním elektronické aukce.
Hodnotící komise provedla předběžné hodnocení prostým seřazením nabídek dle jejich nabídkové ceny
v souladu s §79 odst. 4 zákona. Hodnotící komise předběžně vyhodnotila nabídku uchazeče č. 1 jako
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
O průběhu elektronické aukce byl sepsán protokol a Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. K cenám
vzešlým z elektronické aukce hodnotící komise, jak bylo uvedeno ve výzvě k účasti v elektronické aukci,
pro účely hodnocení připočetla cenu za aktivaci SIM karty a pravidelné měsíční platby za jednu SIM
v rámci základního tarifu za 36 měsíců, tj. částku 47 939 Kč bez DPH, jež je shodná pro všechny
uchazeče.

Hodnotící komise na základě výsledků elektronické aukce vyhodnotila nabídku uchazeče č. 2 jako nabídku
nejnižší nabídkovou cenou.
Pořadí konečných nabídek:
1. Uchazeč č. 2 - nabídková cena:

11 099 683,40 Kč bez DPH

2. Uchazeč č. 1 - nabídková cena:

11 101 328,96 Kč bez DPH

3. Uchazeč č. 3 - nabídková cena:

12 760 251,80 Kč bez DPH

Centrální zadavatel rozhodl dne 19. 9. 2014 o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s §81 odst.
1 zákona. Po uplynutí zákonných lhůt byl vítězný uchazeč vyzván k součinnosti při uzavření smluv. Dne
9. 10. 2014 byla uzavřena Rámcová smlouva mezi CEJIZA, s.r.o. a vítězným uchazečem. Dne 13. 10. 2014
bylo zasláno všem ředitelům dotčených organizací:





sdělení k ukončení VZ na poskytování mobilních telekomunikačních služeb
oznámení vítěze,
na vědomí Rámcová smlouva s nabídnutým ceníkem služeb
nastavení postupu zajištění všech činností souvisejících s poskytováním mobilních služeb centrálním
operátorem s možnostmi využití informačních kanálů dle priorit:
1. Elektronický portál č. 1 - Primární kanál – objednání nových SIM, převody služeb mezi IČ z RČ,
výměna SIM, objednání telefonů…
2. Elektronický portál č. 2 - Elektronické vyúčtování služeb, blokace SIM, změny některých služeb
3. Zákaznická linka - změny tarifů, reklamace, poruchy, nastavení služeb, navedení při objednání přes
portál č. 1
4. Obchodní zástupce - nestandardní požadavky, nabídky veškerých dalších telekomunikačních služeb,
migrace větších počtu čísel + asistence při práci s portály
5. Podpora CEJIZA, s.r.o. v rámci veškeré problematiky mobilních TK služeb

 Dvanácti největších příspěvkovým organizacím byli přiděleni přímí obchodní zástupci.
Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb byla transparentně uveřejněna na
profilu zadavatele a je veřejně přístupná bez omezení. Dne 1. 11. 2014 byly všechny dotčené příspěvkové
organizace Jihomoravského kraje automaticky překlopeny v rámci sítě operátora na nový ceník.
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7.3.1 Vyhodnocení VŘ na poskytování mobilních telekomunikačních služeb:
Očekávaná úspora a nastavení hodnoty VZ
Stávající
fakturace za
měsíc v Kč
bez DPH

Očekávaná
fakturace za
měsíc v Kč
bez DPH

960 000,00

499 200,00

Očekávaná
Očekávan
úspora za
á úspora měsíc v Kč bez
DPH
48%

460 800,00

Stávající
fakturace za 36
měsíců v Kč bez
DPH

Očekávaná
fakturace za 36
měsíců v Kč bez
DPH

Očekávaná
úspora za 36
měsíců v Kč bez
DPH

34 560 000,00

17 971 200,00

16 588 800,00

Stávající
fakturace za 36
měsíců v Kč bez
DPH

Fakturace za 36
měsíců v Kč bez
DPH Dle VŘ

Realizovaná
úspora za 36
měsíců v Kč bez
DPH

34 560 000,00

11 099 683,40

23 460 316,60

Realizovaná úspora dle VŘ
Stávající
fakturace za
měsíc v Kč
bez DPH
960 000,00

Fakturace za
Úspora za
měsíc v Kč Realizova
měsíc v Kč bez
bez DPH Dle ná úspora
DPH
VŘ
308 325,00

68%

651 675,00

7.4 Pečovatelská lůžka a matrace 2014
Příspěvkové organizace Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb projevily zájem
o centrální zadání veřejné zakázky na dodávku pečovatelských lůžek, matrací, nočních stolků a jídelních
stolků. Se svým požadavkem písemně oslovily prostřednictvím Odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje společnost CEJIZA, s.r.o., která s realizací této veřejné zakázky vyslovila svůj
souhlas. Rada Jihomoravského kraje svým Usnesením č. 4334/14/R64, vzala na vědomí stanovisko CEJIZA,
s.r.o. ke způsobu zadání podlimitní centrální veřejné zakázky s názvem „Pečovatelská lůžka a matrace 2014“
celkem pro 12 příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb s různým zdrojem
financování.
Společným centralizovaným postupem byl proto realizován nákup pečovatelských lůžek, matrací, jídelních
a nočních stolků příspěvkových organizací. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila
3 500 000 Kč bez DPH.
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka:







92 kusů nových pečovatelských lůžek typ I;
26 kusů nových pečovatelských lůžek typ II;
10 kusů nových matrací typ I;
112 kusů matrací typ II;
22 kusů nočních stolků s deskou
10 kusů jídelních stolků

Součástí dodávky pečovatelských lůžek, matrací, nočních a jídelních stolků bylo:







dodání pečovatelských lůžek, matrací odpovídajícího typu a nočních a jídelních stolků jednotlivým
zadavatelům v příslušném množství a vhodném balení do místa plnění;
vykládka pečovatelských lůžek, matrací a stolků z dopravního prostředku;
umístění pečovatelských lůžek, matrací a stolků v místě dodání dle pokynů jednotlivých zadavatelů;
sestavení, zapojení a zprovoznění pečovatelských lůžek, matrací a stolků;
dodání průvodní dokumentace k pečovatelským lůžkům, matracím a stolkům, včetně návodů k použití
či užívání, a to vše v českém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů;
proškolení zaměstnanců jednotlivých zadavatelů v užívání pečovatelských lůžek.
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Předmět veřejné zakázky pro jednotlivé příspěvkové organizace byl následující:

Habrovanský zámek

2

Počet
lůžek typ
II
-

Domov pro seniory Černá Hora

10

-

-

10

-

10

-

-

4

-

-

-

S - centrum Hodonín

43

-

-

43

10

-

Domov pro seniory Zastávka

2

-

-

-

-

-

Centrum služeb pro seniory Kyjov

-

2

-

2

2

-

29

-

-

6

-

-

SENIOR centrum Blansko

-

2

-

2

-

-

Sociální služby Šebetov

-

10

-

10

10

-

Sociální služby Vyškov

-

12

-

12

-

-

Paprsek

-

-

-

25

-

-

Zámek Břežany

6

-

6

-

-

-

CELKEM

92

26

10

112

22

10

Název příspěvkové organizace

Domov pro seniory Sokolnice

Domov pro seniory Strážnice

Počet
lůžek typ I

Počet
matrací
typ I
-

Počet
matrací
typ II
2

Počet
nočních
stolků
-

Počet
jídelních
stolků
-

Průběh veřejné zakázky:

















Dne 27. 5. 2014 bylo odesláno do věstníku VZ oznámení předběžných informací o zakázce.
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 488530.
Celková hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 3 500 000 Kč bez DPH.
Dne 1. 7. 2014 byla centrální veřejná zakázka zahájena odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení
do věstníku.
Dne 2. 7. 2014 byla uveřejněna zadávací dokumentace VZ na profilu zadavatele.
Lhůta pro podání nabídek běžela do 21. 7. 2014 do 10:30 h.
Komise pro otevírání obálek se konala dne 21. 7. 2014 v 11:00 h, ve lhůtě pro podání nabídek byly
doručeny 2 nabídky uchazečů.
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek se uskutečnila 14. 8. 2014 v 10:00 h, uchazeč č. 2 byl
vyzván k doplnění kvalifikačních požadavků ve lhůtě 10 pracovních dnů. Dne 3. 9. 2014 se uskutečnilo
jednání hodnotící komise v S - Centru Hodonín, p. o. Předmětem jednání bylo dokončení posouzení
kvalifikace, posouzení vzorků předmětu plnění VZ a hodnocení nabídek.
Hodnotící komise vyhodnotila nabídku uchazeče č. 1 prostým seřazením nabídek dle výše nabídkové
ceny, jako nabídku nejvýhodnější.
Dne 8. 9. 2014 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky a uchazečům bylo zasláno oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky.
23. 9. 2014 byl vyzván vítězný uchazeč k součinnosti při podpisu smluv s pověřujícími zadavateli a bylo
rovněž zasláno sdělení o ukončení VŘ všem dotřeným ředitelů PO JMK.
Dodávky předmětů VZ byly realizovány prostřednictvím subdodavatele vítězného uchazeče.
Podpis smluv proběhl u všech 12 PO JMK.
Všechny smlouvy byly uveřejněny na profilu zadavatele spolu s písemnou zprávou.
Na základě individuálních výzev organizací byly zahájeny dodávky předmětů plnění dle veřejné
zakázky.

Centrální veřejná zakázka na dodávky pečovatelských lůžek, matrací a stolků byla vyhodnocena s celkovou
finanční úsporou ve výši 20 % ve srovnání s obchodní cenou dodávaných předmětů na trhu.
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7.5 Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace zřizované
Jihomoravským krajem 2014-2015
Doba plnění probíhající veřejné zakázky byla stanovena na dobu určitou v délce trvání 1 roku, plnění této
veřejné zakázky tak mělo být ukončeno k 31. 10. 2014. Na základě této skutečnosti připravil centrální
zadavatel CEJIZA, s.r.o. zadávací dokumentaci a další listiny pro navazující podlimitní veřejnou zakázku
v otevřeném řízení, jejímž předmětem byly dodávky kapalného medicinálního kyslíku do nemocnic JMK pro
období po ukončení plnění uvedené předcházející veřejné zakázky.
Účelem veřejné zakázky bylo zabezpečení dodávek kapalného medicinálního kyslíku jako léčivého
přípravku určeného pro lékařské účely ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů pro použití ve zdravotnických zařízeních, a to dle potřeb a požadavků jednotlivých
zdravotnických zařízení. Medicinální kyslík bude dodáván do stabilních zásobníků určených pro skladování
medicinálního kyslíku. Účelem veřejné zakázky bylo rovněž zabezpečení servisu zásobníků, do nichž bude
medicinální kyslík dodáván a v případě Nemocnice Tišnov a Nemocnice Znojmo bylo účelem veřejné
zakázky též umožnění užívání zásobníků těmito zdravotnickými zařízeními na základě nájemních vztahů,
neboť tato zdravotnická zařízení na rozdíl od ostatních nemají možnost užívat zásobníky ve svém vlastnictví
nebo ve vlastnictví zřizovatele. Jednotlivým zdravotnickým zařízením musí být po stanovenou dobu
zajištěna pravidelná a nepřetržitá dodávka medicinálního kyslíku, a to v závislosti na jejich aktuálních
provozních potřebách při současných minimálních požadavcích na součinnost ze strany těchto
zdravotnických zařízení.
Veřejné zakázky se účastní tyto organizace:
JM

IČ

Název příspěvkové organizace

Sídlo

JM_018

000 92 584 Nemocnice Znojmo, p. o.

MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

JM_076

449 47 909 Nemocnice Tišnov, p. o.

Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

JM_144

002 26 912 Nemocnice Kyjov, p. o.

Strážovská 1247, 697 33 Kyjov

JM_090

008 39 205 Nemocnice Vyškov, p. o.

Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

JM_169

003 90 780 Nemocnice Břeclav, p. o.

U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

JM_219

002 25 827 Nemocnice Ivančice, p. o.

Široká 16, 664 95 Ivančice

JM_254

002 26 637 Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Průběh veřejné zakázky:





Dne 30. 5. 2014 bylo odesláno do věstníku VZ oznámení předběžných informací o zakázce.
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 488828.
Celková hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 4 500 000 Kč bez DPH.
Dne 1. 7. 2014 byla centrální veřejná zakázka zahájena odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení
do věstníku.
 Dne 2. 7. 2014 byla uveřejněna zadávací dokumentace VZ na profilu zadavatele.
 Lhůta pro podání nabídek uplynula 24. 7. 2014 v 10:30 h.
 Zadavatel v souladu s § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů, zrušil dne 24. 7. 2014 zadávací řízení, neboť ve stanovené lhůtě pro podání nabídek
nebyly podány žádné nabídky.
Z důvodu nezbytné návaznosti dodávek kapalného medicinálního kyslíku na stávající plnění veřejné
zakázky, které bude ukončeno k 31. 10. 2014, byla opětovně zahájena centrální veřejná zakázka na dodávky
kapalného kyslíku s názvem „Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace zřizované
Jihomoravským krajem 2014-2015“, a to jako veřejná zakázka na dodávky zadávaná
v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
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Průběh veřejné zakázky:
 Výzva k jednání v JŘBU byla zaslána dodavatelům dne 11. 8. 2014. Lhůta pro doručení písemných
odpovědí v rámci jednání: 18. 8. 2014 v 15:00 h.
 Lhůta pro podání nabídek: 25. 08. 2014 v 10:30 h.
 Komise pro otevírání obálek s nabídkami se uskutečnila dne 25. 08. 2014 v 11:00 h, v rámci lhůty pro
podání nabídek byly doručeny 2 nabídky uchazečů.
 Dne 4. 9. 2014 se uskutečnilo jednání komise pro posouzení kvalifikace. Uchazeč č. 2 pochybil při
splnění kvalifikačních předpokladů ve 4 bodech a byl proto vyzván k doplnění dodatečných informací
a dokladů.
 Dne 15. 9. 2014 ve 13:30 h se konalo další jednání hodnotící komise. Hodnotící komise vyhodnotila
prostým seřazením nabídek dle výše nabídkové ceny nabídku uchazeče č. 2 jako nabídku nejvýhodnější.
 Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky a uchazečům bylo zasláno oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky
 Dne 9. 10. 2014 byl vyzván vítězný uchazeč k součinnosti při podpisu smluv s pověřujícími zadavateli
a bylo rovněž zasláno sdělení o ukončení VŘ všem dotčeným ředitelů nemocnic JMK. Všechny
smlouvy byly uveřejněny na profilu zadavatele spolu s písemnou zprávou dle ZVZ.
 Od 1. 11. 2014 tak plynule navázalo plnění centrální veřejné zakázky na ukončení plnění předchozích
smluvních podmínek.
 Centrální veřejná zakázka na dodávky kapalného medicinálního kyslíku byla vyhodnocena s celkovou
finanční úsporou ve výši 10 % ve srovnání s obchodní cenou obdobných dodávek na trhu.

7.6 Inkontinenční pomůcky pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje
2015-2017
V souvislosti s plněním stávající centrální veřejné zakázky „Inkontinenční pomůcky pro zdravotnická
zařízení Jihomoravského kraje“ s ukončením 31. 12. 2014, připravila CEJIZA, s.r.o. návaznou veřejnou
zakázku pro 8 nemocnic JMK s počátkem plnění od 1. 1. 2015. Předmětem veřejné zakázky byly průběžné
dodávky inkontinenčních pomůcek, a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky
v závislosti na aktuálních provozních potřebách jednotlivých zdravotnických zařízení, tj. na základě jejich
požadavků. Dodávky inkontinenčních pomůcek budou realizovány na základě objednávek jednotlivých
zdravotnických zařízení.
Inkontinenční pomůcky jsou podle způsobu použití rozděleny na dvě skupiny:
1) plenkové kalhotky,
2) absorpční podložky.
Součástí dodávek inkontinenčních pomůcek je rovněž jejich dodání do jednotlivých zdravotnických zařízení
ve vhodném balení vzhledem v příslušném množství, doprava do jednotlivých zdravotnických zařízení
a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jejich použití.
Průběh veřejné zakázky:
 VZ byla zahájena dne 30. 10. 2014 jako nadlimitní VZ na dodávky s dobou plnění od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2017.
 Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 489738.
 Veškerá dokumentace byla transparentně uveřejněna na profilu zadavatele.
 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená centrálním zadavatelem činila 15 000 000 Kč bez
DPH.
 Lhůta pro podání nabídek uplynula 16. 12. 2014 do 10:30 h.
 Komise pro otevírání obálek se konala dne 16. 12. 2014 v 11:00 h, v rámci lhůty pro podání nabídek
zadavatele byly podány 2 nabídky uchazečů. Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel dne 19. 12. 2014
námitky proti zadávacím podmínkám, došlo k časové prodlevě výběrového řízení vzhledem k právním
lhůtám na zpracování odpovědi. Zadavatel námitkám stěžovatele nevyhověl.
 Hodnotící komise se konala 21. 1. 2015 v 10:00 h.
 Výběrové řízení v r. 2014 nebylo ukončeno.
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7.7 Automobily pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje 2014
V návaznosti na požadavek příspěvkových organizací JMK poskytující sociální péči, byly připraveny
zadávací podmínky centrální veřejné zakázky formou konzultace technických podmínek dodávky vozidel.
Prostřednictvím Odboru sociální péče JMK byl zaslán požadavek na zajištění dodávky celkem
7 automobilů ve dvou odlišných kategoriích.
Vzhledem k různým technickým požadavkům na vozidla ze stran organizací bylo vyhodnoceno jako
optimální řešení výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 4 vozidla kategorie M1,
a to pro organizace:
Název příspěvkové organizace

Požadovaný počet
automobilů

JM

IČ

Sídlo

JM_011

002 12 920 Zámeček Střelice

JM_141

469 37 099

JM_157

008 38 446 Sociální služby Šebetov

Šebetov 1, 679 35 Šebetov

1

JM_252

473 77 470 Domov na Jarošce

Jarošova 3, 695 01
Hodonín

1

Tetčická 311/69, 664 47
Střelice u Brna
Strážovská 1095, 697 01
Kyjov

Centrum služeb pro seniory
Kyjov

1
1

Ostatním 3 organizacím, které požadovaly technicky náročnější vozidla vyšší kategorie, byl nabídnut
k využití vzor zadávací dokumentace pro individuální zadání. Dodavatel je dále povinen v souladu
s návrhem smluv odkoupit automobil ve vlastnictví Domova na Jarošce, příspěvkové organizace a automobil
ve vlastnictví Centra služeb pro seniory Kyjov, příspěvkové organizace.
Průběh veřejné zakázky:





VZ byla zahájena dne 13. 11. 2014 jako VZMR na dodávky.
Centrální zadavatel přidělil veřejné zakázce spisovou značku: CEOSA1114.
Veškerá dokumentace byla transparentně uveřejněna na profilu zadavatele.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená centrálním zadavatelem činila 1 405 000 Kč bez
DPH.
 Lhůta pro podání nabídek běží do 24. 11. 2014 do 10:30 h.
 Prohlídka vozidel určených k odkupu byla stanovena na 20. 11. 2014 v 9:00 h a 11:00 h.
 Vzhledem k tomu, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku, resp. jednu
nabídku po lhůtě, tak v souladu s ustanovením odst. 14.9 písm. d) dokumentace výběrového řízení,
rozhodl o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky.

7.8 Dezinfekční přípravky pro příspěvkové organizace
2014 - 2015

Jihomoravského kraje

Výsledkem Analýzy spotřeby dezinfekčních přípravků v organizacích JMK poskytujících sociální péči bylo
doporučení realizace centrální veřejné zakázky na dodávky dezinfekčních přípravků do dotčených organizací
(27), a tím i sjednocení dezinfekčních řádů. Centrální nákup dezinfekčních přípravků do zařízení JMK
poskytujících sociální péči, byl projednán se zástupci Pracovní skupiny na jednání, které se uskutečnilo
27. 2. 2014 za účasti odpovědných pracovníků za organizace v oblasti dezinfekce.
Požadavky na dezinfekční přípravky byly konzultovány za přítomnosti odborného poradce – MUDr. Marie
Kolářové z FN Bohunice Brno.
Na základě návrhů a doporučení byla zahájena příprava zadávacích podmínek s následnou realizací plnění od
1. 1. 2015 s předpokládanou dobou plnění VZ na 2 roky.
Byla sestavena tabulka pro sběr aktuálních dat z organizací za rok 2013 s rozdělením dezinfekčních
přípravků do 5 skupin dle způsobu použití:
1. Dezinfekce rukou
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2.
3.
4.
5.

Dezinfekce kůže, před vpichy a dekolonizace MRSA
Dezinfekce nástrojů a předmětů - dekontaminace
Dezinfekce ploch a povrchů
Dezinfekce ploch a povrchů - utěrky

Předmětem setkání Pracovní skupiny byla definice dezinfekční přípravků pro jednotlivé kategorie
dezinfekčních přípravků s důrazem na:
 Účinnou látku – tzn. výčet účinných látek, jež musí příslušný dezinfekční přípravek obsahovat. Tento
výčet je stanoven jako minimální a příslušný dezinfekční přípravek tudíž může obsahovat i další účinné
látky.
 Koncentraci pracovního roztoku - musí vyjadřovat koncentraci dezinfekčního přípravku v pracovním
roztoku, při které budou splněny požadované vlastnosti, zejm. maximální doba expozice.
 Expozici - udává dobu, za niž musí dezinfekční přípravek nebo pracovní roztok splnit požadované
spektrum účinku. Jedná se o maximálně přípustné hodnoty.
 Spektrum účinku - ABCTMV.
Dne 9. 9. 2014 se v 9:00 h uskutečnilo jednání Pracovní skupiny zástupců organizací JMK poskytující
sociální péči, kde byl konzultován postup přípravy zadávacích podmínek, předmětem jednání byla
specifikace dezinfekčních přípravků, předpokládaná množství spotřeby a tabulka pro zpracování nabídkové
ceny. V návaznosti na odsouhlasení souboru zadávací dokumentace všemi organizacemi, byla ZD
předložena Dozorčí radě CEJIZA, s.r.o. pod názvem: „Dezinfekční přípravky pro zařízení sociálních služeb
Jihomoravského kraje 2014 – 2016“.
Průběh veřejné zakázky:
 VZ byla zahájena dne 26. 9. 2014 jako VZMR na dodávky.
 Zadavatel přidělil veřejné zakázce spisovou značku: CEDEZS0914.
 Veškerá dokumentace byla transparentně uveřejněna na profilu zadavatele.
 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená centrálním zadavatelem činila 1 940 000 Kč bez
DPH.
 Lhůta pro podání nabídek uplynula do 7. 10. 2014 v 10:30 h.
 Komise pro otevírání obálek se konala dne 7. 10. 2014 v 11:00 h.
 Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel 3 nabídky.
 Jednání hodnotící komise č. 1 se konalo dne 29. 10. 2014 v 10:00 h, komise posoudila kvalifikaci
uchazečů a konstatovala tyto závěry: uchazeč č. 2 byl vyřazen z důvodu nesplnění podmínek VŘ –
překročení nabídkové ceny, uchazeč č. 3 byl vyzván k doplnění informací a dokladů ke splnění
kvalifikace.
 Dne 6. 11. 2014 zadavatel rozhodl o zrušení VŘ v souladu s ustanovením odst. 14.9 písm.
d) dokumentace výběrového řízení, neboť uchazeč č. 3 nedoplnil na výzvu požadované informace a tudíž
žádnou z podaných nabídek nelze hodnotit.
Zadavatel bezodkladně přistoupil k nepodstatné úpravě zadávacích podmínek a VZMR opětovně zahájil pod
názvem: „Dezinfekční přípravky pro zařízení sociálních služeb Jihomoravského kraje 2014 – 2016 II“.
Průběh veřejné zakázky:
 VZ byla opětovně zahájena dne 14. 1. 2014 jako VZMR na dodávky.
 Veškerá dokumentace byla transparentně uveřejněna na profilu zadavatele.
 Zadavatel přidělil veřejné zakázce spisovou značku: CEDEZS1114.
 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená centrálním zadavatelem činila 1 940 000 Kč bez
DPH.
 Lhůta pro podání nabídek uplynula 25. 11. 2014 v 10:30 h.
 Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 3 nabídky.
 Komise pro posouzení a hodnocení nabídek se konala dne 10. 12. 2014 ve 14:00 h.
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 Všichni uchazeči prokázali splnění kvalifikace. Všechny nabídky splnily požadavky zadavatele uvedené
v dokumentaci výběrového řízení.
 Základním hodnotícím kriteriem pro přidělení veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena bez DPH.
Hodnotící komise provedla hodnocení prostým seřazením nabídek dle jejich nabídkové ceny. Komise
vyhodnotila výše uvedeným způsobem nabídku uchazeče č. 3 jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
 Zadavatel rozhodl dne 15. 12. 2014 o výběru nejvhodnější nabídky a vybral nabídku uchazeče
č. 3 jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
 Všechny smlouvy vítězného uchazeče s 27 PO JMK v oblasti sociálních služeb byly podepsány.
 Byly vypracovány nové Dezinfekční řády organizací odpovídající všem zákonným požadavkům.
 V rámci všech organizací budou postupně vyškoleny všechny zodpovědné osoby vítězným uchazečem
v manipulaci s dezinfekčními přípravky.

7.9 Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních
zařízení pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona jsou
dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení pro 203 příspěvkových
organizací JMK. Dodávky spotřebního materiálu budou realizovány na základě objednávek jednotlivých
zadavatelů, a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních
provozních potřebách jednotlivých zadavatelů, tj. na základě jejich požadavků. RJMK projednala materiál
k dotčené nadlimitní VZ. Centrální zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu § 98 zákona na dvě části:
Část 1 – Dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení.
Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 13 130 000 Kč bez DPH.
Část 2 – Dodávky alternativního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení.
Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 8 370 000 Kč bez DPH.
Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou, a to do 28.02.2017 (předpokládá se
2 roky). Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 78 a § 79 zákona dle základního hodnotícího
kritéria nejnižší nabídková cena. Hodnocení nabídek proběhlo v souladu s § 96 a § 97 zákona formou
elektronické aukce.
Průběh veřejné zakázky:






VZ byla zahájena dne 19. 11. 2014 jako nadlimitní VZ na dodávky.
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 497973.
Veškerá dokumentace byla transparentně uveřejněna na profilu zadavatele.
Lhůta pro podání nabídek uplynula 6. 1. 2015 v 10:30 h.
Výběrové řízení v r. 2014 nebylo ukončeno.

7.10 Uzavřené odběrové systémy
Na základě sběru dat z nemocnic JMK byla zpracována Analýza odběrových systémů otevřených
i uzavřených. Data byla vyhodnocena se závěrem vhodnosti centralizovaného zadání pouze pro uzavřené
odběrové systémy, které tvoří převážnou část finančních nákladů. Centrální veřejná zakázka byla
připravována jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená centrálním zadavatelem podle § 13 a násl. zákona činí
15 000 000 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků pro odběr krve,
a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních provozních
potřebách jednotlivých zadavatelů, tj. na základě jejich jednotlivých požadavků. Dodávky zdravotnických
prostředků pro odběr krve budou realizovány na základě objednávek jednotlivých zadavatelů, které se
mohou od předpokládaného poptávaného množství zdravotnických prostředků pro odběr krve odchýlit.
Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou, a to do 30. 06. 2018.
Průběh veřejné zakázky:
 VZ byla zahájena dne 16. 12. 2014.
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 Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 401056.
 Počátek plnění veřejné zakázky je dán okamžikem uzavření smlouvy mezi jednotlivým zadavatelem
a vybraným uchazečem.
 Zadávací dokumentace byla uveřejněna na profilu zadavatele.
 Lhůta pro podání nabídek byla původně nastavena do 3. 2. 2015 do 10:30 h, na základě Žádostí
o dodatečné informace byla prodloužena do 24. 3. 2015 do 10:30 h.
 Komise pro otevírání obálek se bude konat dne 24. 3. 2015 v 11:00 h.
 Výběrové řízení v r. 2014 nebylo ukončeno.

7.11 Centrální dodávka elektrické energie pro Jihomoravský kraj a pro
příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další
právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem“
Realizaci centrálního nákupu elektrické energie pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace
zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem na
období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 formou zadání centrálním zadavatelem prostřednictvím společnosti
CEJIZA, s.r.o. schválila Rada Jihomoravského kraje dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na své 44. schůzi konané dne 6. 2. 2014.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená centrálním zadavatelem činila 46 391 000 Kč bez DPH.
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 373887.
Doba plnění veřejné zakázky byla stanovena na dobu určitou, a to od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015.
Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 78 a § 79 zákona podle základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídková cena.
Průběh veřejné zakázky:






Lhůta pro podání nabídek uplynula 22. 4. 2014 v 10:30 h.
Jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo 22. 4. 2014 v 11:00 h.
Jednání hodnotící komise č. 1 se uskutečnilo 5. 5. 2014 ve 13:10 h.
Jednání hodnotící komise č. 2 se uskutečnilo 16. 5. 2014 v 10:00 h.
Jednání hodnotící komise č. 3 se uskutečnilo spolu s elektronickou aukcí dne 22. 5. 2014.

 O posouzení a hodnocení byla sepsána Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.
 Na základě závěrů hodnotící komise rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky.
 Dne 12. 6. 2014 byla podepsána s vítězným dodavatelem Smlouva o sdružených službách dodávky
elektřiny.
Vysoutěžená cena za 1 MWh činila 1 034,50 Kč. Při výše uvedené předpokládané spotřebě elektřiny bude
činit celková úspora oproti stávající ceně elektrické energie 1 309 596 Kč bez DPH za dobu plnění veřejné
zakázky.
Ekonomické vyhodnocení
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Dodávka silové elektřiny v období 1. 7. 2013 30. 6. 2014
Vysoutěžená cena za dodávku

Kč /
MWh

Předpokládaná
Celkem za dodávku
spotřeba v MWh / rok
v Kč

1 064,00

44 393,09

47 234 247,76

1 034,50

44 393,09

45 924 651,60

ÚSPORA

1 309 596,00
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1 406,00 Kč

Cena Bohemia
Energy
1 711,00 Kč

Cena Centropol
Energy
1 849,00 Kč

2011

1 487,00 Kč

1 541,00 Kč

1 590,00 Kč

1 651,00 Kč

2012

1 589,00 Kč

1 631,00 Kč

1 687,00 Kč

1 747,00 Kč

2013

1 711,00 Kč

1 620,00 Kč

1 754,00 Kč

1 812,00 Kč

07/2013-06/2014

1 064,00 Kč

1 620,00 Kč

1 754,00 Kč

1 812,00 Kč

07/2014-06/2015

1 034,50 Kč

1 320,00 Kč

1 420,00 Kč

1 520,00 Kč

Rok

Cena CEJIZA

2010

E.ON Energie
1 990,00 Kč

7.12 Centrální dodávka zemního plynu pro příspěvkové organizace zřizované
Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované
Jihomoravským krajem
Realizaci centrálního nákupu zemního plynu pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a
další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem na období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 formou
zadání centrálním zadavatelem prostřednictvím společnosti CEJIZA, s.r.o. schválila Rada Jihomoravského
kraje dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, na své 44. schůzi konané dne 6. 2. 2014. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená
centrálním zadavatelem podle § 13 a násl. zákona činila 127 553 000 Kč bez DPH.
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 373888
Doba plnění veřejné zakázky byla stanovena na dobu určitou, a to od 1. 7. 2014 do 1. 7. 2015.
Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 78 a § 79 zákona podle základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídková cena.
Průběh veřejné zakázky:
 Lhůta pro podání nabídek uplynula 22. 4. 2014 v 10:30 h.
 Jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo 22. 4. 2014 v 11:30 h.
 Jednání hodnotící komise č. 1 se uskutečnilo 5. 5. 2014 ve 14:30 h.
 Jednání hodnotící komise č. 2 se uskutečnilo spolu s elektronickou aukcí dne 14. 5. 2014 v 10:00 h.
 O posouzení a hodnocení byla sepsána Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.
 Na základě závěrů hodnotící komise rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky.
 Dne 12. 6. 2014 byla podepsána s vítězným dodavatelem Smlouva o sdružených službách dodávky
zemního plynu.
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Vysoutěžená cena za 1 MWh činila 700,70 Kč. Při výše uvedené předpokládané spotřebě elektřiny bude činit
celková úspora oproti stávající ceně zemního plynu 2 619 536 Kč bez DPH za dobu plnění veřejné zakázky.
Ekonomické vyhodnocení
Předpokládaná
Kč / MWh
ZEMNÍ PLYN
spotřeba v MWh / rok
Dodávka zemního plynu v období 1. 7. 2013 716,00
171 211,55
30. 6. 2014
Vysoutěžená cena za dodávku

700,70

ÚSPORA

171 211,55

Celkem za dodávku
v Kč
122 587 469,80
119 967 933,09
2 619 536,00
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PODPORA PŘI SPRÁVĚ TELEKOMUNIKACÍ A POJIŠTĚNÍ

8.1 Dozor nad implementací a kontrola kvality centrální veřejné zakázky
„Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj
a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem“
Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové
organizace zřizované Jihomoravským krajem byla podepsána mezi společností CEJIZA, s.r.o. a Telefónica
Czech Republic, a.s. dne 1. 11. 2011 na období od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2014. Dodatek č. 1 k Rámcové
smlouvě byl podepsán 16. 11. 2011, Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě byl podepsán 13. 8. 2012, Dodatek
č. 3 k Rámcové smlouvě byl podepsán 20. 6. 2013. Dodatek č. 4 k Rámcové smlouvě byl podepsán
22. 4. 2014 – Ceník smlouvy se doplnil a upravil o položku – Internet v mobilu M.
Dozor nad implementací a kontrola kvality VZ společností CEJIZA, s.r.o. za rok 2014:
Období 1. 1. 201431. 10. 2014 lze u centrálního poskytování mobilních služeb pro Jihomoravský kraj
a příspěvkové organizace vyhodnotit jako plynulé plnění veřejné zakázky. U 90 % organizací již proběhla
přeportace mobilních čísel v návaznosti na ukončení stávajících smluv s konkurenčními operátory. Mobilní
telekomunikační služby byly kvalitně a plynule poskytovány ve stanoveném rozsahu ze strany centrálního
operátora a optimálně využívány JMK a příspěvkovými organizacemi dle jejich požadavků. Vzájemná
spolupráce všech zúčastněných stran byla bezproblémová. V návaznosti na ukončení stávajícího plnění byla
paralelně připravována centrální veřejná zakázka pro další období poskytování mobilních telekomunikačních
služeb.
Na základě výběrového řízení byla dne 9. 10. 2014 podepsána Rámcová smlouva s vítězným
uchazečem – společností O2 Czech Republic, a.s. pro období 1. 11. 2014 – 31. 10. 2017.
CEJIZA, s.r.o. zajišťuje i nadále stálou telefonickou podporu všem příspěvkovým organizacím při řešení
všech souvisejících záležitostí při fungování mobilních čísel stejně jako komunikaci s poskytovatelem
ohledně optimalizace a kontinuálního fungování poskytované služby:
 implementace nových tarifů a dalších možností využití služeb mobilního operátora,
 předání požadavků ze strany příspěvkových organizací na centrálního operátora,
 konzultace veškeré problematiky poskytování TK služeb, kontrola plnění požadavků organizací,
případné urgence,
 zajištění změny plátce DPH, sídla, názvu a jiných fakturačních údajů organizací,
 konzultace nákupu levnějších mobilů, zajištění nových SIM karet, zrušení starých,
 konzultace výpovědí stávajících poskytovatelů služeb,
 konzultace nastavení optimálních tarifů, konzultace a aktivace služby VPN u organizací,
 zajištění aktualizace oprávněných osob u PO, řešení špatného signálu v některých lokalitách,
 využití nové služby centrálního operátora – na základě přístupových práv pro non-stop využívání správy
jednotlivých účtů příspěvkových organizací prostřednictvím dvou internetových portálů,
 elektronické zasílání smluv a ceníků na vyžádání,
 nastavení pouze elektronického zasílání faktur či možnost stahování faktur prostřednictvím
internetového portálu,
 postupný přechod na plnou elektronickou komunikaci s centrálním operátorem.
V rámci plnění CVZ na poskytování mobilních telekomunikačních služeb bylo přepojeno 211 z celkového
počtu 239 příspěvkových organizací a zároveň přeportováno cca 5 700 SIM karet. Zbývající PO nejsou
připojeny buď z důvodu slabého signálu, využívají pouze předplacených karet operátora, využívají služeb
jiného operátora nebo nevyužívají mobilních služeb vůbec. Příspěvkové organizace hodnotí tuto centrální
veřejnou zakázku velice pozitivně a optimálně spolupracují.
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8.2 Dozor nad implementací a kontrola kvality centrální veřejné zakázky
„Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj
a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem“
Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované
Jihomoravským krajem je v současnosti realizováno na základě Rámcové smlouvy mezi společností
CEJIZA, s.r.o. a Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 19. 7. 2012 a dvou dodatků - Dodatek č. 1 ze dne
19. 7. 2012 a Dodatek č. 2 ze dne 13. 8. 2012.
Na základě Rámcové smlouvy o poskytování pevných telekomunikačních služeb bylo realizováno nastavení
nového ceníku za služby v systému nového centrálního poskytovatele již u všech dotčených příspěvkových
organizací.
Lze konstatovat, že v roce 2014 je již většina PO JMK již přepojena k centrálnímu operátorovi,
a byly tak sjednoceny poskytované služby. Spolupráce s příspěvkovými organizacemi je bezproblémová.
Z celkového počtu 239 PO JMK proběhly v roce 2014 postupné portace (případně zrušení CPS) u dalších 20
PO, většinou z důvodu několika měsíční výpovědi u alternativního operátora. Došlo tak k přepojení u všech
organizací, u kterých bylo systémově identifikováno zapojení přesměrování alternativního operátora tzv.
CPS.
Celkový počet stávajících provozovaných telefonních přípojek je cca 679 ks:

Využívané typy linek
HTS
ISDN2 A
ISDN2 D
ISDN30
CELKEM

Počet linek
351
274
42
12
679

V současnosti využívá služeb 191 PO JMK, 41 PO nevyužívá pevné linky a nebude využívat z různých
technických důvodů. Z důvodu přechodu k poskytování mobilních telekomunikačních služeb došlo
u některých organizací k úplnému zrušení pevných linek. Lze očekávat klesající trend zrušení pevných linek
i v dalším období.
Dozor nad implementací a kontrola kvality VZ společností CEJIZA, s.r.o. za rok 2014:
 kontrola maximální dostupnosti a spolehlivosti služby,
 zajištění přepojení pevných linek na základě požadavku PO v návaznosti na výpověď stávajícího
operátora,
 konzultace a řešení výpovědí konkurenčních operátorů,
 kontrola plnění požadavků, případná urgence řešení přepojení,
 nastavení možností detailních výpisů volání u PO JMK,
 konzultace fakturace služby,
 možnosti změny telefonních ústředen organizací.

8.3 Dozor nad implementací a kontrola kvality centrální veřejné zakázky
„Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace
zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby
zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem“
Rok 2014 znamenal třetí rok plnění centrální veřejné zakázky pro pojištění PO JMK, kdy CEJIZA, s.r.o.
plnila konzultační, podpůrnou a kontrolní funkci v rámci problematiky pojištění. Plnění VZ probíhalo
plynule v návaznosti na aktualizaci dat či změny v majetku PO JMK. Podpora CEJIZY spočívala nejen
v řešení pojistných událostí, ale i v konzultaci zpětné vazby od PO JMK – návrhy na úpravy, změny a limity
v pojistných smlouvách ze stran organizací.
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Na základě negativní reakce příspěvkových organizací na délku likvidace pojistných událostí, CEJIZA, s.r.o.
spolupracovala na optimalizaci procesu likvidace pojistných událostí a zajišťovala podporu rychlejší
likvidace problematických pojistných událostí.
Dozor nad implementací a kontrola kvality VZ společností CEJIZA, s.r.o. za rok 2014:
 koordinace spolupráce s organizacemi, následně pak se správcem a pojistitelem, případně
i likvidátorem pojistných událostí,
 součinnost s Majetkovým odborem JMK jako správcem pojištění za Jihomoravský kraj,
 spolupráce při sjednání dodatků k pojistným smlouvám,
 konzultace řešení všech druhů pojistných událostí, předání požadavků na správce pojištění či pojistitele,
 konzultace rozporů v pojistném plnění,
 urgence řešení likvidace PU, možnosti při řešení problematických PU,
 konzultace zabezpečení majetku PO v návaznosti na požadavky pojistitele,
 konzultace možností úprav a nastavení limitů v pojistných smlouvách s pojistitelem,
 aktualizace dat v pojistných smlouvách,
 nastavení a kontrola čerpání pojistného plnění v návaznosti na výši limitů v pojištění profesní
odpovědnosti zdravotnických zařízení,
 řešení úrazovosti žáků ve školách v návaznosti na pojistné plnění,
 konzultace postupů při drobných majetkových krádežích ve školách v návaznosti na spoluúčast,
 konzultace pojistných událostí motorových vozidel, ukončení leasingových smluv u motorových vozidel,
 řešení žádostí o vystavení nových dokladů pro pojištění odpovědnosti za škodu – náhrada za ztracené,
 součinnost při vystavení certifikátů jako dokladů o pojištění různých projektů či majetku nabytého
z dotace,
 vyjednání a zajištění bezplatné akceptace pojištění ze strany pojistitele pro nově vzniklou příspěvkovou
organizaci Jihomoravského kraje – Moravian Science Centre Brno, p. o.,
 příprava podkladů návazné centrální veřejné zakázky, implementace požadavků ze strany PO JMK,
 konzultace kvality spolupráce správce a likvidátora pojištění s vazbou na pojistitele.
Přehled stavu pojistných událostí za celý cyklus pojištění 2012-2014:

Pojistná smlouva - číslo:
Obecná odpovědnost 7720626453

Počet PU

Uzavřené Neuzavře
PU
né PU

Pojistné
plnění v Kč

Rezerva v
Kč

3 221

3 030

191

11 582 868

810 059

Pojištění majetku 7720626442

547

518

29

9 459 562

1 502 155

Profesní odpovědnost 7720626475

25

13

12

4 262 350 11 929 526

Nemajetková újma 772626464

8

6

2

445 000

885 000

Dodatková poj.vozidel 2060004508

75

69

6

416 810

57 805

Havarijní pojištění 2268685599

135

118

17

5 228 961

1 160 000

Povinné ručení 6980525996

189

177

12

3 766 994

233 000

Cestovní pojištění 504507910710

16

15

1

130 719

1 620

Starší pojistné události 2003 -2011

6

0

6

1 667 296

0

4 222

3 946

276

36 960 560

16 549 165

CELKEM
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ANALÝZY INTERNÍ

Pro posouzení vhodnosti centrálního zadávání je prováděn sběr dat vybraných komodit, ze kterých se
následně zpracovávají analýzy, které jsou součástí plánu práce na rok 2014.

9.1 Analýza spotřeby nesterilních vyšetřovacích rukavic
Období sběru dat:

leden-červen 2013

Dotčené organizace:

8 zdravotnických zařízení a 26 zařízení poskytujících sociální péči

Předmět analýzy:

vyšetřovací rukavice v nesterilní variantě, dále rozdělené na:
 LATEXOVÉ: nepudrované, pudrované
 SYNTETICKÉ: nitrilové nepudrované, vinylové nepudrované a pudrované

Informace o spotřebě a nákladech:
Druh
Latexové nepudrované

Počet balení
za období 01-06/2013
10 118

Celkové náklady za
Průměrná cena
období 01-06/2013 v Kč za balení / 100 ks / Kč
906 124,53
92,01

Latexové pudrované

6 309

478 676,01

88,63

Nitrilové nepudrované

15 194

1 276 309,18

83,54

Vinylové nepudrované

3 782

238 293,92

64,22

Vinylové pudrované

2 356

189 721,65

70,26

Celkem

37 759

3 089 125,29

Z uvedené tabulky vyplývá, že celkové náklady na nesterilní vyšetřovací rukavice za 6 měsíců činí
3 089 125 Kč bez DPH, tj. 6 178 250 Kč bez DPH za rok.

Organizace odebraly nejvíce balení nitrilových nepudrovaných rukavic - celkem 15 194. Naopak nejméně se
nakupují vinylové pudrované rukavice. V průměru vycházejí nejlevněji rukavice vinylové nepudrované.
Nejdražší jsou latexové nepudrované.
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Sběru dat se účastnilo celkem 34 organizací, jejichž celkové roční náklady na nesterilní vyšetřovací rukavice
činí 6 178 250 Kč. Největšími odběrateli jsou nemocnice. Organizace odebraly nejvíce nitrilových
nepudrovaných rukavic, naopak nejméně se nakupují vinylové pudrované rukavice.

Organizace nakupují rukavice 36 výrobců od 29 dodavatelů. 6 organizací má uzavřenou smlouvu na dobu
neurčitou, ostatní nejsou smluvně vázány a odebírají zboží na základě jednotlivých objednávek.
Závěr:
Z výše uvedeného vyplývá, že organizace kladou důraz hlavně na kvalitu nakupovaných rukavic. Na trhu se
objevily firmy dovážející levné kontejnery rukavic od neznámých výrobců z Asie, které by se mohly veřejné
zakázky účastnit.
Tyto rukavice by mohly ohrozit zdraví zdravotnického personálu a jejich nízká kvalita by mohla být příčinou
daleko častější nutnosti jejich výměny při lékařských výkonech, takže by se v konečném důsledku ani o
finanční úsporu nejednalo.

9.2 Analýza odběrových systémů ve zdravotnických zařízeních Jihomoravského
kraje
Období sběru dat:

listopad 2011 - říjen 2012

Dotčené organizace:

8 zdravotnických zařízení

Předmět analýzy:

Uzavřené odběrové systémy rozdělené do 4 základních kategorií:
 držáky jehel
 nástavce
 odběrové jehly
 zkumavky
Otevřené odběrové systémy rozdělené do 5 základních kategorií:






kanyly
mikrozkumavky
sedimentační kapiláry
zkumavky
ostatní - stříkačky, injekční jehly, uzávěry apod.
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Informace o spotřebě a nákladech:
Uzavřený odběrový systém
Druh
DRŽÁK JEHLY
NÁSTAVEC
ODBĚROVÁ JEHLA
ZKUMAVKA
CELKEM

Počet ks
4 231
60 400
423 150
990 418
1 478 199

Celkové náklady / rok / Kč bez DPH
25 288
195 098
1 155 378
3 155 611
4 531 374

Otevřený odběrový systém
Druh
KANYLY
MIKROZKUMAVKY
SEDIMENTAČNÍ KAPILÁRY
ZKUMAVKY
STŘÍKAČKY
INJEKČNÍ JEHLY
OSTATNÍ
CELKEM

Počet ks
219 500
33 000
2 000
233 481
163 258
199 400
161 820
1 012 459

Celkové náklady / rok / Kč bez DPH
687 256
113 058
10 120
374 286
127 329
51 469
272 438
1 635 956

Organizace nejvíce nakupují odběrové systémy 5 výrobců od 18 dodavatelů. Smlouvu mají uzavřenou pouze
Nemocnice Znojmo, Letovice a Břeclav s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
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Sběru dat se účastnilo celkem 8 organizací, jejichž celkové roční náklady na uzavřený odběrový systém činí
4 531 374 Kč a na otevřený odběrový systém 1 635 955 Kč.
Největšími odběrateli jsou Nemocnice Břeclav, Nemocnice Znojmo a Nemocnice Kyjov. Organizace
odebraly nejvíce zkumavek, a to 990 418 ks za 3 155 611 Kč.
Závěr:
Vzhledem k tomu, že převážnou část nákladů na odběrové systémy tvoří uzavřený odběrový systém, bylo by
vhodné realizovat veřejnou zakázku na tento druh systému. Předmětem veřejné zakázky by byly průběžné
dodávky jednotlivých částí odběrového systému - tj. držáků jehly, nástavců, odběrových jehel a zkumavek
do jednotlivých nemocnic JMK a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti
na aktuálních potřebách jednotlivých nemocnic.
V případě, že by se veřejná zakázka stanovila na dobu 3 roky, jednalo by se o nadlimitní veřejnou zakázku
na dodávky podle zákona.

9.3 Analýza servisu a oprav výtahů
Období sběru dat:

leden - prosinec 2013

Dotčené organizace:

230 organizací JMK spadajících pod různé odbory

Předmět analýzy:

Servis a opravy výtahů rozdělené do následujících činností:
 Provozní prohlídky (čl. 5.1 ČSN 27 4002)
 Odborné prohlídky (čl. 5.2 ČSN 27 4002)
 Odborné zkoušky (čl. 5.3 ČSN 27 4007)
 Inspekční prohlídky (čl. 6.2 ČSN 27 4007)
 Pravidelná preventivní údržba
 Odstraňování běžných provozních poruch, provoz technického dispečinku
a pohotovosti
 Další servisní činnosti a služby (vyprošťování, opravy, školení)

Informace o službách a nákladech:
Odbor

Počet organizací provozujících výtah

sociálních věcí

26

školství

72

kultury

2

zdravotnictví

3

Počet výtahů

Odbor
sociálních věcí

85

školství

142

kultury

4

zdravotnictví

5

Jednotlivé servisní činnosti mohou být hrazeny buď paušální částkou (měsíčně, kvartálně) nebo za jednotlivé
výkony. Níže uvedená tabulka zobrazuje rozdělení nákladů za servisní činnosti.
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Počet výtahů

Počet organizací

Paušální sazba

160

63

Bez paušální sazby

76

33

Paušál i bez paušálu

-

7

236

103

Celkem

Paušální sazbu za servisní činnosti hradí celkem 70 organizací u 160 výtahů. Jednotlivé částky za měsíc jsou
v rozmezí 60 Kč až 2 467 Kč za jeden výtah. Hodinová sazba za práci (mimo činnosti spadající pod paušál)
v běžné pracovní době se pohybuje v rozmezí 50 až 1 000 Kč bez DPH, přičemž nejčastější hodinové sazby
činí 250 Kč, 350 Kč a 470 Kč bez DPH.
Hodinová sazba za práci (mimo činnosti spadající pod paušál) mimo běžnou pracovní dobu se pohybuje
v rozmezí 80 až 1 000 Kč bez DPH, přičemž nejčastější hodinové sazby činí 285 Kč, 330 Kč, 350 Kč, 700
Kč a 940 Kč bez DPH.
Náklady na servis podle odborů
Počet
Celkem
výtahů
za Celkem za
Počet
Odbor
s paušále paušály v paušály /
výtahů
m / bez
Kč / 1 v Kč 1 rok
paušálu
měsíc
sociálních věcí
85
65 / 20
46 318
555 810

Roční
Počet
náklady v odpracova
Kč (paušál
ných
a servis)
hodin

Celkem
Celkové
Kč /
náklady /
hodiny /
v Kč / rok
rok

736 807

435

132 541

869 348

školství

142

91 / 51

70 834

850 006

1 061 386

367

131 878

1 193 264

kultury

4

3/1

2 700

32 400

34 800

41

10 300

45 100

zdravotnictví

5

1/4

1 107

13 284

24 095

22

9 136

33 231

236

236

120 958

1 451 500

1 857 088

865

283 855

2 140 943

CELKEM

NÁKLADY PODLE ODBORŮ
1 200 000 Kč
1 100 000 Kč
1 000 000 Kč
900 000 Kč

800 000 Kč
700 000 Kč
sociálních věcí

600 000 Kč

školství

500 000 Kč

kultury
400 000 Kč

zdravotnictví

300 000 Kč
200 000 Kč

100 000 Kč
0 Kč
CELKEM ZA PAUŠÁLY /
CELKOVÉ ROČNÍ
CELKEM ZA HODINY ZA CELKOVÉ NÁKLADY /
1 ROK
NÁKLADY ZA PAUŠÁL A
ROK
ROK
DALŠÍ SERVISNÍ
ČINNOSI

Sběru dat se účastnilo celkem 230 příspěvkových organizací, z nichž 103 provozuje výtahy. Nejvíce výtahů
mají organizace Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Sociální služby Vyškov, Domov
pro seniory Zastávka, Domov pro seniory Černá Hora a Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21.
Celkem 25 výtahů je v záruční době. Jedná se o výtahy s rokem výroby 2010 - 2014. U těchto výtahů končí
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záruční doba v letech 2014 - 2019. Servisní smlouvou je vázáno celkem 192 výtahů. Výpovědní lhůty činí
nejčastěji 1 měsíc, 3 měsíce a 6 měsíců.
Závěr:
Z analýzy vyplývá, že nejvíce výtahů provozují organizace spadající pod odbor školství. Jedná se
o celkem 142 výtahů. Tyto organizace však vlastní většinou pouze 1 výtah. Vhodnější by proto bylo
centrálně zadávat servis a opravy výtahů pro 26 organizací spadajících pod odbor sociálních věcí, které
provozují 85 výtahů.
Roční náklady na paušály činí u těchto 26 organizací 555 810 Kč, náklady za další servisní činnosti činí
180 997 Kč, za odpracované hodiny při účtované hodinové sazbě 132 541 Kč a celkové roční náklady jsou
869 348 Kč.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky by činila 2 601 900 Kč dle výpočtu níže:
Celkem za
Celkem za
paušály / 1
paušály / 3 roky
měsíc
61 400 Kč

Počet
odpracovaných
hodin / rok

2 210 400 Kč

435

Celkem za hodiny / Předpokládaná
3 roky při sazbě
hodnota / 3
300 Kč
roky
391 500 Kč

2 601 900 Kč

Účelem veřejné zakázky by bylo zabezpečení řádného a nepřetržitého fungování výtahů provozovaných
jednotlivými zadavateli, a to v souladu se všemi právními předpisy platnými a účinnými na území České
republiky a technickými normami.
Předmětem veřejné zakázky by byl servis výtahů, jenž spočívá v poskytování těchto činností a služeb:
 pravidelných servisních činností;
 odstraňování běžných provozních poruch, provozu technického dispečinku a pohotovosti;
 dalších servisních činností a služeb.
Doba plnění by byla stanovena na dobu určitou - 3 roky.

9.4 Analýza spotřeby tiskových kazet
Období sběru dat:

leden - prosinec 2013

Dotčené organizace:

234 organizací JMK spadajících pod různé odbory

Předmět analýzy:

Tonery, cartridge a pásky do tiskáren, kopírek a faxů v členění:
 Originální
 Alternativní
 Repasované

Informace o spotřebě a nákladech:
Informace zaslalo celkem 234 příspěvkových organizací. 216 organizací nakupuje tonery na základě
jednotlivých objednávek, z toho 4 využívají náhradní plnění. 18 organizací je vázáno smluvně. Celkové
náklady za rok 2013 činily 12 195 938,47 Kč bez DPH.
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Celkem by organizace nakupovaly 925 druhů tiskových kazet v množství 1 - 2020 ks dle kritérií:
1) Originální tiskové kazety
2) Alternativní (kompatibilní) tiskové kazety - nevyrábí je výrobce tiskárny
3) Repasované tiskové kazety - vyrábí se z použitých originálních tonerů (doplňuje se původní obal)
Předpokládaná spotřeba originálních kazet za 2 roky činí 13 883 ks v předpokládané hodnotě 15 659 244 Kč
bez DPH. Předpokládaná spotřeba alternativních kazet za 2 roky činí 12 144 ks v předpokládané hodnotě
9 025 677 Kč bez DPH. Předpokládaná spotřeba repasovaných kazet za 2 roky činí 4 682 ks v předpokládané
hodnotě 2 771 194 Kč bez DPH. Předpokládaná spotřeba repasovaných kazet za 2 roky činí 4 682 ks
v předpokládané hodnotě 2 771 194 Kč bez DPH.

Závěr:
Po analýze možností způsobu zadání veřejných zakázek bylo rozhodnuto soutěžit pouze originální
a alternativní tiskové kazety a rozdělit veřejnou zakázku na 2 části:
1) Dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení.
2) Dodávky alternativního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení.
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10 SPOLUPRÁCE NA ZAVEDENÍ
HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

SYSTÉMU

MANAGEMENTU

Na své 34. schůzi konané dne 17. 10. 2013 přijala Rada JMK energetickou politiku Jihomoravského kraje
v rámci implementace a provozu systému managementu hospodaření energií dle ČSN EN ISO 50001 na
majetku Jihomoravského kraje. Cílem zavedení systému managementu hospodaření s energií dle výše
uvedené normy je dosažení trvale udržitelných úspor energie. Výsledkem realizace projektu má být fungující
systém energetického řízení na všech objektech v majetku daného subjektu.
Systém managementu hospodaření s energií klade nároky na úzkou součinnost představitelů kraje
i příspěvkových organizací. Zavádění systému je obsaženo v následujících bodech:






sestavení týmu energetického managementu kraje,
vyhlášení energetické politiky,
sestavení akčního plánu,
implementace informačního systému,
monitoring stávajícího stavu - prozkoumá a určí výchozí stav spotřeby energie, specifikuje ukazatele
energetické náročnosti, zavede systematickou evidenci měřičů a jejich spotřeby energie a specifikuje
jednotlivá odběrná místa,
 vytvoření databáze a naplnění informačního systému,
 odborná školení týmu,
 vytvoření procesů kontroly a vyhodnocování dat.
V rámci monitoringu stávajícího stavu spolupracuje společnost CEJIZA s odborem regionálního rozvoje
JMK na vytváření energetické databáze. Díky fakturaci eviduje CEJIZA téměř všechny potřebné údaje
o odběrných místech. V plánu managementu hospodaření je připravit modul v energetické databázi, který by
byl navrhnut pro potřeby CEJIZA, s.r.o. a současně by zamezil duplicitnímu získávání dat v dalším období.
V průběhu roku 2014 došlo k několika pracovním schůzkám za účasti pracovníka odboru regionálního
rozvoje a společnosti CEJIZA, zástupců energetické agentury DEA a IT manažerem společnosti Azol s.r.o.
Na těchto jednání byl představen informační systém Jihomoravského kraje RED (RED – Regionální
energetická databáze) za účelem podrobnějšího seznámení s jeho obsahem. Následně byly předány
kompetentním pracovníkům požadavky k doplnění a upřesnění údajů a informací do zpracovávané databáze.
Na další konzultační schůzce byla CEJIZA požádána o zajištění automatizovaného přenosu energetických
dat poskytnutých centrálním dodavatelem energií. Bylo navrženo vytvořit mezi systémem společnosti
CEJIZA a informačním systémem RED elektronickou výměnu dat ve formátu XML/JSON, případně
napojení na webovou službu typu SOAP definovanou pomoci WSDL či REST API.
Zároveň byl definován minimální rozsah dat, která se budou importovat do systému: začátek a konec období,
přepočtená spotřeba za období, pdf elektronicky podepsaná faktura, celková částka na faktuře bez DPH
a s DPH. Dle velikosti odběrů by tam byla také skutečně dosažená maxima, měsíční rezervovaná kapacita
sjednaná a skutečně dosažená maxima, distribuční sazba, jalová energie kVAr, poplatek za jalovou energii.
V průběhu měsíců listopad a prosinec roku 2014 docházelo k intenzívní komunikaci pracovníků
softwarových oddělení a od počátku roku 2015 dostáváme fakturační údaje v požadovaném formátu.
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11 ZPRÁVA O VZTAZÍCH
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014 zpracovaná dle ustanovení § 82 a násl. zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění.

11.1 Struktura vztahů mezi propojenými osobami
1. Ovládaná osoba
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163
IČ: 283 53 242
2. Ovládající osoba
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337
3. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou
KORDIS JMK, a. s.
Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální
spolupráci, příspěvková organizace
Thermal Pasohlávky a. s.
CL JUNIOR AUTO Boskovice, s. r. o.
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52
JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno
Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9
Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8
Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno,
Smetanova 14
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno-venkov
Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace
Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo,
Dvořákova 19
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní
Česká 15
Dům dětí a mládeže Znojmo
Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Znojmo, Jana Palacha 8
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9
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Nové Sady 30, 602 00, Brno
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, Brno
691 22, Pasohlávky 1
nám. 9. května 2/a, 680 01, Boskovice
Jílová 36g, 639 00 Brno
Vídeňská 47, 639 00 Brno
Vídeňská 52, 639 00 Brno
Dornych 2, 602 00 Brno
Kounicova 16, 602 00 Brno
Jaselská 7/9, 602 00 Brno
Smetanova 8, 602 00 Brno
Smetanova 14, 602 00 Brno
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice u Brna
Na Schodech 239, 665 01 Rosice
Hostim 1, 671 54 Hostim
Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice
Domov 1, 671 32 Plaveč
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Dvořákova 19, 669 67 Znojmo
Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
Horní Česká 15, 669 51 Znojmo
Sokolská 8, 669 02 Znojmo
Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo
Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo
Komenského náměstí 4, 669 75 Znojmo
Helceletova 4, 602 00 Brno
Kotlářská 9, 602 00 Brno

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší
odborná škola Brno
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno,
Sokolská 1
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje
Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a
Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14
Konzervatoř Brno
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24
Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo
Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Znojmo
Střední škola technická Znojmo
Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18
Středisko volného času, Miroslav, okres Znojmo
Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo
Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55
Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého
třída 70
Základní škola, Brno, Palackého 68
Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních
technologií Brno
Gymnázium Brno-Řečkovice
LUŽÁNKY-středisko volného času, Brno, Lidická 50
Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Brno, Merhautova 15
Základní škola, Brno, Sekaninova 1
Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41
Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65
Gymnázium, Brno, Elgartova 3
Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná
instituce
Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola
Brno
Domov mládeže a školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno,
Lipová 20
Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5
Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1
Dům dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko
Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna,
Boskovice, nám. 9. května 2a
Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
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Kotlářská 9, 611 53 Brno
Sokolská 1, 602 00 Brno
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Lidická 6a, 602 00 Brno
tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno
tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno
tř. Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno
Pontassievská 3, 669 02 Znojmo
Mládeže 10, 669 02 Znojmo
Rooseveltova 21, 669 02 Znojmo
Uhelná 6, 669 02 Znojmo
Hakenova 18, 669 02 Znojmo
Kostelní 16, 671 72 Miroslav
Komenského nám. 1, 671 72 Miroslav
Skalice 1, 671 71 Skalice, pošta Hostěradice
Žižkova 55, 616 00 Brno
Veveří 133, 616 00 Brno
Botanická 70, 602 00 Brno
Palackého 70, 612 00 Brno
Palackého 68/70, 612 00 Brno
Slovanské nám. 7, 612 00 Brno
Purkyňova 97, 612 00 Brno
Terezy Novákové 2, 621 00 Brno
Lidická 50, 658 12 Brno
Kudelova 8, 662 51 Brno
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Merhautova 15, 613 00 Brno
Sekaninova 1, 614 00 Brno
Vranovská 41, 614 00 Brno
Vranovská 65, 614 00 Brno
Elgartova 3, 614 00 Brno
Kaloudova 30, 614 00 Brno
Husova 10, 602 00 Brno
Gorkého 33/35, 602 00 Brno
Pražská 38b, 642 00 Brno
Lipová 20, 602 00 Brno
Komenského 5, 680 11 Boskovice
Palackého nám. 1, 680 11 Boskovice
17. listopadu 1, 680 01 Boskovice
náměstí 9. května 7, 680 01 Boskovice
nám. 9. května 2a, 680 11 Boskovice
Purkyňova 1685, 666 01 Tišnov
Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20
Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov
Dětský domov, Vranov, Žižkova 160
Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Střední odborná škola Fortika
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Vyškov
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická
Vyškov
Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,
Sochorova 15
Mateřská škola, Základní škola, Střední škola a Dětský domov,
Vyškov, sídl. Osvobození 55
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola,
Boskovice, Hybešova 53
Gymnázium, Brno, Křenová 36
Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84
Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno
Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15
Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3
Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno,
Křižíkova 11
Dům dětí a mládeže Vyškov
Pedagogicko-psychologická poradna Brno
Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno
Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská
26/28
Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno
Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11
Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44
Základní škola, Brno, Štolcova 16
Střední škola grafická Brno
Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81
Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48
Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61
Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola
ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4
Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9
Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9
Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51
Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno,
Gellnerova 1
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno,
Novoměstská 21
Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno,
Kociánka 6
Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14
Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola,
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Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov
Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov
Žižkova 160, 664 32 Vranov
Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří
Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
Tišnovská 15, 679 23 Lomnice
Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov
Nádražní 4, 682 01 Vyškov
Komenského 16/5, 682 01 Vyškov
Jungmannova 2, 682 01 Vyškov
Sochorova 15, 682 01 Vyškov
sídl. Osvobození 55, 682 01 Vyškov
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
Hybešova 53, 680 01 Boskovice
Křenová 36, 602 00 Brno
Charbulova 84, 618 00 Brno
Charbulova 106, 618 00 Brno
Křižíkova 15, 612 00 Brno
Nejedlého 3, 638 00 Brno
Křižíkova 11, 612 00 Brno
Brněnská 7, 682 01 Vyškov
Hybešova 15, 602 00 Brno
Barvičova 54, 602 00 Brno
Hybešova 15, 602 00 Brno
Vídeňská 26/28, 639 00 Brno
Klášterského 4, 617 00 Brno
Slunná 11, 617 00 Brno
Lomená 44, 617 00 Brno
Štolcova 16, 618 00 Brno
Šmahova 110, 627 00 Brno
Trnkova 81, 628 00 Brno
Trnkova 113, 628 00 Brno
Došlíkova 48, 636 00 Brno
Olomoucká 61, 627 00 Brno
Koperníkova 2/4, 615 00 Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
Zeleného 51, 616 00 Brno
Gellnerova 1, 637 00 Brno
Čichnova 23, 624 00 Brno
Novoměstská 21, 621 00 Brno
Kociánka 6, 612 00 Brno
Vaculíkova 14, 638 00 Brno
Ibsenova 1, 638 00 Brno

Brno, Ibsenova 1
Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17
Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno-venkov
Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479
Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková
organizace
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice,
Štefánikova 2
Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b
Domov Hvězda, příspěvková organizace
Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304
Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov,
Nádražní 471
Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín
Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a
sociální Kyjov
Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
Domov Horizont, příspěvková organizace
Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17
Dům dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
Hvězdárna Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou
Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova
1045
Paprsek, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko
Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko
Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace
Masarykova střední škola Letovice
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12
Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Břeclav, sady 28. října 1
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie
Břeclav
Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště
zahradnické, Valtice, Sobotní 116
Emin zámek, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
Domov důchodců Božice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko
Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463
Střední škola technická a gastronomická Blansko
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Riegrova 17, 664 51 Šlapanice
U Školy 386, 664 07 Pozořice
Tyršova 479, 684 15 Slavkov u Brna
Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna
Štefánikova 2, 680 01 Boskovice
Štefánikova 2b, 680 01 Boskovice
Nové Hvězdlice 200, 683 41 Nové Hvězdlice, p.
Bohdalice
Za Humny 3304, 697 01 Kyjov
Školní 3208, 697 01 Kyjov
Nádražní 471, 697 01 Kyjov
Husova 370, 697 01 Kyjov
Komenského 549, 697 11 Kyjov
Strážovská 1095, 697 01 Kyjov
Strážovská 1096, 697 01 Kyjov
Strážovská 965, 697 33 Kyjov
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov
Sokolská 896, 696 42 Vracov
náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
Benátky 32, 698 01 Veselí nad Moravou
náměstí Míru 1676, 698 01 Veselí nad Moravou
Kollárova 1669, 698 33 Veselí nad Moravou
Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou
K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice
Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké Opatovice
Šebetov 1, 679 35 Šebetov
Českobratrská 5, 679 61 Letovice
Masarykovo nám. 29, 679 61 Letovice
Pod klášterem 17/55, 679 61 Letovice
Tyršova 500, 679 61 Letovice
Křetín, č.p. 12, 679 62 Křetín
Křetín 12, 679 62 Křetín
Herbenova 4, 690 03 Břeclav
Sady 28. října 1, 690 21 Břeclav
nábř.Komenského 1, 690 25 Břeclav
Bratří Mrštíků 30, 690 02 Břeclav
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
Sobotní 116, 691 42 Valtice
Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Anenská 210, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Božice 188, 671 64 Božice
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice
Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice
Bezručova 33, 678 01 Blansko

Základní umělecká škola Blansko
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
Gymnázium Blansko
Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27
Dům dětí a mládeže Blansko
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad
Čertovkou 18
Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace
Dětský domov, Mikulov, Nádražní 26
Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Mikulov, Komenského 7
Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav
Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Základní škola, Mikulov, Školní 1
Srdce v domě, příspěvková organizace
Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní 363
Zámek Břežany, příspěvková organizace
Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace
Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2
Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče,
Masarykovo nám. 1
Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav
Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24
S - centrum Hodonín, příspěvková organizace
Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17
Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov
Odborné učiliště, Cvrčovice 131
Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov
Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168
Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres Znojmo
Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brno-venkov
Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice
Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2
Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov
Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov
Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400
Střední zahradnická škola Rajhrad
Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 530
Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno-venkov
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39
Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno-venkov
Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno - venkov
Střední škola a Základní škola Tišnov
Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín
Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace
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Zámek 3, 678 01 Blansko
Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko
Seifertova 13, 678 01 Blansko
Žižkova 27/1919, 678 01 Blansko
Údolní 2, 678 01 Blansko
Nad Čertovkou 18, 678 01 Blansko
Polní 1-3, 682 01 Vyškov
Nádražní 26, 692 01 Mikulov
Komenského 7, 692 16 Mikulov
Náměstí 28, 692 01 Mikulov
Komenského 7, 692 01 Mikulov
Zámek 1, 692 15 Mikulov
Školní 1, 692 01 Mikulov
Klentnice 81, 692 01 Klentnice, pošta Mikulov
Školní 363, 679 14 Ostrov u Macochy
Břežany 1, 671 65 Břežany
Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice
Vejrostova 2, 635 00 Brno
Hlavní 30, 691 06 Velké Pavlovice
Dukelské nám. 7, 693 01 Hustopeče
Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče
Komenského 4, 693 01 Hustopeče
Šafaříkova 24, 693 01 Hustopeče
Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín
Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko
Školní 462, 691 23 Pohořelice
Cvrčovice 131, 691 23 Cvrčovice
Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov
nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov
Smetanova 168, 672 01 Moravský Krumlov
nám.T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
Palackého nám. 27, 664 91 Ivančice
Zemědělská 2, 664 91 Ivančice
Široká 16, 664 95 Ivančice
Široká 42, 664 91 Ivančice
Lány 2, 664 91 Ivančice
nám.13. prosince 12, 664 12 Oslavany
Nádražní 232, 667 01 Židlochovice
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
Sadová 530, 664 43 Želešice
Komenského 4, 664 44 Ořechov
Sportovní 432, 664 84 Zastávka
U Školy 39, 664 84 Zastávka u Brna
Zahradní 1529, 664 34 Kuřim
Jungmannova 1084, 664 34 Kuřim
nám. Míru 22, 666 25 Tišnov
Dolní Bojanovice 418, 696 17 Dolní Bojanovice
tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín

Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5
Středisko volného času Hodonín
Zelený dům pohody, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín
Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
Středisko volného času, Pohořelice, okres Brno-venkov
Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov,
Vřesovice 243
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Hodonín
Základní umělecká škola Hodonín
Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace
Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova 32
Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1
Domov na Jarošce, příspěvková organizace
Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín
Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Strážnice, okres Hodonín
Střední škola Strážnice
Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové 1255
Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín
Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín
Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav
LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice
Habrovanský zámek, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko
Dětský domov, Hodonín u Kunštátu 48
Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace
Duhovka - středisko volného času Břeclav
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace

náměstí B. Martinů 5, 695 03 Hodonín
Nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín
P. Jilemnického 2923/1, 695 03 Hodonín
Jilemnického 2, 695 03 Hodonín
Lipová alej 21, 695 03 Hodonín
Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice
Vřesovice 243, 696 48 Ježov
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
Legionářů 1, 695 11 Hodonín
Horní Valy 2, 695 01 Hodonín
Úprkova 2, 695 01 Hodonín
Brandlova 32, 695 01 Hodonín
Jarošova 1, 695 01 Hodonín
Jarošova 3, 695 01 Hodonín
Sídlištní 2, 695 04 Hodonín
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
Radějovská 848, 696 62 Strážnice
Masarykova 379, 696 62 Strážnice
Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice
Preláta Horného 509, 696 62 Strážnice
J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice
Velká nad Veličkou 461, 696 74 Velká nad
Veličkou
Hutník 1495, 698 01 Veselí nad Moravou
Bří. Mrštíků 2, 691 72 Klobouky u Brna
Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice
Sokolnice 496, 664 52 Sokolnice
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
Součkova 500, 685 01 Bučovice
Habrovany 1, 683 01 Habrovany pošta Rousínov
Ronovská 12, 679 04 Adamov
Hodonín u Kunštátu 48, 679 71 Lysice
Zámecká 1, 679 21 Černá Hora
Lidická 4, 690 02 Břeclav
Křížkovského 554/12, 603 00 Brno

11.2 Úloha ovládané osoby ve struktuře ovládaných osob
Obchodní společnost CEJIZA, s.r.o. byla založena na základě rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského
kraje dne 18. června 2009, je řádně zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
C, vložka 63163. Předmětem její činnosti je činnost centrálního zadavatele podle ustanovení § 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Společnost CEJIZA, s.r.o., je založena za účelem realizace centrálního nákupu pro Jihomoravský kraj
a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem případně pro další právnické osoby zřizované
nebo ovládané Jihomoravským krajem.
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11.3 Způsob a prostředky ovládání
Společnost CEJIZA, s.r.o. je ve stoprocentním vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo
náměstí 449/3, 601 82 Brno, zastoupeného hejtmanem JUDr. Michalem Haškem. Ovládání je prováděno
prostřednictvím Rady Jihomoravského kraje, která vykonává působnost valné hromady.

11.4 Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu propojených osob
V průběhu účetního období neučinila ovládaná osoba žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby
nebo jí ovládaných osob, jež by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby
zjištěného podle poslední účetní závěrky.

11.5 Přehled vzájemných smluv
S ovládající osobou jsou uzavřeny následující smlouvy:
29. 09. 2009

Smlouva o výpůjčce

29. 09. 2009

Smlouva o nájmu nebytových prostor

15. 02. 2011

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

23. 12. 2011

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 6295/11/OKH

07. 02. 2014

Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání VZ na dodávky elektřiny

10. 06. 2014

Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním nadlimitní
VZ Mobilní TK služby

30. 06. 2014

Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny

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

11.6 Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání
Ovládající ani ovládané osobě nevznikla z uzavřených smluv žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází ani
k posouzení jejího vyrovnání.

11.7 Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami
Obecně lze konstatovat, že ze vztahů mezi propojenými osobami plynou zejména výhody. Mezi ně lze
zařadit např. finanční úsporu a zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek. Nevýhody stejně tak
jako případná rizika nejsou.
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou byla sestavena ke dni 31. 12. 2014.
V Brně dne 31. 3. 2015
MUDr. Bořek Semrád
jednatel společnosti
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Příloha k účetní závěrce
společnosti CEJIZA, s.r.o.
k 31. 12. 2014
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.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Způsob ocenění majetku
Zásoby
Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Opravné položky k majetku
Odpisování
Přepočet cizích měn na českou měnu
Odložená daň

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
7.
8.
9.

Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
Dlouhodobé bankovní úvěry
Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
Významné události po datu účetní závěrky
Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
Hlavní skupiny hmotného investičního majetku
Hlavní skupiny nehmotného investičního majetku
Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu
Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu
Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením
Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Vlastní jmění
Zvýšení nebo snížení vlastního jmění
Základní jmění
Pohledávky a závazky
Pohledávky po lhůtě splatnosti
Závazky po lhůtě splatnosti
Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Daňové závazky ke státu
Rezervy
Výnosy z běžné činnosti
Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
Celkové náklady na odměny auditorské společnosti za účetní období
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Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Společnost s ručením omezeným
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.
Datum vzniku společnosti:

22. 7. 2009

Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20%:
Jméno fyzické osoby, název
právnické osoby
Jihomoravský kraj

Sledované účetní období

Bydliště, sídlo
Žerotínovo náměstí 449/3,
601 82 Brno

Minulé účetní období

podíl

tj. %

podíl

tj. %

1 000

100 %

1 000

100 %

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
Ve sledovaném období došlo ke změnám ve složení členů dozorčí rady společnosti, které se promítly do obchodního
rejstříku.
Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih:

Funkce

Příjmení

Jméno

Jednatel

MUDr. Semrád

Bořek

Předseda dozorčí rady

JUDr. Ing. Dufek, PhD.

Zdeněk

Člen dozorčí rady

Chlup

Igor

Člen dozorčí rady

Ing. Macková

Miluše

Člen dozorčí rady

Mgr. Blažík

Pavel

Člen dozorčí rady

Ing. Zemánek

Richard

Člen dozorčí rady

JUDr. Navrátil

Jan

Člen dozorčí rady

Bc. Hanák

Roman

Soudní spory:
Společnost žádné soudní spory nevede.
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2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
Majetková spoluúčast vyšší než 20% - NENÍ.

Název společnosti

Výše podílu na
základním jmění

Sídlo

Výše účetního
hospodářského
výsledku

Výše vlastního jmění
společnosti

0

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Zaměstnanci celkem

Z toho řídících pracovníků

Sled. účetní
období

Před. účetní
období 2013

Sled. účetní
období

Před. účetní
období 2013

11*

11*

0

0

Mzdové náklady

2 865

2 879

0

0

Odměny členů statutárních orgánů společnosti

1 402

1 369

0

0

716

703

0

0

1 652

1 639

0

0

37

35

0

0

6 672

6 625

0

0

Průměrný počet zaměstnanců

Odměny členům dozorčích orgánů
společnosti
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Celkem
*uvedeno včetně 6 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. 2013

Běžné obd.

Minulé
obd. 2013

Běžné obd.

Minulé
obd. 2013

Půjčky a úvěry

---

---

---

---

---

---

Poskytnuté záruky

---

---

---

---

---

---

Důchodové připojištění

---

---

---

---

---

---

Bezplatné užívání os. auta

---

---

---

---

---

---

Jiné

---

---

---

---

---

---

Celkem

---

---

---

---

---

---
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Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů
Druh plnění

statutárních

řídících

dozorčích

Běžné obd.

Minulé
obd. 2013

Běžné obd.

Minulé
obd. 2013

Běžné obd.

Minulé
obd. 2013

Půjčky a úvěry

---

---

---

---

---

---

Poskytnuté záruky

---

---

---

---

---

---

Důchodové připojištění

---

---

---

---

---

---

Bezplatné užívání os. auta

---

---

---

---

---

---

Jiné

---

---

---

---

---

---

Celkem

---

---

---

---

---

---
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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

---

---
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3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Změna

Peněžní vyjádření změny na

Důvod změny
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.

Zúčtování

Tvorba

Zůstatek k 31.12.

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

- 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 518 900 – 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 2014 nevznikl ve společnosti titul pro odloženou daň.
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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.
Úvěry celkem

Rok splatnosti
2012

---

2013

---

2014 a více

--

Celkem

---

1.3. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
Důvod dotace
Neinvestiční náklady – provoz
společnosti

Poskytovatel

Běžné obd.

Minulé obd.

Jihomoravský kraj

7 577

7 520

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
Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Přírůstky

běžné
období

minulé
období
2013

běžné
období

minulé
období
2013

běžné
období

minulé
období
2013

Pozemky

--

--

--

--

--

--

--

Budovy, haly, stavby

--

--

--

--

--

--

--

Samostatné movité věci a
soubory m.
věcí

--

--

--

--

--

--

--

Jiný HIM

--

---

---

---

---

---

--

Nedokončený HIM

--

--

--

--

--

--

--

Skupina majetku

Úbytky

--

(v tis. Kč)

74

3.2.

Nehmotný investiční majetek
Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Přírůstky

běžné
období

minulé
období
2013

běžné
období

minulé
období
2013

běžné
období

minulé
období
2013

Software

--

--

--

--

--

--

--

Ocenitelná práva

--

--

--

--

--

--

--

Výsledky vědecké čin.

--

--

--

--

--

--

--

Jiný NIM

--

---

---

---

---

---

--

Nedokončený NIM

--

--

--

--

--

--

--

Skupina majetku

Úbytky

--

(v tis. Kč)
3.3. Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu
Společnost nemá majetek pořízený formou finančního pronájmu.
Minulé účetní období 2013
Zahájení

Doba
trvání

Název
majetku

První
splátka

Splátky
celkem

Neuhrazené splátky splatné
do 1 roku
po 1 roce

Uhrazené
splátky

Běžné účetní období
Zahájení Doba trvání

Název
majetku

Splátky
celkem

První
splátka

Neuhrazené splátky splatné
do 1 roku
po 1 roce

Uhrazené
splátky

3.4. Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu
Společnost nemá majetek pořízený formou operativního pronájmu.
Minulé období 2013
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
Název majetku

Minulé období 2013

Pořizovací cena

Název majetku

Pořizovací cena

Drobný nehmotný majetek

136

Drobný nehmotný majetek

136

Drobný hmotný majetek

407

Drobný hmotný majetek

387

Elektronický nástroj pro
zadávání veř. zakázek

1 380*

Elektronický nástroj pro
zadávání veř. zakázek

1 380*

* pořízeno z investiční dotace od JMK, vedeno v nulové hodnotě
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3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Společnost nemá zatížený žádný majetek zástavním právem.
Předchozí období 2013
Název majetku

Účetní hodnota

Forma zajištění

Účel

Doba

Závazek

Účel

Doba

Závazek

Běžné období
Název majetku

Účetní hodnota

Forma zajištění

3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
K 31. 12. 2014 nedošlo k rozdílnému ohodnocení majetku.
Předchozí období 2013
Účetní hodnota

Majetek

Tržní hodnota

Běžné období
Účetní hodnota

Majetek

Tržní hodnota

3.8. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Předchozí období 2013
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 2013

1 000

1 000

100

100

1 000

1 000

Emisní ážio

0

0

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku

0

0

Nerozdělený zisk minulých let

0

0

Neuhrazená ztráta minulých let

-24

-20

Hospodářský výsledek běžného úč. období

-3

-3

Základní kapitál
Zákonný rezervní fond
Statutární a ostatní fondy

(v tis. Kč)
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4.2. Základní kapitál
Společnost s ručením omezeným.
Předchozí období 2013
Společník

Výše podílu

Nesplacený vklad

Lhůta splatnosti

1 000

---

---

Výše podílu

Nesplacený vklad

Lhůta splatnosti

1 000

---

---

Jihomoravský kraj

Běžné období
Společník
Jihomoravský kraj

5. Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Počet dnů

Sledované období

Předchozí období 2013

Z obchodního styku

Ostatní

Z obchodního styku

Ostatní

Do 30

1 165

--

634

--

30 - 60

61

--

398

--

60 – 90

24

--

352

--

90 – 180

73

--

73

--

180 a více

121

--

121

--

Opravné položky k pohledávkám nebyly tvořeny vzhledem ke skutečnosti, že dlužníkem je příspěvková organizace,
jejímž zřizovatelem je Jihomoravským kraj. Jihomoravský kraj je jediným společníkem společnosti CEJIZA, s.r.o.
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
Počet dnů

Běžné období

Předchozí období 2013

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 2013

Dlužník

Částka

Splatnost

Dlužník

Částka

Splatnost

--

--

--

--

--

--

Závazky k podnikům ve skupině
Běžné období

Minulé období 2013

Dlužník

Částka

Splatnost

Dlužník

Částka

Splatnost

--

--

--

--

--

--
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5.3.2. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (dlouhodobé)
Pohledávky k podnikům ve skupině
Běžné období

Minulé období 2013

Dlužník

Částka

Splatnost

Dlužník

Částka

Splatnost

--

--

--

--

--

--

Závazky k podnikům ve skupině
Běžné období

Minulé období 2013

Dlužník

Částka

Splatnost

Dlužník

Částka

Splatnost

--

--

--

--

--

--

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

Minulé období 2013

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 2013

---

---

---

---

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 2013

0

0

Pojistné na sociální zabezpečení

67*

68*

Zdravotní pojištění

39*

40*

Zálohová daň sražená
Daň z příjmu právnických osob

* zaplaceno v řádném termínu
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6. Rezervy
Běžné období
Druh rezervy Zůst. k 1.1.

Minulé období 2013

Čerpání

Tvorba

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 2013

Celkem

Tuzem.

Zahr.

Celkem

Tuzem.

Zahr.

Tržby za prodej zboží

--

--

--

--

--

--

Tržby z prodeje vlast.
výrobků

--

--

--

--

--

--

Tržby z prodeje služeb

252 638

252 638

--

326 392

326 392

--

--

--

--

--

--

--

Ostatní provozní výnosy

10 400

10 400

--

10 212

10 212

--

Celkem

263 038

263 038

--

336 604

336 604

--

Čerpání rezerv

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
Společnost nevynakládala výdaje na výzkum a vývoj.
Běžné období

Minulé období 2013

Druh výzkumné činnosti

Výdaje

Druh výzkumné činnosti

Výdaje

---

---

---

---

9. Celkové náklady na odměny auditorské společnosti za účetní období
Celkové náklady na odměny auditorské společnosti za účetní období činily 90 750,00 Kč včetně DPH, z toho:
a) audit účetní závěrky – 68 970,00 Kč, vč. DPH
b) zpracování daňového přiznání – 21 780,00 Kč, vč. DPH

Sestaveno dne:

Sestavil:

Podpis statutárního zástupce:

Ing. Alena Oslizlová

MUDr. Bořek Semrád
Jednatel společnosti

27.4.2015
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